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წინასიტყვაობა
სამართლ
 ის სწავლება არაიურისტებისთვის გამოწვევებითაა აღსავსე. დარგის სპეცია
ლისტებისთვ ისაც კი მარტივი არ არის სამართლის ძირეული პრინციპებისა და ამოსავალი
მცნებების მართებულად გააზრების გარდა მუდმივად თვალი ადევნონ საკანონმდებლო
აქტებში განხორციელებულ ცვლილებებს, რომლებიც ამა თუ იმ საკითხის ახლებურ რე
გულირებას გვთავაზობს. სირთულეს წარმოადგენს ისიც, რომ მიმდინარე პერიოდისთვის
ჩვენი ქვეყანა განვითარების საკმაოდ ინტენსიურ პროცესებშია ჩართული, რაც არაერთ
საკანონმდებლო ინიციატივას, მრავალფეროვან სასამართლო პრაქტიკასა და სამართ
ლის სუბიექტთ
 ა ქცევის ადეკვატურ მოწესრიგებას გულისხმობს. ჩვენს შემთხვევაში კი გა
მოწვევად შესასწავლი საგნის – ბიზნეს სამართლის კომპლექსურობაც გვევლინება. ყო
ველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, სახელმძღვანელოზე მუშაობისას ჩვენს მიზანს
ბიზნეს სამართლის ძირითადი საკანონმდებლო აქტების – საქართველოს სამოქალაქო
კოდექსის, მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონისა და საქართველოს შრომის კო
დექსის ძირითადი ინსტიტუტების საკანონმდებლო აქტებში განხორციელებული ცვლილე
ბების კვალდაკვალ არაიურისტებისთვის გასაგები, შეძლებისდაგვარად გამარტივებული
ენით განხილვა წარმოადგენს.
საკანონმდ
 ებლო აქტები სახელმძ ღვანელოში 2022 წლის 15 ივლისის მდგომარეო
ბითაა განხილული, ამიტომ მასში ასახვა ჰპოვა ისეთმა მნიშვნელოვანმა ცვლილებებმა,
როგორიცაა:
8

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსშ ი 2018 წლის 21 ივლისს შესული ცვლილება,
რომლითაც ახლებურად დარეგულირდა და მკვეთრად შეიზღუდა ფიზიკურ პირზე
გასაცემი/გაცემული სესხის მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად გირავნობისა და იპო
თეკის ინსტ
 იტუტების გამოყენება, ასევე ამ ცვლილების სამართლებრივი შეფასება
საქართველოს საკონსტ
 იტუციო სასამართლოს მიერ საეტ
 აპო მნიშვნელობის ერთერთი გადაწყვეტილებაში;

8

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსშ ი 2018 წლის 21 ივლისს შესული ცვლილება,
რომლითაც კანონმდ
 ებელმა სესხისთვის წლიურ
 ი ეფექტური საპროცენტო განაკვე
თისა და სესხისთვის ნებისმიერ
 ი სახის საკომისიოს, პირგასამტეხლოსა და ფინან
სური სანქც
 იისთვის ზედა ზღვარი დაადგინა;

8

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსშ ი 2018 წლის 22 დეკემბერს შესული ცვლი
ლება, რომლის მიხედვითაც 200 000 ლარამდე სესხის მხოლოდ ეროვნულ ვალუ
ტაში გაცემაა დასაშვები. მსგავსი შეზღუდვა გვხდება ლიზინგის, განვადებით ნასყი
დობისა და საბანკო კრედიტის ხელშეკრულებების შემთხვევაშიც;

8

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში 2019 წლის 25 ივნისს შესული ცვლილება.
მოცემული ცვლილებით კანონმდებელმა მთელი რიგი საკითხების დარეგულირე
ბისას სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საკუთრების შესახებ
ახალ კანონზე გააკეთა მითითება, რომელიც სწორედ 2019 წლის 25 ივნისს იქნა
მიღებული და რომლის მოკლე ანალიზიც ასევე ინტეგრირებულია სახელმძღვანე
ლოში;

8

მეწარმეთა შესახებ საქართველოს ახალი კანონი, რომელზეც 6 წელი მიმდინარე
ობდა მუშაობა და საბოლოოდ 2022 წლის დასაწყისიდან შევიდა ძალაში. დარ
გის მსგავსი მასშტ
 აბური ცვლილება დიდ ძალისხმ ევასთან არის დაკავშირებული და
ნაკლები სიხშირით ხორციელდება. მეწარმეთა შესახებ დღეს მოქმედი კანონი 255
მუხლისგან შედგება, მისი წინამორბედი კი მხოლოდ 71 მუხლს მოიცავდა. ახალმა
კანონმა ქართული სამეწარმეო სამართალი რეგულირებად რეჟიმში დააბრუნა და
არაერთ პრაქტიკულ გამოწვევას უპასუხა.

8

საქართველოს შრომის კოდექსშ ი 2020 წლის 29 სექტემბერს განხორციელ
 ებული
საკმაოდ ინტენსიურ
 ი ცვლილებები, რომელთაგან განასკუთრებულ აღნიშვნას სა
ჭიროებს სტაჟირების ცნების რეგულირების, გონივრული მისადაგების პრინციპის,
შრომის ხელშეკრულების ვადიან ობის შეზღუდვის, სამუშაო დროის, შრომის ინპს ექ
ციის გაზრდ
 ილი მანდატის, ნამუშევარი დროის აღრიცხვის წესის ახლებური რეგუ
ლირების საკითხები.

8

საქართველოს საგადასახადო კოდექსშ ი 2019 წლის 28 ივნისს განხორციელ
 ებუ
ლი ცვლილება გადასახადის გადამხდ
 ელის ცრუმაგიერ პირად აღიარ
 ების თაობ აზე.

სახელმძღვანელო 10 თავისა და შესაბამისი ქვეთავებისგან შედგება.
1-ელ თავში (სამართლის ზოგადი საკითხები) ისეთი საბაზისო თემებია განხილული,
როგორიცაა სამართლის ცნება და სისტემები, დარგები, ოჯახები, წყაროებ ი, ნორმათა
იერარქია, საერთაშორისო სამართალი და მისი მოქმედება ქართულ ბიზნეს გარემოში,
დარღვეულ
 ი უფლების დაცვის მექანიზმები.
მე-2 თავში (სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი) მკითხველი ეცნობა სამოქა
ლაქო სამართლის ფუნდამენტურ საკითხებს, ესენია პირები სამოქალაქო სამართალში,
გარიგებები და ხანდაზმულობის ვადა.
მე-3 თავი (სანივთო სამართალი) ქონების სამართალს შეეხ ება და ქონების ცნების
გარდა ეხება ისეთ სანივთო სამართლებრივ ინსტ
 იტუტებს, როგორიცაა მფლობელობა,
საკუთრება, მოთხოვნის დათმობა, ვალის გადაკისრება, სხვისი საკუთრებით შეზღუდული
სარგებლობა (აღნაგობა, სერვიტუტი, უზუფრუქტი), საკუთრება, როგორც მოთხოვნის უზ
რუნველყოფის საშუალ
 ება (გირავნობა, იპოთეკა).
მე-4 თავში (ვალდებულებითი სამართალი) ვხვდებით, როგორც ვალდებულების წარ
მოშობისა და შეწყვეტის ზოგად საკითხებს ისე ყველაზე გავრც
 ელებული ტიპური ხელშეკ
რულებებისა და საერთაშორისო კომერციულ
 ი ტერმინების (INCOTERMS 2020) სამართ
ლებრივ ანალიზს.
მე-5 თავი (შრომის სამართალი) ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სოციალ
 ური უფ
ლების – შრომის უფლების მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტს – საქართველოს შრომის
კოდექსს შეეხ ება და შრომითი ურთიერთობის ცნებას, სუბიექტებს, შრომით ქმედუნარია
ნობას, შრომით ხელშეკრულებას, სამუშაო და დასვენების დროს, შრომის ანაზღაურ
 ებას,
შრომითი ურთიერთობის შეჩერებისა და შეწყვეტის საკითხებს ეხება.
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მე-6 თავი (სამეწარმეო სამართალი) ქართული ბიზნეს სამართლის მარეგულირებე
ლი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკანონმდ
 ებლო აქტის – მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონის
მოკლე ანალიზს წარმოადგენს. აქ ვხვდებით ისეთი საკითხების განხილვას, როგორიცაა
სამეწარმეო საქმიან ობის ცნება, საწარმოს ჩამოყალიბება, საწარმოს კაპიტალი, საწარმოს
მართვა, კორპორაციულ
 ი მართვის სისტემები, საწარმოს მმართველი ორგანოებ ი, საწარ
მოსა და ხელმძ ღვანელი ორგანოს პასუხისმგ
 ებლობა და მისი ფარგლ
 ები, სააქციო საზო
გადოებ ის, შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის, კომანდიტური საზოგადოებ ის,
სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ისა და კოოპ ერატივის მომწესრიგებელი
ნორმები.
მე-7 თავი ფასიან ი ქაღალდების ცნებასა და ფასიან ი ქაღალდების ბაზარს ეხება.
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I თავი
სამართლის ზოგადი საკითხები

1.1 სამართლის ცნება და სისტემები, სამართლის დარგები
იურიდიულ ლიტერატურასა და სამართლის მეთოდიკაში სამართლის ცნებისა და მისი
რაობ ის შესახებ არაერთი მოსაზრება და თეორ
 იაა განხილული. უზოგადესი გაგებით სა
მართალი ეს არის ზოგადსავალდებულო ქცევის წესების ერთობლიობ ა, რომლის შესრუ
ლებაც სახელმწ იფოს იძულების აპარატითაა უზრუნველყოფილი. ბუნებრივია, სამართლის
ცნების მეთოდური და სიღრმ ისეულ
 ი გააზრება ბიზნეს სამართლის საკვლევ თემას სცდება,
ამიტომაც მოკლედ ვახსენოთ ის ნიშნები, რაც მას სხვა ნორმატიულ
 ი სისტემებისგან1 განას
ხვავებს. პირველ რიგში, ყურადსაღებია სამართლის ზოგადსავალდებულო ხასიათ
 ი, რაც
ნიშნავს იმას, რომ სამართალი შერჩევითი მოქმედების პრინციპით არ ხასიათდება და მისი
მოქმედება იმ სოციუმ ის უკლებლივ ყველა წევრზ ე ვრცელდება, სადაც ის ოპერირებს. დე
ფინიციიდანაც ჩანს, რომ სამართალი მის ადრესატებს წესებს უდგენს, ე.ი. ქცევის იმ მო
დელს სთავაზობს, რომლის დარღვევაც სახელმწიფოს იძულებითი აპარატის ამოქმედებას
გამოიწვევს.
სამართლის ნორმათა ერთობლიობ ა სამართლის სისტემას ქმნის. ყველაზე ზოგადი სა
ხით, სამართლის სისტემა საჯარო და კერძო სამართალს მოიცავს.2 საჯარო და კერძო
სამართლის გამიჯვნის შესახებ არაერთი თეორ
 ია არსებობს, თუმცა გამომდინარე იქიდან,
რომ ჩვენი ინტერესის სფერო უფრო პრაგმატულია ვიდრე მეცნიერ
 ული, დეტალურად მათ
არ განვიხილავთ. მთავარი ნიშანი, რაც საჯარო და კერძო სამართალს ერთმანეთისგან გა
ნასხვ ავებს ის სუბიექტებია, რომლებიც ძირითად შემთხვევებში, ურთიერთობის მონაწილე
ებად გვევლინებიან და ის პრინციპებია, რომლითაც აღნიშნული სუბიექტები საქმიან ობენ.
საჯარო სამართლებრივ ურთიერთობაში, ერთ-ერთი მხარე ძირითადად სახელმწ იფოა,
რომელიც სხვადასხვ ა ორგანოს თუ თანამდებობის პირის მეშვეობ ითაა წარმოდგენილი.
კერძო სამართლებრივ ურთიერთობაში კი, როგორც წესი, ურთიერთობის მონაწილეებ ი
კერო ინდივიდები – ადამიან ები ან ადამიანთა გაერთიან ებები არიან. სუბიექტების ამ განა
წილებიდან გამომდინარე, ლოგიკურია ის პრინციპებიც, რომლითაც აღნიშნული სისტემები
ფუნქც
 იონ ირებენ. საჯარო სამართლებრივი ურთიერთობა მეტად ვერტიკალური და დაქვემ
დებარებული, სუბორდინაციულ
 ია რადგანაც სახელმწ იფოს მხარეს ყოველთვის მეტი ძალა
უფლება და გავლენა დგას ვიდრე ინდივიდის მხარეს. კერძო სამართლებრივი ურთიერთო
ბა კი ჰორიზონტალური და თანასწორია, რადგანაც ურთიერთობის ორივე მხარეს კერძო
1
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მაგალითად, მორალი, ჩვეულება.
ხუბუა, „სამართლის თეორია“ თბ., 2015წ. გვ.258.

სამართლის ზოგადი საკითხები

ინდივიდები ან მათი გაერთიან ებები გამოდიან. მიუხ ედავად იმისა, რომ სამართლებრივ
ურთიერთობაში სახელმწ იფოს მონაწილეობ ა უფრო მეტად საჯარო სამართლებრივი სფე
როს ინდიკატორია, გამორიცხული არ არის, რომ ის ურთიერთობა, რომელშიც ის მხარედ
გამოდის კერძო სამართლებრივი შინაარსის იყოს. სახელმწ იფო კერძო სამართლებრივ
ურთიერთობაში კერძო ინდივიდების მსგავსად გამოდის. მაგალითისთვის, თუ სახელმწ იფო
რომელიმე თავისი ორგანოს სახით საყოფაცხოვრებო ნივთებს ყიდულობს, პირობითად,
სამინისტრ
 ოს შენობის დასუფთავებისთვის საჭირო ჰიგიენ ურ საშუალ
 ებებს, საქმე კერძო
სამართლის კლასიკურ გარიგებასთან, კერძოდ, ნასყიდობის ხელშეკრულებასთან გვაქვს.
იმისათვის, რომ სახელმწიფოს მონაწილეობა სამართლებრივ ურთიერთობაში ამ ურთიერ
თობის საჯარო სამართლებრივ ხასიათს ქმნიდეს, აუცილებელია, სახელმწიფო საჯარო სა
მართლებრივ უფლებამოსილებას ახორციელებდეს. მაგალითად, არქიტექტურის სამსახური
გასცემს რა მშენებლობის ნებართვას, მშენებლობის წესებისა და გარემოს განაშენიან ების
საერთო გეგმის შემუშავების საჯარო სამართლებრივ უფლებამოსილებას ახორციელებს. ყი
დულობს რა რომელიმე სახელმწიფო ორგანო სანიტარულ საშუალებას შენობის დასასუფთა
ვებლად, ბუნებრივია, რომ საჯარო სამართლებრივი უფლებამოსილების განხორციელებას
ადგილი არ აქვს. ყოველივე ზემოთქმ ულიდან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ
სახელმწიფო კერძო სამართლებრივ ურთიერთობაში კერძო ინდივიდის სტატუსით გამოდის
და ურთიერთობის სხვა მონაწილეების ტოლფასი უფლებებით სარგებლობს. საჯარო სამარ
თლებრივ ურთიერთობაში კი მას, როგორც საჯარო სამართლებრივი უფლებამოსილების
განმახორციელებელ სუბიექტს მეტი ძალაუფლება და მოქმედების ფართო არეალი აქვს.
სწორედ ამიტომ საჯარო სამართალი გაჯერებულია ისეთი ნორმებით, რომლებიც სახელმწი
ფოს ძალაუფლებას საზღვრებში აქცევს და მასთან ურთიერთობაში შესულ კერძო ინდივიდს
ან ინდივიდთა გაერთიან ებას უფლების დაცვის მრავალფეროვან საშუალებას ანიჭებს. აღ
ნიშნულის შესახებ კი მომდევნო თავებში ვისაუბრებთ.
საჯარო და კერძო სამართალში მათი სამოქმედო პრინციპებისა და სამართლებრივ ურ
თიერთობაში სახელმწ იფოს მონაწილეობ ის ინტენსივობის გათვალისწინებით სხვადასხვ ა
დარგები ერთიანდებიან. საჯარო სამართლის კლასიკური დარგებია კონსტ
 იტუციურ
 ი სა
მართალი, სისხლ
 ის სამართალი, ადმინისტრ
 აციულ
 ი სამართალი, საპროცესო სამართალი,
საერთაშორისო სამართალი, საგადასახადო სამართალი და ა.შ. კონსტ
 იტუციურ
 ი სამარ
თალი ქვეყნის მმართველობისა და მოწყობის, ადამიან ის ძირითადი უფლებების საკითხებს
არეგულირებს. მიჩნეულ
 ია, რომ კონსტ
 იტუციურ
 ი სამართალი სამართლის ნებისმიერ
 ი
დარგის მნიშვნელოვან პრინციპებსა და დებულებებს განსაზღვრავს. ადმინისტრ
 აციულ
 ი
მართლმ ს აჯულება კი სამართლებრივ სახელმწ იფოში სავალდებულო ფორმაა სახელმწ ი
ფო ძალაუფლების შემოსაფარგლ
 ად.3
ადმინისტრ
 აციულ
 ი სამართლის კოდექსი ადმინისტრ
 აციულ
 ი ორგანოებ ის მიერ ადმი
ნისტრ
 აციულ-ს ამართლებრივი აქტის გამოცემის და აღსრ
 ულების, ადმინისტრ
 აციულ
 ი სა
ჩივრის და განცხადების განხილვის, ადმინისტრ
 აციულ
 ი გარიგების მომზადების, დადებისა
და შესრულების წესს განსაზღვრავს. ამასთანავე, კოდექსის მიზანია უზრუნველყოს ადმი
ნისტრ
 აციულ
 ი ორგანოების მიერ ადამიან ის უფლებებისა და თავისუფლებების, საჯარო
ინტერესებისა და კანონის უზენაეს ობის დაცვა. სისხლ
 ის სამართლებრივ ურთიერთობაში
3

ცხადაძე, „კონსტიტუციურ-სამართლებრივი პრინციპების რელევანტურობა ადმინისტრაციული სამართლი
სათვის“, ადმინისტრაციული სამართალი, სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალი, თბილისი, 2/2016, გვ.6
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სახელმწ იფოს როლი და ფუნქც
 ია ყველაზე მკვეთრად ჩანს. დარგის მიზანი სისხლ
 ის სა
მართლებრივად დასჯადი მართლს აწინააღმდ
 ეგო და ბრალეულ
 ი ქმედების იდენტიფიცი
რებაა. საპროცესო სამართალი პირის დარღვეულ
 ი უფლების სასამართლოს მეშვეობ ით
დაცვისა და სისხლ
 ის სამართლის საპროცესო კანონმდ
 ებლობის შემთხვევაში, დანაშაულ
 ის
გამოძიებ ის, სისხლ
 ისსამართლებრივი დევნისა და მართლმ ს აჯულების განხორციელ
 ების
პროცედურულ წესებს ადგენს.
კერძო სამართალს მიეკ უთვნება სამოქალაქო სამართალი, საკორპორაციო სამართა
4
ლი , საავტორო სამართალი, ფასიანი ქაღალდების სამართალი, შრომის სამართალი და
ა.შ. აღნიშნულ დარგებს მომდევნო თავებში დაწვრილებით შევეხებით.
სამართლის სისტემა

კერძო სამართალი

სამოქალაქო
სამართალი

ინტ. საკუთრების
სამართალი

სპეციალური
სამართალი

შრომის
სამართალი

საჯარო სამართალი

ადმინისტრაციული
სამართალი

სამეწარმეო
სამართალი

კონსტიტუციური
სამართალი

სისხლის
სამართალი

1.2 სამართლის წყაროები, ნორმათა იერარქია
სამართლის წყაროდ მიჩნეულია ის სპეციფიკური ფორმები, რომლებშიც სახელმწიფო
ხელისუფლება სამართლებრივ ნორმებს გამოხატავს.5 ცნობილია, რომ საკანონმდ
 ებლო
ორგანო, სამართალს, ე.ი. ქცევის სავალდებულო წესებს საკანონმდ
 ებლო აქტების ფორ
მით იღებს. მაშასადამე, სამართლის ყველაზე გავრც
 ელებული წყარო კანონია. გარდა სა
კანონმდ
 ებლო აქტისა, სამართლის წყარო შეიძლება იყოს ჩვეულ
 ებაც. მაგალითისთვის,
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი ჩვეულ
 ებას სამოქალაქო კანონმდ
 ებლობის ნაწი
ლად, ე.ი. სამართლის წყაროდ მიიჩნევს. თუმცა, დღესდღეობ ით, მისი პრაქტიკაში გამო
ყენება თითქმ ის აღარ ხდება. სამართლის წყაროს ფუნქც
 იას სასამართლოს გადაწყვეტი
ლებებიც ასრულებს, თუმცა მათი სავალდებულოობ ა სამართლის სისტემის კონკრ
 ეტული
 	 შესაძლოა სამეწარმეო სამართლის დასახელებითაც შეგხვდეთ. მართალია, ცნებები სრულად იდენტური
არ არის, მაგრამ ძირითადი საკითხები საერთოა.
5
ხუბუა, სამართლის თეორია, თბილისი, 2015 წ., გვ.157., პირველწყარო - ინწკირველი, სახელმწიფოსა
და სამართლის ზოგადი თეორია, გვ.180.
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სამართლებრივი ოჯახისთვის მიკუთვნებით არის განპირობებული, რაზეც შემდეგ ქვეთავში
ვისაუბრებთ. სამართლის წყაროზე საუბრისას, მნიშვნელოვანია, ვახსენოთ საერთაშორი
სო ხელშეკრულება და შეთანხმ ება. საქართველო გაერთიან ებული ერების ორგანიზაციისა
და სხვა მრავალი საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი ქვეყანაა, რაც იმას ნიშნავს, რომ
ამ ორგანიზაციებ ის მიერ მიღებული აქტები, რომლებიც ამა თუ იმ საკითხისადმი ერთიან ი
სამართლებრივი მიდგომის ჩამოყალიბების მიზნით არის შემუშავებული, როგორც წესი,
საქართველოს მიერ აღიარ
 ებული და ხელმოწერილია. საქართველოს მიერ ხელმოწერი
ლი საერთაშორისო აქტი, რომელიც აუცილებლად თანხვ ედრაში უნდა იყოს საქართველოს
კონსტ
 იტუციასთან, ქვეყნის შიდა აქტებთან მიმართებით უპირატესი იურიდიულ
 ი ძალით
სარგებლობს და ის უშუალ
 ოდ მოქმედ სამართალს წარმოადგენს. ასე რომ, ნებისმიერ და
ინტერესებულ მხარეს სასამართლოში დავის წარმოებ ისას თავისუფლად შეუძლია თავისი
მოთხოვნის სამართლებრივ საფუძვლად დამოუკ იდებლად ან შიდა საკანონმდ
 ებლო აქტებ
თან ერთად საქართველოს მიერ აღიარ
 ებული საერთაშორისო აქტი მიუთ
 ითოს.
საქართველოს ნორმატიულ
 ი აქტები საკანონმდ
 ებლო და კანონქვ ემდებარე ნორმატი
ულ აქტებად იყოფა, რომლებიც ერთიან ობაში საქართველოს კანონმდ
 ებლობას ქმნიან.
საქართველოს საკანონმდ
 ებლო აქტების სახეებ ია:
 საქართველოს კონსტ
 იტუცია, საქართველოს კონსტ
 იტუციურ
 ი კანონი;
 საქართველოს ორგანული კანონი, საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტი;
 საქართველოს კანონი, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი.
ნორმატიულ აქტებს განეკუთვნება ასევე საქართველოს კონსტ
 იტუციურ
 ი შეთანხმ ება და
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულება და შეთანხმ ება.
საქართველოს კონსტ
 იტუცია სახელმწ იფოს უზენაეს ი კანონია და უპირატესი იურიდიუ
ლი ძალა აქვს სხვა სამართლებრივი აქტების მიმართ. ყველა სხვა სამართლებრივი აქტი
უნდა შეეს აბამებოდეს საქართველოს კონსტ
 იტუციას. საქართველოს კონსტ
 იტუციურ
 ი კანო
ნი საქართველოს კონსტ
 იტუციის განუყოფელი ნაწილია. მისი მიღება ხდება საქართველოს
ტერიტორიულ
 ი სახელმწ იფოებრივი მოწყობის განსაზღვრისას, ავტონომიურ
 ი რესპუბლი
კების სტატუსის განსაზღვრისას და საქართველოს კონსტ
 იტუციის გადასინჯვ ისას.
საქართველოს პარლამენტი ამტკ იცებს საქართველოს კონსტ
 იტუციურ შეთანხმ ებას,
რომელსაც საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალიურ მართლმ ადიდებელ ეკლესიას
თან საქართველოს სახელითა და მთავრობის წინასწარი თანხმ ობით დებს საქართველოს
პრეზიდენტი.
საქართველოს ორგანული კანონი მიიღება მხოლოდ იმ საკითხებზე, რომელთა მო
წესრიგებაც საქართველოს კონსტ
 იტუციის თანახმად საქართველოს ორგანული კანონითაა
გათვალისწინებული. მაგალითისთვის, ორგანული კანონია შრომის კოდექსი, მოქალაქეო
ბის შესახებ კანონი, ადგილობრივი თვითმმ ართველობის კოდექსი და ა.შ.
საქართველოს კანონი შეიძლება მიღებულ იქნეს საქართველოს გამგებლობაში არსე
ბულ ნებისმიერ საკითხზე, თუ საქართველოს კონსტ
 იტუციით სხვა რამ არ არის დადგენილი.
აქვე აღსანიშნავია, რომ სამართლებრივი ურთიერთობის კონკრ
 ეტული სფეროებ ის დასა
რეგულირებლად საქართველოში, ისევე როგორც არაერთ ევროპულ ქვეყანაში, მოქმე
დებს რამდენიმე კოდექსი, რომელთა უმრავლესობა ჩვეულ
 ებრივი კანონის ფორმითაა მი
ღებული. მაგალითისთვის საქართველოს კანონი – სამოქალაქო კოდექსი, საქართველოს
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 აციული კოდექსი, საქართველოს კანონი – საგადასახადო კოდექსი და
ა.შ. თუმცა საქართველოს შრომის კოდექსი ორგანულ კანონს წარმოადგენს. მაშ, რა საჭი
როა კოდექსის ცნების შემოტანა და რა განასხვ ავებს მას სხვა კანონებისგან? სამართლის
გარკვ ეულ
 ი სფეროებ ის კოდიფიკაცია ჯერ კიდევ მე-17 საუკ უნიდან იწყება. 1804 წელს
არის მიღებული ფრანგული სამოქალაქო კოდექსი, რომლის სიდიად
 ეც მის სიმარტივეშია.6
გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი კი 1900 წლის 1 იანვარს შევიდა ძალაში. ეს უკანასკნელი
სამართლებრივი ენის კომპლექსურობით ხასიათდება, ამიტომ მიღებულია მოსაზრება, რომ
განსხვავებით ფრანგული სამოქალაქო კოდექსისგან, რომლის გაგება არაიურისტებსაც
შეუძლიათ, გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი იურისტებისთვისაა დაწერილი.7
კოდექსი შეგვიძლია განვმარტოთ, როგორც ნორმათა კრებული, სისტემური საკანონ
მდებლო აქტი. კოდექსი, როგორც წესი, ზოგადი და კერძო ნაწილისგან შედგება. ზოგად
ნაწილში თავმოყრილი ნორმები სავალდებულო ძალისაა კერძო ნაწილში მოცემული ინს
ტიტუტებისთვის.
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით განისაზღვრება საქართველოს პარლა
მენტის უფლებამოსილება, სტრუქტურა, მუშაობისა და საქართველოს აღმასრულებელ ხე
ლისუფლებასთან ურთიერთობის წესები. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტს ხელს
აწერს და აქვეყნებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე.
საქართველოს საკანონმდებლო აქტების, კონსტიტუციური შეთანხმებისა და საქართ
ველოს საერთაშორის ო ხელშეკრულებისა და შეთანხმების მიმართ მოქმედებს შემდეგი
იერარქია:
საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს კონსტიტუციური კანონი
საქართველოს კონსტიტუციური შეთანხმება
აქტების
იერარქია

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულება თუ შეთანხმება
საქართველოს ორიგინალური კანონი, საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტი
საქართველოს კანონი, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი

საქართველოს კონსტ
 იტუციურ
 ი შეთანხმ ება სრულად უნდა შეეს აბამებოდეს საერთაშო
რისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარ
 ებულ პრინციპებსა და ნორმებს, კერძოდ, ადა
მიან ის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა სფეროში. საქართველოს კონსტ
 იტუციურ
შეთანხმ ებას, თუ იგი არ ეწინააღმდ
 ეგება საქართველოს კონსტ
 იტუციას ა და კონსტ
 იტუციურ
კანონს, აქვს უპირატესი იურიდიულ
 ი ძალა ყველა სხვა ნორმატიულ
 ი აქტის მიმართ.
საქართველოს კონსტ
 იტუციითა და შესაბამისი კანონით დადგენილი მოთხოვნების დაც
ვით ძალაში შესულ საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებასა და შეთანხმ ებას, თუ
ისინი არ ეწინააღმდ
 ეგებიან საქართველოს კონსტ
 იტუციას ა და კონსტ
 იტუციურ კანონს, აგ
6
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რეთვე საქართველოს კონსტ
 იტუციურ შეთანხმ ებას აქვს უპირატესი იურიდიულ
 ი ძალა შიდა
სახელმწ იფოებრივი ნორმატიულ
 ი აქტების მიმართ.
საქართველოს საკანონმდებლო აქტებს აქვს უპირატესი იურიდიულ
 ი ძალა საქართვე
ლოს კანონქვ ემდებარე ნორმატიულ
 ი აქტების მიმართ. კანონქვ ემდებარე ნორმატიულ
 ი აქ
ტია, მაგალითად, მინისტრ
 ის ბრძანება.
ნორმატიულ
 ი აქტების შემუშავების მიზანი კონკრ
 ეტული ურთიერთობების მოწესრიგების
გარდა ერთიან ი, დაბალანსებული სამართლებრივი სივრც
 ის შექმნ აა, ასე რომ კანონშემოქ
მედების პროცესში ურთიერთგამომრიცხავი და ურთიერთსაწინააღმდ
 ეგო ნორმების შექმ
ნას მაქსიმალურად ერიდებიან. მიუხ ედავად ამისა, პრაქტიკაში წარმოიქმნ ება შემთხვევები,
როდესაც ორი ნორმა საწინააღმდ
 ეგო ქცევის წესს ადგენს. აღნიშნულს ნორმათა კოლიზია
ეწოდება. დავის გადაწყვეტისას სამართალშემფარდებელმა გამოსაყენებელი ნორმა უნ
და განსაზღვროს, ნორმათა კოლიზია კი აღნიშნულს ართულებს. ამიტომაც ნორმატიულ
 ი
აქტების შესახებ საქართველოს კანონი, ისევე როგორც სამოქალაქო კოდექსი კოლიზიის
გადაწყვეტის სავალდებულო წესს ადგენს. პირველ რიგში უპირატესობა ენიჭება იერარქი
ულად მაღლა მდგომ, მეტი იურიდიულ
 ი ძალის მქონე აქტს. თანაბარი იურიდიულ
 ი ძალის
მქონე ნორმატიულ აქტებს შორის წინააღმდ
 ეგობის შემთხვევაში გამოიყენება სპეციალ
 ური
კანონი. კოლიზია შეიძლება წარმოიშვას სპეციალ
 ურ ნორმებს შორისაც. ამ შემთხვევაში,
უპირატესობა ენიჭება უფრო გვიან მიღებულ (გამოცემულ) ნორმატიულ აქტს.
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებას აქვს უპირატესი იურიდიულ
 ი ძალა საქარ
თველოს პარლამენტის დადგენილებისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოთა
(თანამდებობის პირთა) ნორმატიულ
 ი აქტების მიმართ.

1.3 სამართლის ძირითადი ოჯახები
თანამედროვე მსოფლიოშ ი მოქმედი ნაციონ ალური სამართლებრივი სისტემები შეიძ
ლება დაიყოს სამართლებრივი ოჯახების მიხედვით. გამოყოფენ კონტინენტური ევროპი
სა და ანგლო-ამერიკული სამართლ
 ის ოჯახს.
ოჯახს 8 პირველი ევროპის ძირითადი ქვეყნების9
სამართლებრივ სისტემებს აერთიანებს, ხოლო მეორე – ძირითადად, ამერიკის შეერთებული
შტატების, ინგლისის, ბრიტანეთის ყოფილი კოლონიების სამართლებრივ სისტემებს.10
კონტინენტური ევროპის სამართლის ოჯახი, თავის მხრივ, რომანული და გერმანული
სამართლის ქვეყნებს გამოყოფს. რომანული სამართლის ქვეყნებში ფრანგული სამართლის
გავლენა იგრძ ნობა, ხოლო გერმანული სამართლის ქვეყნებში – გერმანული სამართლის.
რომანული სამართლის ჯგუფს საფრანგეთის გარდა მიეკ უთვნება ბელგია, ესპანეთი, პორ
ტუგალია, იტალია, ნიდერლანდები და სხვა. გერმანული სამართლის ჯგუფს გერმანულის
გარდა მიეკ უთვნება ავსტ
რ
 ია, შვეიცარია, საბერძნეთი, თურქეთი, საქართველო და სხვა.
კონტინენტური ევროპისა და ანგლ
 ო-ამერიკული სამართლის სისტემებს შორის მთა
ვარი განსხ ვ ავება სამართლის წყაროს უკავშირდება. კონტინენტური ევროპის ქვეყნებ
ში სამართლის მთავარი წყარო კანონია (ფართო გაგებით), ხოლო ანგლ
 ო-ამერიკული
8
9
10

ხუბუა, სამართლის თეორია, თბილისი, 2015წ. გვ.266.
თუმცა არა ყველა ევროპის ქვეყნის.
ჩამონათვალი ამომწურავი არ არის.
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სამართლის ქვეყნებში – სასამართლო გადაწყვეტილება. კონტინენტური ევროპის სამარ
თლის სისტემის ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში სასამართლო გადაწყვეტილებას
სავალდებულო ძალა არ აქვს მსგავსი დავის განმხ ილველი სხვა მოსამართლეებ ისთვის.
საქმის განმხ ილველი მოსამართლე თავის საქმიან ობაში დამოუკ იდებელია და გადაწყვე
ტილებას კონსტ
 იტუციისა და კანონის მიხედვით იღებს. ანგლ
 ო-ამერიკული სამართლის
სისტემის მოსამართლისთვის სხვა სასამართლოს გადაწყვეტილება ანალოგიურ საქმეზე
სავალდებულოა და მხოლოდ განსაზღვრული წინაპირობების არსებობისას, საგამონაკლი
სო შემთხვევაში შეუძლია გადაუხვიოს მას.11 გამოდის, რომ ერთ შემთხვევაში საქმე გვაქვს
დედუქციურ
 ი აზროვნების, ხოლო მეორ
 ე შემთხვევაში ინდუქციურ
 ი აზროვნების სტილთან,
რამეთუ ანგლ
 ო-ამერიკული სამართლის სისტემის მოსამართლე კონკრ
 ეტულ გადაწყვეტი
ლებას აზოგადებს და სხვა მსგავს შემთხვევებს არგებს, ხოლო კონტინენტური ევროპის
სისტემის მოსამართლე კანონის ზოგად ნორმას აკონკრ
 ეტებს და ყოველ საქმეს ინდივიდუ
ალურად უსადაგებს.
ანგლ
 ო-ამერიკული სამართლის სისტემის ქვეყნების ძირითადი სამართლებრივი წყარო
– სასამართლო გადაწყვეტილება, კონტინენტური ევროპის სამართლის ქვეყნების მთავარი
სამართლებრივი წყაროს – კანონისგან განსხ ვ ავებით, ბუნებრივია, რომ ბევრად დეტალი
ზებული და უხვსიტყვიან ია. კანონი ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ იქნება იმაზე მეტად კონ
კრეტიზებული, ვიდრე ინდივიდუალ
 ურ დავაზე მიღებული სასამართლო გადაწყვეტილება.
ამიტომაც სამართალშეფარდების პროცესში ხშირად თავს იჩენს ნორმის განმარტების სა
ჭიროებ ა, რამეთუ ნორმით დადგენილი ქცევის წესის მორგება სადავო საქმის მოცემულო
ბასთან ნორმის შინაარსის განმარტების გარეშე გართულებულია. სამართლის მეთოდიკაში
გამოყოფენ ნორმის განმარტების რამდენიმე მეთოდს, როგორიცაა გრამატიკული, ის
ტორიული, ტელეოლოგიური, სისტემური და contra legem განმარტება.
ა გრამატიკუ
ლი განმარტების დროს ნორმის შინაარსის გაგება სიტყვათა მნიშვნელობისა და ენის გრა
მატიკული წესების მიხედვით ხდება. ისტორიულ
 ი განმარტების დროს ყურადღება ექცევა
ნორმის მიღების დროს არსებულ იურიდიულ და პოლიტიკურ წინაპირობებს. ტელეოლ
 ო
გიურ
 ი განმარტებისას მნიშვნელოვანია არა კანონმდ
 ებლის თავდაპირველი ნების, არამედ
თავად კანონის ობიექტური მიზნის იდენტიფიცირება. სამართლის ნორმის სხვა ნორმებ
თან კავშირში, სისტემურად აღქმ ა და გააზრება სისტემური განმარტების მიდგომაა. contra
legem განმარტება პრაქტიკაში ყველაზე იშვიათ
 ად გამოყენებადი მეთოდია, რადგანაც ის
მიზანს ნორმის სიტყვასიტყვითი მნიშვნელობის განმარტების საწინააღმდ
 ეგოდ აღწევს.12
განმარტების მითითებულ მეთოდებს შორის რაიმე იერარქია არ არსებობს.
მიუხ ედავად იმისა, რომ ანგლ
 ო-ამერიკული სამართლისა და კონტინენტური ევროპის
სამართლის სისტემები ისტორიულ
 ად ფუნდამენტურად განსხ ვ ავებულ მიდგომებს იზიარ
 ე
ბენ, უკვე შეიმჩნ ევა ამ სისტემების მეტ-ნ აკლები დაახლოებ ა. ანგლ
 ო-ამერიკული სამართ
ლის სისტემის ქვეყნებში შემოღებულია მოდალური აქტები,
ი არსებობს სამართლის ისე
თი დარგები, სადაც საკანონმდ
 ებლო აქტების რაოდ
 ენობა საკმაოდ ბევრია. მაგალითად,
ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამეწარმეო სამართალი ერთ-ერთი უხვაქტიან ი დარგია.
იგივე შეიძლება ითქვ ას ინგლ
 ისზე, სადაც დღემდე მოქმედებს ე.წ. companies act, რომე
ლიც დახვეწილობით გამოირჩევა. რაც შეეხ ება კონტინენტური ევროპის სამართლის სის
11
12
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ე.წ. overruling და distinguishing დოქტრინები.
დაწვრილებით იხილეთ ხუბუა გ., სამართლის თეორია, თბილისი, 2015წ. გვ.182-206.

სამართლის ზოგადი საკითხები

ტემის ქვეყნებს, თანდათანობით იზრდ
 ება სამოსამართლეო სამართლის როლი და დანიშ
ნულება. მართალია, აქ სასამართლო პრეცედენტს სავალდებულო ძალა არ აქვს, თუმცა
მსგავს საქმეზე სასამართლო გადაწყვეტილების მოძიებ ა და სასამართლოსთვის წარდგე
ნა ყოველთვის მომგებიან ია მოდავე მხარისთვის. საქართველოს უზენაეს ი სასამართლო
მართლმ ს აჯულების ერთიან ობის მიზნებიდან გამომდინარე შეიმუშავებს რეკომენდაციებს,
რომელშიც პრაქტიკის სადაო საკითხების ერთგვ აროვან გადაწყვეტას სთავაზობს საერთო
სასამართლოებს.13

1.4 საერთაშორისო სამართალი და მისი მოქმედება ქართულ
ბიზნესგარემოში
საერთაშორისო სამართალი სახელმწიფოებსა და სახელმწიფოებსა და საერთაშორისო
ორგანიზაციებს შორის ურთიერთობებს არეგულირებს. საერთაშორისო სამართლის
ოპერირების ძირითადი მექანიზმი საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შეთანხმებებია.14
იმისათვის, რომ საერთაშორისო ხელშეკრულებები კონკრეტული ქვეყნისთვის უშუალოდ
მოქმედ სამართლად იქცეს, აუცილებელია მისი მიღება და მასზე ხელმოწერა. საქართველოში
საერთაშორისო ხელშეკრულებების რატიფიცირებას15, დენონსირებასა16 და გაუქმებას
მხოლოდ საქართველოს პარლამენტი ახდენს. დღეისათვის უამრავი საერთაშორისო ხელ
შეკრულება არსებობს, რომელსაც საქართველოცაა მიერთებული. საერთაშორისო ხელ
შეკრულების რატიფიცირებისა და მისი აღიარ
 ების შემდეგ სახელმწ იფო, როგორც წესი,
თავის შიდა კანონმდ
 ებლობას აღნიშნულ საერთაშორისო აქტით დადგენილ ნორმებს არ
გებს, რადგანაც, როგორც უკვე წინა თავებში აღვნიშნეთ, საერთაშორისო ხელშეკრულე
ბებსა და შეთანხმ ებებს, თუ ისინი არ ეწინააღმდ
 ეგებიან საქართველოს კონსტ
 იტუციას ა და
კონსტ
 იტუციურ შეთანხმ ებას უპირატესი იურიდიული ძალა აქვთ შიდა სამართლებრივ აქ
ტებთან მიმართებით. აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ე.წ. დათქმ ის ფენომენი საერთაშო
რისო აქტებთან მიმართებით. ქვეყანას, რომელიც რომელიმე კონკრ
 ეტულ საერთაშორისო
აქტს უერთდება, შეუძლია აქტის მთლიან ად აღიარ
 ების ნაცვლად, მხოლოდ კონკრ
 ეტული
ნორმები აღიარ
 ოს, ე.ი. დათქმ ა გააკ ეთოს და შესაბამის ნორმებზე მიუთ
 ითოს. ამიტომაც
საერთაშორისო აქტთ
 ან მუშაობ ისას აუცილებელია აღნიშნული საკითხის გარკვ ევა.
ბიზნესი ინგლისური სიტყვაა და იმ საქმიან ობას ნიშნავს, რომელიც მოგების მიღების
კენაა მიმართული. ბიზნეს გარემო კი იმ სამართლებრივი და ეკონომიკური ფაქტორებითა
თუ რეგულაციებ ით განპირობებული სივრც
 ეა, რომელსაც სახელმწ იფო პოტენციურ ინვეს
ტორს სთავაზობს. ამიტომაც ნებისმიერ
 ი ქვეყანა დაინტერესებული უნდა იყოს ისეთი სამარ
თლებრივი თუ საგადასახადო პოლიტიკის გატარებით, რომელიც მიმზიდველ ბიზნესგარე
მოს შექმნ ის.
13
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უზენაესი სასამართლოს რეკომენდაციები და გადაწყვეტილებები შეგიძლიათ მოიძიოთ ბმულზე
http://www.supremecourt.ge
შეიძლება სახვა დასახელებებითაც შეგვხვდეს, მაგალითად, კონვენცია, პაქტი, დირექტივა, ოქმი და
სხვა.
საერთაშორისო ხელშეკრულების დამტკიცება.
საერთაშორისო ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ სახელმწიფოს ნების გამომჟღავნება.
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ბიზნესსამართალი სამართლის კლასიკურ დარგს არ წარმოადგენს. ამ დასახელების
ქვეშ იმ სამართლებრივი აქტების ერთობლიობ ას მოვიაზრებთ, რომელიც ბიზნესის წარმო
ებისას ბიზნეს-ოპერატორს ეხება. აქ შეიძლება შევიყვანოთ საქართველოს სამოქალაქო
კოდექსის ქონებრივი სამართლის ნაწილი, სამეწარმეო და შრომის სამართალი, გადახ
დისუუნ არობის შესახებ კანონმდ
 ებლობა, საგადასახადო კანონმდ
 ებლობა, ლიცენზიებ ისა
და ნებართვების შესახებ კანონმდ
 ებლობა, სასამართლოში დავის წარმოებ ის ძირითადი
საწყისები და ადმინისტრ
 აციულ ორგანოებთან ურთიერთობის ძირითადი წესები. ამიტო
მაც ამ დარგისთვის რელევანტური შეიძლება იყოს ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი სფეროს
მარეგულირებელი საერთაშორისო აქტი, რომელიც საქართველოს პარლამენტის მიერ
 აა
რატიფიცირებული.
შრომის სამართალში ათზე მეტი საერთაშორისო აქტია საქართველოს მიერ რატიფი
ცირებული. საქართველოს მიერ აღიარ
 ებულია ასევე ტვირთების გადაზიდვასთან დაკავში
რებული აქტები. რაც შეეხ ება სამეწარმეო სამართალს არსებითი მნიშვნელობისაა ევრო
პის კავშირის საკორპორაციო სამართლებრივი დირექტივები, რომლებიც საქართველოზე
არ ვრცელდება, რადგანაც საქართველო ევროკავშირის წევრი-ქვ ეყანას ჯერ-ჯ ერობით არ
წარმოადგენს. თუმცა, აღნიშნული საერთაშორისო ორბიტაზე საქმიან ობისას ქვეყნის ერთერთ მთავარ პრიორ
 იტეტს წარმოადგენს, ამიტომაც სამეწარმეო სამართლის განხილვისას
მოკლედ შევეხებით ევროკავშირის საეტ
 აპო მნიშვნელობის საკორპორაციო სამართლებ
რივ დირექტივებს. ცხრილში იხილეთ ბიზნეს სამართლის სფეროში საქართველოს მიერ
რატიფიცირებული ძირითადი საერთაშორისო აქტების ჩამონათვალი.17
აქტის დასახელება

აქტის შემხებლობა საქართველოსთან

ეკონომიკური, სოციალ
 ური და კულტურული
უფლებების საერთაშორისო პაქტი

საქართველოში ძალაშია 1994 წლის 
3 აგვისტოდან.

ევროპის სოციალური ქარტია

საქართველოს მიერ რატიფიცირებულია
2005 წლის 1 ივლისიდან.

კონვენცია 52 ყოველწლიური ფასიან ი 
შვებულებების შესახებ

საქართველოში ძალაშია 1939 წლის 
22 სექტემბრიდან.

კონვენცია 111 შრომისა და დასაქმების
სფეროში დისკრ
 იმინაციის შესახებ

საქართველოში ძალაშია 1997 წლის 
22 ივნისიდან.

საქართველოში ძალაშია 1996 წლის 
კონვენცია 100 მამაკაცთა და ქალთა 
თანასწორი ანაზღაურ
 ების შესახებ თანაბარი 29 მაისიდან.
ღირებულების შრომისათვის
კონვენცია 98 კოლექტიური მოლაპარაკებების
ორგანიზებასა და გამართვაზე უფლებათა
პრინციპების გამოყენების შესახებ
17
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საქართველოში ძალაშია 1996 წლის 
29 მაისიდან.

ცხრილში მოცემულია მხოლოდ ძირეული საკითხების მარეგულირებელი აქტები. აღნიშნულის გარდა
საქართველოს მიერ აღიარებულია სხვა მრავალი სპეციფიკური სამართლებრივი ურთიერთობების
მარეგულირებელი აქტები.

სამართლის ზოგადი საკითხები

კონვენცია ტვირთების საერთაშორისო 
საგზაო გადაზიდვების ხელშეკრულების 
შესახებ

საქართველოში ძალაშია 1999 წლის 
2 ნოემბრიდან.

კონტეინერებთან დაკავშირებული საბაჟო
კონვენცია

საქართველოში ძალაშია 1999 წლის 
16 მარტიდან.

უცხოეთ
 ის საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებათა საქართველოში ძალაშია 1994 წლის 
3 თებერვლიდან.
ცნობისა და აღსრ
 ულების შესახებ 
ნიუ-ორკის კონვენცია
სამოქალაქო სამართლის კონვენცია 
კორუფციაზ ე

საქართველოში ძალაშია 2003 წლის
1 ნოემბრიდან.

1.5 უფლების დაცვის მექანიზმები
1.5.1 ზოგადად

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სამართალი შეიძლება მატერიალურ და საპროცესო სამარ
თლად დავყოთ. მატერიალური სამართალი გვაძლევს პასუხს იმაზე თუ რა შედეგით უნდა
დასრულდეს ესა თუ ის სამართლებრივი დავა. მაგალითისთვის, ეკუთვნის თუ არა მოქ
მედი კანონმდებლობით პირს ქონება, კანონიერია თუ არა ამა თუ იმ ადმინისტრაციული
ორგანოს ქმედება, მეუღლეთა განქორწინებისას ვისთან უნდა დარჩეს საცხოვრებლად
არასრულწლოვანი შვილი და ა.შ. თუმცა რა გზით და რა წესების დაცვით შეგვიძლია სა
სურველ სამართლებრივ შედეგს მივაღწიოთ საპროცესო სამართალშია გაწერილი. გარ
და სამოქალაქო, სისხლის და ადმინისტრაციული სამართლის კოდექსებისა, რომლებიც
მატერიალ
 ურ ნორმებს შეიცვას, საქართველოში მოქმედებს სამოქალაქო საპროცესო,
სისხლის სამართლის საპროცესო და ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსები. როგორ
იწყება დავის სასამართლოში წარმოება, რა საპროცესო დოკუმენტები გვჭირდება საქ
მის საწარმოებლად, რა ეტაპებისგან შედგება სასამართლო სხდომა, როგორ შეგვიძლია
მტკიცებულებების სასამართლოში წარდგენა და საბოლოოდ ჩვენი დარღვეული უფლე
ბის სასამართლო წესით დაცვა საპროცესო სამართლის რეგულირების სფეროა. მატე
რიალ
 ური სამართლის კარგად ცოდნა პრაქტიკაში არაფრის მომცემი იქნება თუ პირს არ
ეცოდინება რა პროცესუალური წესების დაცვით უნდა მოითხოვოს კონკრეტული შედეგის
დადგომა. ხშირ შემთხვევაში, უფლების დაცვა, მაგალითისთვის, სასამართლოს მიერ მი
ღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრება, კონკრეტულ ვადებთან არის დაკავშირებული,
რომელსაც საპროცესო კანონმდებლობა ადგენს და რომლის დაუცველობამაც შესაძლოა
დავის წარმოების უფლება წაგვართვ ას. ამიტომაც აუცილებელია, ვიცნობდეთ ქართულ
სასამართლ
 ო სისტემას, საქმის წარმოების ძირითად წესებსა და სასამართლო გადაწყვე
ტილების აღსრულების მექანიზმებს.
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1.5.2 ქართული სასამართლ
 ო სისტემა და სასამართლ
 ოში დავის წარმოებ
 ის 
ძირითადი მახასიათებლები

სასამართლო ხელისუფლება სახელმწიფო ხელისუფლებ ის დამოუკიდებელი შტოა
და მხოლოდ სასამართლოების მიერ ხორციელდება. მართლმსაჯულება კი სასამართ
ლო ხელისუფლებ ის განხორციელების ერთ-ერთი ფორმაა და მას სამოქალაქო, ადმი
ნისტრაციულ და სისხლის სამართალწარმოებათა მეშვეობით საერთო სასამართლოები
ახორციელებენ.
ქართული საერთო სასამართლოების სისტემა სამ ინსტანციას მოიცავს:
რაიონული (საქალაქო) სასამართლო;
 1-ელი ინსტანციის სასამართლო - რაიონული
 მე-2 ინსტანციის სასამართლო - სააპელაციო სასამართლო;
უზენაესი სასამართლო.
 უმაღლესი ინსტანციის, საკასაციო სასამართლო - უზენაესი
ყველა ადამიანს უფლება აქვს თავის უფლებათა დასაცავად პირადად ან მეშვეობ ით მი
მართოს სასამართლოს. დავას თავდაპირველად განიხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს
რაიონ
 ული (საქალაქო) სასამართლო.
ო იმ შემთხვევაში თუ მხარეებ ისთვის გადაწყვეტი
ლება სრულად ან ნაწილობრივ მიუღ
 ებელია, მათ უფლება აქვთ 1-ელი ინსტ
 ანციის სასა
მართლოს გადაწყვეტილება სააპ ელაციო სასამართლოში გაას აჩივრონ, ხოლო ამ უკანას
კნელის გადაწყვეტილება უზენაეს სასამართლოში.18
სასამართლო გადაწყვეტილების გასაჩივრებისთვის საპროცესო კანონმდ
 ებლობით შე
საბამისი ვადებია დადგენილი. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის შესაბამისად, სააპ ელა
ციო საჩივრის შეტანის ვადაა 14 დღე. ამ ვადის გაგრძ ელება და აღდგენა დაუშვებელია და
იგი იწყება მხარისთვის დასაბუთებული გადაწყვეტილების გადაცემის მომენტიდან.19
რაც შეეხ ება საკასაციო საჩივარს, მისი შეტანის ვადაა 21 დღე. ამ ვადის გაგრძ ელება
ან აღდგენა ასევე არ შეიძლება და ისიც მხარისათვის გადაწყვეტილების გადაცემის მომენ
ტიდან იწყება.
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, დავას პირველი ინსტ
 ანციით რაიონ ული (საქალაქო) სასა
მართლო განიხილავს. რაიონ ული სასამართლო მუნიციპალიტეტებში იქმნ ება. მაგალითად,
ბოლნისის, გორის, ზუგდიდის, თელავის, ოზურგეთისა და სხვა რაიონ ული სასამართლო
ები. ხოლო, საქალაქო სასამართლო თვითმმ ართველ ქალაქებში იქმნ ება. მაგალითად,
თბილისის, რუსთავის, ფოთის, ბათუმის, ქუთაისის საქალაქო სასამართლოებ ი. საქალა
ქო სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორია თვითმმ ართველ ქალაქთან ერთად შეიძლე
ბა მოიცავდეს მუნიციპალიტეტსაც. რაიონ ული (საქალაქო) სასამართლო იქმნ ება და მისი
სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გა
დაწყვეტილებით. რაიონ ულ (საქალაქო) სასამართლოებში, როგორც წესი, გამოყოფილია
სამოქალაქო საქმეთა, სისხლ
 ის სამართლის საქმეთა და ადმინისტრ
 აციულ
 ი სამართლის
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1-ელი და მე-2 ინსტანციის სასამართლოების გადაწყვეტილების გასაჩივრებას თავისი წინაპირობე
ბი აქვს, რომლის დაკმაყოფილებაც აუცილებელია, რათა შემდგომი ინსტანციის სასამართლომ საქმე წარ
მოებ აში მიიღოს. იხ. საქართვ ელოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 365-ე, 366-ე, 391-ე მუხლები.
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 369-ე, 70-ე, 78-ე და 2591-ე მუხლები.

სამართლის ზოგადი საკითხები

საქმეთა კოლეგიებ ი.20 რაიონ ულ (საქალაქო) სასამართლოში დავა ერთპიროვნულად, 1
მოსამართლის მიერ განიხილება.21
საქართველოში 2 სააპელაციო სასამართლო არსებობს. აღმოსავლეთ საქარ
თველოს სასამართლოთა გადაწყვეტილებებზე სააპელაციო საჩივრებს თბილისის სააპე
ლაციო სასამართლო განიხილავს, ხოლო დასავლეთ საქართველოს სასამართლოთა
გადაწყვეტილებებზე - ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო. სააპელაციო სასამართლოში
იქმნება სამოქალაქო საქმეთა, ადმინისტრაციულ საქმეთა, სისხლის სამართლის საქმეთა
პალატები და საგამოძიებო კოლეგია. რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების
გადაწყვეტილებებზე სააპელაციო საჩივრებს სააპელაციო სასამართლო კოლეგიურად - 3
მოსამართლის შემადგენლობით განიხილავს. თუმცაღა, გარკვეული კატეგორიის საქმეებზე
სააპელაციო საჩივრების ერთპიროვნული განხილვაც შეიძლება დაწესდეს.
საქართველოს უზენაესი სასამართლო საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მართ
ლმსაჯულების განხორციელების უმაღლესი და საბოლოო ინსტანციის საკასაციო სასამარ
თლოა. უზენაესი სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საბოლოოა და ის არ
საჩივრდება. უზენაეს სასამართლოში იქმნება სამოქალაქო საქმეთა პალატა, ადმინისტრა
ციულ საქმეთა პალატა, სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა, დიდი პალატა, პლენუმი,
სადისციპლინო პალატა და საკვალიფიკაციო პაალატა.
დავის წარმოებ ას სამივე ინსტ
 ანციის სასამართლოში თავისი სპეციფიკური წესები აქვს,
თუმცა ძირითადი ეტაპები და ზოგადი პრინციპები საერთოა. ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი,
რომლითაც სამოქალაქო საპროცესო სამართალი ადმინისტრ
 აციულ
 ი საპროცესო სამართ
22
ლისგან განსხ ვ ავდება არის შეჯიბრებითობის პრინციპი.
ი სამოქალაქო საპროცესო კო
დექსი საწყის მუხლებშივე განამტკ იცებს, რომ სასამართლოში სამართალწარმოებ ა შეჯიბ
რებითობის საფუძველზე მიმდინარეობს. მხარეებ ი სარგებლობენ თანაბარი უფლებებითა
და შესაძლებლობებით, დაას აბუთონ თავიანთი მოთხოვნები, უარყონ ან გააქ არწყლონ მე
ორე მხარის მიერ წამოყენებული მოთხოვნები, მოსაზრებები თუ მტკიცებულებები. მხარეებ ი
თვითონვე განსაზღვრავენ, თუ რომელი ფაქტები უნდა დაედ
 ოს საფუძვლად მათ მოთხოვ
ნებს ან რომელი მტკიცებულებებით უნდა იქნეს დადასტურებული ეს ფაქტები. მიუხ ედავად
იმისა, რომ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ეს დანაწესი ზოგადი ხასიათ
 ისაა, მას პრაქ
ტიკაში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება. სწორედ ამ პრინციპიდან გამომდინარეობს ის, რომ
სამოქალაქო დავის განმხ ილველი მოსამართლე გადაწყვეტილების მიღებისას მხოლოდ
იმ ფაქტებითა და მტკიცებულებებითაა შებოჭილი, რომელსაც დავის მონაწილე მხარეებ ი
მიუთ
 ითებენ და წარმოადგენენ. მოსამართლეს თავისი ინიციატ
 ივით მტკიცებულებების მოკ
ვლევისა და გამოთხოვის უფლება არ გააჩნია. ამიტომაც სამოქალაქო სამართლებრივი
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თუმცა, სასამართლოში მოსამართლეთა რაოდ
 ენობისა და საქმეთა წარმოებ ის ინტენსიურ
 ობის მიხედ
ვით შეიძლება არსებობდეს ნაკლები ან მეტი სპეციალ
 იზებული სასამართლო კოლეგიებ ი.
არსებობს საგამონაკლისო შემთხვევები, როდესაც კანონით დადგენილი წინაპირობებისას რაიო
ნულ (საქალაქო) სასამართლოში საქმე კოლეგიურ
 ად -  3 მოსამართლის შემადგენლობით განიხილე
ბა. როდესაც რაიონ ულ (საქალაქო) სასამართლოში კოლეგიურ
 ი შემადგენლობით საქმეთა განხილ
ვისათვის მოსამართლეთა საკმარისი რაოდ
 ენობაა, ერთპიროვნულად საქმის განმხ ილველ მოსამართ
ლეს შეუძლია დაადგინოს საქმის კოლეგიურ
 ი 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.
შეჯიბრებითობის პრინციპი ადმინისტრ
 აციულ საპროცესო სამართალშიც გვხვდება, თუმცა ოდნავ განსხ 
ვავებულად.
21

I თავი

დავის წარმოებ ისას სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს იმას თუ რამდენად კვალიფიციურ
 ია
მხარე და სასურველი შედეგის მისაღწევად წარდგენილია თუ არა საკმარისი მტკიცებულე
ბები. განსხ ვ ავებული პრინციპით ოპერირებს ადმინისტრ
 აციულ
 ი საპროცესო სამართალი.
მიუხ ედავად იმისა, რომ ადმინისტრ
 აციულ
 ი საპროცესო კოდექსი მითითებას აკეთებს სამო
ქალაქო საპროცესო კოდექსის ზემოთ მითითებულ პრინციპზე, რომელიც მხარეთა შეჯიბ
რებითობას აყალიბებს საქმის განხილვისას, აქვე ვხვდებით სასამართლოს გაფართოებ ულ
უფლებამოსილებასაც. კერძოდ, ადმინისტრ
 აციულ
 ი საქმის განმხ ილველი სასამართლო
უფლებამოსილია თავისი ინიციატ
 ივით მიიღოს გადაწყვეტილება დამატებითი ინფორმაცი
ის ან მტკიცებულების წარმოსადგენად.
იმისათვის, რომ დაინტერესებულმა პირმა თავისი დარღვეული თუ სადავოდ ქცე
ული უფლების შესახებ რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში დავა წამოიწყოს პირ
ველ რიგში აუცილებელია განსჯადი სასამართლოს განსაზღვრა. ე.ი. იმის გარკვევა თუ
რომელი სასამართლოა უფლებამოსილი განიხილოს კონკრეტული დავა. სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსის შესაბამისად, განსახილველი საქმეების მიხედვით გამოიყოფა
სხვადასხვა ტიპის განსჯადობა, მათ შორის საერთო განსჯ ადობა, ხელშეკრულები
დან გამომდინარე დავების განსჯადობა, მემკვიდრეობ
 ასთან დაკავშირებული და
ვების განსჯ ადობა, ნივთობრივი განსჯადობა, ოჯახური დავების განსჯადობას და
სხვა. საერთო განსჯადობის მიხედვით, რომლის მიხედვითაც ხდება, უმეტეს შემთხვევა
ში, სასამართლოში საქმისწარმოების დაწყება, სასამართლოს სარჩელი წარედგინება
მოპასუხის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. ხოლო იურიდიული პირის მიმართ სარ
ჩელი იურიდიული პირის ადგილსამყოფლის მიხედვით წარედგინება სასამართლოს.
ასევე ხშირია განსჯადობის გადაწყვეტა დავის სახელშეკრულებო სამართლებრივი ხა
სიათიდან გამომდინარე. ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, სარჩელები სასამართლოს
ხელშეკრულების შესრულების ადგილის ან იმ ადგილის მიხედვით წარედგინება, სადაც
ხელშეკრულება უნდა შესრულებულიყო, გარდა იმ სარჩელებისა, რომლებიც საქარ
თველოს საბანკო დაწესებულებების, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, არასაბანკო
სადეპოზიტო დაწესებულებების − კვალიფიციური საკრედიტო ინსტიტუტების მიერ და
დებული (მათ შორის, ელექტრონული ფორმით დადებული) სესხის (კრედიტის) გაცე
მის შესახებ ხელშეკრულებებიდან გამომდინარეობს. ამ ტიპის დავებთან დაკავშირებით
სასამართლოს სარჩელი მოპასუხის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით წარედგინება.
მნიშვნელოვანია ასევე იურიდიული პირის ფილიალის საქმიანობიდან გამომდინარე
სარჩელების განსჯადობაც. ამ ტიპის სარჩელი სასამართლოს მხოლოდ ფილიალის ად
გილმდებარეობის მიხედვით წარედგინება.
განსჯადობის განსაზღვრის შემდეგ დღის წესრიგში დგება სახელმწიფო ბაჟის ოდენობის
დადგენა, მისი გადახდა, სარჩელის23 შედგენა და სასამართლოში შეტანა. სახელმწიფო ბაჟი
განსახილველი საქმის მიხედვით სხვადასხვაა, რომლის განსაზღვრის წესს სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსი ადგენს.24 რაც შეეხება სარჩელის ფორმას, მისი მოძიება სხვა
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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.
იხილეთ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 38-ე, 39-ე, მე-40, 41-ე მუხლები. არსებობს სახელმწ ი
ფო ბაჟის გამომთვლელი სპეციალ
 ური პროგრამაც, იხ.: http://library.court.ge/fee/index.php

სამართლის ზოგადი საკითხები

ფორმებთან ერთად25 შესაძლებელია სხვადასხვა სასამართლოებისა და საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ოფიციალურ ვებგვერდებზე.26
მას შემდეგ რაც სასამართლო შეამოწმებს სარჩელის დასაშვებობის პირობებს, საქმე
მიიღება წარმოებაში და მოპასუხე მხარეს განესაზღვრება ვადა პასუხის, ე.წ. შესაგებლის27
წარსადგენად. შესაგებლის წარსადგენად მოპასუხისთვის განსაზღვრული ვადა არ უნდა
აღემატებოდეს 14 დღეს, ხოლო რთული კატეგორიის საქმეებზე - 21 დღეს. მოპასუხის მი
ერ წარდგენილი შესაგებელი ეგზავნება მოსარჩელეს და ინიშნება მოსამზადებელი სხდო
მა, სადაც მხარეებ ი წარადგენენ იმ მტკიცებულებებს, რომლებსაც შემდგომში, დავის არსე
ბითი განხილვისას გამოიკვლევენ.
1.5.3 უფლების დაცვა ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი წარმოებისას

წინა თავებში ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ საჯარო და კერძო სამართალზე და აღვნიშნეთ, რომ
ადმინისტრ
 აციულ
 ი სამართალი საჯარო სამართლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დარ
გია. მიუხ ედავად იმისა, რომ თავისი არსით ამ დარგს ბიზნეს სამართალთან საერთო ბევრი
არაფერი აქვს, მიზანშეწონილია, ვიცოდეთ ადმინისტრ
 აციულ ორგანოსთან ურთიერთობის
საწყისები, რადგანაც ნებისმიერ საწარმოს, როგორც ბიზნესის წარმოებ ის ფორმას, უპი
რობოდ ეკისრება გარკვ ეულ
 ი ტიპის გადასახადების გადახდა და სახელმწ იფო ბიუჯ ეტთან
ანგარიშსწ ორება. გადასახადის გადამხდ
 ელის მიერ გადასახადების დეკლარირებისა და ამ
გადასახადების გადახდის ადმინისტრ
 ირებას შემოსავლების სამსახური ახდენს.28 ამ უკანას
კნელთან და არა მხოლოდ მასთან ურთიერთობისას29 კი აუცილებელია ადმინისტრ
 აციულ-
სამართლებრივი წარმოებ ის საბაზისო საკითხების ცოდნა.
ზოგადი ადმინისტრ
 აციულ
 ი კოდექსის მიხედვით, ადმინისტრაციულ ორგანოდ მიიჩ
ნევა ყველა სახელმწ იფო ან ადგილობრივი თვითმმ ართველობის ორგანო ან დაწესებუ
ლება, საჯარო სამართლის იურიდიულ
 ი პირი (გარდა პოლიტიკური და რელიგიურ
 ი გაერ
თიან ებებისა), აგრეთვე ნებისმიერ
 ი სხვა პირი, რომელიც საქართველოს კანონმდ
 ებლობის
საფუძველზე ასრულებს საჯარო სამართლებრივ უფლებამოსილებებს.
ადმინისტრ
 აციულ სამართალში გამოყოფენ ადმინისტრ
 აციული ორგანოს საქმია
ნობის შემდეგ სამართლებრივ ფორმებს: ინდივიდუალ
 ური ადმინისტრ
 აციულ-ს ამართ
ლებრივი აქტი, ნორმატიულ
 ი ადმინისტრ
 აციულ-სამართლებრივი აქტი, ადმინისტრ
 აციულ
 ი
ხელშეკრულება და რეალაქტი.
სააპელაციო საჩივარი, საკასაციო საჩივარი.
 	 http://www.supremecourt.ge/form-of-court/
http://hcoj.gov.ge/ge/common-courts/sasamartlo-formebi/sasamartlo-formebi-samoqa
laqo-saqmeze
27
შესაგებლის ფორმის მოძიებ ა ასევე შესაძლებელია სხვადასხვ ა სასამართლოებ ისა და საქართვე
ლოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ოფიციალ
 ურ ვებ-გ
 ვ ერდებზე.
28
შემოსავლების სამსახური საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ფორმით არსებობს. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ
საქართველოს კანონი შემოსავლების სამსახურის შესახებ.
29
ბიზნესის მწარმოებელ სუბიექტს შემოსავლების სამსახურის გარდა ურთიერთობის დამყარება შესაძლოა
სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ორგანოსთან მოუწიოს. მაგალითად, სამშენებლო ბიზნესში ჩართულ
კომპანიებს არქიტექტურის სამსახურთან, საჯარო რეესტრთან და ა.შ. ადმინისტრაციულ ორგანოსთან
ურთიერთობის დამყარება ხდება საჭირო ასევე, როცა ფიზიკური პირს ან კომპანიას კონკრეტული
ინფორმაციის გამოთხოვა სურს დაწესებულებიდან.
25
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I თავი

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ
 ი სამართლ
 ებრივი აქტი ეს არის ადმინისტ
რაციულ
 ი ორგანოს მიერ ადმინისტრ
 აციულ
 ი კანონმდ
 ებლობის საფუძველზე გამოცემუ
ლი ინდივიდუალ
 ური სამართლებრივი აქტი, რომელიც აწესებს, ცვლის, წყვეტს ან ადას
ტურებს პირის ან პირთა შეზღუდული წრის უფლებებსა და მოვალეობ ებს. ნორმატიული
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი კი უფლებამოსილი ადმინისტრ
 აციულ
 ი ორგა
ნოს მიერ საკანონმდ
 ებლო აქტის საფუძველზე გამოცემული სამართლებრივი აქტია, რო
მელიც შეიცავს მისი მუდმივი ან დროებ ითი და მრავალჯერადი გამოყენების ქცევის ზოგად
წესს. მარტივად რომ ვთქვათ, ძირითადი სხვაობ ა ინდივიდუალ
 ურ და ნორმატიულ აქტებს
შორის ის პირთა წრეა, რომლის მიმართაც მოქმედებს აქტი. ნორმატიულ
 ი ადმინისტრ
 აცი
ულ-ს ამართლებრივი აქტი გამოყენების მიხედვით უფრო მასშტ
 აბურია და მრავალჯერადი
გამოყენების ქცევის წესს მოიცავს, ხოლო ინდივიდუალ
 ური ადმინისტრ
 აციულ-ს ამართლებ
რივი აქტი მხოლოდ კონკრ
 ეტული პირის ან პირთა შეზღუდული წრის უფლებებსა და მოვა
ლეობ ებს ადგენს. მაგალითად, ინდივიდუალ
 ური ადმინისტრ
 აციულ-ს ამართლებრივი აქტია
პატრულის მიერ გამოწერილი ჯარიმა, არქიტექტურის სამსახურის მიერ გაცემული მშენებ
ლობის ნებართვა, შემოსავლების სამსახურის მიერ გამოცემული ბრძანება გადასახადის
გადამხდ
 ელისთვის კონკრ
 ეტული გადასახადის დარიცხვის ან დაჯარიმების შესახებ და ა.შ.
ადმინისტრაციული ხელშეკრულება არის ადმინისტრ
 აციულ
 ი ორგანოს მიერ საჯარო
უფლებამოსილების განხორციელ
 ების მიზნით ფიზიკურ ან იურიდიულ პირთან ან სხვა ადმი
ნისტრ
 აციულ ორგანოსთან დადებული სამოქალაქო სამართლებრივი ხელშეკრულება. ხო
ლო რეალ
 აქტი (რეალური მოქმედება) წარმოადგენს ისეთ მმართველობით ღონისძიებ ას,
რომელიც მიმართულია ფაქტობრივი შედეგის დადგომისკენ და არ გულისხმ ობს ადმინის
ტრაციულ
 ი ორგანოს მხრიდან ინდივიდუალ
 ური ადმინისტრ
 აციულ-ს ამართლებრივი აქტის
გამოცემას.
გამომდინარე იქიდან, რომ კერძო სამართლის სუბიექტს საქმიან ურთიერთობებში უფ
რო მეტად ინდივიდუალ
 ურ ადმინისტრ
 აციულ-ს ამართლებრივ აქტთ
 ან აქვს შეხება, დაწვრი
ლებით შევეხოთ მას. ინდივიდუალ
 ური ადმინისტრაციულ-ს ამართლებრივი აქტი ზეპირად
ან წერილობით გამოიცემა. წერილობითი ფორმით გამოცემული ინდივიდუალ
 ურ-ს ამარ
თლებრივი აქტი უნდა მოიცავდეს კანონით დადგენილ რეკვიზიტებს, როგორიცაა, მაგალი
თად, აქტის სახე, გამომცემი ორგანო და ა.შ. აქტში აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული
ის ორგანო, სადაც მისი გასაჩივრებაა შესაძლებელი, ასევე ამ ორგანოს მისამართი და
საჩივრის წარდგენის ვადა. ხოლო ზეპირი ინდივიდუალ
 ური ადმინისტრ
 აციულ-ს ამართლებ
რივი აქტი მისი მიღებიდან 3 დღის ვადაში წერილობით უნდა გამოიცეს.
ადმინისტრ
 აციულ
 ი კოდექსი ადმინისტრაციული წარმოების 3 სახეს გამოყოფს, ესე
ნია მარტივი, საჯარო და ფორმალური ადმინისტრაციულ
 ი წარმოება.
ა თითოეუ ლ მათ
განს გააჩნია გარკვ ეულ
 ი თავისებურებანი. მაგალითისთვის, – თუ კანონი არ ითვალისწი
ნებს სხვა სახის ადმინისტრ
 აციულ
 ი წარმოებ ის გამოყენებას, ადმინისტრ
 აციულ
 ი ორგანო
ინდივიდუალ
 ურ ადმინისტრ
 აციულ-ს ამართლებრივ აქტს ამზადებს მარტივი ადმინისტრ
 ა
ციულ
 ი წარმოებ ის წესით. მარტივ ადმინისტრ
 აციულ წარმოებ ას განსხ ვ ავებით საჯარო და
ფორმალური წარმოებ ისგან გამარტივებული წესები ახასიათ
 ებს. ასეთი წარმოებ ის დროს
ადმინისტრ
 აციულ
 ი ორგანო დამოუკ იდებლად იღებს გადაწყვეტილებას და არ ხდება განმ
ცხადებლის ან/დ
 ა დაინტერესებული პირის ჩაბმა წარმოებ აში, თუმცა კოდექსით დადგენი
ლი გამონაკლისის შესაბამისად, ადმინისტრ
 აციულ
 ი ორგანო ვალდებულია ადმინისტრ
 აცი
ული წარმოების დაწყების შესახებ აცნობოს დაინტერესებულ მხარეს და მისი წარმოებ აში
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მონაწილეობ ა უზრუნველყოს თუ ინდივიდუალ
 ური ადმინისტრ
 აციულ-ს ამართლებრივი აქ
ტით მისი სამართლებრივი მდგომარეობ ა შეიძლება გაუა რ
 ესდეს.30
უმთავრესი სტანდარტი, რასაც ადმინისტრ
 აციულ
 ი კოდექსი ინდივიდუალ
 ური ადმინისტ
რაციულ-ს ამართლებრივი აქტის გამომცემ ადმინისტრ
 აციულ ორგანოს უდგენს არის იმ გა
რემოებებისა და ფაქტების კანონით დადენილი წესით გამოკვლევაა, რომელიც ამ
ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლ
 ებრივ აქტს უდევს საფუძვლად,
ად ასევე
ადმინისტრ
 აციულ ორგანოს მოეთხოვება მის მიერ გამოცემული ადმინისტრ
 აციულ-ს ამარ
31
თლებრივი აქტის დასაბუთება.
ა
ფორმალური ადმინისტრ
 აციულ
 ი წარმოებ ა გამოიყენება ისეთ შემთხვევებში, როდესაც
საკითხის სირთულიდან გამომდინარე, საქმის მთელი რიგი გარემოებ ები წინასწარ დად
გენილი არ არის. საჯარო ადმინისტრ
 აციულ
 ი წარმოებ ისგან განსხ ვ ავებით, ფორმალური
პროცედურა არ არის ორიენტირებული მასში საზოგადოებ ის ფართო ფენების მონაწილე
ობაზე. ფორმალურ ადმინისტრ
 აციულ წარმოებ აში მონაწილეობ ენ მხოლოდ ის პირები,
ვის ინტერესებსაც პირდაპირ შეეხ ება გადასაწყვეტი საკითხი. გადაწყვეტილების მიღების
პროცედურა ერთობ ფორმალიზებულია და მას ხშირად კვაზი32 სასამართლო წარმოებ ასაც
უწოდებენ. ფორმალური ადმინისტრ
 აციულ
 ი წარმოებ ის საფუძველზე ინდივიდუალ
 ური ად
მინისტრ
 აციულ-ს ამართლებრივი აქტი გამოიცემა მხოლოდ კანონით ზუსტად განსაზღვრულ
შემთხვევებში. ფორმალურ ადმინისტრ
 აციულ წარმოებ ას გააჩნია რამდენიმე თავისებურება
(განსხვავებით მარტივი წარმოებ ისგან) – როდესაც ადმინისტრ
 აციულ
 ი ორგანო ახორციე
ლებს ფორმალურ ადმინისტრ
 აციულ წარმოებ ას, იგი ვალდებულია ყველა დაინტერესებულ
მხარეს აცნობოს მასში მონაწილეობ ის შესახებ. ამასთან, დაინტერესებულ პირს მისცეს შე
საძლებლობა, წარადგინოს მოსაზრება ყველა მნიშვნელოვან საკითხთან და გარემოებ ას
თან დაკავშირებით.33
საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებით უმეტეს შემთხვევაში ადმინისტრაციული საჩივრე
ბი და სახელმწიფო ან მუნიციპალური საკუთრების განკარგვასთან, ლიცენზირებასთან, გარე
მოსდაცვითი ნებართვების გაცემასთან, სტანდარტიზაციასთან და სატელეკომუნიკაციო სიხში
რის განაწილებასთან დაკავშირებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
აქტის გამოცემის საკითხები განიხილება. საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება ყველაზე მე
ტად უზრუნველყოფს როგორც დაინტერესებულ მხარეთა, ისე საზოგადოებ ის ფართო ფენე
ბის მონაწილეობას ადმინისტრაციული აქტის გამოცემის პროცესში. კერძოდ, ხდება ადმი
ნისტრაციულ სამართლებრივი აქტის პროექტის გამოქვეყნება და დაინტერესებულ მხარეთა
მოწვევა. ამასთან, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებისას უნდა გაიმ ართოს ზეპირი მოს
მენა, რომლის შემდეგაც უნდა გამოქვეყნდეს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების საფუძ
ველზე გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი.34
ადმინისტრ
 აციულ
 ი სამართალი ასევე იცნობს ადმინისტრ
 აციულ წარმოებ ას კოლეგიურ
საჯარო დაწესებულებაში. კოლეგიურ
 ი ადმინისტრ
 აციულ
 ი ორგანოა ყველა ის ადმინის
ტრაციულ
 ი ორგანო, რომლის ხელმძ ღვანელი ან სათათბირო ორგანო ერთზე მეტი პი
30
31
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33
34

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 95-ე მუხლის მე-2 ნაწილი.
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრების საფუძველი შესაძლოა სწორედ
ამ დანაწესის დარღვევა გახდეს.
ვითომ
დაწვრილებით იხილეთ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის VIII თავი.
დაწვრილებით იხილეთ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის IX თავი.
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რისგან შედგება და რომელშიც გადაწყვეტილებებს ერთობლივად იღებს ან ამზადებს
ერთზე მეტი პირი. ასეთია, მაგალითად, დამოუკიდებელი მარეგულირებელი კომისი
ები (ენერგეტიკის, წყალმომარაგების, სატელეკომუნიკაციო სიხშირეების გამანაწი
ლებელი ეროვნული კომისიები). კოლეგიური ადმინისტრაციული ორგანო წარმოებას
ახორციელებს მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების წესების დაცვით. თუმცა როდე
საც კოლეგიური ადმინისტრაციული ორგანო განიხილავს ნორმატიული ადმინისტრაცი
ულ-სამართლებრივი აქტის მიღების საკითხს, გამოიყენება საჯარო ადმინისტრაციული
წარმოებისათვის დადგენილი წესები.
ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებ
ში, ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მიღებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ
-სამართლ
 ებრივი აქტი შესაძლოა სასამართლოში დავის დაწყებამდე დაინტერესებული
მხარის მიერ ჯერ თავად ადმინისტრაციულ ორგანოში გასაჩივრდეს და პირმა ამ ტიპის
ადმინისტრ
 აციული წარმოებით მოახდინოს თავისი დარღვეული უფლების აღდგენა. თუ
კანონით ან მის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე აქტით სხვა რამ არ არის
დადგენილი, ადმინისტრაციულ საჩივარს განიხილავს და გადაწყვეტს ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის გამომცემი ადმინისტრაციული ორგანო, თუ იქ ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის გამომცემი თანამდებობის პირის ან სტრუქტურული ქვედანაყოფის
ზემდგომი თანამდებობის პირი არსებობს. ამასთან, ადმინისტრაციული ორგანოს ხელმ
ძღვანელი თანამდებობის პირის მიერ გამოცემული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
აქტის თაობაზე წარდგენილ საჩივარს განიხილავს და გადაწყვეტს ზემდგომი ადმინისტ
რაციულ
 ი ორგანო.
1.5.4 სასამართლოს გადაწყვეტილება და მისი აღსრულება

ნებისმიერ სასამართლოს გადაწყვეტილება საქართველოს სახელით გამოაქვს. სასა
მართლოს გადაწყვეტილება გარკვ ეულ
 ი სტრუქტურით ხასიათდება და აღწერილობითი, სა
მოტივაციო და სარეზოლუციო ნაწილებისგან შედგება. აღწერილობით ნაწილში მხარეებ ის
მიერ წარმოდგენილი სადავო და არასადავო ფაქტებია მოცემული. სამოტივაციო ნაწილში
სასამართლო სამართლებრივად ასაბუთებს განსახილველ საქმეზე თავის მიერ მიღებულ
გადაწყვეტილებას, ხოლო სარეზოლუციო ნაწილში სარჩელის დაკმაყოფილების საკითხს
წყვეტს და გადაწყვეტილების გასაჩივრების წესს ადგენს.
სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ თითქმ ის ყოველთვის ვიღებთ
სულ მცირე ერთ უკმაყოფილო მხარეს, რომელმაც შესაძლოა გადაწყვეტილების შემდგომ
ინსტ
 ანციაშ ი გასაჩივრება გადაწყვიტოს. სასამართლოს მიერ მიღებული ყველა გადაწყვე
ტილების ბოლო, სარეზოლუციო ნაწილში მითითებულია მისი გასაჩივრების წესი და ვადე
ბი. იმ შემთხვევაში, თუ მხარემ დადგენილ ვადებში საჩივარი არ შეიტანა გადაწყვეტილება
კანონიერ ძალაში შედის.35
მიუხ ედავად იმისა, რომ გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლით საქმის ბედი
35
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სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით დადგენილია განსაკუთრებული კატეგორიის საქმეებ ი, რომელ
ზეც მიღებული გადაწყვეტილებები სასამართლოს მხარეთა თხოვნით დაუყ ოვნებლივ 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 268-ე მუხლი.

სამართლის ზოგადი საკითხები

უკვე გადაწყვეტილია და შინაარსობრივად სადავო აღარაფერია, გადაწყვეტილებით დად
გენილი შედეგის პრაქტიკაში მისაღებად კრედიტორს36 შესაძლოა გადაწყვეტილების აღ
სასრულებლად მიქცევა დასჭირდეს. ე.ი. მხარის სასარგებლო გადაწყვეტილების მიღება
ავტომატურად არ იწვევს, მაგალითისთვის, სადავო თანხის მხარისთვის დაბრუნებას. იმ
შემთხვევაში თუ მოვალემ გადაწყვეტილებით მასზე დაკისრებული ვალდებულება თავისი
ნებით არ შეასრულა, კრედიტორი, თავისი მოთხოვნის შედეგად, სასამართლოს მიერ გა
ცემული სააღსრ
 ულებო ფურცლ
 ის აღსრ
 ულების შესაბამის ბიურ
 ოში წარდგენით იძულებითი
აღსრ
 ულების პროცესს წამოიწყებს. საერთო სასამართლოებ ის, ადმინისტრ
 აციულ
 ი ორგა
ნოებ ის, მათ შორის თანამდებობის პირების, არბიტრაჟის, ადამიან ის უფლებათა ევრო
პული სასამართლოს და სისხლ
 ის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ მი
ღებული აქტების აღსასრულებელი გადაწყვეტილებების აღსრ
 ულების წესსა და პირობებს
37
სააღსრ
 ულებო წარმოებ ათა შესახებ საქართველოს კანონი ადგენს. აღნიშნული კანონი
განსაზღვრავს აღსრ
 ულების ქვემდებარე ყველა აქტს და ადგენს, რომ აღსასრულებელი გა
დაწყვეტილებების იძულებით აღსრ
 ულებას საქართველოს იუსტიციის სამინისტრ
 ოს მმართ
ველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიულ
 ი პირი - აღსრ
 ულების ეროვ
ნული ბიურ
 ო ახორციელ
 ებს. თუმცაღა, სააღსრ
 ულებო წარმოებ ათა შესახებ კანონი აქვე
38
უშვებს კერძო სამართლის იურიდიულ
 ი პირის მიერ სააღსრ
 ულებო საქმიან ობის განხორ
ციელ
 ების შესაძლებლობას. კანონის მიხედვით, კერძო აღმასრულებელი არის ფიზიკური
პირი, რომელიც საჯარო უფლებამოსილებას – სააღსრ
 ულებო საქმიან ობას აღსრ
 ულების
ეროვნული ბიურ
 ოს მიერ გაცემული სააღსრ
 ულებო საქმიან ობის ლიცენზიის საფუძველზე
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზ ე ახორციელ
 ებს. კერძო აღმასრულებელთა რეესტრს
აღსრ
 ულების ეროვნული ბიურ
 ო აწარმოებს. კერძო აღმასრულებლის უფლებამოსილება
აღსრ
 ულების ეროვნულ ბიურ
 ოსთან შედარებით შეზღუდულია. კერძო აღმასრულებელს
მხოლოდ ზოგიერთი გადაწყვეტილების39 აღსრ
 ულება შეუძლია. გარდა ამისა, კერძო აღ
მასრულებელი აღსრ
 ულებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში ახორციელ
 ებს, თუ აღსრ
 ულების
მხარეებ ი ფიზიკური პირები ან კერძო სამართლის იურიდიულ
 ი პირები არიან და თუ სააღ
სრულებო დოკუმენტის მიხედვით წარმოდგენილი აღსასრულებელი ფულადი მოთხოვნა
500 000 ლარს არ აღემატება.
1.5.5 დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმები

სამართლებრივი დავის გადაჭრის პირველი და უმთავრესი ინსტიტუცია სასამართლოა,
თუმცა გარდა სასამართლოსი დავის გადაწყვეტის სხვა ალტერნატიული საშუალებებიც ფუნ
ქციონირებს. გამომდინარე იქიდან, რომ სასამართლო თავისი საქმიანობის მასშტაბების
გამო თითქმის ყოველთვის გადატვირთულია, დავის განხილვის პროცესი ხშირად დრო
უზოგადესი გაგებით კერძო სამართლებრივ ურთიერთობაში კრედიტორი ეწოდება პირს, რომელ
საც კონკრ
 ეტული ურთიერთობიდან გამომდინარე აქვს მოთხოვნის უფლება (მაგალითად, თანხის მოთხოვ
ნის უფლება, მეორ
 ე 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 მე-147 მუხლი.
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ში არაგონივრულად იწელება, რასაც ბიზნესზე უარყოფითი გავლენის მოხდენა შეუძლია.
მაგალითად, თუ ფიზიკური პირები ან კომპანიები გარკვეულ თანხაზე დავობენ და შედე
გის მიღწევას – სასამართლოს მიერ დავის გადაწყვეტას მხოლოდ რამდენიმე წელიწადში
ახერხებენ, შესაძლოა მიღებული შედეგი მათთვის ფინანსურად წამგებიანი აღმოჩნდეს,
რამეთუ ფულის ხანგრძლივად გამოუყენებლობა უკვე ზიანის მომტანია მხარისთვის, რომ
არაფერი ვთქვათ მისი მსყიდველუნარიანობის შეცვლაზე.
დავის ალტერნატიული გადაწყვეტ
 ის ერთ-ერთი საშუალებაა არბიტრაჟი.
ჟი საქართვე
ლოში მოქმედ
 ებს კანონი არბიტრაჟის შესახებ, რომელიც დეტალურად არეგულირებს ამ
ინსტიტუტის მოქმედებს წესებსა და პრინციპებს. კანონი იმთავითვე მკვეთრად შემოსაზღვ
რავს არბიტრაჟის კომპეტენციის ფარგლებს და ადგენს, რომ არბიტრაჟი მხოლოდ პირთა
თანასწორობაზე დამყარებული კერძო ხასიათის იმ ქონებრივ დავებს განიხილავს, რომ
ლის მოწესრიგებაც მხარეებს ერთმანეთს შორის შეუძლიათ. არბიტრაჟი თავისი საქმია
ნობის განხორციელების დროს დამოუკიდებელია და მის საქმიანობაში ჩარევის უფლება
სასამართლოს არ გააჩნია.
იმისთვის, რომ საქმე არბიტრაჟმა განიხილოს, აუცილებელია მოდავე მხარეებს შო
რის საარბიტრაჟო შეთანხმ ება არსებობდეს. საუბ არია შეთანხმ ებაზე, რომლითაც მხარეებ ი
თანხმ დ
 ებიან, ყველა ან ზოგიერთი დავა, რომელიც ამა თუ იმ სახელშეკრულებო ან სხვა
სამართლებრივი ურთიერთობიდან გამომდინარე მათ შორის წარმოიშვა ან შეიძლება წარ
მოიშვას განსახილველად არბიტრაჟს გადასცენ. საარბიტრაჟო შეთანხმ ება აუცილებლად
წერილობითი ფორმით უნდა დაიდოს და შესაძლოა ხელშეკრულებაში საარბიტრაჟო დათ
ქმის ან ცალკე შეთანხმ ების ფორმით არსებობდეს.
არბიტრაჟი ერთი ან რამდენიმე არბიტრისაგან შედგება. არბიტრთ
 ა რაოდ
 ენობას და
მათი დანიშვნის წესს თავად მხარეებ ი განსაზღვრავენ. თუ მხარეთა შეთანხმ ებით სხვა რამ
არ არის გათვალისწინებული, მხარეებ ი თანაბარი რაოდ
 ენობის არბიტრებს ნიშნავენ. სა
არბიტრაჟო გადაწყვეტილება კანონის შესაბამისად, გამოტანილ უნდა იქნეს საარბიტრაჟო,
განხილვის დაწყებიდან 180 დღის ვადაში, თუ მხარეთა შეთანხმ ებით სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული. ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში, აღნიშნული ვადა შესაძლოა არ
ბიტრმ ა არა უმეტეს 180 დღით გააგრძ ელოს.
განსაკუთრებული მახასიათ
 ებელი, რომლითაც საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება სასა
მართლოს გადაწყვეტილებისგან განსხ ვ ავდება მისი ცნობა-აღსრ
 ულების ინსტ
 იტუტია. მას
შემდეგ რაც არბიტრაჟი გადაწყვეტილებას გამოიტანს, დაინტერესებულ მხარეს ის სააპ ე
ლაციო სასამართლოში40 ცნობასა და აღსრულებაზე შეაქვს.41
დღევანდელ დღეს განსაკუთრებული პოპულარულობით სარგებლობს დავის გადაწყვე
ტის კიდევ ერთი ალტერნატიულ
 ი მექანიზმი – მედიაცია. მედიაც
 იის პროცესს მედიატ
 ო
რი წარმართავს და განსხ ვ ავებით არბიტრისა და მოსამართლისგან ის გადაწყვეტილების
მიმღები სუბიექტი არ არის. მედიატ
 ორი ორ მხარეს შორის მომრიგებლად გამოდის, ის
აბსოლუტურად მიუკ ერძოებ ელი პირია და მხარეებ ის გარკვ ეულ კონსენსუსამდე მიყვანასა
და დავის გადაწყვეტაში მათთვის ხელშეწყობას ცდილობს. საქართველოს კანონმდ
 ებლო
40

41
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საქართველოში მიღებული საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობასა და აღსრულებას სააპელაციო
სასამართლო ახდენს, ხოლო უცხო ქვეყნის საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებისას - უზენაესი სასამართლო.
საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობისა და აღსრულების პროცედურების შესახებ ვრცლად იხილეთ
საქართველოს კანონი არბიტრაჟის შესახებ, თავი VIII და სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, თავები
XLIV3, XLIV4, XLIV5.

სამართლის ზოგადი საკითხები

ბით მედიაციის სხვადასხვა სახეა განმტკიცებული. მიმდინარეობს მუშაობა მედიაციის შესახებ
ახალ კანონპროექტზეც და იგეგმება სსიპ საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის შექმნაც.
მოდავე მხარეებისთვის განსაკუთრებით მომგებიანია მედიაციის გზით ბიზნესდავების მოგ
ვარება, რამეთუ ამ სფეროში დავის სწრაფად აღმოფხვრა განსაკუთრებული მნიშვნელობი
საა. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი სასამართლო მედიაციის სახეს გამოყოფს, რომე
ლიც შეიძლება გავრცელდეს საოჯახო სამართლებრივ დავებზე (გარდა შვილად აყვანასთან,
შვილად აყვანის ბათილად ცნობასთან, შვილად აყვანის გაუქმებასთან, მშობლის უფლების
შეზღუდვასთან, მშობლის უფლების ჩამორთმევასთან, აგრეთვე ქალთა მიმართ ძალადობას
თან ან/და ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებული დავებისა), სამემკვიდრეო სამართლებ
რივ დავებზე, სამეზობლო სამართლებრივ დავებზე და ნებისმიერ სხვა დავაზე − მხარეთა
თანხმობის შემთხვევაში. სარჩელის სასამართლოში წარდგენის შემდეგ სასამართლო მედი
აციას დაქვემდებარებული საქმე შეიძლება დავის მხარეთა შეთანხმებით დასრულების მიზნით
მედიატორს გადაეცეს. სასამართლო მედიაციის შემოღებისას კანონმდებლის მიზანი დავის
სწრაფად მოგვარებისა42 და სასამართლოს განტვირთვის სურვილი იყო.
გარდა სასამართლო მედიაციისა, არსებობს სანოტარო მედიაცია. ნოტარიუსმა შესაძ
ლოა მოდავე მხარეთა შორის მედიატორის როლი შეასრულოს საოჯახო სამართლებრივ
დავებზე (გარდა შვილად აყვანისა, შვილად აყვანის ბათილად ცნობისა, მშობლის უფლების
შეზღუდვისა და მშობლის უფლების ჩამორთმევისა), სამემკვიდრეო სამართლებრივ დავებზე,
სამეზობლო სამართლებრივ დავებზე და ნებისმიერ სხვა დავაზე, თუ ასეთ დავაზე მედიაციის
განხორციელების სპეციალ
 ური წესი არ არის საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრუ
ლი. იმისთვის, რომ მოდავე მხარეთა შორის ნოტარიუს ის მონაწილეობით მედიაცია განხორ
ციელდეს აუცილებელია მოდავე მხარეების თანხმობა. სანოტარო მედიაციის პროცესში და
ვის მხარეთა შეთანხმებით დასრულების შემთხვევაში, ნოტარიუს ი მორიგების აქტს ადგენს,
რომელიც სანოტარო წესით დასტურდება. იმ შემთხვევაში თუ მხარემ სანოტარო მედიაციის
ფარგლებში შემდგარი მორიგების აქტით დადგენილი ვალდებულება არ შეასრულა, მისი
იძულებითი აღსრულება ნოტარიუს ის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცლის საფუძველზე
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით განხორციელდება.
მედიაც
 ია, როგორც საგადასახადო დავის ალტერნატიულ
 ი გადაწყვეტის საშუალ
 ება
შემოსავლების სამსახურშიც გამოიყენება. თუმცა ის კლასიკური მედიაც
 იის პროცესს არ
წარმოადგენს, რამეთუ პროცესს მედიატ
 ორი არ წარმართავს. მედიაც
 ია საგადასახადო
კონტრ
 ოლის განმახორციელ
 ებელი სტრუქტურული ერთეულ
 ის – აუდიტის დეპარტამენტის
სათათბირო საბჭოს ფარგლ
 ებში ხორციელდება და საგადასახადო შემოწმების აქტის პრო
ექტზ ე გადასახადის გადამხდ
 ელის შენიშვნებისა და წინადადებების განხილვისთვისაა გა
მიზნული.
საქართველოს შრომის კოდექსი ცალკე გამოყოფს დამსაქმებელსა და დასაქმებუ
ლებს შორის კოლექტიური დავის განხილვისა და გადაწყვეტის მიზნით წარმოებ ულ მედი
აციის პროცესს,
ესს რომლის შესახებაც უფრო დაწვრილებით მომდევნო თავებში (შრომის
სამართლის შესახებ) ვისაუბრებთ.
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 	 სასამართლო მედიაციის ვადა შეადგენს 45 დღეს, მაგრამ არანაკლებ 2 შეხვედრისა. ეს ვადა მხარეთა 
შეთანხმებით შეიძლება იმავე ვადით გაგრძელდეს.
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1.6 უფლების დაცვის სხვა მექანიზმები
1.6.1 საქართველოს ეროვნული ბანკი

საქართველოს ეროვნული ბანკი ქვეყნის ცენტრალური ბანკია და მისი მთავარი მი
ზანი ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფაა. თავისი საქმიან ობის განხორციელ
 ებისას
ეროვნული ბანკი დამოუკ იდებელია და მისი საქმიან ობის წესი ეროვნული ბანკის შესა
ხებ საქართველოს ორგანული კანონით განისაზღვრება. საფინანსო სექტორის ფინანსუ
რი მდგრადობისა და გამჭვირვალობის ხელშეწყობისათვის, მომხმ არებელთა და ინვეს
ტორთა უფლებების დაცვის მიზნით ეროვნული ბანკი ზედამხედველობას უწევს საფინანსო
სექტორს. საქართველოს ეროვნულ ბანკთ
 ან არსებული საჯარო სამართლის იურიდიულ
 ი
პირის – „საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის“ მეშვეობ ით ეროვნული
ბანკი უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვ ეთის
ღონისძიებ ებს ატარებს.
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მიერ 2016 წლის 23 დეკემბერს მი
ღებულ იქნა და 2017 წლის 1 ივნისს ძალაში შევიდა ფინანსური ორგანიზაციებ ის მიერ
მომსახურების გაწევისას მომხმ
 არებელთა უფლებების დაცვის წესი.
ი. აღნიშნული რეგუ
ლაცია როგორც კომერციულ ბანკებს, ისე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებსა და არასაბან
კო სადეპოზიტო დაწესებულებებს (საკრედიტო კავშირებსა და კვალიფიციურ საკრედიტო
ინსტ
 იტუტებს) ეხება და მათ მომხმ არებლებთან ურთიერთობისას სპეციალ
 ური წესების დაც
ვას ავალდებულებს. მაგალითისთვის, მოქმედი რეგულაცია ფინანსურ ორგანიზაციას საფი
ნანსო პროდუქტზ ე ინფორმაციის მიწოდებისას მომხმ არებლისთვის საფინანსო პროდუქტის
პირობების შესახებ უტყუარ
 ი, გასაგები და გადაწყვეტილების მიღებისათვის აუცილებელი,
წინასწარ ცნობილი და მის ხელთ არსებული სრული ინფორმაციის დროულ
 ად მიწოდების
ვალდებულებას აკისრებს. ცალკეა გაწერილი ფინანსური ორგანიზაციის ვალდებულებე
ბი მომხმ არებელთან ხელშეკრულების დისტანციურ
 ად დადებისას, ასევე მომხმ არებლის
თვის სპეციფიკურ საფინანსო პროდუქტებთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი რისკების
გამჟღავნებისა და ასეთი პროდუქტის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებისას დასაცავი
ვალდებულებები. მოქმედი წესი სარეკლამო მასალების შემუშავებასთან, მომხმ არებელთა
ინფორმირებასთან, კრედიტის წინსწ რ
 ებით დაფარვასთან, სესხის ამოღებასთან და მომ
ხმარებლებთან ურთიერთობასთან დაკავშირებულ სხვადასხვ ა დათქმ ებს ითვალისწინებს.
მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული რეგულაცია მომხმ არებლად საფინანსო პროდუქტის
მიმღებ ან ასეთი განზრახვის მქონე ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს მიიჩნევს, გარდა ფინანსუ
რი ორგანიზაციისა.43 ეროვნული ბანკის სტრუქტურაში ფუნქც
 იონ ირებს მომხმარებელთა
უფლებების დაცვის განყოფილება,
ა რომელსაც განცხადებით შეუძლია მიმართოს მომ
ხმარებელმა და ფინანსური ორგანიზაციის მხრიდან მისი უფლებების შელახვის შესახებ
აცნობოს.

43

 	 მითითებული ბრძანება დეტალურად შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე:
https://www.nbg.gov.ge/cp/uploads/legal_acts/2019/15104.pdf
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1.6.2 საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

სადაზღვევო სფეროში მნიშვნელოვან მარეგულირებელ როლს ასრულებს სსიპ სა
ქართვ ელოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური. სამსახურის ერთ
-ერთ ფუნქც
 იას ამ სფეროში მომხმარებელთა უფლებების დაცვა წარმოადგენს. 2018
წლის 3 აპრილს სამსახურის უფროსის მიერ მიღებულ იქნა ინსტრუქცია მზღვეველის მიერ
სადაზღვევო მომსახურების გაწევისას მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ.
ებ
ინსტრ
 უქცია არეგულირებს მზღვეველის მიერ მომხმარებლისათვის სადაზღვევო მომსა
ხურების გაწევის დროს სრული, აუცილებელი, გასაგები, უტყუარი და დროული ინფორ
მაციის თანმიმდევრული მიწოდების საკითხებს და ემსახურება სადაზღვევო სექტორის
სამომხმარებლო ბაზარზე მომხმარებელთა უფლებების დაცვას, სისტემური რისკის კონტ
როლს, კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნასა და ლიპოტენციური რისკების შემცირებას.
ინსტრ
 უქცია მზღვეველს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით კონცეფ
ციის შემუშავებას ავალდებულებს. ასევე აკრძალულია მზღვეველის მიერ სადაზღვევო
პროდუქტის მახასიათებლის შესახებ ისეთი ინფორმაციის განცხადება, რომელიც სინამ
დვილეს არ შეესაბამება ან მომხმარებელი შეცდომაში შეჰყავს. ინსტრუქცია ვრცელდება
მომხმარებლისათვის ყველა სახეობის სადაზღვევო მომსახურების გაწევისას, როგორც
სავალდებულო, ისე ნებაყოფლობითი დაზღვევის დროს. მნიშვნელოვანია ასევე ინსტ
რუქციით მზღვეველისთვის დაკისრებული ვალდებულება სადაზღვევო საქმიანობის ყვე
ლა ეტაპზე ჰქონდეს მომხმარებელთა პრეტენზიებ ის მიღებისა და განხილვის პროცედურა
და განსაზღვრული ჰქონდეს პრეტენზიებ ის განხილვაზე პასუხისმგებელი დამოუკიდებე
ლი სტრუქტურული ერთეული ან პირი. მზღვეველს ასევე მომხმარებელთა პრეტენზიებ ის
შესახებ კონკრეტული მონაცემების აღრიცხვის წარმოება და სამსახურისთვის მიწოდება
ევალება.44
დაზღვევის სახელმწ იფო ზედამხედველობის სამსახურის სტრუქტურაშიც მსგავსად
ეროვნული ბანკისა, ფუნქც
 იონ ირებს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის განყოფი
ლება,
ა რომელსაც მომხმ არებელმა ზემოთ მითითებული ინსტ
რ
 უქციის წესების მზღვეველის
მიერ დარღვევის შემთხვევაში შეუძლია მიიმართოს.
1.6.3 საქართველოს სახალხო დამცველი

ადამიან ის უფლებების დაცვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მექანიზმია საქართველოს
სახალხო დამცვ ელი, რომელიც ადამიან ის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის სახელმ
წიფოებრივი გარანტიებ ის უზრუნველყოფის მიზნით ზედამხედველობას უწევს სახელმწ იფო
ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმ ართველობის ორგანოთა, საჯარო დაწესებუ
ლებათა და თანამდებობის პირთა მხრიდან საქართველოს ტერიტორიის ფარგლ
 ებსა და
მის იურისდიქციაშ ი მყოფი ყველა პირისთვის სახელმწ იფოს მიერ აღიარ
 ებულ უფლებათა
და თავისუფლებათა დაცვასა და პატივისცემას, განურჩევლად რასისა, კანის ფერისა, სქე
სისა, ენისა, რელიგიისა, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულებისა, ეროვნული, ეთნიკური და
სოციალ
 ური კუთვნილებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობ ისა,
საცხოვრებელი ადგილისა თუ სხვა გარემოებ ისა. საქართველოს სახალხო დამცვ ელი თა
44

 	 მითითებული ბრძანება დეტალურად შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე:
http://insurance.gov.ge/getattachment/Legislation/Normative-Acts/N18_brzaneba.pdf.aspx
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ვის საქმიან ობაში დამოუკ იდებელია და მასზე განხორციელ
 ებული ნებისმიერ
 ი ზემოქმედება
ან მის საქმიან ობაში ჩარევა დაუშვებელია და ისჯება კანონით.
სახალხო დამცვ ელი დამოუკ იდებლად ამოწმებს ადამიან ის უფლებათა და თავისუფლე
ბათა დაცვის მდგომარეობას, ასევე მათი დარღვევის ფაქტებს როგორც მიღებული განცხა
დებისა და საჩივრის საფუძველზე, ისე საკუთარი ინიციატ
 ივით. მას უფლება აქვს განიხი
ლოს საქართველოს მოქალაქეთა, უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა და მოქალაქეობ ის არმქ ონე
პირთა, აგრეთვე კერძო სამართლის იურიდიულ პირთა, პოლიტიკურ და რელიგიურ გაერ
თიან ებათა განცხადებები და საჩივრები, რომლებიც ეხება სახელმწ იფო ხელისუფლებისა
და ადგილობრივი თვითმმ ართველობის ორგანოთა, საჯარო დაწესებულებათა და თანამ
დებობის პირთა ქმედებებს ან აქტებს საქართველოს კონსტ
 იტუციითა და კანონით დადგე
ნილ უფლებათა და თავისუფლებათა, აგრეთვე იმ საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და
შეთანხმ ებებით დადგენილ უფლებათა და თავისუფლებათა დარღვევის შესახებ, რომელთა
მონაწილეც არის საქართველო. სახალხო დამცველი განიხილავს ადამიან ის უფლებათა
და თავისუფლებათა დარღვევის შესახებ განცხადებასა და საჩივარს იმ შემთხვევაში, თუ
განმც
 ხადებელი სადავოდ ხდის საჯარო დაწესებულების გადაწყვეტილებას, სასამართლო
განხილვის პროცესში საქართველოს კანონმდ
 ებლობით მინიჭებული უფლებებისა და თავი
სუფლებების შელახვას ან დარღვევას, დაკავებული, დაპატიმრებული ან სხვაგვარად თავი
სუფლებაშეზღუდული პირისთვის საქართველოს კანონმდ
 ებლობით უზრუნველყოფილი უფ
ლებების დარღვევას, ნორმატიულ
 ი აქტების საქართველოს კონსტ
 იტუციის მეორ
 ე თავთან
შესაბამისობას, რეფერენდუმისა და არჩევნების მომწესრიგებელი ნორმებისა და ამ ნორ
მების საფუძველზე ჩატარებული ან ჩასატარებელი არჩევნების (რეფერენდუმის) კონსტ
 იტუ
ციურ
 ობას. სახალხო დამცვ ელი ასევე განიხილავს იმ ფიზიკური ან იურიდიულ
 ი პირის ან
პირთა ჯგუფის განცხადებასა და საჩივარს, რომელიც თავს დისკრ
 იმინაციის მსხვერპლ
 ად
მიიჩნევს; შეისწავლის დისკრ
 იმინაციის ფაქტებს როგორც განცხადების ან საჩივრის არსე
ბობისას, ისე საკუთარი ინიციატ
 ივით და შესაბამის რეკომენდაციას გამოსცემს.45
განცხადების/ს აჩივრის განხილვის შედეგად დისკრ
 იმინაციის ფაქტის დადასტურების
შემთხვევაში, საქმის გარემოებ ების გათვალისწინებით, საქართველოს სახალხო დამცვ ელი
გამოსცემს რეკომენდაციას, რომლითაც დისკრ
 იმინაციულ
 ი ქმედების განმახორციელ
 ებელ
სახელმწ იფო ხელისუფლების ორგანოს, ადგილობრივი თვითმმ ართველობის ორგანოს,
თანამდებობის პირს, ფიზიკურ პირს, იურიდიულ პირს, სხვა ორგანიზაციულ წარმონაქმნს,
პირთა გაერთიან ებას იურიდიულ
 ი პირის შეუქმნ ელად ან მეწარმე სუბიექტს სთავაზობს დის
კრიმინაციის აღმოსაფხვრელად და მის შედეგად დარღვეულ
 ი თანასწორობის აღსადგენად
ღონისძიებ ების განხორციელ
 ებას მესამე პირის უფლებებისა და კანონიერ
 ი ინტერესების
46
შეულ
 ახავად.
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გარდა ზემოთ მითითებული უფლებამოსილებებისა, სახალხო დამცველს აქვს სხვა უფლებამოსილებებიც,
მაგალითად, ის წარმოადგენს პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს, რომლის ფარგლებშიც ის (სპეციალურად
შექმნილი პრევენციის ეროვნული ჯგუფის მეშვეობით) რეგულარულად ამოწმებს დაკავებულ, პატიმრობაში
მყოფ ან სხვაგვარად თავისუფლებაშეზღუდულ პირთა და მსჯავრდებულთა, აგრეთვე ფსიქიატრიულ
დაწესებულებებში, მოხუცთა თავშესაფრებსა და ბავშვთა სახლებში მოთავსებულ პირთა მდგომარეობას
და მათდამი მოპყრობას წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობისაგან
ან სასჯელისაგან დაცვის მიზნით.
სახალხო დამცველისა და მისი უფლებამოსილებების შესახებ ვრცლად იხილეთ საქართველოს ორგანული
კანონი სახალხო დამცველის შესახებ.

სამართლის ზოგადი საკითხები

1.6.4 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი

საქართველოს ტერიტორიაზ ე პირის მიერ სამეწარმეო საქმიან ობის განხორციელ
 ებას
თან დაკავშირებული უფლებებისა და კანონიერ
 ი ინტერესების დაცვის ხელშეწყობა საქართ
ველოს ბიზნესომბუდსმ ენის საქმიან ობის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს. ნებისმიე
რი პირის განცხადების განხილვისას ბიზნესომბუდსმ ენი ნეიტრალურია და არ წარმოადგენს
განმც
 ხადებელს ან იმ ადმინისტრ
 აციულ ორგანოს, რომლის გადაწყვეტილების/ქ მ ედების
მართლზ ომიერ
 ებასაც საეჭვოდ ხდის განმც
 ხადებელი.
ბიზნესომბუდსმ ენი საქართველოს ტერიტორიაზ ე პირის მიერ სამეწარმეო საქმიან ობის
განხორციელ
 ებასთან დაკავშირებული უფლებებისა და კანონიერ
 ი ინტერესების დაცვას ზე
დამხედველობს, ადმინისტრ
 აციულ
 ი ორგანოს მიერ ამ უფლებებისა და კანონიერ
 ი ინტე
რესების დარღვევის ფაქტს ავლენს და კანონით დადგენილი წესით ხელს უწყობს პირის
დარღვეულ
 ი უფლებების აღდგენას.
პირის მიერ სამეწარმეო საქმიან ობის განხორციელ
 ებასთან დაკავშირებული უფლებე
ბისა და კანონიერ
 ი ინტერესების დაცვას ბიზნესომბუდსმ ენი ახორციელ
 ებს:
 ინდივიდუალ
 ურ და ერთობლივ განცხადებებზე რეაგ
 ირებით;
 საქართველოს კანონმდ
 ებლობაში და პრაქტიკაში ხარვეზების გამოვლენით;
 საინფორმაციო-საკონსულტაციო საქმიან ობის განხორციელ
 ებით.
ადმინისტრ
 აციულ
 ი ორგანო ვალდებულია თავისი კომპეტენციის ფარგლ
 ებში დაეხმა
როს ბიზნესომბუდსმ ენს საქმიან ობის განხორციელ
 ებაში და წარუდგინოს უფლებამოსილე
ბის განსახორციელ
 ებლად საჭირო ინფორმაცია/დოკუმენტი.
ბიზნესომბუდსმენი განიხილავს განცხადებას, რომელიც შეეხება პირის მიერ სამეწარ
მეო საქმიან ობის განხორციელებასთან დაკავშირებული უფლებებისა და კანონიერი ინ
ტერესების ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ დარღვევას. პირი უფლებამოსილია მატე
რიალ
 ური ან ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს განცხადება ბიზნესომბუდსმენს, თუ
განცხადებაში მითითებული ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილება/ქმედება უშუ
ალოდ ახდენს გავლენას მის უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებზე. ბიზნესომბუდსმენს
უფლება აქვს, არსებითად არ განიხილოს განცხადება, თუ საქართველოს კანონმდებ
ლობით გათვალისწინებულია განცხადებაში მითითებული დარღვევის ადმინისტრაციული
ორგანოს მიერ გამოსწორების საშუალ
 ება, რომელიც გამოყენებული არ ყოფილა. პირის
უფლების დარღვევის ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში ბიზნესომბუდსმენი შესაბამის ად
მინისტრაციულ ორგანოს მიმართავს პირის დარღვეული უფლების აღდგენის ღონისძი
ებათა განხორციელების შესახებ რეკომენდაციით. ბიზნესომბუდსმენის რეკომენდაციის
სრულად ან ნაწილობრივ გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში, შესაბამისი ადმინისტრა
ციულ
 ი ორგანო ამ რეკომენდაციის მიღებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში წერილო
ბით აცნობებს ბიზნესომბუდსმენს აღნიშნულის შესახებ და წარუდგენს სათანადო დასაბუ
თებას. ბიზნესომბუდსმენი ადმინისტრაციული ორგანოსთვის გაგზავნილი რეკომენდაციის
შესრულების მონიტორინგს ახორციელებს, რისთვისაც იგი უფლებამოსილია შესაბამისი
ადმინისტრ
 აციული ორგანოდან გამოითხოვოს ინფორმაცია/დოკუმენტი. ბიზნესომბუდს
მენის მიერ განცხადების განხილვა არ ზღუდავს პირის უფლებას, გამოიყენოს უფლებე
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ბისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის სხვა საშუალებები, მათ შორის, მიმართოს სასა
მართლოს ან შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციას.47
1.6.5 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური დამოუკ იდებელი სახელმწ იფო ორგა
ნოა, რომელიც საქართველოში 2022 წლის 1 მარტიდან ამოქმედდა.48 მისი საქმიან ობის
ძირითადი მიმართულებებია:
 	 პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების კონტროლი;
 	 ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისა და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცი
რებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლი;
რამდენიმე წელია საქართველოში განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა ადამიან ის პერ
სონალური მონაცემების დამუშავების საკითხს. ბევრმ ა დღემდე არ იცის, რომ ნებისმიერ
 ი
ინფორმაცია თავისი პიროვნების შესახებ, რაც მისი იდენტიფიცირების საშუალ
 ებას იძლევა
პერსონალურ მონაცემს წარმოადგენს და სახელმწ იფოს მხრიდან განსაკუთრებული დაც
ვის ობიექტია. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით,
პერსონალურ მონაცემად მიიჩნევა ნებისმიერ
 ი ინფორმაცია, რომელიც იდენტიფიცირებულ
ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს უკავშირდება. პირი იდენტიფიცირებადია, როდესაც
შესაძლებელია მისი იდენტიფიცირება პირდაპირ ან არაპირდაპირ, კერძოდ, საიდენტი
ფიკაციო ნომრით ან პირის მახასიათ
 ებელი ფიზიკური, ფიზიოლ
 ოგიურ
 ი, ფსიქოლოგიურ
 ი,
ეკონომიკური, კულტურული ან სოციალ
 ური ნიშნებით. აღნიშნული კანონი ცალკე გამოყოფს
განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემს, კერძოდ, მონაცემს, რომელიც პირის რასობრივ
ან ეთნიკურ კუთვნილებასთან, პოლიტიკურ შეხედულებებთან, რელიგიურ ან ფილოსოფი
ურ მრწამსთ
 ან, პროფესიულ კავშირში გაწევრიან ებასთან, ჯანმრ
 თ
 ელობის მდგომარეობ ას
თან, სქესობრივ ცხოვრებასთან, ნასამართლობასთან, ადმინისტრ
 აციულ პატიმრობასთან,
პირისთვის აღკვ ეთის ღონისძიებ ის შეფარდებასთან, პირთან საპროცესო შეთანხმ ების და
დებასთან, განრიდებასთან, დანაშაულ
 ის მსხვერპლ
 ად აღიარ
 ებასთან ან დაზარალებულად
ცნობასთან არის დაკავშირებული, აგრეთვე, ბიომ ეტრიულ
 ი და გენეტიკური მონაცემები,
რომლებიც ზემოაღნიშნული ნიშნებით ფიზიკური პირის იდენტიფიცირების საშუალ
 ებას იძ
ლევა. რაც შეეხ ება ამ მონაცემთა დამუშავებას, ასეთ ქმედებად მიიჩნევა ავტომატური, ნა
ხევრად ავტომატური ან არაავტომატური საშუალ
 ებების გამოყენებით მონაცემთა მიმართ
შესრულებული ნებისმიერ
 ი მოქმედება, კერძოდ, შეგროვება, ჩაწერა, ფოტოზე აღბეჭდვა,
აუდიოჩ აწერა, ვიდეოჩ აწერა, ორგანიზება, შენახვა, შეცვლა, აღდგენა, გამოთხოვა, გამო
ყენება ან გამჟღავნება მონაცემთა გადაცემის, გავრც
 ელების ან სხვაგვარად ხელმისაწვდო
მად გახდომის გზით, დაჯგუფება ან კომბინაცია, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება.
 	 გარდა განცხადებების განხილვისა ბიზნესომბუდსმენი ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობისა
და პრაქტიკის ანალიზსა და საინფორმაციო-საკონსულტაციო საქმიანობას. განცხადების წარდგენისა
და მისი განხილვის წესები და ბიზნესომბუდსმენის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები
დეტალურად იხილეთ კანონში საქართველოს ბიზნესომბუდმსენის შესახებ.
48
2013-2019 წლებში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის უფლებამოსილებებს ახორციელებდა
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, ხოლო 2019 წლიდან 2022 წლამდე მისი უფ
ლებამონაცვლე სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური.
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დღეისათვის საკმაოდ გახშირებულია ე.წ. ქოლცენტრ
 ის ან მოკლე ტექსტ
 ური შეტყობი
ნების მეშვეობ ით მომუშავე ბიზნეს სუბიექტები, რომლებიც სხვადასხვ ა პროდუქციას სწორედ
რომ სატელეფონო კომუნიკაციის გზით სთავაზობენ პოტენციურ მომხმ არებლებს. სწორედ
პოტენციურ
 ი მომხმ არებლების სატელეფონო ნომრები და მათი სახელები, რომლებსაც
კომპანიებ ი მარკეტინგის მიზნებისთვის ფლობენ და იყენებენ პერსონალურ მონაცემს წარ
მოადგენს და აუცილებელია მისი კანონით დადგენილი წესების დაცვით დამუშავება. მონა
ცემთა დამუშავება დასაშვებია, თუ:
 	 არსებობს მონაცემთა სუბიექტის თანხმობა;
 	 მონაცემთა დამუშავება გათვალისწინებულია კანონით;
 მონაცემთა დამუშავება საჭიროა მონაცემთა დამმუშავებლის მიერ მისთვის კანონ
მდებლობით დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად;
 მონაცემთა დამუშავება საჭიროა მონაცემთა სუბიექტის სასიცოცხლო ინტერესების
დასაცავად;
 	 მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია მონაცემთა დამმუშავებლის ან მესამე პირის
კანონიერი ინტერესების დასაცავად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს
მონაცემთა სუბიექტის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის აღმატებული ინტერესი;
 	 კანონის თანახმად, მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომია ან მონაცემთა სუბიექტმა
ისინი ხელმისაწვდომი გახადა;
 	 მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია კანონის შესაბამისად, მნიშვნელოვანი საჯარო
ინტერესის დასაცავად;
 მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია მონაცემთა სუბიექტის განცხადების განსახილ
ველად (მისთვის მომსახურების გასაწევად).
კანონი ცალკე გამოყოფს მონაცემთა მარკეტინგული მიზნებისთვის დამუშავების შემ
თხვევას და ადგენს, რომ პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის შეიძლება დამუშავდეს
მხოლოდ საჯაროდ ხელმისაწვდომი წყაროებ იდან მოპოვებული მონაცემები და ამ მიზნით
შეიძლება დამუშავდეს შემდეგი მონაცემები: სახელი (სახელები), მისამართი, ტელეფონის
ნომერი, ელექტრ
 ონული ფოსტის მისამართი, ფაქსის ნომერი. იმ შემთხვევაში თუ მონა
ცემთა სუბიექტს კანონით დადგენილი წესით გაცემული აქვს წერილობითი თანხმ ობა, პირ
დაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის შეიძლება ნებისმიერ
 ი სხვა მონაცემიც დამუშავდეს.
მნიშვნელოვანია, მონაცემთა სუბიექტის უფლება, მონაცემთა დამმუშავებელს ნებისმიერ
დროს მოსთხოვოს თავის შესახებ მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის გა
მოყენების შეწყვეტა. ეს უკანასკნ ელი კი ვალდებულია შეწყვიტოს მონაცემთა პირდაპირი
მარკეტინგის მიზნებისათვის დამუშავება ან/დ
 ა უზრუნველყოს უფლებამოსილი პირის მიერ
მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის დამუშავების შეწყვეტა მონაცემთა სუ
ბიექტის მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიან ეს 10 სამუშაო დღისა.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქც
 ია
პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერ
 ებაზე კონტრ
 ოლი წარმოადგენს, შესაბა
მისად, სამსახური ახდენს საჯარო და კერძო დაწესებულებებში მონაცემთა დამუშავების
35

I თავი

კანონიერ
 ების შემოწმებას, მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებით მოქალაქეთა განცხადე
ბების განხილვას, საჯარო და კერძო დაწესებულებებისათვის, აგრეთვე ფიზიკური პირე
ბისათვის მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე კონსულტაციის გაწევას და
საქართველოში მონაცემთა დაცვის მდგომარეობ ისა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნე
ლოვანი მოვლენების შესახებ საზოგადოებ ის ინფორმირებას.
იმ შემთხვევაში თუ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურმა მოქალაქის განცხა
დების საფუძველზე ჩატარებული წარმოების შედეგად პერსონალური მონაცემის უკანონო
დამუშავების ფაქტი დაადგინა, ის დააჯარიმებს სამართალდამრღვევს (ბიზნეს ოპერატორს)
500 ლარიდან 10 000 ლარამდე ოდენობით.49
1.6.6 შემოსავლების სამსახურის დავების განხილვის საბჭო და საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭო

საქართველოში საგადასახადო დავა შეიძლება განხილულ იქნეს ფინანსთ
 ა სამინის
ტროს სისტემასა და სასამართლოში. ფინანსთ
 ა სამინისტრ
 ოს სისტემაში დავის განხილ
ვა ორეტაპიან ია. მოდავე მხარე, როგორც წესი, დავას იწყებს შემოსავლების სამსახურში
საჩივრის წარდგენის გზით. ამ უკანასკნ ელის მიერ მიღებული არასასურველი გადაწყვე
ტილების გასაჩივრებას კი ფინანსთ
 ა სამინისტრ
 ოს დავების განხილვის საბჭოში ახდენს.
თუმცაღა, ფინანსთ
 ა სამინისტრ
 ოს სისტემაში საგადასახადო დავის ნებისმიერ სტადიაზ ე
პირს უფლება აქვს, თავის უფლებათა დასაცავად სასამართლოს მიმართოს. საჩივარი და
ვის განმხ ილველ ორგანოს წარედგინება წერილობით ან ელექტრ
 ონულად. მიუხ ედავად
იმისა, რომ საქართველოს საგადასახადო კოდექსი საჩივრის განხილვის ნებისმიერ ეტაპზე
სასამართლოსადმი მიმართვის უფლებას ითვალისწინებს, 2015 წლიდან დადგენილი სა
სამართლო პრაქტიკის შესაბამისად, თუ პირს გამოყენებული არ აქვს ფინანსთ
 ა სამინისტ
როს სისტემაში საჩივრის წარდგენის შესაძლებლობა, სასამართლო სარჩელს დასაშვებად
არ ცნობს. აღნიშნული მოთხოვნისთვის არ არის აუცილებელი, რომ მომჩივანმა მხარემ
ფინანსთ
 ა სამინისტრ
 ოს ორივე ეტაპი გაიარ
 ოს, თუმცა აუცილებელია, რომ აქტი მინიმუმ
შემოსავლების სამსახურში გაას აჩივროს.
საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილების შემოსავლების სამსახურის დავების გან
ხილვის საბჭოში გასაჩივრების უფლება პირს დოკუმენტის ჩაბარებიდან 30 დღის ვადაში
აქვს. შემოსავლების სამსახურის დავების განხილვის საბჭო საჩივარს 20 დღის ვადაში გა
ნიხილავს. როგორც ადმინისტრ
 აციულ
 ი წარმოებ ის დროს უფლების დაცვის მექანიზმების
შესახებ მსჯელობისას აღვნიშნეთ, გადასახადის გადამხდ
 ელი კონკრ
 ეტული გადასახადის
ან/დ
 ა ჯარიმის გადახდევინების შესახებ ბრძანებას, ე.ი. ინდივიდუალ
 ურ ადმინისტრ
 აციულ
-სამართლებრივ აქტს ასაჩივრებს. ამიტომაც საჩივრის განხილვა საჯარო სამართალწარ
მოებ ის ფორმით უნდა განხორციელდეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მხარეს საშუალ
 ება უნდა
მიეც
 ეს დაესწრ
 ოს საქმის განხილვას, საქმესთან დაკავშირებით წარმოადგინოს თავისი მო
საზრებები და აქტიურ
 ი მონაწილეობ ა მიიღოს საკუთარი უფლების დაცვაში. თუმცა საგა
დასახადო კოდექსი რიგ შემთხვევებში, საჩივრის განხილვის შესაძლებლობას მომჩივანი
მხარის მოწვევის გარეშეც უშვებს. მომჩივანს უფლება აქვს, აღნიშნულ პროცესში თავისი
ინტერესები პირადად ან უფლებამოსილი წარმომადგენლის მეშვეობ ით დაიცვას.
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კონკრეტულ დარღვევებზე რა ოდენობის ჯარიმებია გათვალისწინებული იხილეთ კანონში პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის შესახებ, თავი VII.

სამართლის ზოგადი საკითხები

შემოსავლების სამსახურის დავების განხილვის საბჭოს მიერ მომჩივნისთვის არასასურ
ველი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, ამ უკანასკნ ელს უფლება აქვს, გადაწყვეტი
ლება მისი ჩაბარებიდან 20 დღის ვადაში ფინანსთ
 ა სამინისტრ
 ოსთან არსებული დავების
განხილვის საბჭოში ან სასამართლოში გაას აჩივროს. ხოლო ფინანსთ
 ა სამინისტრ
 ოსთან
არსებული დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილება მისი ჩაბარებიდან 20 დღის ვადა
ში შეიძლება სასამართლოში გასაჩივრდ
 ეს. იმ შემთხვევაში თუ დავის განმხ ილველი ორგა
ნოს გადაწყვეტილებას პირი მისი ჩაბარებიდან 20 დღის განმავლობაში არ გაას აჩივრებს,
იგი მომჩივნისთვის ჩაბარებიდან 21-ე დღეს ძალაში შევა.
ფინანსთ
 ა სამინისტრ
 ოსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს თავმჯ დ
 ომარეობს
საქართველოს ფინანსთ
 ა მინისტრ
 ი, ხოლო მისი შემადგენლობა განისაზღვრება აღმასრუ
ლებელი ხელისუფლებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისაგან. შემო
სავლების სამსახურის დავების განხილვის საბჭოს ხელმძ ღვანელობს შემოსავლების სამ
სახურის უფროსის მოადგილე, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან
ათავისუფლებს შემოსავლების სამსახურის უფროსი.
საქართველოს ფინანსთ
 ა სამინისტრ
 ოს სისტემაში დავის განახლება დასაშვებია მხო
ლოდ ახლად აღმოჩენილი ან ახლად გამოვლენილი გარემოებ ის შემთხვევაში, გადაწყვე
ტილების მიღებიდან 6 წლის ვადაში. დავის განახლების მოთხოვნით დავის განმხ ილველი
ორგანოსათვის მიმართვის უფლება აქვს მხოლოდ მომჩივანს.
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2.1 რეგულირების სფერო და შესავალი საკითხები
საქართველოში სამოქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობის მარეგულირებელი ძი
რითადი სამართლებრივი აქტი საქართვ
 ელოს სამოქალაქო კოდექსია. საბჭოთა კავ
შირის დანგრ
 ევისა და კაპიტალისტურ ურთიერთობებზე გადასვლის შემდეგ ქონებრივი და
არაქონებრივი ურთიერთობების ახლებურად დარეგულირების საჭიროებ ა მალევე წარმო
იშვა. სამოქალაქო კოდექსზ ე მომუშავე ჯგუფმა საკმაოდ შემჭიდროებ ულ ვადებში წარუდ
გინა საქართველოს პარლამენტს სამოქალაქო კოდექსის პროექტი, რომელიც გერმანული
სამოქალაქო კოდექსის ძირითადი ნორმების გათვალისწინებით იქნა მიღებული.
სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, სამოქალაქო სამართალი პირთა თანასწორო
ბაზე დამყარებულ კერძო ხასიათ
 ის ქონებრივ, საოჯახო და პირად ურთიერთობებს
აწესრიგებს.
ებს ე.ი. სამოქალაქო სამართლის რეგულირების სფერო აღნიშნული ტიპის ურ
თიერთობებით შემოიფარგლ
 ება. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი გერმანიის სამოქა
ლაქო კოდექსის მსგავსად იზიარ
 ებს პანდექტურ სისტემას და ზოგად და კერძო ნაწილებს
გამოყოფს. ზოგადი ნაწილში სამოქალაქო სამართლის ძირითადი, საერთო წესებია თავ
მოყრილი, ხოლო კერძო ნაწილში კი ისეთ სპეციალ
 ურ ქვედარგებს ვხვდებით, როგორიცაა
სანივთო (ქონებრივი), ვალდებულებითი, ინტელექტუალ
 ური საკუთრების50, საოჯ ახო და
მემკვ იდრეობ ითი სამართალი. საერთო ჯამში, სამოქალაქო კოდექსი 6 წიგნისა (რომელიც
დაყოფილია თავებად) და 1520 მუხლისგან შედგება. გამომდინარე იქიდან, რომ ბიზნე
სის წარმოებ ისას საოჯ ახო და მემკვ იდრეობ ითი სამართლის მომწესრიგებელი ნორმები
ნაკლებად გამოსადეგია, ჩვენი ინტერესის სფერო და განხილვის საგანი სამოქალაქო კო
დექსის 1-ელი, მე-2 და მე-3 წიგნები - ზოგადი ნაწილი, სანივთო და ვალდებულებითი სა
მართალი იქნება.
სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი დებულებების განხილვა უნდა დავიწყოთ კანონისა
და სამართლის ანალოგიისა და კანონის უკუძალის საკითხების განხილვით. ჯერ კი
დევ 1804 წელს მიღებული ფრანგული სამოქალაქო კოდექსი ითვალისწინებდა პრინციპს,
რომლის მიხედვითაც დავის განმხ ილველი მოსამართლე ვალდებული იყო დავა გადაეწყ
ვიტა იმ პირობებშიც კი, თუ სადავო საკითხის მომწესრიგებელი ნორმა სამართალში არ
მოიპოვებოდა. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, სასამართლოს არა აქვს
50
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1999 წელს მიღებულ იქნა საქართველოს კანონი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ, რის
გამოც სამოქალაქო კოდექსიდან ამოღებულ იქნა შესაბამისი ნორმები. ასე რომ, კოდექსის მე-4 თავში
მხოლოდ მითითებითი ნორმებია შემორჩენილი.
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უფლება უარი თქვას სამოქალაქო საქმეებზე მართლმ ს აჯულების განხორციელ
 ებაზე იმ შემ
თხვევაშიც, თუ სამართლის ნორმა არ არსებობს, ან იგი ბუნდოვანია. სწორედ ასეთი საგა
მონაკლისო შემთხვევების (როდესაც ნორმა არ არსებობს) წარმოშობისას გამოიყენება კა
ნონისა და სამართლის ანალოგია. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, კანონში პირდაპირ
გაუთვალისწინებელი ურთიერთობის მოსაწესრიგებლად ყველაზე უფრო მსგავსი ურთიერ
თობის მარეგულირებელი სამართლის ნორმა გამოიყენება; ხოლო კანონის ანალოგიის გა
მოყენების შეუძლებლობისას, ურთიერთობა სამართლის ზოგადი პრინციპების საფუძველზე,
აგრეთვე სამართლიან ობის, კეთილსინდისიერ
 ებისა და ზნეობ ის მოთხოვნების შესაბამისად
უნდა მოწესრიგდეს. პირველ წესს კანონის ანალოგია, ხოლო მეორ
 ეს სამართლის ანალო
გია ეწოდება. მიუხ ედავად იმისა, რომ სამოქალაქო კოდექსი სადავო საკითხის ანალოგიის
წესით გადაწყვეტის შესაძლებლობას ითვალისწინებს, აქვე ადგენს შეზღუდვას, რომელიც
სპეციალ
 ური ურთიერთობების მომწესრიგებელი ნორმების (საგამონაკლისო ნორმების)
ანალოგიით გამოყენებას გამორიცხავს.51
ზოგადი წესის მიხედვით, კანონის მოქმედება მხოლოდ იმ ურთიერთობებზე ვრცელდე
ბა, რომელიც ამ კანონის ამოქმედების შემდეგ წარმოიშვა. ზოგადი წესიდან გამონაკლისის
სახით დასაშვებია კანონისთვის უკუძალის მინიჭება და წარსულში წარმოშობილ ურთი
ერთობაზე მისი მოქმედების გავრც
 ელება. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, სამოქალაქო
კანონებსა და კანონქვ ემდებარე ნორმატიულ აქტებს უკუქცევითი ძალა არ აქვთ, გარდა
იმ შემთხვევებისა, როცა ეს პირდაპირ არის კანონით გათვალისწინებული. კანონისთვის
უკუქცევითი ძალის მიცემა დაუშვებელია, თუ იგი ზიან ის მომტანია ან პირის მდგომარეობ ას
აუარესებს.
ზოგადი, თუმცა პრაქტიკული მნიშვნელობისაა სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი ნაწილის
დებულება, რომელიც ადგენს, რომ კანონის არცოდნა ან მისი არასათანადოდ გაგე
ბა არ შეიძლება იყოს კანონის გამოუყ ენებლობის ანდა ამ კანონით გათვალისწინებული
პასუხისმგ
 ებლობისაგან განთავისუფლების საფუძველი. პარალელი შეგვიძლია გავავლოთ
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილთან, რომლის მიხედ
ვითაც საგადასახადო ორგანოს, დავის განმხ ილველ ორგანოს ან სასამართლოს უფლება
აქვს, კეთილსინდისიერ
 ი გადასახადის გადამხდ
 ელი ამ კოდექსით გათვალისწინებული სან
ქციისაგან გაათ
 ავისუფლოს, თუ სამართალდარღვევა გადასახადის გადამხდ
 ელის შეცდო
მით/არცოდნითაა გამოწვეულ
 ი.
არსებითია სამოქალაქო სამართლის ნორმების დახასიათ
 ება მათი სავალდებულოო
ბის მიხედვით. სამართლის თეორ
 იაშ ი იმპერატიულ და დისპოზიციურ ნორმებს გამოყო
ფენ. დისპოზიციურ ნორმაში მითითებული ქცევის წესი შესასრულებლად სავალდებულო არ
არის, ის მხოლოდ ურთიერთობის მოწესრიგების კანონისმიერ წესს ადგენს, თუმცა მხარეებს
სხვა ალტერნატიულ
 ი რეგულირების მოფიქრების უფლებაც აქვთ. რაც შეეხ ება იმპერატიულ
ნორმებს, ისინი უცილობლად სავალდებულო ქცევის წესს ადგენენ და მხარეთა შეთანხმ ე
ბით მისი შეცვლა დაუშვებელია. კერძო სამართალში საჯარო სამართლისგან განსხ ვ ავებით
უფრო მეტი დისპოზიციურ
 ი ნორმა გვხვდება, თუმცა სამოქალაქო კოდექსშ ი იმპერატიულ
 ი
51

 	 საგამონაკლისო ნორმის მაგალითად უთითებენ სამოქალაქო კოდექსის ნორმას, რომლის მიხედვითაც
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
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ნორმებიც საკმაოდ ბევრია. მაგალითისთვის, იმპერატიულ
 ია სამოქალაქო კოდექსის ნორ
მა, რომელიც უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების წარმოსაშობად წერილობითი ფორმით
გარიგების დადებას მოითხოვს. დისპოზიციურ
 ი ნორმის მაგალითები გვხვდება მეწარმეთა
შესახებ საქართველოს კანონში, რომელიც საწარმოს პარტნ იორ
 ებს გარკვ ეულ
 ი საკითხის
წესდებით ინდივიდუალ
 ურად დარეგულირების საშუალ
 ებას აძლევს. ამიტომაც ნორმებში
გვხვდება ტექსტ
 ი – „თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული“.

2.2 პირები
2.2.1 ზოგადად

კერძო სამართლის სუბიექტების დეფინიცია სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი ნაწილი
თაა განსაზღვრული, რამეთუ აღნიშნული განმარტება საერთოა სამოქალაქო სამართლის
აბსოლუტურად ყველა დარგისა და ქვედარგისთვის. კანონმდ
 ებელი განმარტავს, რომ
კერძოსამართლებრივი ურთიერთობის სუბიექტი შეიძლება იყოს ნებისმიერ
 ი ფიზიკური ან
იურიდიულ
 ი პირი. ეს წესი გამოიყენება როგორც სამეწარმეო, ასევე არასამეწარმეო, სა
ქართველოსა თუ სხვა ქვეყნის პირების მიმართ. როგორც წინა თავებში უკვე აღვნიშნეთ,
მიუხ ედავად იმისა, რომ სახელმწ იფოს მონაწილეობ ა სამართლებრივ ურთიერთობაში უფ
რო მეტად ურთიერთობის საჯარო სამართლებრივ ხასიათს განაპირობებს, ეს იმას არ ნიშ
ნავს, რომ სახელმწ იფო თავისი ორგანოებ ის მეშვეობ ით არ მონაწილეობს კერძო სამარ
თლებრივ ურთიერთობებში. სახელმწ იფო ორგანოებ ი და საჯარო სამართლის იურიდიულ
 ი
პირები ჩვეულ
 ებრივად შედიან სხვა პირებთან კერძოსამართლებრივ ურთიერთობებში და
ამ ტიპის ურთიერთობებიც სამოქალაქო კანონებით წესრიგდება. გარდა იმ შემთხვევისა,
თუ ეს ურთიერთობები სახელმწ იფოებრივი ან საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდი
ნარე საჯარო სამართლით არ უნდა მოწესრიგდეს.
2.2.2 ფიზიკური პირი

ნებისმიერ
 ი ადამიან ი ფიზიკური პირია. ხოლო ფიზიკური პირების მიერ შექმნ ილი ორ
განიზაციულ
 ი წარმონაქმნ ი იურიდიულ პირს წარმოადგენს. როგორც ფიზიკურ ისე იური
დიულ პირზე მსჯელობისას სამოქალაქო კოდექსი გამოყოფს უფლებაუნარიანობისა და
ქმედუნარიან
 ობის ცნებებს. ფიზიკური პირის უფლებაუნ არიან ობა განიმარტება, როგორც
უნარი, ჰქონდეს სამოქალაქო უფლებები და მოვალეობ ები. უფლებაუნარიანობა წარმო
იშობა დაბადების მომენტიდან. დაბადების მომენტის განმარტება სხვადასხვ ა ქვეყნებში
შესაძლოა სხვადასხვ ა იყოს. საქართველოში დაბადებად ითვლება ცოცხალი ბავშვ ის გამო
ყოფა დედის სხეულ
 იდან და განსხ ვ ავებით ზოგიერთი ქვეყნისგან ნაყოფის მიერ კონკრ
 ე
ტული დროის განმავლობაში ცოცხლად ყოფნა უფლებაუნ არიან ობის მოპოვების წინაპირო
ბას არ წარმოადგენს. ერთადერთი გამონაკლისი, როდესაც პირს დაბადების მომენტამდე
უფლებაუნ არიან ობას ანიჭებს კანონი, მემკვ იდრედ ყოფნის უფლებაა, რომელიც ჩასახ
ვისთანავე წარმოიშობა. თუმცა ამ ტიპის უფლებაუნ არიან ობას იურიდიულ ლიტერატურაში
შეზღუდულ და დამოკიდებულ უფლებაუნ არიან ობას უწოდებენ. შეზღუდულია უფლებაუნ ა
რიან ობა, რადგანაც მხოლოდ კონკრ
 ეტულ უნარზე – უფლებაუნ არიან ობა ყოფნის უნარზეა
საუბ არი და არა სხვა სფეროებში უფლებაუნ არიანობაზე. დამოკიდებულია, რადგანაც მისი
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განხორციელ
 ება გარე ფაქტორზე – ნაყოფის დაბადებაზეა დამოკიდებული.
რაც შეეხ ება უფლებაუნარიანობის შეწყვეტას,
ას ფიზიკური პირის უფლებაუნ არიან ობა
მისი გარდაცვალებით წყდება. გარდაცვალების მომენტი სხვადასხვ ა სამართლებრივ სის
ტემებში სხვადასხვ ა მოცემულობასთან არის დაკავშირებული. ამჟამად საქართველოს სა
მოქალაქო კოდექსი გარდაცვალების მომენტად თავის ტვინის ფუნქც
 იონ ირების შეწყვეტას
მიიჩნევს. განსხ ვ ავებით ქმედუნარიან ობისგან ფიზიკურ პირს არ შეიძლება შეეზღუდოს ან
წაერთვას უფლებაუნ არიან ობა.
ქმედუნარიანობა,
ა ეს არის ფიზიკური პირის უნარი, თავისი ნებითა და მოქმედებით სრუ
ლი მოცულობით შეიძინოს და განახორციელოს სამოქალაქო უფლებები და მოვალეობები
და ის სრულწლოვანების მიღწევისთანავე წარმოიშ ობა. სრულწლოვნად სამოქალაქო კო
დექსი 18 წლის ასაკის პირს მიიჩნევს. ქმედუნარიანობასთან მიმართებით სამოქალაქო კო
დექსი 3 ეტაპს გამოყოფს – ქმედუნარიანობა, შეზღუდული ქმედუნარიანობა და ქმედუუნარო
ბა. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ქმედუნარიანად სრულწლოვანი – 18 წლის ასაკს მიღწეული
პირი ითვლება. შეზღუდულ ქმედუნარიანად მიიჩნევა არასრულწლოვანი 7 წლიდან 18
წლამდე. გარდა ასაკობრივი ფაქტორისა, ქმედუნარიანობის შეზღუდვის საფუძველი შესაძ
ლოა სასამართლოს მიერ პირისთვის მზრუნველობის დაწესება გახდეს. სასამართლოს მი
ერ მზრუნველობა შეიძლება დაუწესდეს სრულწლოვან პირს, რომელიც ბოროტად იყენებს
ალკოჰოლს ან ნარკოტიკულ ნივთიერებებს და ამის გამო თავის ოჯახს მძიმე მატერია
ლურ მდგომარეობაში აყენებს. იგი უფლებამოსილია დადოს ქონების განკარგვის გარიგება,
აგრეთვე განკარგოს ხელფასი, პენსია ან სხვა სახის შემოსავალი მხოლოდ მზრუნველის
თანხმობით, გარდა წვრილმანი ყოფითი გარიგებების დადებისა. იმ შემთხვევაში თუ ნახსენე
ბი მოცემულობა შეიცვლება, დაინტერესებული პირის52 განცხადების საფუძველზე სასამართ
ლო სრულად აღადგენს პირის ქმედუნარიანობას, რაც მზრუნველობის გაუქმებას გამოიწვევს.
შეზღუდულ ქმედუნარიან პირს, როგორც თავად ტერმინი გვეუბნება, განსხვავებით ქმედუუნა
რო პირისგან გარკვეულ სამართლებრივ ურთიერთობებში შესვლ
 ის უფლება გააჩნია. თუმცა
შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონე პირის ნების გამოვლენის ნამდვილობისათვის აუცილე
ბელია მისი კანონიერი წარმომადგენლის53 თანხმობა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც
შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონე პირი გარიგებით იღებს სარგებელს. სარგებლის მიღე
ბის კლასიკურ მაგალითად შეიძლება მივიჩნიოთ ჩუქების ხელშეკრულების დადება შეზღუ
დულ ქმედუნარიან პირთან. აღნიშნული ხელშეკრულებით დასაჩუქრებული მჩუქებლისგან
მხოლოდ სარგებელს იღებს, ამიტომ ასეთი გარიგების ნამდვილობისთვის წარმომადგენლის
ნებართვა, როგორც წესი, საჭირო არ არის.
7 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანი (მცირეწლოვანი) ქმედუუნაროდ ითვლება.

დაინტერესებული პირის ცნება სამოქალაქო სამართალში ხშირად გვხვდება და შესაძლებელია კონკ
რეტული ურთიერთობიდან გამომდინარე სხვადასხვა შინაარსის მატარებელიც კი იყოს, თუმცა, უმეტეს
შემთხვევაში, შედეგის მიღწევით ობიექტურად დაინტერესებულ პირზეა საუბარი.
53
 	 სამოქალაქო კოდექსი კანონიერი და გარიგებისმიერი წარმომადგენლის ცნებებს იცნობს. 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)
განხორციელებას კანონმდებელი ჩვენგან არ ითხოვს; რაც შეეხება გარიგებისმიერ წარმომადგენელს
, აქ საუბარია წარმომადგენელსა და წარმოდგენილ პირს შორის სახელშეკრულებო ურთიერთობაზე,
კერძოდ, რწმუნებულების გაფორმების საფუძველზე გარიგებისმიერი წარმომადგენლობის წარმოშობაზე.
52
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განსაკუთრებით საინტერესოა კანონმდებლის მიდგომა ფსიქიკური დაავადების
ჭრილში ქმედუნარიანობის საკითხის გადაწყვეტისას. 2015 წლამდე ჭკუასუსტი და
სულით ავადმყოფი პირი ქმედუუნაროდ ითვლებოდა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ასეთ
პირს წვრილმანი გარიგებების დასადებადაც კი მეურვის ნებართვა ესაჭიროებოდა.
თუმცა ნორმის აღნიშნულმა ფორმულირებამ შინაარსის არაკონსტიტუციურობის საფუძ
ვლით საკონსტიტუციო სასამართლოში საკონსტიტუციო სარჩელის შეტანა გამოიწვია.
სასამართლომ დაადგინა, რომ ასეთი პირების კანონმდებლის მიერ სულით ავადმყოფი
სა და ჭკუასუსტის სახელით მოხსენიება იმთავითვე დისკრ
 იმინაციული და პატივისა და
ღირსების შემლახველია. ამასთანავე, სრულად ქმედუუნაროდ გამოცხადება და წვრილ
მანი გარიგებების დადების შესაძლებლობის გამორიცხვა არამართებულად იქნა მიჩ
ნეული. ამიტომაც სამოქალაქო კოდექსმა ძირეულად შეცვალა ასეთი პირების მიმართ
მიდგომა, თუკი ადრე სულით ავადმყოფობისა და ჭკუასუსტობის გამო პირი ქმედუუნა
როდ მიიჩნეოდა, მოქმედი რედაქციით ასეთ პირს ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე
პირი ეწოდა და მთლიანობაში ქმედუნარიანად იქნა მიჩნეული. მუხლის ახალი რედაქ
ცია ამგვარად გამოიყურება – ქმედუნარიანად ითვლება ფსიქოსოციალური საჭიროების
მქონე პირი (შემდგომ – მხარდაჭერის მიმღები), ანუ პირი, რომელსაც აქვს მყარი ფსი
ქიკური, გონებრივი/ინტელექტუალ
 ური დარღვევები, რომელთა სხვადასხვა დაბრკო
ლებასთან ურთიერთქმედებამ შესაძლოა ხელი შეუშალოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში
მის სრულ და ეფექტიან მონაწილეობას სხვებთან თანაბარ პირობებში, თუ ეს პირი 18
წელს მიღწეულია ან 18 წლამდე ქორწინების საფუძვლით გათანაბრებულია ქმედუნა
რიან პირთან. ამასთანავე, აღნიშნული დაბრკოლებები სათანადო რჩევისა და დახმა
რების გარეშე მნიშვნელოვნად ართულებს პირის მიერ საკუთარი ნების თავისუფლად
გამოხატვას და ინფორმირებული და გააზრებული არჩევანის გაკეთებას სასამართლოს
მიერ განსაზღვრულ სფეროში. მხარდაჭერის მიმღებად სასამართლომ შეიძლება არას
რულწლოვანიც ცნოს იმ ფარგლებში, რომლებშიც, საქართველოს კანონმდებლობის
თანახმად, მას თავისი უფლება-მოვალეობების განხორციელებისას კანონიერი წარმო
მადგენლის თანხმობა არ სჭირდება.
მიუხ ედავად იმისა, რომ სამოქალაქო კოდექსი ასაკობრივი მიჯნის შესაბამისად ქმედუნა
რიან ობის მოპოვების ზოგად წესს ადგენს, განსაკუთრებული შემთხვევებისთვის არასრულ
წლოვანის ქმედუნარიან პირთან გათანაბრების საგამონაკლისო წესებსაც ითვალის
წინებს.
ებს არასრულწლ
 ოვანი ქმედუნარიან პირთან გათანაბრებულად (ემანსიპირებულად
ემანსიპირებულად)
ითვლება შემდეგ შემთხვევებში:
- 	 თუ არასრულწლოვანი 18 წლამდე იქორწინებს54;
- 	 თუ კანონიერ
 ი წარმომადგენელი 16 წლის ასაკს მიღწეულ არასრულწლოვანს
საწარმოს დამოუკ იდებლად გაძღოლის უფლებას ანიჭებს, მაშინ ამ სფეროსათ
ვის ჩვეულებრივ ურთიერთობებში იგი შეუზღუდავად ქმედუნარიან ი ხდება. ეს წესი
54

42

ქორწინების ასაკად სამოქალაქო კოდექსი 18 წელს ადგენს. კოდექსი 2014 წლამდე რედაქციით 16
წლის არასრულწლოვანს კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობით ან სასამართლოს ნებართვით
დაქორწინების უფლებას ანიჭებდა. გამომდინარე იქიდან, რომ გაეროს ბავშვის უფლებების კონვენციის
მიხედვით 18 წლამდე პირი ბავშვად მიიჩნევა, კანონმდებელმა უარი განაცხადა აღნიშნულ გამონაკლისზე.
ასე რომ, დღეს 18 წელს მიუღწეველი პირის დაქორწინება დაუშვებელია და ამ წესიდან გამონაკლისი არ
დაიშვება. თუმცა, სამოქალაქო კოდექსში მაინც არის დარჩენილი ნორმა, რომელიც პირის 18 წლამდე
დაქორწინების შემთხვევაში ემანსიპირებულად აცხადებს.

სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი

გამოიყენება როგორც საწარმოს დაფუძნების, ასევე ლიკვიდაციისა და შრომითი ურთი
ერთობების დაწყების ან დამთავრების მიმართაც;
- 	 ხელშეკრულება, რომ ელიც დადებულია არასრულწლოვანის მიერ კანონიერი წარ
მომადგენლის თანხმობის გარეშე, ითვლება ნამდვილად, თუკი არასრულწლოვანმა
ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოქმედებათა შესასრულებლად განკარგა ის სა
შუალებანი, რომლებიც მას გადასცეს კანონიერმა წარმომადგენლებმა, ან – ამ
წარმომადგენლების თანხმობით – მესამე პირებმა ამ მიზნით ანდა თავისუფალი
განკარგვის მიზნით.
ნით იურიდიულ ლიტერატურაში თავისუფალი განკარგვის მიზნით გა
დაცემულ საშუალებებს „ჯიბის ფულს“ უწოდებენ.
სამოქალაქო სამართლის რეგულირების სფეროზე მსჯელობისას აღვნიშნეთ, რომ სა
მოქალაქო კოდექსი მხოლოდ ქონებრივი ხასიათ
 ის ურთიერთობების მოწესრიგებით არ
არის შემოფარგლ
 ული. პირადი არაქონებრივი უფლებებიც ასევე სამოქალაქო კოდექ
სის მოწესრიგების სფეროა. გამომდინარე იქიდან, რომ აღნიშნული საკითხი ბიზნეს სამარ
თლის მოქმედების არეალს სცდება, მხოლოდ ზოგადად აღვნიშნავთ, რომ პირის სახელის
უფლება, პატივი, ღირსება, საქმიან
 ი რეპუტაცია და პირადი ცხოვრების საიდუმლო
ება დაცულია სამოქალაქო კოდექსით და მათი შელახვის შემთხვევაში უფლების დაცვის
გზებიც გათვალისწინებულია.
სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი ნაწილი ფიზიკური პირის საცხოვრებელი ადგილის
დეფინიციას გვაძლევს, რამეთუ სამართლებრივ ურთიერთობაში პირის მონაწილეობ ი
სას საცხოვრებელ ადგილს შესაძლოა არსებითი მნიშვნელობა მიენ იჭოს. მაგალითისთ
ვის, სასამართლოში სარჩელის შეტანისას მოსარჩელეა ვალდებული მოპასუხის მისამართი
მიუთ
 ითოს. ფიზიკური პირის საცხოვრებელ ადგილად სამოქალაქო კოდექსი იმ ადგილს
მიიჩნევს, რომელსაც იგი ჩვეულებრივ საცხოვრებლად ირჩევს.
ევს ამასთანავე, პირს შე
იძლება რამდენიმე საცხოვრებელი ადგილი ჰქონდეს. არასრულწლ
 ოვანის საცხოვრებელ
ადგილად მშობლის უფლების მქონე მშობლების საცხოვრებელი ადგილი ითვლება, ხოლო
სამეურვეო პირის შემთხვევაში – მეურვის საცხოვრებელი ადგილი. პირის საცხოვრებელი
ადგილი არ უქმდ
 ება, თუ იგი იძულების წესით ან სახელმწ იფოებრივი მოვალეობ ის შესას
რულებლად განსაზღვრული ვადით ტოვებს ამ ადგილს.
გამომდინარე იქიდან, რომ ადამიან ის გარდაცვალება სხვადასხვა სამართლ
 ებრივ
შედეგებთან არის დაკავშირებული,
ი სამოქალაქო კოდექსი მოწესრიგების გარეშე არ
ტოვებს ისეთ შემთხვევას, როდესაც პირი დაკარგულია და მის შესახებ ინფორმაცია არ
მოიპოვება. კოდექსი პირის უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარებისა და გარდაცვ
ლილად გამოცხადების შემთხვევებს იცნობს.
დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე ფიზიკური პირი სასამართლოს გა
დაწყვეტილებით შეიძლება უგზო-უკვლოდ დაკარგულად იქნეს აღიარ
 ებული, თუ სახეზე
ქვემოთ მოცემული ორივე პირობაა:
- 	 მისი ადგილსამყოფელი უცნობია;
ას პირის
- 	 ორი წლის მანძილზე იგი არ გამოჩენილა თავის საცხოვრებელ ადგილას.
კანონით დადგენილი წესით უგზო-უკვლოდ აღიარ
 ების შემდეგ დღის წესრიგში დგება
მისი ქონებისა და იმ ურთიერთობების ბედი, რომელშიც იგი მონაწილეობდა. პირის
უგზო-უკვლოდ აღიარ
 ების გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლის შემდეგ მისი
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კანონით მემკვ იდრეებ ი55 მოიპოვებენ უფლებამოსილებას, უკვალოდ დაკარგულის ქო
ნება მართონ მინდობილი საკუთრების სახით,
ით მათ შორის, მიიღონ მისგან სარგებე
ლი. უგზო-უკვლოდ დაკარგულის რჩენაზე მყოფ პირებს ამ ქონებიდან მიეცემა სარჩო
და დაიფარება ვალები.
ი
სამოქალაქო კოდექსი პირის გარდაცვლილად გამოცხადების რამდენიმე შემთხვევას
იცნობს.
- 	 პირი შეიძლება სასამართლოს წესით გამოცხადდეს გარდაცვლილად, თუ მის საცხოვ
რებელ ადგილას ხუთი წლის განმავლობაში არ მოიპოვება ცნობები ამ პირის ად
გილსამყოფლის შესახებ;
- 	 პირი შეიძლება სასამართლოს წესით გამოცხადდეს გარდაცვლილად, თუ იგი უგზო
-უკვლოდ დაიკარგა ისეთ გარემოებაში, რომელიც მას სიკვდილს უქადდა,
ა ანდა
სავარაუდოა მისი დაღუპვა რაიმე უბედური შემთხვევის გამო და ასეთი ცნობები 6
თვის განმავლობაში არ მოიპოვება;
- 	 სამხედრო მოსამსახურე ან სხვა პირი, რომელიც უგზო-უკვლოდ დაიკარგა საო
მარ მოქმედებასთან დაკავშირებით,
ბით შეიძლება სასამართლო წესით გამოცხადდეს
გარდაცვლილად არა უადრეს 2 წლის გასვლისა საომარი მოქმედების დამთავრების
დღიდან.
პირის გარდაცვალების დღედ მიიჩნევა მისი გარდაცვლილად გამოცხადების შესახებ
სასამართლოს გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლის დღე. საომ არ მოქმედებას
თან დაკავშირებით უგზო-უკვლოდ დაკარგული სამხედრო მოსამსახურის ან სხვა პირის
სიკვდილის დღედ სასამართლომ შესაძლოა პირის სავარაუდ
 ო დაღუპვის დღე მიიჩნიოს.
მიუხედავად იმისა, რომ პირის უგზო- უკვლოდ დაკარგულად აღიარებისა და გარდაც
ვლილად გამოცხადებისთვის სასამართლო კანონით დადგენილ წინაპირობებს მკაცრად
ამოწმებს, რეალურ ცხოვრებაში შესაძლოა ისეთი ფაქტობრივი მოცემულობა წარმოიშვას,
როდესაც კანონით დადგენილ
 ი წესების სრული დაცვით უგზო- უკვლოდ დაკარგულად აღი
არებული ან გარდაცვლილად გამოცხადებული პირი გამოჩნდეს/ცოცხალი დაბრუნდეს.
დეს
ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია ამ პირის, როგორც სამოქალაქო სამართლის სუბიექტის
სტატუსის აღდგენა და ქონებაზე მისი საკუთრების ბედის გადაწყვეტა. სამოქალაქო კო
დექსის მიხედვით, უგზო- უკვლოდ დაკარგულად აღიარებული პირის დაბრუნების ან მისი
ადგილსამყოფლის აღმოჩენის შემთხვევაში მისი ქონების მართვის შესახებ სასამართლო
გადაწყვეტილება უქმდება. თუმცა მინდობილი მესაკუთრეების მიერ მეურნეობის სათანადო
გაძღოლით მიღებული სარგებლის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება დაბრუნებულ პირს
არ აქვს. გარდაცვლილად გამოცხადებული პირის დაბრუნების ან მისი ადგილსამყოფლის
აღმოჩენის შემთხვევაში, სასამართლო ასევე აუქმებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. დაბრუ
ნებულ პირს დაბრუნების დროის მიუხ ედავად, უფლება აქვს მოითხოვოს ის შენარჩუნებუ
ლი ქონება, რომელიც მისი გარდაცვლილად გამოცხადების შემდეგ უსასყიდლოდ გადაეცა
სხვა პირს. თუმცა სასყიდლით გადაცემული ქონების შემთხვევაში, კანონმდებელი განსხვა
ვებულ წესს ადგენს და მიუთითებს, რომ პირი, რომელმაც გარდაცვლილად გამოცხადებუ
ლის ქონება სასყიდლით შეიძინა, მხოლოდ იმ შემთხვევაშია ვალდებული დაუბრუნოს მას
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ეს ქონება, თუ დამტკიცდება, რომ ქონების შეძენისას მან იცოდა, რომ გარდაცვლილად
გამოცხადებულ
 ი პირი ცოცხალი იყო. გარდაცვლილად გამოცხადებული პირის ქონების სა
ხელმწიფოსთვის გადაცემისა და ამ უკანასკნელის მიერ ქონების რეალიზაციის შემთხვევა
ში, გარდაცვლილად გამოცხადების შესახებ გადაწყვეტილების გაუქმების შემდეგ ქონების
რეალიზაციით მიღებული თანხა პირს უბრუნდება.
2.2.3 იურიდიული პირი

2.2.3.1 ცნება და ნიშნები
კომერციული იურიდიული პირის, როგორც ხელოვნური წარმონაქმნის წარმოშობა რამ
დენიმე საუკუნ ის წინ ზღვისპირა ქალაქებში ვაჭრობის განვითარებასთანაა დაკავშირებუ
ლი. სავაჭრო გემების აქტიურმა მიმოსვლამ ადამიანები ისეთი წარმონაქმნის საჭიროების
წინაშე დააყენა, რომელიც დამოუკიდ
 ებელი პასუხისმგებლობითა და ქონებით შეძლებდა
სავაჭრო ურთიერთობებში შესვლას. სწორედ ამ პერიოდიდან მოყოლებული იურიდიული
პირი ბიზნესის წარმოების, ე.ი. მოგების მიღების მთავარ საშუალებად იქცა; თუმცა მოგვი
ანებით სამართლებრივ სისტემებში ისეთი იურიდიული პირებიც ჩნდებიან, რომელთა მიზა
ნიც მოგების მიღება და ბიზნესის წარმოება არ არის.
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი იურიდიული პირის დეფინიციას იძლევა და იმ ნი
შან-თვისებებს ჩამოთვლის, რაც იურიდ
 იულ პირს არაიურიდიული პირი წარმონაქმნებისგან
განასხვავებს. ამიტომ აღნიშნული დეფინიცია საერთოა, როგორც სამეწარმეო (ე.ი. მოგე
ბაზე ორიენტირებული) ისე არასამეწარმეო იურიდიული პირებისთვის.
იურიდიული პირი ეს არის განსაზღვრული მიზნის მისაღწევად შექმნილი, საკუთარი
ქონების მქონე, ორგანიზებული წარმონაქმნი,
ნი რომელიც თავისი ქონებით დამოუკიდებ
ლად აგებს პასუხს და საკუთარი სახელით იძენს უფლებებსა და მოვალეობებს, დებს
გარიგებებს და შეუძლია სასამართლოში გამოვიდეს მოსარჩელედ და მოპასუხედ.
ხედ
განსხვავებით ფიზიკური პირისგან იურიდიულ პირს დაფუძნების ეტაპზევე გარკვეუ
ლი მიზანი ესაჭიროება.
ბა მისი მიზანი შეიძლება იყოს მოგების მიღება, საგანმანათლებ
ლო, პოლიტიკური საქმიანობა და.შ.
გამომდინარე იქიდან, რომ იურიდიული პირი კანონმდებელმა ფიზიკური პირის გვერ
დით, მაგრამ მისგან დამოუკიდებლად სამართლის სუბიექტად აღიარა, მას საკუთარი
ქონების ქონის ვალდებულება დააკისრა. ამიტომაც იურიდიულ პირს აუცილებლად
ესაჭიროება დამოუკიდებელი ქონება,
ბა რომელიც მისი დამფუძნებლების ქონებისგან
განცალკევებული იქნება. შესაბამისად, იურიდიული პირი სწორედ ამ ქონებით, დამოუკი
დებლად აგებს პასუხს კრედიტორების წინაშე. მიუხედავად ამ ზოგადი წესის ა, მეწარმეთა
შესახებ საქართველოს კანონი, აქტი, რომელიც მოგებაზე ორიენტირებული მეწარმე სუ
ბიექტების მარეგულირებელ წესებს შეიცავს, საგამონაკლისო წესებს იცნობს, როდესაც
კრედიტორს იურიდიული პირის ქონების გარდა, მისი დამფუძნებლების პირადი ქონები
დანაც შეუძლია მოთხოვნის დაკმაყ ოფილება. აღნიშნულს უფრო დეტალურად მომდევნო
თავებში შევეხებით.
იურიდიული პირი ყოველთვის ორგანიზებული წარმონაქმნია.
ა იმ ორგანიზაციულ-
სამართლებრივი ფორმის შესაბამისად, რომელიც დამფუძნებლებმა დაფუძნების ეტაპზე
აირჩიეს იურიდიულ პირს მართვის შესაბამისი ორგანოები გააჩნია და საქმიანობას ორგა
ნიზებულად, შესაბამისი წესების დაცვით ახორციელებს.
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იურიდიულ პირს ფიზიკური პირის მსგავსად, საკუთარი სახელი და ამ სახელის დაცვის
კანონით მინიჭებული გარანტიები აქვს. ასე რომ, თავის სახელში უცხო პირის (ფიზიკური ან
იურიდიული) მიერ შეცილების შემთხვევაში იურიდიულ პირს თავისუფლად შეუძლია იდა
ვოს და დარღვეული უფლების სასამართლოს წესით აღდგენა მოახდინოს. შესაბამისად,
ამ და სხვა ნებისმიერი დავის შემთხვევაში ის დამოუკიდებლად გამოდის სასამართლოში
მოსარჩელის ან მოპასუხის სტატუსით.
2.2.3.2 საჯარო სამართლ
 ის იურიდიული პირისა და სამოქალაქო სამართლ
 ის 
იურიდიული პირის ზოგადი დახასიათ
 ება, იურიდიული პირის მისამართი
უზოგადესი დაყოფის მიხედვით, განასხვავებენ საჯარო სამართლისა და სამოქალა
ქო სამართლის იურიდიულ პირებს. მათ შორის განსხვავება საკმაოდ თვალშისაცემია. სა
ჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით, საჯარო
სამართლის იურიდიული პირი ეს არის შესაბამისი კანონით, საქართველოს მთავრობის
დადგენილ
 ებით ან კანონის საფუძველზე სახელმწიფო მმართველობის ორგანოს ადმინის
ტრაციული აქტით შექმნილი, საკანონმდებლო და სახელმწიფო მმართველობის ორგ
 ანოე
ბისაგან განცალკევებული ორგანიზაცია, რომელიც სახელმწიფოს კონტროლით დამოუკი
დებლად ახორციელებს პოლიტიკურ, სახელმწიფოებრივ, სოციალურ, საგანმანათლებლო,
კულტურულ და სხვა საჯარო საქმიანობას, აგრეთვე ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი
აღმასრულებელი ორგანოს ნორმატიული აქტით შექმნილი, სახელმწიფო მმართველობის
ორგანოებისაგან განცალკევებული ორგანიზაცია, რომელიც სახელმწიფოს კონტროლით
დამოუკიდებლად ახორციელებს სოციალურ, საგანმანათლებლო, კულტურულ და სხვა სა
ჯარო საქმიანობას. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მოცემული დეფინიციიდან ნა
თელია, რომ მისი დაფუძნების შესაძლებლობას შესაბამისი აქტი უნდა ითვალისწინებდეს.
აღნიშნულის საწინააღმდეგოდ, კერძო სამართლის იურიდიული პირი პირადი ავტონო
მიის საფუძველზე იქმნება.
ბა პირის ან პირთა ჯგუფის სურვილი, შეთანხმება და შესაბამის
ორგანოში რეგისტრაცია იურიდიული პირის დასაფუძნებლად საკმარის წინაპირობას წარ
მოადგენს.
საჯარო სამართლისა და კერძოს სამართლ
 ის იურიდიულ
 ი პირები უფლებაუნა
რიანობითაც განსხვავდებიან ერთმ
 ანეთისგან.
ან საჯარო სამართლის იურიდიულ
 ი პირის
შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად, საჯარო სამართლის იურიდიულ
 ი პირი უფ
ლებამოსილია მხოლოდ შესაბამისი კანონით, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით
ან/დ
 ა თავისი წესდებით (დებულებით) გათვალისწინებული საქმიან ობა განახორციელ
 ოს,
თუ შესაბამისი კანონით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული. ასე რომ სადამფუძნებლო
დოკუმენტით დადგენილი მიზნების შესაბამის საქმიან ობის სფეროს საჯარო სამართლის
იურიდიულ
 ი პირი ვერ გასცდ
 ება. გარიგებები, რომლებიც სსიპ-ის სპეციალ
 ური უფლებაუ
ნარიან ობის ფარგლ
 ებში განსაზღვრული საქმიანობის სფეროს არ ეხება, ბათილია. ასეთ
შემთხვევაში, მესამე პირს არ შეუძლია მიუთ
 ითოს, რომ მისთვის უცნობი იყო საჯარო სა
მართლის იურიდიულ
 ი პირის სპეციალ
 ური უფლებაუნ არიან ობის ფარგლ
 ები. მის მიმართ
არ გამოიყენება ნორმები კეთილსინდისიერ
 ი შეძენის შესახებ. კერძო სამართლ
 ის იური
დიული პირის უფლებაუნ
 არიან
 ობა კი ზოგადია, რაც იმას ნიშნავს, რომ წესდებაში ცვი
ლების შეუტ
 ანლად მას კანონით აუკრძ ალავი ნებისმიერ
 ი საქმიან ობის განხორციელ
 ება შე
უძლია. მაგალითისთვის, თუ კერძო სამართლის იურიდიულ პირს წესდებაში საქმიან ობის
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სფეროდ ელექტრ
 ო მოწყობილობების წარმოებ ა უწერია, თავისუფლად შეძლებს საჭმელი
პროდუქტის წარმოებ აზე გადასვლას.56
ამიტომაც ხშირად, დამფუძნებლები წესდებაში საქმიან ობის სფეროს მითითებისას ზო
გადი ფრაზით – კანონით აუკრძალავი ნებისმიერ
 ი საქმიან ობის განხორციელ
 ებით შემოი
ფარგლ
 ებიან. ზოგიერთი საქმიან ობა, რომელთა ჩამონათვალსაც კანონი განსაზღვრავს,
იურიდიულ პირს მხოლოდ სპეციალ
 ური ლიცენზიის/ნ ებართვის ან ავტორიზაციის გავლის
საფუძველზე შეუძლია განახორციელ
 ოს. აღნიშნული საქმიან ობის განხორციელ
 ების უფლე
ბა იურიდიულ პირს წარმოეშ ობა ლიცენზიის/ნ ებართვის მიღების ან ავტორიზაციის გავლის
მომენტიდან.
საჯარო სამართლის იურიდიულ
 ი პირები სამოქალაქო-სამართლებრივ ურთიერთობებ
ში ისევე მონაწილეობ ენ, როგორც კერძო სამართლის იურიდიულ
 ი პირები.
კერძო სამართლის იურიდიულ
 ი პირი, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, შესაძლოა იყოს
ან არ იყოს მოგების მიღებაზე ორიენტირებული. იურიდიულ
 ი პირი, რომლის მიზანი სამე
წარმეო (კომერციული) საქმიან ობაა, აგრეთვე მისი ფილიალ
 ი მეწარმეთა შესახებ საქარ
თველოს კანონის შესაბამისად იქმნ ება. ხოლო, იურიდიულ
 ი პირი, რომლის მიზანი არა
სამეწარმეო საქმიან ობაა, სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი წესით რეგისტრ
 ირდება.
ნებისმიერ
 ი კერძო სამართლის იურიდიულ
 ი პირის უფლებაუნ არიან ობა მისი რეგისტრ
 ა
ციის მომენტიდან წარმოიშობა და მისი ლიკვიდაციის დასრულების ფაქტის რეგისტრ
 აციის
მომენტიდან წყდება. სამოქალაქო კოდექსი იურიდიულ პირთან მიმართებით ქმედუნარი
ანობის ცნებას არ იყენებს. რამეთუ უფლებაუნ არიან ობის წარმოშობით იურიდიულ პირს
სამოქალაქო სამართლებრივ ურთიერთობაში შესვლის უფლება ეძლევა. ასე რომ, ამ შემ
თხვევაში უფლებაუნ არიან ობა და ქმედუნარიან ობა ფაქტობრივად უფლებაუნ არიან ობის
ცნებაშია მოაზრებული.
სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი ნაწილი იურიდიულ
 ი პირის მისამართის განსაზღვრებას
გვაძლევს და უთითებს, რომ იურიდიულ
 ი პირის ადგილსამყოფელი მისი ადმინისტრ
 აციის
მდებარეობ ის ადგილია. მნიშვნელოვანია სამოქალაქო კოდექსის დათქმ ა, რომლის მი
ხედვითაც იურიდიულ პირს მხოლოდ ერთი ადგილსამყოფელი (იურიდიული მისამართი)
შეიძლება ჰქონდეს, ხოლო სხვა ადგილსამყოფელი მისი ფილიალ
 ის ადგილსამყოფლად
ჩაითვლება.
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განსხ ვ ავებით ქართული და გერმანული სამოქალაქო სამართლისა, ანგლ
 ო-ამერიკულ სამართლებრივ
სისტემაში კერძო სამართლის იურიდიულ პირს სპეციალ
 ური უფლებაუნ არიან ობა გააჩნია. იხ. ჭანტუ
რია, სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი, 2011 წ., გვ. 230, სქოლიო 361; საერთო სამართ
ლის სისტემის ქვეყნებიდან ავსტ
რ
 ალიურ სამართალში იურიდიულ
 ი პირის უფლებაუნ არიან ობის შესა
ხებ; Egert, Legal Capacity of Incorporated Associations and the Associatins Incorporations Act
1981 (QLD), 8 James Cook U. L. Rev. 39, 2001, pp. 39 and ff.
თუკი იურიდიულ
 ი პირი კანონით არის შექმნ ილი, ინგლ
 ისში 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 იურიდიულ
 ი პი
რის უფლებამოსილებას შეზღუდავს მისი სადამფუძნებლო დოკუმენტის სპეციალ
 ური დებულებები იურიდიუ
ლი პირის მიზნების შესახებ, რომელიც საჯაროა და რომელიც შეტანილ უნდა იქნეს კომპანიათ
 ა რეესტრ
 შ ი.
- ბურდული, ეგნატაშვილი, სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი I, 2017წ., გვ.198.
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2.2.3.3 სამეწარმეო და არასამეწარმეო იურიდიული პირები
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სამოქალაქო კოდექსი სამეწარმეო და არასამეწარმეო
(არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს გამოყოფს. დასახელებიდანაც ნათელია, რომ სა
მეწარმეო იურიდიულ
 ი პირი მოგებაზე ორიენტირებულ სამეწარმეო საქმიან ობას ეწევა,
ამიტომაც მას მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის განხილვისას დეტალურად შევე
ხებით. რაც შეეხ ება არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს, მის მარეგული
რებელ წესებს სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი ნაწილი შეიცავს.
მიუხ ედავად იმისა, რომ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ
 ი პირი არასამე
წარმეო მიზნით იქმნ ება, სამოქალაქო კოდექსი მას დამხმ არე ხასიათ
 ის სამეწარმეო საქმი
ანობის განხორციელ
 ების უფლებამოსილებას ანიჭებს. ამისათვის კი შესაბამისი წინაპირო
ბების დაცვაა აუცილებელი. კერძოდ,
- 	 ასეთი საქმიან ობა არ შეიძლება იურიდიულ
 ი პირის ძირითად საქმიან ობად იქცეს;
- 	 ამ გზით მიღებული მოგება აუცილებლად არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიუ
ლი პირის მიზნების რეალ
 იზებას უნდა მოხმარდეს;
- 	 მიღებული მოგების განაწილება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ
 ი პირის
დამფუძნებლებს, წევრებს, შემომწირველებს, აგრეთვე ხელმძ ღვანელობისა და წარმო
მადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირებს შორის დაუშვებელია.
თუ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი არსებითად სამეწარმეო საქ
მიანობაზე გადავა, სასამართლო მარეგისტრირებელი ორგანოს ან დაინტერესებული პირის
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) იურიდიული პირის რეგისტრაციას აუქმებს.
არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს, როგორც სამართლის დამოუკი
დებელ სუბიექტს, ბუნებრივია, რომ თავისი სახელწოდება აქვს, რომელშიც აუცილებლად
უნდა აღინიშნოს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირისადმი მისი კუთვნი
ლების შესახებ. ამასთანავე, მის სახელწოდებაში არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ისეთი
გრაფიკული სიმბოლოები, რომელთაც არ აქვთ ენობრივი ნორმებით დადგენილ
 ი ბგერითი
ან სიტყვიერი შესატყვისი, ასევე მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონითა და მოქა
ლაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგ
 ანული კანონით გათ
ვალისწინებული იურიდიული პირისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სამართ
ლებრივი ფორმებისათვის დამახასიათ
 ებელი აღნიშვნები. გარდა ამისა, სახელწოდებას არ
უნდა ერთოდეს რაიმე ისეთი დამატებ ა, რომელიც სხვა პირებისთვის შეცდომაში შემყვანი
აღმოჩნდება ან სუბიექტის ფორმისა თუ საქმიანობის გამო შეცდომას ან გაუგებრობას გამო
იწვევს. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სახელწოდება არ შეიძლება
ემთხვეოდეს უკვე რეგისტრირებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის
სახელწოდებას. ამასთან, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სახელ
წოდების განსაზღვრისას, დამატებით, ასევე გამოიყენება „მეწარმეთა შესახებ“ საქართვე
ლოს კანონის მე-16 მუხლით დადგენილ
 ი წესები მეწარმის საფირმო სახელწოდებისთვის.
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იმ შემთხვევაში თუ იურიდიული პირის სახელწოდებით სხვა პირი მართლ
 საწი
ნააღმდეგოდ სარგებლობს,
ობს ეს უკანასკნელი ვალდებულია, უფლებამოსილი პირის
მოთხოვნის საფუძველზე შეწყვიტოს ასეთი სარგებლობა და მართლსაწინააღმდეგო სარ
გებლობით გამოწვეული ზიანი აანაზღაუროს. გარდა სახელის უფლებისა, იურიდიულ
პირს საქმიან ი რეპუტაციის უფლებაც გააჩნია და მისი შელახვის შემთხვევაში დარღვეული
უფლების აღდგენა სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით შეუძლია.
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ
 ი პირის წარმოსაშობად აუცილებე
ლია მისი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ
 ი პირების რე
ესტრში რეგისტრაცია, რომელსაც საქართველოს იუსტიციის სამინისტრ
 ოს მმართვე
ლობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიულ
 ი პირი – საჯარო რეესტრ
 ის
ეროვნული სააგ
 ენტო აწარმოებს. განსხ ვ ავებით საქართველოში დაფუძნებული არასამე
წარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ
 ი პირის ფილიალ
 ისგან, რეგისტრ
 აციას ექვემდე
ბარება უცხო ქვეყნის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ
 ი პირის ფილიალ
 ი
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(წარმომადგენლობა).
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ
 ი პირის რეგისტრ
 აციის მიზნით განმ
ცხადებელი მარეგისტრ
 ირებელ ორგანოს წარუდგენს პარტნ იორთა შეთანხმ ებას და გან
ცხადებას, რომელიც უნდა შეიცავდეს მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონით მეწარმე
იურიდიულ
 ი პირის რეგისტრ
 აციისათვის დადგენილ სავალდებულო მონაცემებს.58 გარდა
ამ მონაცემებისა სადამფუძნებლო დოკუმენტაციაშ ი მიეთ
 ითება:
 	 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის საქმიან ობის მიზანი;
 	 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის წევრად მიღების, წევრობი
დან გასვლისა და გარიცხვის წესი, თუ იგი წევრობაზე დაფუძნებული არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიულ
 ი პირია;
 	 რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოს (პირის)
დასახელება, გადაწყვეტილების მიღების წესი და პროცედურა;
 	 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ
 ი პირის ხელმძ ღვანელი ორგანოს
(ხელმძღვანელი პირის) შექმნ ის (არჩევის) წესი და უფლებამოსილების ვადა.
მნიშვნელოვანია, რომ ერთიან ი ელექტრ
 ონული პორტალის ფარგლ
 ებში, შესაბამისი
ელექტრ
 ონულ მისამართის ქონის ვალდებულება არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იური
დიულ პირსაც შეეხ ო. მარეგისტრ
 ირებელი ორგანო პირის რეგისტრ
 აციასთან ერთად, ერ
თიან ი ელექტრ
 ონული პორტალის ფარგლ
 ებში, ქმნის არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიულ
 ი პირის ელექტრ
 ონულ მისამართსაც, რომელზეც ვრცელდება მეწარმეთა შესა
ხებ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლით დადგენილი წესები.
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რეგისტრაცია ხორციელდება სამოქალაქო კოდექსის, მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის,
შემოქმედ მუშაკთა და შემოქმედებითი კავშირების შესახებ საქართველოს კანონის, პროფესიული
კავშირების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის და უცხო ქვეყნის მეწარმე იურიდიული პირის
ფილიალის (წარმომადგენლობის) რეგისტრაციისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
წესების შესაბამისად.
იხ. მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლი.
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რეგისტრაციას საჭიროებს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ
 ი პირის არა
მხოლოდ დაფუძნება, არამედ რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების განხორციე
ლებაც.
აც ცვლილების საფუძველია უფლებამოსილი პირის/ორგანოს სათანადო წესით მიღე
ბული და დამოწმებული გადაწყვეტილება ან უფლებამოსილი პირების მიერ საქართველოს
კანონმდ
 ებლობით განსაზღვრული წესით შედგენილი გარიგება.
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ორგანიზებული წარმონაქმნია,
შესაბამისად, სამოქალაქო კოდექსი მისი მართვისა და ხელმძღვანელობის ძირ
 ითად
საკითხებს განსაზღვრავს; თუმცა კოდექსი იქვე მიუთითებს, რომ იურიდიული პირის ორგა
ნიზაციული სტრუქტურა წესდებით უნდა მოწესრიგდეს. წესდება კი სათანადო წესით დამოწ
მებას საჭიროებს. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირის დამფუძნებელი/წევრი უფლებამოსილია ერთ პირს მიანიჭოს საქმეების
ერთპიროვნულად გაძღოლის უფლებამოსილება ან ორი ან ორზე მეტი პირის ერთობლივი
ხელმ ძღვანელობა ან/და წარმომადგენლობა დააწესოს. ხელმძღვანელობითი უფლება
მოსილება უფლებამოსილ
 ების ფარგლებში არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდი
ული პირის სახელით გადაწყვეტილებ ების მიღებას გულისხმობს, ხოლო წარმომადგენ
ლობითი უფლებამოსილება − არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის
სახელით მესამე პირებთან ურთიერთობაში გამოსვლას. თუ სარეგისტრაციო დოკუმენტაც
 ი
ით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილ
 ება წარმო
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მადგენლობით უფლებამოსილებასაც გულისხმობს.
არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს ისევე, როგორც ნებისმიერ იურიდი
ულ პირს საკუთარი ქონება გააჩნია და თავისი წევრების, აგრეთვე ხელმძღვანელობისა და
წარმომადგენლობითი უფლ
 ებამოსილ
 ების მქონე პირების მდგომარეობისგ
 ან დამოუკიდე
ბელია. ამ ტიპის იურიდიული პირის პასუხისმგებლობა მისი ქონებით შემოიფარგლება,
ბა
რაც იმას ნიშნავს, რომ იურიდიული პირის ვალდებულებებისათვის მისი წევრები, აგრეთვე
მისი ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირები პა
სუხს არ აგებენ. ასევე არ აგებს პასუხს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
საკუთარი წევრების, აგრეთვ ე თავისი ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობითი უფლ
 ე
ბამოსილების მქონე პირების ვალდებულებებისათვის. არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირის საკუთრებაში არსებული ქონების გასხვისება მხოლ
 ოდ იმ შემთხვევაშია
შესაძლებელია, თუ გასხვის ებ ა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის საქმი
ანობას, მის ორგანიზაციულ განვითარ
 ებას ემსახურება, ხელს უწყობს მისი მიზნების განხორ
ციელებ ას ან საქველმოქმედო მიზნებით არის განპირ
 ობებული.
საყურადღებოა სამოქალაქო კოდექსის მიერ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იური
დიული პირის სამართლებრივი ფორმის შეცვლასთან დაკავშირებული შეზღუდვა. კერ
ძოდ, ამ ტიპის იურიდიულ პირის მხოლოდ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად გარდაქ
მნაა დასაშვებ ი.
განსხვავებით სამეწარმეო იურიდიული პირისგან, არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირის ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი ქონების განაწილება მის დამ
ფუძნებლებს/წევრებს, ხელმძღვანელობითი და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილე
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არაკომერციული იურიდიული პირის ხელმძღვანელობითი და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების
წარმოშობისა და შეწყვეტის მიმართ მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლით მეწარმე
სუბიექტის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირისთვის განსაზღვრული წესები
ვრცელდება.

სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი

ბის მქონე პირებს შორის აკრძალულია. ამიტომაც სამოქალაქო კოდექსი არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირის ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი ქონების განა
წილების სპეციალურ წესს ადგენს. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის
დამფუძნებლებს/წევრებს ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი ქონების მიღებაზე უფლე
ბამოსილი პირის განსაზღვრა ლიკვიდაციის განცხადებითვე ევალებათ. არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირის ლიკვიდაციისას ქონების გასხვისება შესაძლებელია
მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ:
 	 გასხვისება ხელს უწყობს მის მიერ დასახული მიზნების მიღწევას;
 	 გასხვისება ემსახურება საქველმოქმედო მიზნებს;
 	 ქონება გადაეცემა სხვა არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს.
იმ შემთხვევაში თუ ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი ქონების მიღებაზე უფლებამო
სილი პირი განსაზღვრული არ არის, სასამართლო ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილ ქო
ნებას ისეთ ერთ ან რამდენიმე არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს გადას
ცემს, რომლებსაც ლიკვიდირებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირის
მსგავსი ან იგივე მიზნები აქვთ. თუ ასეთი იურიდიულ
 ი პირი (პირები) არ არსებობს ან ასეთი
იურიდიულ
 ი პირის (პირების) გამოვლენა შეუძლებელია, შეიძლება ამ ქონების სახელმწ ი
ფოსათვის გადაცემის შესახებ გადაწყვეტილება იქნას მიღებული.
2.2.4 არაიურიდიული პირი წარმონაქმნები

წინა თავებში ჩვენ უკვე განვიხილეთ სამოქალაქო სამართლის სუბიექტების – ფიზიკური
და იურიდიული პირების მარეგულირებელი ზოგადი ნორმები. თუმცაღა, სამოქალაქო
კოდექსი ფიზიკური და იურიდიული პირების გარდა არაიურიდიულ პირ წარმონაქმნებსაც
იცნობს. როგორც დასახელება გვეუბნება, ასეთ წარმონაქმნს იურიდიული პირის ფორმა
და სტატუსი არ აქვს და მხოლოდ პირების გაერთიანებას წარმოადგენს.
წარმოადგენს თუმცაღა,
მიუხედავად ამისა, სამოქალაქო კოდექსი ასეთი წარმონაქმნების მარეგულირებელ
წესებსაც ადგენს. ამ ტიპის გაერთიანებებს შეიძლება მივაკუთვნოთ სამოქალაქო
კოდექსით გათვალისწინებული არარეგისტრირებული კავშირი (გაერთიანება) და
ერთობლივი საქმიანობა (ამხანაგობა) და ბინათმესაკუთრეთა შესახებ საქართველოს
კანონით დადგენილი ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობა, ასევე სამოქალაქო კოდექსით
გათვალისწინებული ერთობლივი საინვესტიციო ფონდი.
ფონდი გამომდინარე იქიდან, რომ
ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობის რეგულირებას მითითებული კანონი განცალკევებულად
ახდენს იურიდიულ ლიტერატურაში მისი არაიურიდიული პირი გაერთიანებისადმი
მიკუთვნება სადავოა60, ამიტომაც აქ მის შესახებ მსჯელობა არ გვექნება.
ფაქტია, რომ არარეგისტრირებული კავშირის (გაერთიანების) რეგისტრ
 აცია, ე.ი. მისი
სახელმწ იფოებრივი ლეგიტიმაცია არ ხდება. მიუხ ედავად ამისა, მას იურიდიული პირის
გარკვეული ნიშნები მაინც ახასიათ
 ებს - აქვს
ებს
გარკვ ეულ
 ი ორგანიზაციულ
 ი სტრუქტურა,
გააჩნია საკუთარი ქონება და თავისი წევრების ან საამ ისოდ უფლებამოსილი პირების მეშ
60

შეადარე ჭანტურია, სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი, 2011 წ., გვ.277 და ბურდული,
სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი I, 2017წ., გვ.281.
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ვეობ ით შეუძლია როგორც სასამართლოში, ისე მესამე პირებთან ურთიერთობაში გამოსვ
ლა. განსხ ვ ავებით კონკრ
 ეტული სახის იურიდიულ
 ი პირებისგან, არარეგისტრ
 ირებული კავ
შირის (გაერთიანების) მოწყობისა და სტრუქტურის საკითხების განსაზღვრა სრულად მის
წევრთ
 ა ურთიერთშეთანხმ ებაზეა დამოკიდებული. წევრთ
 ა საწევრო შესატანები და ამ შე
სატანებით შეძენილი ქონება კი არარეგისტრ
 ირებული კავშირის (გაერთიანების) საერთო
ქონებას შეადგენს. საინტერესოა ასევე არარეგისტრ
 ირებული კავშირის (გაერთიანების)
პასუხისმგებლობის საკითხიც, რამეთუ მას როგორც გაერთიან ებას თავისუფლად შეუძლია
სამოქალაქო სამართლებრივ ურთიერთობაში მონაწილეობ ა, შესაბამისად, მის მიმართ
კრედიტორის მოთხოვნის წარმოშობა სრულიად რეალ
 ურია. ასეთ შემთხვევაში კრედიტო
რების მოთხოვნები, პირველ რიგში, არარეგისტრირებული კავშირის (გაერთიანების)
საერთო ქონებიდან კმაყოფილდება.
ა თუმცა მოთხოვნის საერთო ქონებიდან ბოლომ
დე დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში, არარეგისტრ
 ირებული კავშირის (გაერთიანების)
სახელით მოქმედი პირები პერსონალურად, როგორც სოლიდარული მოვალეებ ი აგებენ
პასუხს.
ერთობლივი საქმიანობა (ამხანაგობა) არარეგისტრირებული კავშირისგან (გაერთია
ნებისგან) განსხვავებით, ორი ან რამდენიმე პირის მიერ საერთო სამეურნეო ან სხვა
მიზნების მისაღწევად იქმნება. ერთობლივი საქმიანობის ხელშეკრულება ფორმათა
ვისუფალი ხელშეკრულებაა,
ა რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი დადება მხარეებს როგორც
წერილობითი, ისე ზეპირი ფორმით შეუძლიათ. იურიდიული პირის გარკვეული ნიშნები ერ
თობლივ საქმიანობასაც ახასიათებს.
მონაწილეებს ამხანაგობაში ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ოდენობით შესატა
ნები შეაქვთ, რომელიც შეიძლება შეტანილ იქნეს როგორც ქონებით, ასევე მომსახურე
ბის გაწევით. იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულებით შესატანის ოდენობა განსაზღვრული არ
არის, თითოეუ ლ
 ი მონაწილე მოვალეა იგი თანაბრად შეიტანოს. შესატანები მონაწილეთა
საერთო საკუთრებას უპირობოდ არ წარმოადგენს, მაგრამ თუ ხელშეკრულება სხვა რამეს
არ ითვალისწინებს, შესატანები საერთო საკუთრების სტატუსს იძენს.
ერთობლივ საქმიან ობაში (ამხანაგობაში) წილის თავისუფალი განკარგვა სამოქა
ლაქო კოდექსით შეზღუდულია. მისი (წილის) ქონების ან უფლების სახით მესამე პი
რისთვის გადაცემა ხელშეკრულების სხვა მონაწილეთა თანხმ ობის გარეშე შეუძლებელია.
თუმცა უარი თანხმ ობაზე მხოლოდ პატივსადები მიზეზის არსებობისას არის დასაშვები. გარ
და ამისა, წილის გასხვ ისებამდე გამსხ ვ ისებელი ვალდებულია მისი შეძენა პირველ რიგ
ში ხელშეკრულების დანარჩენ მონაწილეებს შესთავაზოს, რომელთაც წილის უპირატესი
შესყიდვის უფლებას სამოქალაქო კოდექსი ანიჭებს.
რაც შეეხება ამ ტიპის გაერთიანების მართვისა და წარმომადგენლობის საკითხს, თუ
ხელშეკრულება სხვა რამეს არ ითვალისწინებს, ხელშეკრულების მონაწილეები ერთობლივად
უძღვებიან საქმეებს და ამხანაგობას მესამე პირებთან ურთიერთობაში წარმოადგენენ.
ყოველი გარიგების დადებისას ხელშეკრულების ყველა მონაწილის თანხმობაა საჭირო.
თუმცა აღნიშნული წესი დისპოზიციურია და მონაწილეებს ხელშეკრულებით მისთვის
გადახვევის უფლება აქვთ. იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულების მიხედვით გადაწყვეტილების
ხმათა უმრავლესობით მიღება ხდება, უმრავლესობა ხელშეკრულების მონაწილეთა საერთო
რაოდენობის და არა შესატანის ოდენობით განისაზღვრება.
ხელშეკრულება შესაძლოა ამხანაგობის საქმეებ ის გაძღოლას ერთ-ერთ მონაწილეს
აკისრებდეს. ასეთ მოცემულობაში საეჭვოობ ისას ამხანაგობას მესამე პირებთან ურთიერ
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თობაში სწორედ ის წარმოადგენს და მის მიერ დადებული გარიგებებიც ნამდვილია. მსგავ
სად არარეგისტრ
 ირებული კავშირისა, ხელშეკრულების მონაწილეებ ი ერთობლივი საქმია
ნობიდან წარმოშობილი ვალებისათვის პასუხს სოლიდარულად აგებენ.
ენ

2.3 გარიგებები
2.3.1. გარიგების ცნება და სახეები

გარიგება სამოქალაქო სამართლის ქვაკუთხედია, რამეთუ მის გარეშე სამართლებრივ
ურთიერთობაში სრულფასოვანი მონაწილეობ ა შეუძლებელია. გამომდინარე იქიდან, რომ
გარიგებას, როგორც უზოგადეს სისტემურ ცნებას სამოქალაქო სამართლის ყველა სპეცი
ალური ქვედარგი იყენებს, სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი ნაწილის გარიგების მარეგუ
ლირებელი ნორმები საერთო გამოყენებისაა და ნებისმიერ სამოქალაქო სამართლებრივ
ხელშეკრულებას ეხება.
სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, გარიგება არის ცალმხრივი, ორმხრივი ან მრა
ვალმხრივი ნების გამოვლენა,
ნა რომელიც სამართლებრივი ურთიერთობის წარმოშობის,
შეცვლის ან შეწყვეტისაკენაა მიმართული. მოცემული დეფინიცია რომ დავანაწევროთ
სამ ძირითად საკითხს მივიღებთ, ესენია: ნების გამოვლენა, აღნიშნული ნების ხასიათი
(ცალმხრივობა, ორმ ხრივობა ან მრავ ალმხრივობა) და გამოვლენილი ნების საფუძველზე
სამართლებრივი ურთიერთობის სხვად
 ასხვა ბედი.
გამომდინარე იქიდან, რომ გარიგებაში ნების გამოვლენას მთავარი ადგილი უკავია,
საინტერესოა ის რეგულაციებ ი, რასაც გარიგების წარმოსაშობად ვარგისი ნების შესახებ
სამოქალაქო კოდექსი გვთავაზობს. უზოგადესი წესის თანახმად, გარიგებას მხოლოდ
ნამდვილი ნების გამოვლენა წარმოშობს.
ობს ნამდვილი ნება კი იმ მოთხოვნებთან თან
ხვედრას გულისხმ ობს, რაც ნების ნამდვილობისთვის კანონმდ
 ებლობითაა დაწესებული.
პირველ რიგში, საუბ არია ნების გამოხატვის მატერიალ
 ურ და ფორმალურ წინაპირობებზე.
მატერიალ
 ურ წინაპირობებს ნების გამომვლენი პირის გონებრივი შესაძლებლობები (ასაკი,
ჯანმრ
 თ
 ელობა), ხოლო ფორმალურს – ნების გამოვლენის კანონით დადგენილი ფორმის
დაცვა განეკუთვნება.61 ნების ნამდვილობის დასადგენად აუცილებელია მისი მიზნის დადგე
ნაც, რამეთუ გამოვლენილი ნების მიზანი კონკრ
 ეტული სამართლებრივი შედეგის დადგომა
უნდა იყოს. პრაქტიკაში შესაძლოა შევხვ დეთ ისეთ შემთხვევებს, როდესაც გამოვლენილი
ნება ბუნდოვანია და საჭიროებს შეფასებას.
ას სამოქალაქო კოდექსი ადგენს, რომ ნების
გამოვლენის განმარტებისას ნება გონივრული განსჯის შედეგად და არა მარტოოდენ
გამოთქმ
 ის სიტყვასიტყვითი აზრიდან უნდა დადგინდეს.
ეს
სამოქალაქო კოდექსი გარიგების დუმილით და კონკლუდენტური მოქმედებით და
დებას იცნობს. განსხვავებით ადამიან ებს შორის არსებული არასამართლებრივი ხასიათის
ურთიერთობებისგან, სადაც დუმილი, როგორც წესი, თანხმობად მიიჩნევა, სამოქალაქო სა
მართალში, დუმილს, ჩვეულებრივ, სამართლებრივი მნიშვნელობა არ გააჩნია. ამიტომაც
დუმილისთვის სამართლებრივი მნიშვნელობის მისანიჭებლად საჭიროა მისი კანონით ან
მხარეთა შეთანხმ ებით გათვალისწინება. რაც შეეხება კონკლუდენტურ მოქმედებას, როგორც
ნების გამოვლენის ფორმას, ამ დროს პირი ზეპირსიტყვიერად ან წერილობით გამოხატული
ნების ნაცვლად ფაქტობრივად განხორციელებული ქმედების საფუძველზე ავლენს მას.
61

ჭანტურია, სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი I, 2017წ., გვ.287.
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გარიგებების სახეებ ად დაყოფა სხვადასხვ ა ნიშნითაა შესაძლებელი. უზოგადესი გაგე
ბით ცალმხ რ
 ივ, ორმხ რ
 ივ და მრავალმხ რ
 ივ გარიგებებს გამოყოფენ. ცალმხრივ გარიგე
ბასთან გვაქვს საქმე, როდესაც გარიგების წარმოსაშობად მხოლოდ ერთი მხარის მიერ
გამოვლენილი ნება საკმარისია. თუმცა ცალმხ რ
 ივი ნების გამოვლენის ნამდვილობა მე
ორე მხარის მიერ მის მიღებაზეა დამოკიდებული.
ი ნების გამოვლენა, რომელიც მეორ
 ე
მხარის მიერ მის მიღებას მოითხოვს, ნამდვილად იმ მომენტიდან ჩაითვლება, როცა იგი
მეორ
 ე მხარეს მიუვ ა. იურიდიულ ლიტერატურაში ნებას მისულად მიიჩნევენ როდესაც იგი
ადრესატის ხელში აღმოჩნდ
 ება, ე.ი. მისი მიმღების ძალაუფლების სფეროში მოექცევა.62
სამოქალაქო კოდექსი ნების გამოვლენის გაბათილების შესაძლებლობას ითვალისწი
ნებს. იმ შემთხვევაში თუ მეორ
 ე მხარე წინასწარ ან მაშინვე განაცხადებს უარს ნების გა
მოვლენა არ ჩაითვლება ნამდვილად. აღნიშნულ დანაწესთან დაკავშირებით სხვადასხვ ა
იურისტ- მ ეცნიერ
 ი სხვადასხვ ა მოსაზრებას გამოთქვ ამს, თუმცა ფაქტი სახეზეა, რომ აღნიშ
ნული ფორმულირება ცალმხ რ
 ივი ნების გამოვლენის ნამდვილობისთვის საკმარის ერთა
დერთ ელემენტად მიჩნეულ მეორ
 ე მხარის მიერ მის (ნების) მიღებას ეჭვქვ ეშ ვერ აყენებს.
თუკი ვთანხმ დებით, რომ ასეთ ნებას მეორ
 ე მხარის მხრიდან მხოლოდ მიღება სჭირდება
და შედეგის დადგომისთვის ამ ნების მხარის მიერ მოწონება საჭირო არ არის, მაშ რატომ
ანიჭებს კანონმდ
 ებელი მეორ
 ე მხარეს წინასწარ ან მაშინვე მიღებულ ნებაზე უარის გაცხა
დების უფლებამოსილებას? მიჩნეულ
 ია, რომ ეს ნორმა ძალიან ვიწროდ უნდა იქნეს გაგებუ
ლი და მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ გარიგების მეორ
 ე მხარეს ასე მოქცევის უფლება აქვს.63
ცალმხ რ
 ივი გარიგების კლასიკურ მაგალითად ანდერძს და ხელშეკრულებიდან გასვ
ლას ასახელებენ, რამეთუ მეორ
 ე მხარის მიერ თანხმ ობის გამოხატვა საჭირო არ არის და
გარიგება დადებულად შესაბამისი ნების მეორ
 ე მხარისთვის მიღების მომენტიდან მიიჩნევა.
ორმხრივი გარიგების მაგალითი ხელშეკრულებაა, რამეთუ ყველა ხელშეკრულე
ბა გარიგებაა. ხელშეკრულება თავისთავად შეიძლება ცალმხ
 რივად და ორმხ
 რივად
დავყოთ.
ოთ ცალმხ რ
 ივია ისეთი ხელშეკრულება, როდესაც ხელშეკრულების ერთ მხარეს
მხოლოდ უფლებები გააჩნია, ხოლო მეორ
 ე მხარეს – მხოლოდ ვალდებულებები. რაც შე
ეხება ორმხ რ
 ივ ხელშეკრულებას, აქ უფლება-მოვალეობ ები მხარეებს შორის თანაბრად
არის გადანაწილებული და ორივე მხარეს როგორც უფლება, ისე ვალდებულებაა წარ
მოდგენილი. ცალმხ რ
 ივ ხელშეკრულებად, ჩუქების ხელშეკრულებას მიიჩნევენ, რადგანაც
მჩუქებელი ვალდებულია აჩუქოს, ხოლო დასაჩუქრებული უფლებამოსილია მოითხოვოს
მისთვის ხელშეკრულების საგნის ჩუქება. საწარმოში პარტნ
 იორების მიერ მიღებული გა
დაწყვეტილება მრავალმხრივი გარიგების სახეს წარმოადგენს,
ენს რამეთუ პარტნ იორთა
საერთო კრებაზე გამოვლენილ უმრავლესობის ურთიერთმფ
 არავ ნებას მოითხოვს.
გარდა ზემოთ მოცემული დაყოფისა, გამოყოფენ სასყიდლიან და უსასყიდლო, მავალ
დებულებელ და განკარგვ ით გარიგებებს, სანივთო სამართლებრივ, ვალდებულებით სა
მართლებრივ და საოჯ ახო სამართლებრივ გარიგებებს.

შდრ. ზოიძე, სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი I, 1999 წ., გვ. 171, კერესელიძე, კერძო
სამართლის უზოგადესი ცნებები, 2009 წ., გვ.247.
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2.3.2 გარიგების ფორმა

გარიგების ფორმას ზოგიერთი გარიგების ნამდვილობისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელო
ბა ენიჭება. გარდა ამისა მას შესაძლოა მეტად პრაქტიკული დანიშნულებაც ჰქონდეს მოდა
ვე მხარეებს შორის და მტკიცების ტვირთის შემსუბუქებას იწვევდეს. ამიტომაც გარიგების
ფორმის კანონით გათვალისწინებულ ყველა შესაძლო ვარიანტს უნდა შევეხოთ. გარიგება
შეიძლება დაიდოს ზეპირად, მარტივი წერილობითი ფორმით და რთული სანოტარო
ფორმით.
ით სამოქალაქო კოდექსი პირებს გარიგების როგორც ზეპირად ისე წერილობითი
ფორმით დადების შესაძლებლობას ანიჭებს. გარიგებების უმრავლესობა ფორმათავისუ
ფალია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მხარეებ ი თავად წყვეტენ გარიგების ფორმის საკითხს.
მაგრამ არსებობს გარიგებები, რომლის დასადებად სამოქალაქო კოდექსი აუცილებლად
წერილობითი ფორმით გაფორმებულ გარიგებას მოითხოვს. მაგალითისთვის, უძრავ ქონე
ბაზე საკუთრების უფლების წარმოსაშობად აუცილებელია წერილობით ფორმით დადებული
ხელშეკრულება და მისი გაფორმება საჯარო რეესტრ
 შ ი. გარდა ამისა, გარიგების წერილო
ბით ფორმას შესაძლოა მხარეთა შეთანხმ ებაც ითვალისწინებდეს.
გარიგების მარტივი წერილობითი ფორმის შემთხვევაში საკმარისია გარიგების მონაწი
ლე მხარეა ხელმოწერა. ხოლო რთული სანოტარო წერილობითი ფორმის არსებობისას,
კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ან მხარეთა შეთანხმ ებით გარიგება ან გარიგე
ბის მონაწილე მხარეთა ხელმოწერების ნამდვილობა უნდა დაამ ოწმოს ნოტარიუსმა ან კა
ნონით გათვალისწინებულმა სხვა პირმა.
2.3.3 იურიდიული ძალის არმქონე გარიგებები

გარიგება ყოველთვის გარკვ ეულ
 ი შედეგის დადგომისკენ – სამართლებრივი ურთიერ
თობის წარმოშობის, შეცვლის ან შეწყვეტისკენ არის მიმართული. მიუხ ედავად ამისა, სა
მოქალაქო კოდექსი ითვალისწინებს ისეთ შემთხვევებს, როდესაც გარიგება კონკრ
 ეტული
დეფექტის გამო იურიდიულ
 ი ძალის არმქ ონედ, ბათილად მიიჩნევა. უზოგადესი დაყოფით
იურიდიულ
 ი ძალის არმქ ონე გარიგებები იყოფა ბათილ და საცილოდ ბათილ გარიგებე
ბად. ბათილ გარიგებებში მოვიაზრებთ უცილოდ ბათილ (არარა) გარიგებებს, ნაწილობ
რივად ბათილ გარიგებებსა და მერყევად ბათილ გარიგებებს.
უცილოდ ბათილი (არარა) გარიგება დადებისთანავე ბათილია და არ იწვევს სა
მართლებრივ შედეგს მისი მონაწილეებ ისა თუ სხვა პირების მიმართ. კანონით ასეთი
გარიგების გამოსწორების შესაძლებლობა გათვალისწინებული არ არის მაგ.: კანონის,
საჯარო წესრიგისა და ზნეობის წინააღმდეგ მიმართული გარიგებები, მოჩვენებითი და
თვალთმაქცური გარიგებები, ქმედუუნარო პირის (მცირეწლოვნის) მიერ დადებული გა
რიგება, კანონით მოთხოვნილი ფორმის დაუცველად დადებული გარიგება, არასერიო
ზულად გამოვლენილი ნების არსებობისას, გავლენის ბოროტად გამოყენებისას დადე
ბული გარიგებები. განვიხილოთ თითოეუ ლ
 ი მათგანი ცალ-ც
 ალკე.
სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ბათილია გარიგება, რომელიც არღვ
 ევს კანონით
დადგენილ წესსა და აკრძალვებს, ეწინააღმდ
 ეგება საჯარო წესრიგს ან ზნეობის
ნორმებს.
ებს განსხ ვ ავებით კანონით დადგენილი წესისა და აკრძ ალვებისა, საჯარო წესრიგი
სა და ზნეობ ის ნორმების დეფინიცია ცალსახა არ არის და ყოველ კონკრ
 ეტულ შემთხვევაში
მოსამართლის მსჯელობისა და შეფასების საგანი შეიძლება გახდეს.
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მოჩვენებითი და თვალთმაქცური გარიგებები უცილოდ ბათილი გარიგების კიდევ
ერთი სახეა. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ბათილია გარიგება, რომელიც დადებუ
ლია მხოლოდ მოსაჩვენებლად, იმ განზრახვის გარეშე, რომ მას შესაბამისი იურიდიულ
 ი
შედეგები მოჰყვ ეს (მოჩვენებითი გარიგება). ხოლო თუ მოსაჩვენებლად დადებული გარი
გებით მხარეებს სხვა გარიგების დაფარვა სურთ, მაშინ გამოიყენება დაფარული გარიგების
მიმართ მოქმედი წესები (თვალთმაქცური გარიგება). ე.ი. გამოდის, რომ თვალთმაქცური
გარიგება მოჩვენებითი გარიგების სახეა და გარიგების მხარეებს სინამდვილეში მისი დადე
ბა სურთ. მაგალითისთვის, სამოქალაქო კოდექსით იპოთეკით უზრუნველყოფილი სესხის
ხელშეკრულების დადებისათვის აუცილებელი წინაპირობების გამკაცრების შემდეგ, პრაქ
ტიკაში გამოსყიდვის უფლებით ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმების ტენდენცია შე
ინიშნება. გამოდის, რომ მხარეებ ი იპოთეკით უზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულების
ნაცვლად მოჩვენებითად დებენ გამოსყიდვის უფლებით ნასყიდობის ხელშეკრულებას. თუმ
ცაღა სადავოობ ისას მოსამართლემ შესაძლოა თვალთმაქცური – დაფარული გარიგების
წესების გამოყენება დაადგინოს.
მოჩვენებითია გარიგება, როცა ნების გამომვლენი და ნების მიმღები თანხმ დ
 ებიან იმა
ზე, რომ მათ მიერ გამოვლენილ ნებას არ მიეც
 ეს მსვლელობა და არ მოჰყვ ეს ამ გარიგე
ბისათვის დამახასიათ
 ებელი სამართლებრივი შედეგი, ე.ი. ახდენენ გარეგნულად გამოხა
ტულის მიღწევის სიმულაციას.64
მოჩვენებით გარიგებას ორი ძირითადი ნიშანი ახასიათ
 ებს: პირველი, ის დადებულია
მოსაჩვენებლად და მეორ
 ე, მხარეებს არა აქვთ ამ გარიგებით გათვალისწინებული შედეგის
დადგომის განზრახვა. სასამართლო პრაქტიკის მიხედვით მოჩვენებითი გარიგების შემთხ
ვევაში აუცილებელია, რომ ნების გამომვლენი და ნების მიმღები მოქმედებდნენ შეთანხ
მებით და ორივე აცნობიერ
 ებდეს ნების ნაკლს.65
სამოქალაქო კოდექსი უცილოდ ბათილ გარიგებად მიიჩნევს ასევე მცირეწლოვნის მი
ერ ნების გამოვლენას.
ას ბათილად შეიძლება ჩაითვალოს ასევე პირის მიერ ნების გამოვ
ლენა ცნობიერების დაკარგვის ან დროებითი ფსიქიკური აშლილობის დროს.
დროს ბათი
ლია ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირის მიერ ნების გამოვლენა გარიგების დადებისას,
როცა ეს რეალ
 ური ვითარების სწორად აღქმ ას არ შეეს აბამება და თუ ეს პირი ამ გარიგე
ბით სარგებელს არ იღებს, თუნდაც იგი სასამართლოს მიერ მხარდაჭერის მიმღებად არ
იყოს ცნობილი.
ბათილია კანონით ან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული აუცილებელი ფორმის
დაუცველად დადებული გარიგება,
ა ასევე ნებართვის გარეშე დადებული გარიგება, თუ ამ
გარიგებისთვის საჭიროა ნებართვა.
ბათილია ნების გამოვლენა, რომელიც გაკეთებულია არასერიოზულად (ხუმრობით)
იმ ვარაუდ
 ით, რომ არასერიოზ ულობა გამოცნობილი იქნებოდა. თუმცაღა ნების მიმღებს
უნდა აუნაზღაურდეს ის ზიან ი, რომელიც წარმოიშვა იმის გამო, რომ იგი ენდობოდა ნების
გამოვლენის სერიოზ ულობას, თუკი მან არ იცოდა და არც შეიძლებოდა სცოდნოდა არასე
რიოზ ულობის შესახებ.
ბათილია გარიგება, რომელიც დადებულია ერთი მხარის მიერ მეორ
 ეზე გავლენის
ბოროტად გამოყენებით,
ით როცა მათი ურთიერთობა დაფუძნებულია განსაკუთრებულ ნდო
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ჭანტურია, სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი, 2011, გვ. 361.
ჭანტურია, სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი I, 2017წ., გვ.328.

სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი

ბაზე. განსაკუთრებულ ნდობაზე დამყარებულად შეიძლება ჩაითვალოს ურთიერთობები
ექიმსა და პაციენტს შორის, ადვოკატსა და კლიენტს შორის, საკუთრების მიმნდ
 ობსა და
66
მინდობილ მესაკუთრეს შორის და ა.შ.
რაც შეეხ ება ნაწილობრივად ბათილ გარიგებას, სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით,
გარიგების ნაწილის ბათილობა არ იწვევს მისი სხვა ნაწილების ბათილობას, თუ სავარაუ
დოა, რომ გარიგება მისი ბათილი ნაწილის გარეშეც დაიდებოდა. მაგალითისთვის, პარ
ტნიორთა სადამფუძნებლო შეთანხმ ების – წესდების კონკრ
 ეტული მუხლის ბათილობა არ
განსაზღვრავს სრულიად წესდების ბედს, თუკი პარტნ იორ
 ები წესდებას ამ ნაწილის გარე
შეც მიიღებდნენ.
მერყევად ბათილ გარიგებასთან გვაქვს საქმე, როდესაც გარიგება დადებისთანავე
ბათილია, მაგრამ კანონი მისი გამოსწორების შესაძლებლობას იძლევა თუკი მხარეებ ი გა
რიგების ნამდვილობისთვის კანონით დადგენილ მოთხოვნებს შეასრულებენ. მაგალითის
თვის, არასრულწლ
 ოვანის მიერ დადებული გარიგება, რომელიც ნამდვილი გახდება მხო
ლოდ კანონიერ
 ი წარმომადგენლის მიერ მისი მოწონების შემდეგ, გარდა იმ შემთხვევისა,
როცა არასრულწლ
 ოვანი ასეთი გარიგებისგან იღებს სარგებელს.
სამოქალაქო კოდექსი იცნობს საცილოდ ბათილ გარიგების დეფინიციას, რომელიც
მხარეთა მიერ მისი დადების დროს არ არის ბათილი, თუმცა, შემდგომში შეიძლება ბათი
ლად იქნას ცნობილი გარიგების ერთ–ერთი მხარის შეცილებით, ე.ი გარიგების გაბათი
ლების მოთხოვნით. საცილოდ ბათილი გარიგების სახეებ ია შეცდომით,
ით მოტყუებით და
იძულებით დადებული გარიგებები.
ი
გარიგება შეიძლება საცილო გახადოს მხარემ თუ ნების გამოვლენა არსებითი შეცდო
მის საფუძველზე მოხდა. არსებით შეცდომად ითვლება, როცა:
 	 პირს სურდა დაედ
 ო სხვა გარიგება და არა ის, რომელზედაც მან გამოთქვ ა თანხმ ობა;
 	 პირი ცდება იმ გარიგების შინაარსშ ი, რომლის დადებაც მას სურდა;
 	 არ არსებობს ის გარემოებ ები, რომელთაც მხარეებ ი, კეთილსინდისიერ
 ების პრინციპე
ბიდან გამომდინარე, განიხილავენ გარიგების საფუძვლად.
სამოქალაქო კოდექსი შემდეგი სახის არსებით შეცდომას გამოყოფს:
ოფს შეცდომა გა
რიგების ტიპის არჩევაში, შეცდომა გარიგების შინაარსშ ი, შეცდომა გარიგების საფუძვლებ
ში, შეცდომა კონტრ
 აჰენტის პიროვნებაში, შეცდომა საგნის ძირითად თვისებებში, შეცდომა
უფლებაში, შეცდომა მოტივში.
შეცდომა კონტრ
 აჰენტის პიროვნების მიმართ მხოლოდ მაშინ ითვლება არსებითად,
როდესაც თვითონ კონტრ
 აჰენტის პიროვნება ან მისი პირადი თვისებების გათვალისწინება
გარიგების დადების მთავარი საფუძველია. ხოლო, შეცდომა საგნის ძირითად თვისებებ
ში მხოლოდ მაშინ ჩაითვლება არსებითად, თუ მათ მნიშვნელობა აქვთ საგნის ღირებულე
ბის განსაზღვრისათვის.
შეცდომა უფლებაში არსებითი მნიშვნელობისაა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი იგი
გარიგების დადებისას ერთადერთი და მთავარი საფუძველი იყო.
შეცდომა გარიგების მოტივში არ ჩაითვლება არსებითად, გარდა იმ შემთხვევებისა,
როდესაც მოტივი შეთანხმ ების საგანს წარმოადგენდა.
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როგორც ვხედავთ, გარიგების შეცილების საფუძველს ყველა სახის შეცდომა არ
წარმოადგენს. ამიტომაც ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში შეცილების უფლების მქო
ნემ უნდა ამტკიცოს, – რომ არა შეცდომა, გარიგება არ დაიდებოდა. გარდა ამისა, გა
დამწყვეტი მნიშვნელობისაა შეცილების ვადები.
ი შეცილება უნდა მოხდეს შეცილების
საფუძვლის შეტყობის მომენტიდან ერთი თვის ვადაში.
ი ამ ვადის გასვლის შემდეგ შე
ცილების უფლების მქონე შეცდომის საფუძვლით გარიგების გაბათილების მოთხოვნის
უფლებას კარგავს.
სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, თუ პირი გარიგების დადების მიზნით მოატყუ
ეს, იგი უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ გარიგების ბათილობა. მაგრამ გარიგების ბა
თილობის მოთხოვნისთვის აუცილებელია, ისეთი მოცემულობის არსებობა, როდესაც
აშკარაა, რომ მოტყუების გარეშე გარიგება არ დაიდებოდა. აუცილებელი არ არის, რომ
მოტყუება აქტიური ფორმით იყოს გამოხატული. თუ ერთი მხარე დუმს იმ გარემოებათა
გამო, რომელთა გამჟღავნების დროსაც მეორე მხარე არ გამოავლენდა თავის ნებას,
მაშინ მოტყუებულს გარიგების ბათილობის მოთხოვნა შეუძლია. გამჟღავნების ვალდე
ბულება არსებობს მხოლოდ მაშინ, როცა მხარე ამას კეთილსინდისიერად ელოდებო
და. მოტყუებით დადებული გარიგებისას, როგორც წესი, გარიგების ერთი მხარის მიერ
მეორე მხარის მოტყუება იგულისხმება, თუმცა სამოქალაქო კოდექსი მოტყუებით და
დებული გარიგების დეფინიციის ქვეშ მესამე მხარის მხრიდან განხორციელებული
მოტყუების საფუძველზე გარიგების ბათილობის მოთხოვნასაც უშვებს.
ებს თუ გარი
გების ორივე მხარე მოტყუებით მოქმედებდა, მაშინ არც ერთ მათგანს არა აქვს უფლე
ბა მოტყუებაზე მითითებით მოითხოვოს გარიგების ბათილობა ან ზიანის ანაზღაურება.
სწორედ ამით განსხვავდება ერთმანეთისგან მოტყუებით დადებული და ფიქციური გა
რიგება.
შეცდომით დადებული გარიგების მსგავსად, მოტყუებ ით დადებული გარიგების შეცილე
ბის ვადაც კანონითაა დადგენილი. კერძოდ, მოტყუებ ით დადებული გარიგება შეიძლება
სადავო გახდეს ერთი წლის განმავლობაში.
ი ვადა აითვლება იმ მომენტიდან, როცა შე
ცილების უფლების მქონემ შეიტყო შეცილების საფუძვლის არსებობის შესახებ.
საცილოდ ბათილი გარიგებების მესამე სახეა იძულებით დადებული გარიგება.
ა იმ
შემთხვევაში თუ გარიგების დადების მიზნით პირზე განახორციელ
 ებენ იძულებას (იძულება
ან მუქარა), მას ამ გარიგების ბათილობის მოთხოვნის უფლება წარმოეშ ობა. ასეთი უფლება
მას წარმოეშ ობა დამოუკ იდებლად იმისგან იძულება გარიგების მეორ
 ე მხარისგან მომდი
ნარეობს თუ სხვა მესამე პირისგან. ამასთანავე, იძულება შეიძლება მიმართული იყოს არა
მხოლოდ გარიგების მხარის, არამედ მისი მეუღლის, ოჯახის სხვა წევრების ან ახლო
ნათესავების წინააღმდ
 ეგ.
ეგ ბუნებრივია, რომ იძულების ხარისხი ყოველ კონკრ
 ეტულ შემ
თხვევაში შეფასების საგანია და ყველა სახის იძულება არ შეიძლება შეცილების საფუძველი
გახდეს. გარიგების ბათილობას გამოიწვევს ისეთი იძულება, რომელსაც თავისი ხასიათ
 ით
შეუძლია პირზე გავლენა მოახდინოს და აფიქრებინოს, რომ მის პიროვნებას ან ქონებას
რეალ
 ური საფრთ
 ხე ემუქრება.
მოტყუებ ით დადებული გარიგების მსგავსად, იძულებით დადებული გარიგება შეიძლება
სადავო გახდეს ერთი წლის განმავლობაში იძულების დამთავრების მომენტიდან.
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2.3.4 პირობითი გარიგებები

კერძო სამართალი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, თვისობრივად პირთა თავისუფალ ნება
ზე აგებული სამართალია და საჯარო სამართალთან შედარებით ბევრად მეტ მოქნილობას
სთავაზობს კერძო სამართლებრივი ურთიერთობის მონაწილეებს. სტანდარტული, აწმყ ოში
გამოხატული გარიგებების გარდა სამოქალაქო კოდექსი პირობითი გარიგების ცნებასაც
იცნობს. ლეგალური დეფინიციის მიხედვით, პირობითად ითვლება გარიგება, როდესაც იგი
დამოკიდებულია სამომავლო და უცნობ მოვლენაზე იმით, რომ ან გარიგების შესრუ
ლების გადადება ხდება მის დადგომამდე, ანდა გარიგების შეწყვეტა – ამ მოვლენის
დადგომისთანავე. გამოდის, რომ მხარეებმა 2 პირობით შეიძლება დადონ მსგავსი ტიპის
გარიგება – გადადების პირობით და გაუქმების პირობით. გარიგება გადადების პირობით
დადებულად ჩაითვლება, თუ გარიგებით გათვალისწინებული უფლებებისა და მოვალეო
ბების წარმოშობა დამოკიდებულია სამომავლო და უცნობ მოვლენაზე, ანდა ისეთ მოვლე
ნაზე, რომელიც უკვე დამდგარია, მაგრამ მხარეთათვის ჯერ კიდევ უცნობია. გარიგება
გაუქმების პირობით კი დადებულად იმ შემთხვევაში ჩაითვლება, როცა ამ პირობის დად
გომა იწვევს გარიგების შეწყვეტას და აღადგენს გარიგების დადებამდე არსებულ მდგომა
რეობ ას.
თავისი არსით პირობა, რომელიც მის დადგომამდე შესრულების გადადებას ან მოვლე
ნის დადგომისთანავე გარიგების შეწყვეტას იწვევს შესაძლოა იყოს პოზიტიურ
 ი ან ნეგატიუ
რი. პოზიტიურ პირობასთან გვაქვს საქმე, როცა გარიგება დადებულია იმ პირობით, რომ
რაიმე მოვლენა დადგება განსაზღვრულ ვადაში. თუკი ეს ვადა გავიდა და მოვლენა არ
დადგა მაშინ პირობა ძალადაკარგულად ითვლება. მაგალითად, პოზიტიურ
 ი პირობის მქო
ნე გარიგებად შეიძლება მივიჩნიოთ გარიგება, რომელიც მხარის ტენდერში გამარჯვ ების
პირობითაა დადებული. ე.ი. გარიგების შესრულების გადადება ხორციელდება პოზიტიურ
 ი
პირობის – ტენდერში გამარჯვ ების მოპოვებამდე. თუ ვადა არ არის განსაზღვრული, მაშინ
პირობა შეიძლება შესრულდეს ნებისმიერ დროს. პირობა შეიძლება ძალადაკარგულად
იქნეს მიჩნეულ
 ი, როცა აშკარაა, რომ მოვლენის დადგომა უკვე შეუძლებელია. ნეგატიურ
პირობასთან გვაქვს საქმე, თუ გარიგება დადებულია იმ პირობით, რომ რაიმე მოვლენა
არ დადგება განსაზღვრულ ვადაში, მაშინ პირობა შესრულებულად ითვლება, თუკი აღნიშ
ნული ვადა მოვლენის დადგომის გარეშე გავა; პირობა შესრულებულად ითვლება მაშინაც,
როცა ვადის გასვლამდე აშკარაა, რომ მოვლენის დადგომა შეუძლებელია. თუ ვადა გან
საზღვრული არ არის, პირობა შესრულებულად ითვლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ნათე
ლი გახდება, რომ მოვლენა არ დადგება.
მიუხ ედავად იმისა, რომ პირობითი გარიგების კონსტ
რ
 უქცია კერძო სამართლის სუბი
ექტების მიერ გარიგებების დადების ეტაპზე სხვადასხვ ა გარემოებ ების გათვალისწინების
შესაძლებლობას იძლევა და ასე ვთქვათ, პირებს დროის კონკრ
 ეტული პერიოდ
 ის ფაქ
ტობრივი მოცემულობით არ ზღუდავს, სამოქალაქო კოდექსი პირობითი გარიგებების და
დებისას მხარეებს გარკვ ეულ შეზღუდვებსაც უწესებს. მაგალითისთვის, ბათილია პირობა,
რომელიც ეწინააღმდეგება კანონის მოთხოვნებს ან ზნეობის ნორმებს,
ებს ანდა შეუძლე
ბელია მისი შესრულება. გარიგება, რომელიც რომელიმე ასეთ პირობაზეა დამოკიდებული,
მთლიან
 ად ბათილია. ნებაზე დამოკიდებული პირობით დადებულ გარიგებასაც სამო
ქალაქო კოდექსი ბათილად მიიჩნევს. ნებაზე დამოკიდებულად ითვლება ისეთი პირობა,
რომლის დადგომაც ან დაუდგომლობაც მხოლოდ გარიგების მხარეებზეა დამოკიდებული.
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სამოქალაქო კოდექსი დაუშვებლად მიიჩნევს პირობითი გარიგების პირობაზე ზე
მოქმედებასაც და ადგენს, რომ იმ პირს, რომელმაც განსაზღვრული პირობით დადო გა
რიგება, არა აქვს უფლება პირობის დადგომამდე შეასრულოს რაიმე ისეთი მოქმედება,
რომელსაც შეუძლია ხელი შეუშ ალოს მისი ვალდებულების შესრულებას. ხოლო იმ შემთხ
ვევაში, თუ პირობა განსაზღვრულ დროს დგება და პირს უკვე შესრულებული აქვს ასეთი
მოქმედება, მაშინ იგი ვალდებულია მეორ
 ე მხარეს აუნაზღაურ
 ოს ამგვ არი მოქმედებით
წარმოშობილი ზიან ი.
იმ შემთხვევაში, თუ პირობის დადგომა არაკეთილსინდისიერად დააბრკ
 ოლა მხა
რემ, რომლისთვისაც პირობის დადგომა ხელსაყრელი არ არის, პირობა დამდგარად ჩა
რემ
ითვლება. ასევე თუ პირობის დადგომას არაკეთილსინდისიერ
 ად შეუწყო ხელი მხარემ,
რომლისთვისაც პირობის დადგომა ხელსაყრელია, პირობა დამდგარად არ ჩაითვლება.

2.4 ხანდაზმულობის ვადა
სხვა პირისაგან რაიმე მოქმედების შესრულების ან მოქმედებისაგან თავის შეკავების
მოთხოვნის უფლებაზე ვრცელდება ხანდაზმულობა. რაც იმას ნიშნავს, რომ მოთხოვნის უფ
ლების მქონე პირს მოთხოვნის უფლება უსასრულოდ არ აქვს. თუკი ასეთი პირი მოთხოვნას
შესაბამის ვადებში არ წაუყ ენებს მოვალეს, მაშინ მისი მოთხოვნა ხანდაზმულად ჩაითვლება
და შესაძლოა მისთვის უარყოფითი შედეგების, კერძოდ, მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლო
ბის მომტანი იყოს. თუმცაღა სამოქალაქო კოდექსი გამოყოფს ისეთ ურთიერთობებს, რომ
ლებზეც ხანდაზმულობის ვადა არ ვრცელდება. ესენია:
 	 პირადი არაქონებრივი უფლებები, თუ კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული;
 	 მეანაბრეთა მოთხოვნები ბანკს ა და სხვა საკრედიტო დაწესებულებებში შეტანილი ანაბ
რების გამო.
ხანდაზმულობის საერთო ვადა ათ წელს შეადგენს. სახელშეკრულებო მოთხოვნე
ბის ხანდაზმულობის ვადა შეადგენს სამ წელს, ხოლო უძრავ ნივთებთან დაკავშირებუ
ლი სახელშეკრულებო მოთხოვნებისა – ექვს წელს. ხანდაზმულობის ვადა იმ მოთხოვ
ნებისა, რომლებიც წარმოიშობა პერიოდულად შესასრულებელი ვალდებულებებიდან,
ან
სამი წელია. საყურადღებოა, რომ ცალკეულ შემთხვევებში, კანონით შეიძლება გათვალის
წინებულ იქნეს ხანდაზმულობის სხვა ვადებიც. მაგალითად, მეწარმეთა შესახებ კანონის
მიხედვით, პრეტენზიებ ის ხანდაზმულობის ზოგადი ვადა 5 წელს შეადგენს. ამიტომ აუცილე
ბელია ყოველ კონკრ
 ეტულ შემთხვევაში ურთიერთობის ხასიათ
 იდან და მარეგულირებელი
კანონმდ
 ებლობიდან გამომდინარე დადგინდეს გამოსაყენებელი ხანდაზმულობის ვადა.
მნიშვნელოვანია ხანდაზმულობის ვადის დაწყების დროის იდენტიფიცირება. ხანდაზ
მულობა იწყება მოთხოვნის წარმოშობის მომენტიდან. მოთხოვნის წარმოშობის მომენტად
კი ჩაითვლება დრო, როცა პირმა შეიტყო ან უნდა შეეტყო უფლების დარღვევის შესახებ.
ხანდაზმულობის ვადის დენა ჩერდება,
ა თუ:
 	 ვალდებულების შესრულება გადავადებულია აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ
ან საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“
60

სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი

საქართველოს ორგანული კანონის საფუძველზე კომერციულ
 ი ბანკის რეზოლუციის რე
ჟიმში (მორატორიუმი);
 	 სარჩელის წარდგენას აბრკ ოლებს განსაკუთრებული და მოცემულ პირობებში აუცდენე
ლი დაუძლეველი ძალა;
 	 კრედიტორი ან მოვალე იმყოფება საქართველოს თავდაცვის ძალების იმ ნაწილში,
რომელიც გადაყვანილია საომ არ მდგომარეობ აზე;
 	 დაიწყო „მედიაციის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კერძო მე
დიაც
 ია;
 	 კანონით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
საყურადღებოა, რომ ხანდაზმულობის ვადის დენა წყდება,
ა თუ ვალდებული პირი უფ
ლებამოსილი პირის წინაშე ავანსის, პროცენტის გადახდით, გარანტიის მიცემით ან სხვაგ
ვარად აღიარ
 ებს მოთხოვნის არსებობას.
ხანდაზმულობის ვადის შეწყვეტის ერთ-ერთ საფუძველს სარჩელის შეტანა წარმოად
გენს. ხანდაზმულობის ვადის დენა წყდება,
ა თუ უფლებამოსილი პირი შეიტანს სარჩელს
მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად ან მის დასადგენად, ანდა შეეცდება დაიკმაყოფილოს
მოთხოვნა სხვა საშუალ
 ებით, როგორიცაა სახელმწ იფო ორგანოსათვის ან სასამართლოში
განცხადებით მიმართვა მოთხოვნის არსებობის შესახებ, ანდა აღმასრულებელი მოქმედე
ბის განხორციელ
 ება. ხანდაზმულობის ვადის დენის შეწყვეტა სარჩელის შეტანის საფუძველ
ზე გრძელდება მანამ, სანამ სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება არ შევა
კანონიერ ძალაში,
ი ან პროცესი სხვაგვარად არ დასრულდება. თუ მხარეთა შეთანხმ ების
შედეგად ან შემდგომი გაგრძ ელების შეუძლებლობის გამო პროცესი შეწყდება, მაშინ ხან
დაზმულობის ვადის დენა შეწყდება მხარეთა ან სასამართლოს ბოლო საპროცესო მოქმე
დების დამთავრებასთან ერთად. თუ ერთ-ერთი მხარე პროცესს კვლავ განაგრძ ობს, შეწყ
ვეტის შემდეგ დაწყებული ხანდაზმულობის ახალი ვადა ისევე შეწყდება, როგორც წყდება
ხანდაზმულობის ვადის დენა სარჩელის შეტანით.
რა ხდება მაშინ, როდესაც ხანდაზმულობის ვადა გადის? ხანდაზმულობის ვადის გას
ვლის შემდეგ ვალდებული პირი უფლებამოსილია67 უარი თქვას მოქმედების შესრუ
ლებაზე. გამოდის, რომ ვალდებულება მართალია მატერიალ
 ურ-ს ამართლებრივი კუთხით
კვლავ არსებობს, მაგრამ მისი მოთხოვნის უფლებაა ხანდაზმული. სასამართლომ ერთ-ერთ
საქმეზე განმარტა, რომ ხანდაზმულობის ინსტ
 იტუტის სპეციფიკურობა იმაში მდგომარეობს,
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საპროცესო სამართლის თვალსაზრისით მოთხოვნის ხანდაზმულობაზე სასამართლოს მითითებასთან
დაკავშირებით არაერთგვაროვანი პოზიციები არსებობს. გამომდინარე იქიდან, რომ სამოქალაქო
პროცესი შეჯიბრებითობისა და მხარეთა თანასწორობის პრინციპებს ეყრდნობა, მიჩნეულია, რომ მხარემ
თვითონ უნდა მიუთითოს იმ ფაქტებსა და სამართლებრივ დასაბუთებაზე, რაზეც თავის პოზიციას აგებს.
ამდენად, თუ მოთხოვნა ხანდაზმულია, მაგრამ მოვალე აღნიშნულზე არ უთითებს, სასამართლო, როგორ
წესი, თავის ინიციატივით მოთხოვნის ხანდაზმულობაზე აქცენტს არ აკეთებს. თუმცა აღნიშნული მიდგომაც
არ არის ცალსახა. გერმანიის სასამართლო პრაქტიკაში მოვალე სუბიექტების „შესაძლებლობების“
მიხედვით წყდება ეს საკითხი. ასეთ დროს გასარკვევია, რამდენად „სუსტი“ მხარეა მოვალე, მეწარმე
სუბიექტია თუ მომხმარებელი, რამდენად შესწევს უნარი დაიცვას თავი. იხ.: საქართველოს სამოქალაქო
კოდექსის კომენტარი, მუხლი 144, სვანაძე, მე-2 აბზაცი. ბოლო დამუშავება 2017 წლის 24 დეკემბერი.
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რომ დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ მოთხოვნის უფლება ობიექტურად არსებობს, თუმ
ცა იგი განუხორციელ
 ებელია.68
თუ ვალდებულმა პირმა მოვალეობა შეასრულა ხანდაზმულობის ვადის გასვლის შემ
დეგ, მას არა აქვს უფლება მოითხოვოს შესრულებულის დაბრუნება, თუნდაც მოვალეობის
შესრულების მომენტში მას არ სცოდნოდა, რომ ხანდაზმულობის ვადა გასული იყო.
მნიშვნელოვანია, რომ მთავარი მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადის გასვლასთან ერ
თად ხანდაზმულობის ვადა გასულად ითვლება დამატებითი მოთხოვნებისთვისაც მაშინაც
კი, როცა ამ მოთხოვნათა ხანდაზმულობის ვადა ჯერ არ გასულა.
ხანდაზმულობის ვადებთან დაკავშირებული ზემოთ განხილული ნორმები იმპერატიუ
ლია და ხანდაზმულობის ვადებისა და მათი გამოთვლის წესის შეცვლა მხარეთა შეთანხმ ე
ბით დაუშვებელია.
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სანივთო სამართალი

3.1 ზოგადად
სანივთო სამართალი, როგორც კერძო სამართლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარ
გი ნივთებთან მიმართებით პირთა უფლებებს განსაზღვრავს. ნივთები და ზოგადად ქონე
ბა 21-ე საუკ უნეში მატერიალ
 ური დოვლათის დიდ ნაწილს ქმნის, ამიტომაც სამოქალაქო
ბრუნვაში ქონების განკარგვ ისა და მასზე შესაძლო უფლებების რეგულირების საკითხს რო
გორც სამართლებრივი სისტემის, ისე საზოგადოებრივი ურთიერთობების მოქნილობისთ
ვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა ენიჭება.
სანივთო სამართალი წინასწარ დადგენილი პრინციპებით ოპერირებს. მისთვის დამახა
სიათ
 ებელია აბსოლუტურობის პრინციპი, „დახურულ რიცხვთა“ პრინციპი, სპეციალ
 ურობის
(განსაზღვრულობის) პრინციპი, სანივთო უფლებათა მიდევნების (გადაყოლის) პრინციპი,
საჯაროობ ის პრინციპი, სისრულისა და უტყუარ
 ობის პრინციპი.
სანივთო სამართალს განსხ ვ ავებით ვალდებულებითი სამართლისგან აბსოლუტურო
ბის პრინციპი ახასიათ
 ებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირის სანივთო უფლებების დაცვისა
და პატივისცემის ვალდებულება განუსაზღვრელად ყველასკენ არის მიმართული. მაგალი
თისთვის, ყველაზე კლასიკური სანივთო უფლება – საკუთრება დაცულია ნებისმიერ
 ი პირის
ჩარევისგან. მაშინ როცა ვალდებულებითი სამართალი, რომელიც აბსოლუტურობის საწი
ნააღმდ
 ეგოდ რელატიურ
 ობის (ფარდობითობის) პრინციპით ოპერირებს უფლება-მოვალე
ობებს მხოლოდ ვალდებულების მხარეებ ისთვის წარმოშობს.
განსხ ვ ავებით ვალდებულებითი სამართლისგან სანივთო სამართალი მეტად ზღუდავს
ურთიერთობის მონაწილეებს და ხელშერკულების თავისუფლების პრინციპსაც ჩარჩოებ
ში აქცევს. „დახურულ რიცხვთა“ (numerus clausus) პრინციპი მხარეებს მხოლოდ იმ
სანივთო სამართლებრივი გარიგებების დადების უფლებას ანიჭებს, რაც კანონით – სამო
ქალაქო კოდექსითაა გაწერილი. ამდენად, სანივთო უფლებებისა და ამ უფლების წარ
მომშობი გარიგებების ჩამონათვალი ამომწურავია და მხარეებს ახალი უფლების ან გა
რიგების მოფიქრების უფლება არ გააჩნიათ. მაშინ როცა, ვალდებულებით სამართალთან
მიმართებით კანონი პირდაპირ უთითებს მხარეებს ნებისმიერ
 ი, მათ შორის კანონით გაუთ
ვალისწინებელი ხელშეკრულების დადების თავისუფლებაზე. გარდა იმისა, რომ სანივთო
სამართლებრივი გარიგებები ამომწურავადაა კანონით დადგენილი, ამ გარიგებების შინა
არსობრივი კონსტ
რ
 უქციებ იც საკმაოდ მყარია. ასე რომ, სანივთო სამართლის ნორმების
დიდი ნაწილი იმპერატიულ
 ია და გარიგების კონკრ
 ეტული ტიპის დამფუძნებელი ნორმების
ხელშეკრულებით შეცვლა მხარეებს არ ძალუძთ. ვალდებულებით სამართალთან შედარე
ბით ნაკლებად, თუმცა სანივთო სამართალშიც გვხდება დისპოზიციურ
 ი ნორმები, რომლე
63
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ბიც მხარეებს წესის ხელშეკრულებით განსაზღვრის საშუალ
 ებას ანიჭებს. ქვემოთ მოცემუ
69
ლია სანივთო უფლებების ამომწურავი ჩამონათვალი.

სანივთო
უფლებები

საკუთრება

აღნაგობა

უზუფრუქტი

სერვიტუტი

გირავნობა

იპოთეკა

ზემოთ მოცემული სანივთო უფლებები შემდეგ სამ კატეგორიაში ნაწილდება – აბ
სოლუტური უფლებები, შეზღუდული უფლებები და აქცესორული უფლებები. აბსოლუ
ტური უფლების მაგალითია საკუთრების უფლება, რომელიც, როგორც ზემოთ უკვე
აღვნიშნეთ, განურჩევლად ყველას ავალდებულებს კონკრეტული მესაკუთრის წინაშე.
შეზღუდულია უფლება,
ა რომელიც იმ უფრო ფართო უფლებისგან არის ნაწარმოები,
რომელიც დატვირთულია ამ შეზღუდული უფლებით. ასეთია აღნაგობა, უზუფრუქტი და
სერვიტუტი. ჩამოთვლილი სანივთო უფლებების წარმოშობა უფრო ფართო უფლების
– საკუთრებისგან ხდება. თუ პირს საკუთრებაში აქვს მიწის ნაკვეთი, აღნიშნული საშუა
ლებას აძლევს, რომ აღნაგობის გარიგების დადებით თავისი უფლებების ნაწილი მეაღ
ნაგეს გადასცეს. თუმცაღა, აქ საუბარი მხოლოდ უფლების განსაზღვრულ ნაწილზეა, რა
მეთუ საკუთრების უფლება კვლავ მესაკუთრის ხელში რჩება. სწორედ ამიტომ უწოდებს
სანივთო სამართალი ამ უფლებებს შეზღუდულ უფლებებს. აქცესორულია უფლება,
ა
რომელიც ისეა დაკავშირებული სხვა უფლებასთან, რომ მის გარეშე არც შეიძლება არ
სებობდეს. აქცესორული სანივთო სამართლებრივი უფლებებია იპოთეკა და გირავნობა.
ბუნებრივია, რომ უძრავი ნივთის საკუთრებაში ქონის გარეშე მის დატვირთვას იპოთე
კით ვერ მოვახდენთ. თუმცა გადამწყვეტი ამ უფლების წარმოშობისა და არსებობისთვის
ის ძირითადი უფლებაა, რომლის უზრუნველსაყოფადაცაა დადგენილი. მაგალითისთ
ვის, თუ პირი საბანკო დაწესებულებისგან კრედიტს აიღებს, ხოლო ეს უკანასკნელი სეს
ხის დაბრუნების მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად პირის საკუთრებაში არსებულ უძრავ
ქონებას იპოთეკით დატვირთავს,70
იპოთეკა ბუკვალურად მიბმული იქნება თანხის დაბრუნების მოთხოვნაზე. თუკი პირი
დადგენილ ვადებში და პირობებით დაუბრუნებს საბანაკო დაწესებულებას თანხას, მაშინ
საბანკო დაწესებულების კუთვნილი მოთხოვნის უფლება შეწყდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ
იპოთეკაც შეწყვეტს არსებობას, რამეთუ მისი ერთადერთი მიზანი სწორედ იმ მოთხოვნის
უზრუნველყოფა იყო, რომელიც უკვე აღარ არსებობს.
ქვემოთ იხილეთ სანივთო უფლებების გადანაწილება აბსოლუტური, აქცესორული და
შეზღუდული უფლებების კატეგორიებში.
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ჩამონათვალში არ შედის მფლობელობა. აღნიშნულთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ მომდევნო თავებში.
რა თქმა უნდა, მესაკუთრესთან შეთანხმებით.

სანივთო სამართალი

სანივთო
უფლებები

აბსოლუტური
უფლებები

საკუთრება

     

აქცესორული
უფლებები

1. გირავნობა
2. იპოთეკა

შეზღუდული
უფლებები

1. აღნაგობა
2. უზუფრუქტი
3. სერვიტუტი

სანივთო სამართლისთვის მახასიათ
 ებელი სპეციალ
 ურობის (განსაზღვრულობის)
პრინციპი სანივთო სამართლებრივი უფლების წარმოსაშობად გარიგების საგნის საკმარი
სად განსაზღვრის წესს გულისხმ ობს. იმისათვის, რომ სანივთო სამართლებრივი უფლება
აღმოცენდეს ქონება, რომლისკენაც ეს უფლებაა მიმართული იდენტიფიცირებული და გა
მოყოფილი, განსაზღვრული უნდა იყოს. მაგალითისთვის, თუ ვსაუბრობთ მიწის ნაკვეთის
საკუთრების უფლებაზე, მიწის ნაკვეთი შესაბამისი ნიშნებით განსაზღვრული და დაკონკრ
 ე
ტებული უნდა იყოს.
სანივთო უფლებათა მიდევნების (გადაყოლის) პრინციპი სანივთო სამართლის ბუნე
ბიდან გამომდინარეობს. სანივთო სამართლით დადგენილი უფლება-მოვალეობები თავად
ნივთზეა კონცენტრირებული და ამ ნივთზე კონკრეტული უფლების განმახორციელებელი პი
რის ცვლილება უფლებასთან მიმართებით მოცემულობას არ ცვლის. ე.ი. თუკი კონკრეტულ
ნივთზე გარკვეული სანივთო უფლებაა წარმოშობილი, მაგალითად, ნივთი დატვირთულია
იპოთეკით, ამ ნივთის მესაკუთრის ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმების გზით შეცვლის
მიუხედავად, იპოთეკა ნივთს გადაყვება და ჩვეულებრივ გააგრძელებს არსებობას.
საჯაროობის პრინციპი სანივთო უფლებების უკეთ დაცვისა და სამოქალაქო ბრუნვის
სტაბილურობის შენარჩუნებისკენაა მიმართული. რეგისტრ
 ირებულ ქონებაზე უფლებრივი
მდგომარეობ ის შესახებ ინფორმაცია ნებისმიერ
 ი დაინტერესებული პირისთვისაა ხელმი
საწვდომი. საქართველოში ქონებაზე საკუთრების71 უფლების რეგისტრ
 აციას იუსტიციის სა
მინისტრ
 ოს საჯარო რეესტრ
 ის ეროვნული სააგ
 ენტო აწარმოებს. რეგისტრ
 ირებულ ქონება
ზე სანივთო უფლებების წარმოსაშობად უმეტეს შემთხვევაში ამ უფლების საჯარო რეესტრ
 შ ი
რეგისტრ
 ირებაა აუცილებელი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ პირს, რომელიც დაინ
ტერესებული იქნება კონკრ
 ეტულ ქონებაზე სანივთო უფლებების არსებობის შემოწმებით,
თავისუფლად შეუძლია აღნიშნული საჯარო რეესტრ
 ის ვებგვ ერდზე არსებული ამონაწერის
მოძიებ ის ან უშუალ
 ოდ რეესტრ
 იდან გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე მოახდინოს.
სანივთო უფლებების რეგისტრ
 აციისთვის, ბუნებრივია, რომ თავად ქონება, რომელზეც სა
ნივთო უფლებაა წარმოშობილი, რეგისტრ
 ირებული უნდა იყოს. სიახლეს არ წარმოადგენს
ის ფაქტი, რომ უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლების წარმოსაშობად აუცილებელია მისი
71

არა ყველა ქონებაზე. აღნიშნულ საკითხს მომდევნო თავებში დაწვრილებით შევეხებით.
65

III თავი

საჯარო რეესტრ
 შ ი რეგისტრ
 აცია, თუმცა მოძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების წარმო
შობა მის რეგისტრ
 აციასთან არ არის დაკავშირებული. რეალ
 ურ ცხოვრებაში ადამიან ებს
უამრავი მოძრავი ნივთი აქვთ საკუთრებაში ისე, რომ მათზე მართლზ ომიერ
 ი საკუთრების
უფლება არსად არ არის დარეგისტრ
 ირებული. ამიტომაც საჯაროობ ის ფუნქც
 იას ისეთ მოძ
რავ ნივთებთან მიმართებით, რომლებიც დარეგისტრ
 ირებულნი არ არიან თავად ნივთის
ფლობის ფაქტი ასრულებს. მიჩნეულ
 ია, რომ თუ კი პირი ფლობს და იყენებს ნივთს, რო
გორც საკუთარს ნივთის მესაკუთრეც თავად არის, გარდა იმ შემთხვევისა თუ ნივთის ფლო
ბა გარკვ ეულ
 ი სამართლებრივი ურთიერთობის საფუძველზეა განხორციელ
 ებული.
ქვემოთ მოცემულია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე საკუთ
რების დამდგენი ამონაწერის სასწავლო ვერსია72, რომელშიც ნათლად ჩანს ერთ-ერთი
სანივთო უფლების – სერვიტუტის რეგისტრაციის ფაქტი. ამონაწერის სტრუქტურა ნებისმიერ
უძრავი ქონების შემთხვევაში იდენტურია და შედგება შემდეგი ველებისგან: უძრავი
ქონების საკადასტრო კოდი, განცხადების რეგისტრაციის ნომერი, ამონაწერის მომზადების
თარიღი, საკუთრების განყოფილება – ზონა, სექტორი, კვარტალი, ნაკვეთი, ნაკვეთის
საკუთრების ტიპი, ნაკვეთის ფუნქცია, დაზუსტებული ფართობი; მესაკუთრის განყოფილება
– განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი. უფლების დამადასტურებელი
დოკუმენტი, მესაკუთრე; იპოთეკა, შეზღუდული სარგებლობა, ვალდებულება. ქონებასთან
დაკავშირებული უფლებების მოძიების უნარი საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რადგანაც ქონების
უფლებრივი მდგომარეობის გარკვევა ინფორმირებული და სწორი გადაწყვეტილების
მიღების წინაპირობაა
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ამონაწერში, მისი სასწავლო მიზნებიდან გამომდინარე ამოშლილია მესაკუთრისა და ქონების მაიდენ
ტიფიცირებელი მონაცემები. ამონაწერს ასევე აკლია მეორე გვერდი, რომელშიც ვალდებულებათა
(ყადაღა/აკრძალვა, მოვალეთა რეესტრი) ველია დატანილი.
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სისრულისა და უტყუარობის პრინციპი სანივთო სამართალში საჯარო რეესტრ
 ის მო
ნაცემებთან მიმართებით გამოიყენება. რეესტრ
 ის მონაცემების მიმართ მოქმედებს უტყუა
რობისა და სისრულის პრეზუმფცია, ე. ი. რეესტრ
 ის ჩანაწერები ითვლება სწორად, ვიდრე
მათი უზუსტობა არ დამტკიცდება. იმ პირის სასარგებლოდ, რომელიც გარიგების საფუძ
ველზე სხვა პირისაგან იძენს რომელიმე უფლებას და ეს უფლება გამსხ ვ ისებლის სახელზე
იყო რეესტრ
 ში რეგისტრ
 ირებული, რეესტრ
 ის ჩანაწერი ითვლება სწორად, გარდა იმ შემ
თხვევებისა, როცა ამ ჩანაწერის საწინააღმდ
 ეგოდ შეტანილია საჩივარი, ან შემძენმა იცო
და, რომ ჩანაწერი უზუსტოა.
რეესტრ
 ი თავისი არსით მარეგისტრ
 ირებელი ორგანოა, რომელიც კონკრ
 ეტული უფ
ლების რეგისტრ
 აციის გადაწყვეტილებას კანონით დადგენილი დოკუმენტების წარდგენის
შემდეგ იღებს, თუმცა წარდგენილი დოკუმენტებით დადგენილი უფლების ნამდვილობის
შემოწმების ვალდებულება მას არ ეკისრება. ამიტომაც პრაქტიკაში არც თუ იშვიათ
 ია შემ
თხვევები, როდესაც პირი რეესტრ
 ის ჩანაწერს ასაჩივრებს და მის გაუქმებას ითხოვს. ასეთი
დავები, როგორც წესი, პირველ რიგში საჯარო რეესტრ
 ის მიერ ადმინისტრ
 აციულ
 ი წარმო
ების წესით განიხილება. შესაძლოა საქმე განიხილოს და გადაწყვეტილება მიიღოს სასა
მართლომაც და თავისი გადაწყვეტილებით საჯარო რეესტრს ჩანაწერში ცვლილება და ან
საერთოდ მისი გაუქმება დაავ ალოს.73

3.2 ქონება
სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ქონება ეს არის ყველა ნივთი და არამატერიალუ
რი ქონებრივი სიკეთე,
ე რომელთა ფლობაც, სარგებლობა და განკარგვა შეუძლიათ
ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს და რომელთა შეძენაც შეიძლება შეუზღუდავად, თუკი ეს
აკრძ ალული არ არის კანონით ან არ ეწინააღმდ
 ეგება ზნეობრივ ნორმებს. დეფინიციიდა
ნაც ნათელია, რომ ქონების ცნება საკმაოდ ფართოა. ფაქტობრივად ერთადერთი შეზღუვ
და, რაც ამ მხრივ კანონმდ
 ებლობითაა დადგენილი კანონით აკრძ ალულ ნივთებს ან ზნეო
ბის ნორმებთან წინააღმდ
 ეგობაში მყოფ შეძენას ეხება.
ნივთის სახეებს სამოქალაქო კოდექსი თავადვე ადგენს და მიუთ
 ითებს, რომ ნივთი შე
იძლება იყოს მოძრავი ან უძრავი,
ი ხოლო, უძრავ ნივთებს მიეკ უთვნება მიწის ნაკვეთი
მასში არსებული წიაღ
 ისეულ
 ით, მიწაზე აღმოცენებული მცენარეებ ი, ასევე შენობა-ნაგებო
ბანი, რომლებიც მყარად დგას მიწაზე. მართალია, სამოქალაქო კოდექსი მოძრავი ნივთის
დეფინიციას არ გვაძლევს, თუმცა ამ ვაკუუმს საჯარო რეესტრ
 ის შესახებ კანონი ავსებს და
უთითებს, რომ მოძრავ ნივთად მიიჩნევა ნებისმიერ
 ი ნივთი, რომელიც სამოქალაქო კო
დექსის მიხედვით არ არის უძრავი, გარდა მექანიკური სატრანსპ ორტო, საფრენი და მცუ
რავი საშუალ
 ებებისა. ნივთების უძრავ და მოძრავ ნივთებად დაყოფას არსებითი მნიშვნე
73
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კონკრ
 ეტულ ქონებაზე საკუთრების ან სხვა სანივთო სამართლებრივი უფლების წარმოშობის წინაპირო
ბების დასადგენად შესაძლოა დაგჭირდეთ საჯარო რეესტრის შესახებ კანონი, სახელმწ იფო პროექტის
ფარგლ
 ებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრ
 აციის სპეციალ
 ური წესი
სა და საკადასტრ
 ო მონაცემების სრულყოფის შესახებ კანონი, სახელმწ იფო ქონების შესახებ კანონი,
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს კანონი, ფიზიკური და
კერძო სამართლის იურიდიულ
 ი პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე
საკუთრების უფლების აღიარ
 ების შესახებ კანონი.
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ლობა აქვს, რადგანაც მათზე საკუთრებისა თუ სხვა სანივთო სამართლებრივი უფლებების
მოპოვების განსხ ვ ავებული რეჟიმებია კანონმდ
 ებლობით დადგენილი. უძრავი ნივთები თა
ვიანთი მსხვილი ეკონომიკური ღირებულებიდან გამომდინარე რეგისტრ
 აციას დაქვემდება
რებული ნივთებია. სწორედ ამით არის განპირობებული ფიზიკური მახასიათ
 ებლებით მოძ
რავი ნივთების – საჰაერ
 ო და საზღვაო ხომალდების უძრავ ნივთებად მიჩნევა. ფიქციის74
თეორიის ძალით სამართალი მითითებულ ობიექტებზე უძრავი ნივთებისთვის დადგენილ
სამართლებრივ რეჟიმს ავრცელებს.75
რაც შეეხ ება არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეს,
ეს ეს არის ის მოთხოვნები და უფ
ლებები, რომლებიც შეიძლება სხვა პირებს გადაეც
 ეს, ან გამიზნულია საიმისოდ, რომ მათ
მფლობელს შეექმნ ას მატერიალ
 ური სარგებელი, ანდა მიენ იჭოს უფლება მოსთხოვოს სხვა
პირებს რაიმე. თანამედროვე პროგრესულ საზოგადოებ აში სულ უფრო იზრდ
 ება არამატე
რიალ
 ური ქონებრივი სიკეთის, როგორც სამოქალაქო ბრუნვის ობიექტის როლი. ბიზნეს
ურთიერთობებში თანდათანობით მატულობს ამ ტიპის ქონების განკარგვ ის შემთხვევები.
არამატერიალ
 ურ ქონებას წარმოადგენს, მაგალითისთვის, წილი სამეწარმეო საზოგადოე
ბაში, ამა თუ იმ ურთიერთობიდან წარმოშობილი მოთხოვნა და ა.შ. ფაქტობრივად, ეს არის
ნებისმიერ
 ი ქონებრივი სიკეთე, რომელიც მატერიალ
 ური ფორმით – ნივთის სახით არ არის
წარმოდგენილი, მაგრამ მის მფლობელს მატერიალ
 ურ სარგებელს უქმნ ის.
სანივთო და ვალდებულებით სამართალში ხშირად ვაწყდებით ისეთ შემთხვევებს, რო
დესაც საკითხის სამართლებრივი გადაწყვეტისას არსებითი მნიშვნელობისაა ნივთი ინდივი
დუალ
 ურია თუ გვაროვნული, თუმცა ინდივიდუალ
 ური და გვაროვნული ნივთების ლეგალურ
დეფინიციას სამოქალაქო კოდექსი არ გვაძლევს. დამკვ იდრებული შეხედულების თანახ
მად, გვაროვნულ ნივთად (გვარობითი ნიშნით განსაზღვრულ ნივთად) მიიჩნევა ისეთი
ნივთები, რომლებიც ზოგადი ნიშნებით ხასიათდებიან, როგორიცაა ნივთების ბუნებრივი,
ტექნიკური ან ეკონომიკური თვისებები.76
მაგალითისთვის, გვაროვნული ნივთია კარტოფილი, ვაშლი და ა.შ. ინდივიდუალუ
რად განსაზღვრული ნივთი სახეზეა, თუ ვალდებულების შესრულების საგანი მხარეთა
შეთანხმ ების საფუძველზე კონკრ
 ეტულად განსაზღვრულია და მოვალეს სხვა ნივთით ვალ
დებულების შესრულება არ შეუძლია. ინდივიდუალ
 ურად განსაზღვრული ნივთებია, მაგა
ლითად: ხელოვნების ნიმუშები, შემკვ ეთის განსაკუთრებული სურვილის შესაბამისად დამ
ზადებული ავეჯი, სპეციალურად დამზადებული მოდელები (ავტომობილი, ტანსაცმელი),
ანტიკვარული ნივთები, ვინაიდან თითოეუ ლ
 ი მათგანი ინდივიდუალ
 ური, განსაკუთრებული
77
ნიშან-თ
 ვისებებით ხასიათდება.
ნივთს შესაძლოა გააჩნდ
 ეს არსებითი შემადგენელი ნაწილი და საკუთვნებელი.
ი სა
ნივთო სამართლის მიერ აღიარ
 ებული ეს ორი კონსტ
რ
 უქცია არც თუ იშვიათ
 ად პრაქტიკაში
დავის საგანი გამხდ
 არა. სამოქალაქო კოდექსი ნივთის არსებით შემადგენელ ნაწილად იმ
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დაშვება
იურიდიულ ლიტერატურაში ვხვდებით ნივთების სხვა ნიშნებით დაყოფასაც, როგორიცაა მაგალითად,
სხეულებრივი და უსხეულო, საჯარო და კერძო ნივთები, მოხმარებადი და არამოხმარებადი, ჩანაცვლებადი
და არაჩანაცვლებადი და ა.შ. თუმცა აღნიშნული სახელმძღანელოს მიზნებს სცდება და ამიტომაც მათ
დეტალურ დახასიათებას არ მოვახდენთ.
სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი II სანივთო (ქონებრივი) სამართალი, თბ. 2018 .წ. გვ.6,
პირველწყარო - 8 Emmerich, in MüKo BGB, 7. Aufl., 2016, $ 243, Rn. 6.
იქვე, გვ. პირველწყარო - Emmerich, in MüKo BGB, 7. Aufl., 2016, $ 243, Rn. 9.
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ნაწილს მიიჩნევს, რომლის გამოცალკევებაც მთლიან ი ნივთის ან ამ ნაწილის განადგურე
ბის ანდა მათი დანიშნულების მოსპობის გარეშე შეუძლებელია. ნივთის არსებითი შემადგე
ნელი ნაწილი ცალკე უფლების ობიექტი მხოლოდ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებ
ში შეიძლება იყოს. მიწის ნაკვეთის არსებით შემადგენელ ნაწილს კი ის შენობა-ნაგებობანი
და ნივთები განეკუთვნება, რომლებიც მყარადაა დაკავშირებული მიწასთან და არ არის
გამიზნული დროებ ითი სარგებლობისათვის, რაც ხელშეკრულებითაც შეიძლება განისაზღ
ვროს. ე.ი. გამოდის, რომ თუკი პირი მიწის ნაკვთს შეიძენს, რომელზეც შენობა-ნაგებობაა
განთავსებული, საჭირო არ არის ნაკვეთისა და ნაგებობის ცალ-ც
 ალკე დარეგისტრ
 ირება.
მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების რეგისტრ
 აციასთან ერთად ნაგებობაზე საკუთრების
უფლების მოპოვებაც მოხდება. ასე რომ, მთავარ ნივთზე საკუთრების უფლება ვრცელდება
მის არსებით შემადგენელ ნაწილებზეც.
ნივთის არსებითი შემადგენელი ნაწილის გარდა სამოქალაქო კოდექსი საკუთვნ
 ებლის
ცნებასაც იცნობს. ლეგალური დეფინიციის მიხედვით, საკუთვნებელი არის მოძრავი ნივთი,
რომელიც, თუმცა არ არის მთავარი ნივთის შემადგენელი ნაწილი, მაგრამ განკუთვნილია
მთავარი ნივთის სამსახურისთვის, დაკავშირებულია მასთან საერთო სამეურნეო დანიშნულე
ბით, რის გამოც იგი სივრცობრივ კავშირშია მთავარ ნივთთან და დამკვიდრებული შეხედუ
ლების მიხედვით საკუთვნებლად ითვლება. ნივთი, რომელიც მიწასთან არის დაკავშირებული
და რომლის მოცილებაც მიწიდან სასაქონლო ღირებულების დაკარგვის ან არსებითი და
ნაკლისის გარეშეა შესაძლებელი, ასევე მიიჩნევა საკუთვნებლად. მაგალითისთვის, თუ პირი
ღვინის საწარმოებლად შეიძენს ნაკვეთს, რომელზეც შესაბამისი შენობა-ნაგებობები და ქვევ
რებია განთავსებული, შენობა- ნაგებობები მიწის ნაკვეთის არსებით შემადგენელ ნაწილად
მიიჩნევა, ხოლო ქვევრები – მის საკუთვნებლად. თუ პირი იღებს ვალდებულებას, გაასხვისოს
ან დატვირთოს თავისი ნივთი, ეს ვალდებულება ვრცელდება ნივთის საკუთვნებელზედაც,
თუკი ხელშეკრულებაში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. ამიტომ ძირითადი ნივთის
გაყიდვისას არსებითი მნიშვნელობისაა საკუთვნებლის ბედის გადაწყვეტა.
ქონებასთან მიმართებით სამოქალაქო კოდექსი კიდევ ერთ ცნებას ნივთისა და უფლე
ბის ნაყოფს იცნობს. ნივთის ნაყოფი ეს არის ის შემოსავალი, ნამატი ან/და უპირატესობა,
რომელთაც ეს ნივთი იძლევა. უფლების ნაყოფი კი შემოსავალი ან/და უპირატესობაა, რაც ამ
უფლების გამოყენების შედეგად მიიღება. ნივთის ან უფლების ნაყოფს წარმოადგენს აგრეთ
ვე ის შემოსავალი და უპირატესობა, რომელთა მიღებასაც ეს ნივთი ან უფლება უზრუნველ
ყოფს სამართლებრივი ურთიერთობის მეშვეობით. დეფინიციიდან ნათელია, რომ ნაყოფს
წარმადგენს როგორც ბუნებრივი ნაყოფი -მოსავალი, ხილი, ბოსტნეული, შინაური ცხოველის
ნამატი – ხბო, გოჭი და ა.შ. ასევე ფართის გაქირავებიდან მიღებული ქირა, დივიდენდი სა
მეწარმეო საზოგადოებ ის მოგებიდან და ა.შ. ნივთისა და უფლების ნაყოფის ცნების დადგენა
საჭიროა იმდენად, რამდენადაც ნივთზე ან უფლებაზე უფლებამოსილების ქონა შესაძლე
ბელს ხდის ამ ნივთისა თუ უფლების ნაყოფის მიღებას, რა თქმა უნდა, ამ უფლებამოსილების
ვადისა და მოცულობის ფარგლებში, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ კანონით სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული. ნივთისა და უფლების ნაყოფის საკითხი აქტუალურია მაშინაც, როდესაც
პირი გარკვეული სამართლებრივი საფუძვლებიდან გამომდინარე ვალდებულია დააბრუნოს
ნივთი. სწორედ ამ ეტაპზე უნდა გადაწყდეს საკითხი ნივთის დაბრუნებასთან ერთად დაბრუ
ნებას ექვემდებარება თუ არა მისი ნაყოფიც. თუ პირი მოვალეა უკან დააბრუნოს ნაყოფი, მას
შეუძლია მოითხოვოს ნაყოფზე გაწეული ხარჯების ანაზღაურება, თუკი ეს ხარჯები სწორი სა
მეურნეო საქმიანობის შედეგია და ნაყოფის ღირებულებას არ აღემატება.
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3.3 მფლობელობა
მფლობელობის ცნებასთან დაკავშირებით ქართულ სამოქალაქო სამართალში არათან
მიმდევრული მიდგომა შეიმჩნევა. საკუთრების უფლების შინაარსზ ე მსჯელობისას სამოქალა
ქო კოდექსი უთითებს, რომ საკუთრება პირს ნივთის ფლობისა და სარგებლობის უფლებას
ანიჭებს, რაც ერთგვარ გაუგ
 ებრობას იწვევს. იურიდიულ ლიტერატურაში გავრცელებული
თეორიის მიხედვით, საკუთრება ფლობის, სარგებლობისა და განკარგვის ე.წ. ტრიადას წარ
მოადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო კოდექსში მფლობელობა საკუთრების ერთერთ ელემენტად არის მიჩნეულ
 ი, ეს არ აკნინებს მფლობელობის, როგორც ცალკე გამოყო
ფილი უფლების როლსა და დანიშნულებას. როგორც ერთ-ერთი ცნობილი იურისტ- მეცნიერი
ბატონი ბესარიონ ზოიძე უთითებს „მფლობელში ყოველთვის მესაკუთრის აჩრდ
 ილი იცქირე
ბა“. მაგრამ მფლობელობა მთელ რიგ შემთხვევებში, გამიჯნულია საკუთრების უფლებისგან
და მფლობელს თვით მესაკუთრისგან დაცვის საშუალებებსაც აძლევს.
მფლობელობის წარმოშობას სამოქალაქო კოდექსი ნივთზე ფაქტობრივი ბატო
ნობის ნებით მოპოვებას უკავშირებს.
ებს გამოდის, რომ მფლობელობა ფაქტობრივი კატეგო
რიაა განსხვავებით საკუთრებისგან, რომელიც სამართლებრივ კატეგორიას წარმოადგენს.
მფლობელობა წარმოშობს რა მთელი რიგ უფლებებსა და უპირატესობებს, სამოქალაქო კო
დექსი მფლობელობასა და ე.წ. მპყრობელობას (ჭერას) შორის მკვეთრ მიჯნას ავლებს და
უთითებს, რომ მფლობელად არ ითვლება ის პირი, რომელიც, თუმცა ახორციელებს ფაქ
ტობრივ ბატონობას ნივთზე, მაგრამ სხვა პირის სასარგებლოდ და რომელსაც ნივთის ფლო
ბის უფლებამოსილება მიღებული აქვს ამ პირისაგან. ამ შემთხვევაში მფლობელად მიიჩნევა
არა ეს პირი, არამედ უფლებამოსილების მიმნიჭებელი პირი. გამომდინარე იქიდან, რომ
მფლობელობა ნივთზე ფაქტობრივი ბატონობაა, მფლობელობა შეწყვეტილად ითვლება, თუ
მფლობელი სამუდამოდ თმობს ნივთს ან სხვა გზით კარგავს ნივთზე ფაქტობრივ ბატონობას.
სამოქალაქო კოდექსი ადგენს მფლობელობის რამდენიმე სახეს, ესენია: პირდაპირი
და არაპირდაპირი, მართლზ ომიერ
 ი და არამართლზ ომიერ
 ი, კეთილსინდისიერ
 ი და არა
კეთილსინდისიერ
 ი, ინდივიდუალ
 ური და საერთო (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 პირდაპირ მფლობელად,
ად ხოლო უფლების
მიმნიჭებელი ან ვალდებულების დამკისრებელი მიიჩნევა არაპირდაპირ მფლობელად.
ად
მფლობელობის პირდაპირი და არაპირდაპირი სახე საკუთრების უფლების განკარგვ ასთან
არის დაკავშირებული. თუ პირი, რომელსაც საკუთრებაში აქვს კონკრ
 ეტული ქონება და
ამასთანავე, ფლობს კიდეც მას, მაშინ ის პირდაპირ მფლობელად გვევლინება; მაგრამ თუ
კი პირი, მაგალითისთვის, გააქ ირავებს კუთვნილ ბინას, პირდაპირი მფლობელის სტატუსს
დამქირავებელი შეიძენს, ხოლო ბინის მესაკუთრე არაპირდაპირ მფლობელად დარჩება.
რაც შეეხ ება მართლზ ომიერ
 ი და არამართლზ ომიერ
 ი მფლობელობის დადგენას, მართ
ლზომიერ
 ია მფლობელი, რომელიც შესაბამისი საფუძვლის – კანონის ან ხელშეკრულების
ძალით ახორციელ
 ებს ნივთის ფლობას. ხოლო არამართლზ ომიერ
 ი გამოდის მფლობელი,
რომელსაც ნივთის ფლობის უფლებამოსილება არ გააჩნია. თუკი სახეზე არამართლზ ომი
ერი მფლობელი გვყავს, ასეთ შემთხვევაში გასარკვ ევია მისი სუბიექტური დამოკიდებულე
ბა ფლობის ნაკლთ
 ან მიმართებით. ანუ დასადგენია, რამდენად ფლობს აღნიშნული პირი
ინფორმაციას, რომ მისი მფლობელობა არამართლზ ომიერ
 ია. სწორედ ეს მოცემულობა
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(მფლობელის ინფორმაციულ
 ი დამოკიდებულება მფლობელობის მართლზ ომიერ
 ებასთან
დაკავშირებით) აწარმოებს კეთილსინდისიერი და არაკეთილსინდისიერი მფლობე
ლის ცნებებს. კეთილსინდისიერ
 ია მფლობელი, რომელიც მართალია არამართლზ ომიე
რად ფლობს ნივთს, თუმცა მფლობელობის არამართლზ ომიერ
 ების შესახებ არაფერი იცის.
ხოლო არაკეთილსინდისიერ
 ი მფლობელი, რომელმაც იცის, რომ აღნიშნული მფლობე
ლობა არამართლზ ომიერია. კეთილსინდისიერ
 ია თუ არაკეთილსინდისიერ
 ი მფლობელი
არსებითი მნიშვნელობისაა, რადგანაც თითოეუ ლ
 ი მათგანი განსხ ვ ავებულ სამართლებრივ
შედეგებს იწვევს. ქვემოთ მოცემული ცხრილი ნათლად მიუთ
 ითებს იმ შედეგებზე, რასაც
კეთილსინდისიერ
 ი და არაკეთილსინდისიერ
 ი არამართლზ ომიერ
 ი მფლობელობა იწვევს.
კეთილსინდისიერი მფლობელი

არაკეთილსინდისიერი
მფლობელი

უფლებამოსილი პირისთვის
ნივთის დაბრუნება
სავალდებულოა.

უფლებამოსილი პირისთვის
ნივთის დაბრუნება
სავალდებულოა.

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

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

ნივთისა და უფლების ნაყოფი
მფლობელს ეკუთვნის.

ნივთისა და უფლების ნაყოფი
მფლობელმა უფლებამოსილ პირს
უნდა დაუბრუნოს.

ბრალეულად მიუღებელი
ნაყოფი გაიქვითება ხარჯებში.

მფლობელს ეკისრება
ბრალეულად მიუღებელი
ნაყოფის ანაზღაურების
მოვალეობა.

როგორც დავინახეთ, მფლობელობა მართალია საკუთრებასთან შედარებით ნაკლებ
უპირატესობას ანიჭებს მფლობელს, თუმცა კანონმდ
 ებლობა მფლობელობის დაცვასაც
საჭიროდ მიიჩნევს. მფლობელს უფლება აქვს თავისი მფლობელობა დაიცვას და თვით
მესაკუთრის უკანონო ქმედებაც კი აღკვ ეთოს. კეთილსინდისიერ მფლობელს სამოქა
ლაქო კოდექსი როგორც ვინდიკაციური (ნივთის უკან დაბრუნების მოთხოვნა),
ა) ისე
ნეგატორული (ხელშეშლის აღკვეთის მოთხოვნა) სარჩელის აღძვრის უფლებას
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ანიჭებს. თუ კეთილსინდისიერ მფლობელს ჩამოერთმ
 ევა მფლობელობა,
ა მას სამი
წლის განმავლობაში შეუძლია ახალ მფლობელს ნივთის უკან დაბრუნება მოსთხოვოს. ეს
წესი არ გამოიყენება მაშინ, როცა ახალ მფლობელს აქვს მფლობელობის უკეთესი უფლე
ბა. მფლობელობის უკან დაბრუნების მოთხოვნა შეიძლება გამოყენებულ იქნეს უკეთესი
უფლების მქონე პირის მიმართაც, თუკი მან ნივთი მოიპოვა ძალადობის ან მოტყუებ ის გზით.
თუ კეთილსინდისიერ მფლობელს არ ჩამოერთმ
 ევა ნივთი,
ი მაგრამ სხვაგვარად შე
ეშლება ხელი მისი მფლობელობის განხორციელ
 ებაში, მაშინ მას, მსგავსად მესაკუთრისა,
შეუძლია მოითხოვოს ხელშეშლის აღკვ ეთა. ამასთანავე, მას შეუძლია მოითხოვოს მფლო
ბელობის ხელყოფით გამოწვეულ
 ი ზიან ის ანაზღაურ
 ება. ზიან ის ანაზღაურ
 ების ეს წესი გა
მოიყენება მაშინაც, როცა შეუძლებელია ხელის შეშლის აღკვ ეთის მოთხოვნა.
ინდივიდუალურია მფლობელობა,
ა როცა ერთი პირი დამოუკ იდებლად ახორციე
ლებს ნივთის ფლობას, ხოლო თანამფლობელობასთან გვაქვს საქმე, თუ ერთ ნივთს
რამდენიმე პირი ფლობს ერთ
 ობლივად.

3.4 საკუთრება
როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, საკუთრება სანივთო სამართლის ქვაკუთხედია. სამო
ქალაქო კოდექსის მიხედვით, მესაკუთრეს შეუძლია, კანონისმიერ
 ი ან სხვაგვარი, კერ
ძოდ, სახელშეკრულებო შებოჭვის ფარგლებში თავისუფლად ფლობდეს და სარგებ
ლობდეს ქონებით (ნივთით), არ დაუშვას სხვა პირთა მიერ ამ ქონებით სარგებლობა,
განკარგოს იგი, თუკი ამით არ ილახება მეზობლების ან სხვა მესამე პირთა უფლე
ბები, ანდა, თუ ეს მოქმედება არ წარმოადგენს უფლების ბოროტად გამოყენებას.
უფლების ბოროტად გამოყენებად ჩაითვლება საკუთრებით ისეთი სარგებლობა, რომ
ლითაც მხოლოდ სხვებს ადგებათ ზიან ი ისე, რომ არ არის გამოკვეთილი მესაკუთრის ინტე
რესის უპირატესობა და მისი მოქმედების აუცილებლობა გაუმ ართლებელია. სარგებლობის
უფლება მოიცავს ასევე შესაძლებლობას, არ ისარგებლოს პირმა თავისი ნივთით. კანონით
შეიძლება დაწესდეს სარგებლობის ან მოვლისა და შენახვის ვალდებულება, თუკი ამ ნივ
თის გამოუყ ენებლობა ან მოუვლელობა ხელყოფს საზოგადო ინტერესებს. ამ შემთხვევაში
მესაკუთრეს შეიძლება ან თვითონ დაეკ ისროს ვალდებულების შესრულება, ან შესაბამისი
სასყიდლით ნივთის გადაცემა სხვა პირის სარგებლობაში.
გარდა ინდივიდუალ
 ური საკუთრებისა, სამოქალაქო კოდექსი საერთო საკუთრების სა
ხესაც იცნობს. საერთო საკუთრება თავის მხრივ შეიძლება იყოს თანაზიარი და წი
ლადი.
ი თუ წილადი საკუთრებისას მესაკუთრის წილი წინასწარ არის ცნობილი იდეალ
 ური
წილის სახით, თანაზიარ
 ი საკუთრებისას ეს წილი კონკრ
 ეტულად შეიძლება განისაზღვროს
ქონების გაყოფისას. მანამდე ივარაუდ
 ება, რომ წილი თანაბარია.78
საერთო (თანაზიარი და წილადი) საკუთრება შეიძლება კანონის ძალით ან გარიგების
საფუძველზე წარმოიშვას. თითოეუ ლ თანამესაკუთრეს შეუძლია საერთო საკუთრებაში არ
სებული ქონების გამო მოთხოვნები წარუდგინოს მესამე პირებს. ყოველ თანამესაკუთრეს
აქვს ნივთის გამოთხოვის უფლება მხოლოდ ყველა თანამესაკუთრის სასარგებლოდ. სა
ერთო საკუთრებაში არსებული ნივთი თანამესაკუთრეებთან შეთანხმ ების საფუძველზე შე
იძლება დაგირავდეს ან უფლებრივად სხვაგვარად დაიტვირთოს ერთ-ერთი მესაკუთრის
78

ზარანდია, სანივთო სამართალი, თბილისი, 2019წ., გვ., 235.
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სასარგებლოდ და მისი ინტერესებისათვის. საერთო საკუთრებაში არსებული ნივთის მოვ
ლისა და შენახვის ხარჯები თანამესაკუთრეებს თანაბრად ეკისრებათ, თუ კანონით ან ხელ
შეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. თუ საქართველოს კანონმდ
 ებლობით
პირდაპირ დადგენილი არ არის, საერთო საკუთრების წილის უპირატესი შესყიდვის
უფლება შეიძლება განისაზღვროს მხარეთა შეთანხმებით.
ით
იმ შემთხვევისთვის თუ მესაკუთრეს მესაკუთრის უფლებები შეელ
 ახა, სამოქალაქო კო
დექსი მას ვინდიკაციურ
 ი ან ნეგატორული სარჩელის აღძვრის უფლებამოსილებას ანიჭებს.
კერძოდ, მესაკუთრეს შეუძლია მფლობელს მოსთხოვოს ნივთის უკან დაბრუნება,
გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მფლობელს ჰქონდა ამ ნივთის ფლობის უფლება
(ვინდიკაციური სარჩელი).
ი) გამოდის, რომ თუ მფლობელობა მართლზ ომიერ
 ი ანუ კანო
ნიერ
 ია თვით მესაკუთრესაც არ აქვს ნივთის გამოთხოვის უფლებამოსილება.
თუ საკუთრების ხელყოფა ან სხვაგვარი ხელშეშლა ხდება ნივთის ამოღების ან მისი
ჩამორთმევის გარეშე, მაშინ მესაკუთრეს შეუძლია ხელის შემშლელს მოსთხოვოს ამ
მოქმედების აღკვ
 ეთა. თუ ამგვარი ხელშეშლა კვლავ გაგრძ
 ელდება, მესაკუთრეს შე
უძლია მოითხოვოს მოქმედების აღკვეთა სასამართლ
 ოში სარჩელის შეტანის გზით
(ნეგატორული სარჩელი).
ი) მაგალითისთვის, თუკი პირი ვერ სარგებლობს თავისი ავტო
სადგომით, რადგანაც მის შესასვლელთან სხვა პირს ნაგავი უყრია, ეს უკანასკნ ელი ვალ
დებული იქნება უფლებამოსილი პირის მოთხოვნის საფუძველზე აღკვ ეთოს ხელშეშლა.
საკუთრებაზე მსჯელობისას აუცილებელია განვსაზღვროთ უძრავ და მოძრავ ნივთებ
ზე საკუთრების შეძენისა და დაკარგვის წესები.
ი სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, უძ
რავი ნივთის შესაძენად აუცილებელია გარიგების წერილობითი ფორმით დადება
და ამ გარიგებით განსაზღვრული საკუთრების უფლების შემძენზე საჯარო რეესტრშ
 ი რე
გისტრაცია. თავის მხრივ, გაწერილია საჯარო რეესტრ
 შ ი გარიგების წარდგენის წესიც.
კერძოდ, ნივთსა და არამატერიალ
 ურ ქონებრივ სიკეთეზე შესაბამისი უფლების საჯარო
რეესტრ
 შ ი რეგისტრ
 აციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს წერილობითი ფორმით დადებუ
ლი გარიგება. გარიგება ან გარიგების მონაწილე მხარეთა ხელმოწერების ნამდვილობა
დამოწმებული უნდა იყოს კანონით დადგენილი წესით. თუ გარიგების მონაწილე მხარეებ ი
გარიგებას ხელს აწერენ მარეგისტრ
 ირებელ ორგანოში უფლებამოსილი პირის თანდას
წრებით, მაშინ გარიგების ნამდვილობისათვის არ მოითხოვება გარიგების ან გარიგების
მონაწილე მხარეთა ხელმოწერების ნამდვილობის დამოწმება.
2020 წელს სამოქალაქო კოდექსში განხორციელებულ მნიშვნელოვან ცვლილებას წარმო
ადგენს არასრულწლოვნის საკუთრებაში არსებული ქონების მისი წარმომადგენლის მიერ გან
კარგვის შეზღუდვა. კერძოდ, მოქმედი რეგულაციის თანახმად, ბავშვის საკუთრებაში არსებული
უძრავი ნივთის მისი მშობლის, ან სხვა კანონიერი წარმომადგენლის მიერ განკარგვა დასაშვებია
სასამართლოს თანხმობის საფუძველზე, ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად.
უძრავ ნივთებზე საკუთრების შეძენასთან დაკავშირებით საეტ
 აპო მნიშვნელობისაა
საკონსტ
 იტუციო სასამართლოს პლენუმის 2017 წლის 17 ოქტომბრ
 ის გადაწყვეტილება
საქმეზე -  საქართველოს მოქალაქე ნოდარ დვალი საქართველოს პარლამენტის
წინააღმდეგ.
ეგ სამოქალაქო კოდექსის 185-ე მუხლი შემდეგი შინაარსის ნორმას ითვალის
წინებს: შემძენის ინტერესებიდან გამომდინარე, გამსხ ვ ისებელი ითვლება მესაკუთრედ, თუ
იგი ასეთად არის რეგისტრ
 ირებული საჯარო რეესტრ
 შ ი, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა
შემძენმა იცოდა, რომ გამსხ ვ ისებელი არ იყო მესაკუთრე. ხსენებულ საქმეზე მოსარჩელემ,
სხვა მოთხოვნასთან ერთად, 185-ე მუხლის არაკონსტ
 იტუციურ
 ად ცნობა მოითხოვა. მო
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სარჩელის სარჩელი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა და სასამართლოს გადაწყვეტილებით,
არაკონსტ
 იტუციურ
 ად იქნა ცნობილი 185-ე მუხლის ის ნორმატიულ
 ი შინაარსი, რომლის
თანახმადაც, „გამსხვისებელი ითვლება მესაკუთრედ, თუ იგი ასეთად არის რეგისტრ
 ირე
ბული საჯარო რეესტრ
 შ ი“, იმ შემთხვევაში, როდესაც რეესტრ
 ის ჩანაწერის წინააღმდ
 ეგ
შეტანილია საჩივარი და ეს ფაქტი შემძენისათვის ცნობილია.
რაც შეეხ ება უძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების მიტოვების წესს,
წესს სამოქალაქო
კოდექსის მიხედვით, უძრავ ნივთზე საკუთრების ან სხვა უფლების მისატოვებლად აუცილე
ბელია უფლებამოსილი პირის განცხადება ამ უფლების მიტოვების შესახებ და ამ განცხადე
ბის რეგისტრ
 აცია საჯარო რეესტრ
 შ ი. განცხადება უნდა ჩაჰბარდეს რეესტრ
 ის სამსახურს.
მხოლოდ ამის შემდეგ იძენს უფლების მიტოვების განცხადება სავალდებულო ძალას.
მოძრავ ნივთზე საკუთრების გადასაცემად აუცილებელია, რომ მესაკუთრემ ნამდვი
ლი უფლების საფუძველზე გადასცეს შემძენს ნივთი. მოძრავ ნივთებზე საკუთრების შეძენას
თან დაკავშირებითაც სამოქალაქო კოდექსშ ი ცვლილებაა განხორციელ
 ებული. კერძოდ,
2020 წლის 1 ივნისიდან ამოქმედდება შემდეგი შინაარსის ნორმა – ბავშვ ის საკუთრებაში
არსებული 1 000 ლარზე მეტი ღირებულების მოძრავი ნივთის მისი მშობლის ან სხვა კა
ნონიერ
 ი წარმომადგენლის მიერ განკარგვ ა დასაშვებია ბავშვ ის საუკ ეთესო ინტერესების
შესაბამისად, სასამართლოს თანხმ ობის საფუძველზე. კანონმდ
 ებლის მიზანი აქაც ბავშვ ის
ინტერესების დაცვით არის განპირობებული.
მოძრავი ნივთის გადაცემად ითვლება: შემძენისათვის ნივთის ჩაბარება პირდაპირ
მფლობელობაში; არაპირდაპირი მფლობელობის გადაცემა ხელშეკრულებით, რომ
ლის დროსაც წინა მესაკუთრე შეიძლება დარჩეს პირდაპირ მფლობელად; მესაკუთრის მი
ერ შემძენისათვის მესამე პირისაგან მფლობელობის მოთხოვნის უფლების მინიჭება.
ბა
მოძრავ ნივთებზე მსჯელობისას აუცილებლად უნდა ვახსენოთ სამოქალაქო კოდექსით
დადგენილი კეთილსინდისიერი შემძენის კონცეფცია, რომლის მიზანიც კეთილსინდისი
ერი შემძენის დაცვაა. ლეგალური დეფინიციის თანახმად, შემძენი ხდება ნივთის მესაკუთ
რე მაშინაც, როცა გამსხ ვისებელი არ იყო ნივთის მესაკუთრე, მაგრამ შემძენი ამ ფაქტის
მიმართ კეთილსინდისიერ
 ია. კეთილსინდისიერ
 ად არ ჩაითვლება შემძენი, თუ მან იცოდა
ან უნდა სცოდნოდა, რომ გამსხ ვ ისებელი არ იყო მესაკუთრე. კეთილსინდისიერ
 ების ფაქ
ტი უნდა არსებობდეს ნივთის გადაცემამდე. ამასთანავე, კეთილსინდისიერ
 ი შემძენი ვერ
გახდება ნივთის მესაკუთრე, თუ ეს ნივთი მესაკუთრემ დაკარგა, მას მოჰპარეს, ან მისი ნე
ბის წინააღმდეგ79 სხვაგვარად გავიდა მისი მფლობელობიდან, ანდა შემძენმა ის უსასყიდ
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იურიდიულ ლიტერატურაში (იხ.სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი II სანივთო (ქონებრივი) სა
მართალი, თბ. 2018 .წ. გვ.139) დამკვ იდრებული შეხედულების თანახმად, კეთილსინდისიერ
 ი შემძე
ნის კონსტ
რ
 უქციაშ ი მითითებული ნების ქვეშ არა იურიდიულ
 ად მნიშვნელოვანი ნება, არამედ ნივთის
გადაცემაზე ფაქტობრივი თანხმ ობა მოიაზრება. სწორედ ამიტომაც იქნა გაკრიტიკებული უზენაეს ი სასა
მართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საქმეზე №3კ-624-02, 9.09.2009, სადაც გამყიდველის
მიერ მყიდველისთვის ავტომობილისა და სარეგისტრ
 აციო მოწმობის გადაცემა იმ პირობით მოხდა, რომ
ავტომობილის დარეგისტრ
 ირება მყიდველზე მხოლოდ ნასყიდობის თანხის გადახდის შემდეგ მოხდებო
და. მყიდველის მიერ გაყალბებული მინდობილობის საფუძველზე დარეგისტრ
 ირებული ავტომობილის
ხელახალი გადაყიდვის შედეგად ახალი მყიდველი კი კეთილსინდისიერ შემძენად არ იქნა მიჩნეულ
 ი,
რადგან სასამართლოს შეფასებით თავდაპირველი მესაკუთრისგან ნივთი მისი ნების საწინააღმდ
 ეგოდ
გავიდა მფლობელობიდან. აღნიშნული გადაწყვეტილების ანალიზის შედეგად იურიდიულ ლიტერატურა
ში გამოთქმ ულია მოსაზრება, რომ სასამართლომ არასწორი შეფასება მისცა კეთილსინდისიერ
 ი შემძე
ნის კონსტ
რ
 უქციაშ ი მითითებულ მფლობელობიდან ნივთის მესაკუთრის ნების საწინააღმდ
 ეგოდ გასვლის
კონცეფციას. გამომდინარე იქიდან, რომ მესაკუთრემ თავისი ფაქტობრივი თანხმ ობით მოახდინა ნივთზე
ფაქტობრივი მფლობელობის დაკარგვ ა ახალ მყიდველზე კეთილსინდისიერ
 ი შემძენის ნორმები უნდა
გავრც
 ელდეს. -იხ.: ზარანდია, სანივთო სამართალი, თბილისი, 2019წ., გვ,348-350.
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ლოდ მიიღო. ეს შეზღუდვები არ მოქმედებს ფულის, ფასიან ი ქაღალდებისა და აუქციონზე
გასხვ ისებული ნივთების მიმართ. გამომდინარე იქიდან, რომ მოძრავ ნივთზე საკუთრების
უფლების დადგენა რეგისტრ
 აციით არ ხდება, კეთილსინდისიერ
 ი შემძენის კონსტ
რ
 უქციის
არარსებობის პირობებში ნებისმიერ
 ი შემძენი რისკის ქვეშ დადგებოდა, რამეთუ მოძრავ
ნივთზე გამყიდველის საკუთრების გადამოწმების საშუალ
 ებას სამოქალაქო კანონმდ
 ებლო
ბა და მისგან გამომდინარე პრაქტიკა არ იძლევა.

3.5 მოთხოვნის დათმობა, ვალის გადაკისრება
სამოქალაქო ბრუნვის სტაბილურობისა და მოქნილობისთვის სამოქალაქო კოდექსი
არა მხოლოდ ნივთებზე, არამედ უფლებებსა და მოთხოვნებზე საკუთრების შეძენასაც იც
ნობს.
მოთხოვნის დათმობის ლეგალური დეფინიციის მიხედვით, მოთხოვნის მფლობელს
(კრედიტორს) შეუძლია მოვალის თანხმ ობის გარეშე მოთხოვნა მესამე პირს დაუთმოს,
ოს
თუკი ეს არ ეწინააღმდ
 ეგება ვალდებულების არსს, მოვალესთან მის შეთანხმ ებას ან კა
ნონს. ამასთან, მოვალესთან შეთანხმ ება დათმობის დაუშვებლობის შესახებ შეიძლება მხო
ლოდ მაშინ, თუ არსებობს მოვალის პატივსადები ინტერესი. მოთხოვნის დათმობა ხდება
მოთხოვნის მფლობელსა და მესამე პირს შორის დადებული ხელშეკრულებით. ასეთ შემ
თხვევებში, თავდაპირველი მფლობელის ადგილს იკავებს მესამე პირი. დეფინიციიდანაც
იკვეთება, რომ მოთხოვნის დათმობა თავდაპირველ და ახალ კრედიტორებს შორის დადე
ბული გარიგებაა, რომლითაც ძველ კრედიტორს ახალი კრედიტორი ანაცვლებს. მოთხოვ
ნის დათმობას რომის სამართლის ზეგავლენით იურიდიულ ლიტერატურაში ცესიას, ხოლო
მის მხარეებს ცედენტს ა (თავდაპირველი კრედიტორი) და ცესიონ ერს (ახალი კრედიტორი)
უწოდებენ.
მოთხოვნის დათმობით ახალ მფლობელზე გადადის მისი უზრუნველყოფის საშუალ
 ებე
ბიცა და მოთხოვნასთან დაკავშირებული სხვა უფლებებიც. მოვალისთვის მოთხოვნის დათ
მობით თითქმის არაფერი იცვლება. მას უფლება აქვს მოთხოვნის ახალ მფლობელს ყველა
ის შესაგებელი წაუყ ენოს, რაც მას თავდაპირველი მფლობელის მიმართ მოთხოვნის დათ
მობის შესახებ ცნობის მიღების დროისათვის ჰქონდა.
სამოქალაქო კოდექსი ადგენს მოთხოვნის მფლობელთა რიგითობის განსაზღვრის წეს
საც და უთითებს, რომ თუ ერთსა და იმავე მოთხოვნის დათმობაზე მოთხოვნის მფლობელი
რამდენიმე პირს შეუთ
 ანხმ დ
 ება, მაშინ მოვალის წინაშე უფლებამოსილი ის პირი იქნება,
რომელთანაც მოთხოვნის მფლობელმა სხვებზე ადრე დაამყარა ურთიერთობა. თუკი შე
უძლებელია ამის დადგენა, მაშინ უპირატესობა ეძლევა იმ პირს, რომლის შესახებაც მოვა
ლეს უფრო ადრე ეცნობა.
სამოქალაქო კოდექსი მოთხოვნის დათმობასთან ერთად ვალის გადაკისრების კონ
ცეფციას აც იცნობს. ვალის გადაკისრების ლეგალური დეფინიციის შესაბამისად, მოთხოვ
ნის მფლობელთან დადებული ხელშეკრულებით ვალი შეიძლება თავის თავზე მესამე
პირმაც აიღოს. ასეთ შემთხვევაში თავდაპირველი მოვალის ადგილს მესამე პირი დაი
კავებს. მიუხ ედავად ვალის გადაკისრებისა, თავდაპირველ მოვალეს უფლება აქვს, არ
დაეთანხმოს მოთხოვნის მფლობელისა და მესამე პირის ამ შეთანხმებას და თვითონ გა
დაიხ ადოს ვალი.
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თუ ვალის გადაკისრებაზე მესამე პირი და მოვალე შეთანხმდნენ, მისი გადაკის
რების ნამდვ
 ილობა მოთხოვნის მფლობელის თანხმ
 ობაზეა დამოკიდებული.
ი სამო
ქალაქო კოდექსით დადგენილი აღნიშნული რეგულაცია სრულიად ბუნებრივი და სამარ
თლიან ია, რადგანაც პირი ვალდებულებით-ს ამართლებრივ ურთიერთობაში კონკრ
 ეტულ
ინდივიდთან შედის, რომლის გადახდისუნარიან ობა, ნაკისრი ვალდებულების შესრულების
უნარი ხელშეკრულების დადებამდე გააზრებული და გაან ალიზებული აქვს. ვალის გადა
კისრების დროს კრედიტორის მიერ შერჩეულ
 ი მოვალე იცვლება, ამიტომაც კრედიტორს
საშუალ
 ება უნდა მიეც
 ეს ახალი მოვალეც შეაფ
 ასოს და შემდეგ გამოთქვ ას თავისი პოზიცია
ვალის გადაკისრებასთან მიმართებით. ვალის გადაკისრების ნამდვილობისათვის მოთხოვ
ნის მფლობელის თანხმ ობა საჭირო არ არის კომერციულ
 ი ბანკების საქმიან ობის შესახებ
საქართველოს კანონით, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებ ის შესახებ საქართველოს კანო
ნითა და საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ საქართველოს კანო
ნით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.
ვალის გადაკისრების მარეგულირებელი ნორმების ანალიზის საფუძველზე ვასკვ ნით,
რომ ვალის გადაკისრების ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს როგორც კრედიტორსა და
ახალ მოვალეს შორის, ისე ძველ მოვალესა და მესამე პირს (ახალ მოვალეს) შორის; იმ
განსხ ვ ავებით, რომ ამ უკანასკნ ელ შემთხვევაში ვალის გადაკისრების ნამდვილობა კრედი
ტორის თანხმ ობაზეა დამოკიდებული.
ვალის გადაკისრების შემდეგ ახალ მოვალეს შეუძლია მოთხოვნის მფლობელის წი
ნააღმდეგ წამოაყენოს ყველა ის შესაგებელი, რომლებიც გამომდინარეობს მოთხოვნის
მფლობელსა და თავდაპირველ მოვალეს შორის არსებული ურთიერთობიდან. მას არა
აქვს უფლება გაქვითოს ის მოთხოვნები, რომლებიც თავდაპირველ მოვალეს ეკუთვნოდა.
ვალის გადაკისრებისთანავე წყდება მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად გათვა
ლისწინებული თავდებობა და გირავნობა, თუკი თავდები ან დამგირავებელი არ
განაცხადებს თანხმობას ამ ურთიერთობის გაგრძელებაზე. ამასთან, თავდების ან
დამგირავებლის თანხმობა საჭირო არ არის „კომერციული ბანკების საქმიანობის
შესახებ“ საქართველოს კანონით, „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ“ სა
ქართველოს კანონითა და „საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების
შესახებ“ საქართვ
 ელოს კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.
ი აღნიშნულიც
თავდაპირველი მოვალის შეცვლით არის განპირობებული. თავმდებმა ან დამგირავებელ
მა კონკრეტული პირის – თავდაპირველი მოვალის სასარგებლოდ იკისრეს გარკვეული
ვალდებულებები და ამ პირის შეცვლა ნაკისრი ვალდებულების შეწყვეტას გამოიწვევს.
საყურადღებოა, რომ არც მოთხოვნის დათმობისა და არ ვალის გადაკისრებისთვის სა
მოქალაქო კოდექსი სავალდებულო ფორმაზე არ უთითებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ორივე
ხელშეკრულება ფორმათავისუფალია.
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3.6 სხვისი საკუთრებით შეზღუდული სარგებლობა 
(შეზღუდული სანივთო უფლებები)
როგორც წინა თავებში აღვნიშნეთ, შეზღუდულია სანივთო უფლება,
ა რომელიც იმ უფრო
ფართო უფლებისგან არის ნაწარმოები, რომელიც დატვირთულია ამ შეზღუდული უფლებით.
აღნაგობა
აღნაგობა სხვისი საკუთრებით შეზღუდული სარგებლობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
და სხვა შეზღუდულ უფლებებთან შედარებით ყველაზე ფართო უფლებამოსილებების მიმ
ნიჭებელი უფლებაა.
აღნაგობის უფლების შესაბამისად, მიწის ნაკვეთი შეიძლება სხვა პირს გადაეც
 ეს ვადი
ან სარგებლობაში ისე, რომ მას ჰქონდეს ამ ნაკვეთზე ან მის ქვეშ რაიმე ნაგებობის აღ
მართვის უფლება,
ა ასევე ამ უფლების გასხვისების, მემკვიდრეობით გადაცემის, თხო
ვების, გაქირავების უფლება.
ა აღნაგობის უფლების ფარგლ
 ები საკმაოდ ფართოა და ის
შეიძლება მიწის ნაკვეთის იმ ნაწილზეც გავრც
 ელდეს, რომელიც აუცილებელი აღნაგობი
სათვის არ არის, მაგრამ იძლევა ნაგებობით უკეთ სარგებლობის შესაძლებლობას. მართა
ლია აღნაგობის უფლების ვადა მხარეთა შეთანხმ ებით განისაზღვრება, თუმცა სამოქალაქო
კოდექსის თანახმად, იგი არ უნდა აღემატებოდეს 99 წელს.
აღნაგობის უფლების წარმოშობისა და შეძენის მიმართ უძრავი ნივთის შეძენის წესები
გამოიყენება,
ა რაც პირველ რიგში იმას ნიშნავს, რომ აღნაგობის უფლების წარმოსაშობად
აუცილებელია მისი საჯარო რეესტრში რეგისტრ
 აცია. აღნაგობის უფლება საჯარო რეესტრში
მიწის ნაკვეთზე არამესაკუთრეთა სანივთო უფლებებს შორის მხოლოდ პირველი რიგის უფ
ლებად შეიტანება. ეს რიგი არ შეიძლება შეიცვალოს. აღნაგობის უფლება იტვირთება იმავე
უფლებებით, რომლებითაც მიწის ნაკვეთი იტვირთება. ასე რომ, აღნაგობის უფლება შეიძლე
ბა ვალდებულების უზრუნველსაყოფადაც იყოს გამოყენებული (იპოთეკა). შეიძლება ითქვას,
რომ საკუთრების ყველაზე ფართო უფლების შემდეგ სანივთო სამართალი უპირატესობას
აღნაგობის უფლებას ანიჭებს. აქვე აღსანიშნავია ის ფიქციაც, რასაც სამოქალაქო კოდექ
სი აღნაგობის უფლების საფუძველზე აშენებული შენობა-ნაგებობის მიმართ იყენებს. წინა
თავებში ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ მიწის ნაკვეთსა და მასზე აშენებულ შენობა-ნაგებობაზე
საერთო სამართლებრივი რეჟიმი ვრცელდება, რადგანაც შენობა-ნაგებობას სამოქალაქო
კოდექსი მიწის ნაკვეთის არსებით შემადგენელ ნაწილად მიიჩნევს. ამიტომაც მიწის ნაკვე
თისა და მასზე არსებული შენობა-ნაგებობის რეგისტრ
 აცია ერთიანი აქტია და ცალ-ცალკე
რეგისტრ
 ირებას არ ექვემდებარება. განსხვავებულადაა საკითხი გადაწყვეტილი აღნაგობის
შემთხვევაში. მიწის ნაკვეთის აღნაგობით დატვირთვისას მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლე
ბა მის მესაკუთრეს რჩება, ხოლო მასზე აშენებულ შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლებას
მეაღნაგე მოიპოვებს. გამოდის, რომ აღნაგობის კონსტრუქციაში მიწის ნაკვეთი და მასზე
მდგარი შენობა-ნაგებობა განსხვავებულ სამართლებრივ რეჟიმებს არ ექვემდებარებიან. ამ
დენად, აღნაგობის უფლების საფუძველზე აშენებული ნაგებობა არა მიწის ნაკვეთის, არამ
დე თავად აღნაგობის უფლების არსებით შემადგენელ ნაწილად ითვლება და აღნაგობის
უფლების მქონე პირის საკუთრებად რეგისტრ
 ირდება. აღნაგობის საფუძველზე აშენებული
ნაგებობა მიწის ნაკვეთის არსებითი შემადგენელი ნაწილი მხოლოდ აღნაგობის უფლების
შეწყევტისას ხდება.
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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.

თუ მხარეთა შეთანხმებით აღნაგობის უფლების გასასხვისებლად ან გასაქირავებლად
მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის თანხმობაა საჭირო, მესაკუთრეს შეუძლია უარი თქვას ამ
თანხმობის გაცემაზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საამისოდ არსებობს მნიშვნელოვანი
საფუძველი.
აღნაგობა მხარეთა შეთანხმ ების მიხედვით შეიძლება იყოს სასყიდლიანი ან უსას
ყიდლო.
ო ასე რომ, აღნაგობის უფლების მქონეს შეიძლება ხელშეკრულებით დაეკ ისროს
საზღაურ
 ის გადახდა. მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის ეს უფლება განუყოფელია ნაკვეთზე სა
კუთრების უფლებისაგან. ასე რომ, თუ აღნაგობით დატვირთული მიწის ნაკვეთის მესაკუთ
რე გაყიდის მიწის ნაკვეთს, აღნაგობის საზღაურ
 ის მოთხოვნის უფლება ახალ მყიდველზე
გადავა. საზღაურ
 ი აღნაგობის უფლებისათვის მხარეებმა შეიძლება 10 წლის შუალ
 ედით
განსაზღვრონ. თუ ეკონომიკური პირობები არსებითად იცვლება, მხარეებ ი ვალდებულნი
არიან თავიდან შეთანხმ დ
 ნენ საზღაურზე.
იმ შემთხვევაში თუ მეაღნაგე 2 წლის განმავლობაში არ ასრულებს საზღაურ
 ის გადახ
დის ვალდებულებას, მესაკუთრეს უფლება აქვს ცალმხ რ
 ივად შეწყვიტოს აღნაგობის უფლე
ბა, თუ მხარეთა შეთანხმ ებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
აღნაგობის უფლების შეწყვეტისათვის საჭიროა მესაკუთრის თანხმ ობა. აღნაგობის
უფლების შეწყვეტისას აღნაგობის უფლების მქონეს არა აქვს უფლება წაიღოს ნაგებობა ან
მისი შემადგენელი ნაწილები. მიწის ნაკვეთზე აღმართული შენობის დანგრ
 ევით აღნაგობის
უფლება არ ისპობა.
სამოქალაქო კოდექსი სასყიდლიან ი აღნაგობის ხელშეკრულების შეწყვეტის სპეციფი
კურ წესს ადგენს. კერძოდ, სასყიდლიან ი აღნაგობის უფლების ვადის გასვლის შემთხვე
ვაში, თუ მხარეთა შეთანხმ ებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, მიწის ნაკვეთის
მესაკუთრემ აღნაგობის უფლების მქონეს უნდა მისცეს ანაზღაურ
 ება ამ ნაკვეთზე აღმარ
თული ნაგებობის საბაზრო ღირებულების 2/3-ის ოდენობით.
ით ამასთან, მიწის ნაკვეთის
მესაკუთრეს შეუძლია აღნაგობის უფლების მქონეს ანაზღაურ
 ების გადახდის სანაცვლოდ
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გაუგრძ ელოს აღნაგობის უფლება ამ ნაკვეთზე აღმართული ნაგებობის არსებობის სა
ვარაუდო ვადით,
ით თუ მხარეთა შეთანხმ ებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. თუ
აღნაგობის უფლების მქონე უარს იტყვის აღნაგობის უფლების ვადის გაგრძ ელებაზე, იგი
კარგავს ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებასაც.
აც
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, აღნაგობის უფლება შესაძლოა მოთხოვნის უზრუნველყოფის
საშუალ
 ებად იქნეს გამოყენებული, თუმცაღა, გამომდინარე იქიდან, რომ აღნაგობის უფლე
ბა უძრავი ნივთების სამართლებრივ რეჟიმს ექვემდებარება, მისი მხოლოდ იპოთეკით (და
არა გირავნობით) დატვირთვაა შესაძლებელი.
აღნაგობის უფლების შეწყვეტის შემდეგ აღნაგობიდან წარმოშობილი ანაზღაურ
 ების
მოთხოვნის უფლება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) საჯარო რეესტრ
 შ ი აღნაგობის უფ
ლების ადგილს იკავებს და იმავე რიგით ცვლის მას. ამასთან აუცილებელი არ არის ანაზღა
ურების მოთხოვნის ზუსტ ციფრებში გამოხატვა.80 თუ აღნაგობის უფლება მისი ვადის გას
ვლის დროისათვის ჯერ კიდევ დატვირთულია იპოთეკით, იპოთეკარს აქვს ანაზღაურ
 ების
მოთხოვნაზე გირავნობის უფლება. აღნაგობის იპოთეკარი აღნაგობის უფლების შეწყვეტის
შემდეგ ხდება იმ ანაზღაურ
 ების უფლების მოგირავნე, რომელიც მის ადგილს იკავებს.81
აღნაგობის უფლების შეწყვეტისას მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე მეაღნაგის უფლებამონაც
ვლედ გვევლინება და აღნაგობის უფლების მქონე პირის მიერ დადებული ქირავნობის ან
იჯარის ხელშეკრულების მონაწილე ხდება.
უზუფრუქტი
უზუფრუქტი შეზღუდული სანივთო უფლების ერთ-ერთი სახეა, რომელიც აღნაგობასთან
და სერვიტუტთან შედარებით დღევანდელ ქართულ რეალ
 ობაში ნაკლებად გამოიყენება.
სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული ლეგალური დეფინიციის მიხედვით, უძრავი
ნივთი შეიძლება სხვა პირს გადაეც
 ეს სარგებლობაში ისე, რომ იგი უფლებამოსილია, რო
გორც მესაკუთრემ, გამოიყენოს ეს ნივთი და არ დაუშვას მესამე პირთა მიერ მისით სარ
გებლობა, მაგრამ მესაკუთრისაგან განსხ ვ ავებით, მას არ აქვს ამ ნივთის გასხვისების,
იპოთეკით დატვირთვის ან მემკვიდრეობით გადაცემის უფლება.
ა უზუფრუქტის მიმღებს
სამოქალაქო კოდექსი უზუფრუქტუარს უწოდებს. უზუფრუქტუარ
 ი უფლებამოსილია უზუფ
რუქტის საგნის ჩვეულ
 ებრივი გამოყენებით მიღებულ ნაყოფსა და სარგებელზე, გარდა ამი
სა უზუფრუქტუარს ის ნაყოფიცა და სარგებელიც ეკუთვნის, რომლებიც არ არის მიღებული
ნივთის ჩვეულ
 ებრივი სამეურნეო გამოყენების შედეგად. ამ შემთხვევაში უზუფრუქტუარ
 ი
ვალდებულია მესაკუთრეს ის ზიან ი აუნაზღაურ
 ოს, რაც ნივთის ასეთი გამოყენების შედეგად
მიადგა.
როგორც დეფინიციიდან ირკვევა, უზუფრუქტი ნივთთან დაკავშირებით მესაკუთრისა
და უზუფრუქტუარის უფლებებს ერთმანეთისგან მკვეთრად მიჯნავს. ნივთის მესაკუთრეს
საკუთრების უფლება რჩება, ნივთით სარგებლობისა და ნაყოფის მიღების უფლება კი
უზუფრუქტუარს აქვს გადაცემული. მიუხედავად იმისა, რომ ნივთით სარგებლობის უფ
ლება უზუფრუქტუარს აქვს გადაცემული, უზუფრუქტის საგნის სარგებლობის მიზანი წი
ნასწარ არის მხარეებს შორის შეთანხმებული და მისი შეცვლა უზუფრუქტუარს მესაკუთ
რის თანხმობის გარეშე არ შეუძლია. გამომდინარე იქიდან, რომ უზუფრუქტუარი ნივთს
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ისე იყენებს, როგორც მესაკუთრე, განსასაზღვრია ნივთის ცვეთა წარმოშობს თუ არა
გარკვეულ მოთხოვნას. სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად, უზუფრუქტუარი პასუხს არ
აგებს ნივთის ნორმალური ცვეთისათვის. თუმცა ვალდებულია აანაზღაუროს მიმდინარე
ხარჯები, გაარემონტოს ნივთი, აგრეთვე იზრუნოს ნივთის ნორმალური სამეურნეო მოვ
ლისათვის.
უზუფრუქტის დაწყების წინ მხარეებს შეუძლიათ უზუფრუქტით გადასაცემი ობიექტის
მდგომარეობ ა აღწერონ და უზუფრუქტის არსებობის მანძილზე უზუფრუქტუარ
 ის მიერ ნივ
თის დაზღვევაზე შეთანხმ დ
 ნენ. უზუფრუქტის არსებობის მანძილზე ნივთის დაზღვევის ვალ
დებულებას შეიძლება კანონიც ადგენდეს. იმ შემთხვევაში თუ უზუფრუქტის საგანი სახელ
მწიფოს ან მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთია და უზუფრუქტუარ
 ი
საჯარო სამართლის იურიდიულ
 ი პირია, მუნიციპალიტეტია, ან სახელმწ იფოს ან მუნიციპა
ლიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ
 ი პირია, ნივ
თის დაზღვევა სავალდებულო არ არის.
თუკი უზუფრუქტის მოქმედების პერიოდში ნივთი განადგურდა, დაზიანდა ან მის შესა
ნახად გაუთვალისწინებელი ხარჯები წარმოიშვა, უზუფრუქტუარმა ამის შესახებ დაუყ ოვ
ნებლივ უნდა შეატყობინოს მესაკუთრეს და უნდა ითმინოს ის ღონისძიებ ები, რომლებიც
მესაკუთრემ ამ სიტუაც
 იის თავიდან ასაცილებლად განახორციელ
 ა. მესაკუთრე არ არის
ვალდებული მიიღოს შესაბამისი ზომები. თუ ამ ღონისძიებ ებს თვითონ უზუფრუქტუარ
 ი ატა
რებს, მაშინ მას შეუძლია უზუფრუქტის დამთავრების შემდეგ მოაშ ოროს ნივთს ის საგნები,
რომლებიც მან ამ ღონისძიებ ათა შედეგად მიუმ ატა, ან მოსთხოვოს მესაკუთრეს ამ საგნე
ბის სათანადო კომპენსაცია.
რაც შეეხ ება უზუფრუქტის საგნის გაქირავებას ან იჯარით გაცემას, ამისთვის მესაკუთრის
თანხმ ობაა საჭირო. ხოლო უზუფრუქტის გაუქმების შემდეგ არსებული ქირავნობის ან იჯა
რის ურთიერთობების მონაწილე მესაკუთრე ხდება.
როგორც აღნაგობის, ისე უზუფრუქტის დადგენის დროს იგივე წესები გამოიყენება, რაც
უძრავი ნივთების შეძენის დროს. ასე რომ, უზუფრუქტის წარმოსაშობად აუცილებელია შე
საბამისი გარიგება და მისი საჯარო რეესტრ
 შ ი დარეგისტრ
 ირება.
რაც შეეხ ება უზუფრუქტის ვადასა და მის სასყიდლიანობას, სამოქალაქო კოდექსის
მიხედვით, ის ვადიან ი სანივთო უფლებაა. ვადის განსაზღვრის უფლება მხარეებს აქვთ მი
ნიჭებული ან უზუფრუქტუარ
 ის სიცოცხლის ხანგრ
 ძლივობითაა შემოფარგლ
 ული. ასე რომ,
იმ ფიზიკური პირის გარდაცვალებით ან იურიდიული პირის ლიკვიდაციით, რომლის სასარ
გებლოდაც იყო უზუფრუქტი დადგენილი, უზუფრუქტი უქმდ
 ება. უზუფრუქტი შეიძლება იყოს
სასყიდლიან იც და უსასყიდლოც.
როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, უზუფრუქტის პრაქტიკაში გამოყენება არცთ
 უ ხშირია.
უმეტესად, ქართულ რეალ
 ობაში უზუფრუქტი გამოიყენება, მაგალითად, სხვადასხვ ა სახელ
მწიფო თუ კერძო საწარმოებ ისთვის ქონების გადაცემის შემთხვევებში და ხშირად ატარებს
უსასყიდლო ხასიათს. ქართულ პრაქტიკაში გავრც
 ელებულია კანონით უზუფრუქტის დად
გენის შემთხვევები, მაგალითად, როდესაც სახელმწ იფო სასწავლო დაწესებულებებს, სა
განმანათლებლო საქმიანობის განსახორციელ
 ებლად უსასყიდლო უზუფრუქტის უფლებით
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სერვიტუტი
სერვიტუტის ლეგალური დეფინიციის თანახმად, მიწის ნაკვეთი ან სხვა უძრავი ქო
ნება შეიძლება სხვა მიწის ნაკვეთის ან სხვა უძრავი ქონების მესაკუთრის სასარგებლოდ
ისე იქნეს გამოყენებული (დატვირთული), რომ ამ მესაკუთრეს უფლება ჰქონდეს, ცალ
კეულ შემთხვევებში ისარგებლოს ამ ნაკვეთით, ან აიკრძალოს ამ ნაკვეთზე ზოგიერთი
მოქმედების განხორციელება, ანდა გამოირიცხოს დატვირთული ნაკვეთის მესაკუთრის
ზოგიერთი უფლების გამოყენება სხვა ნაკვეთის მიმართ. სერვიტუტი შეიძლება არსებობ
დეს მხოლოდ მაშინ, როცა იგი უფლებამოსილ პირს უქმნის თავისი მიწის ნაკვეთით სარ
გებლობის შეღავათს. როგორც ვხედავთ, სერვიტუტი შესაძლოა პოზიტიური ან ნეგატიური
ფორმულირებით იყოს დადგენილი. პოზიტიური ფორმით დადგენასთან გვაქვს საქმე, რო
დესაც ერთი მიწის ნაკვეთის ან უძრავი ქონების სხვა მიწის ნაკვეთის ან უძრავი ქონების
უკეთ სარგებლობისთვის გამოყენება ხორციელდება. ხოლო ნეგატიური ფორმით დადგე
ნილ სერვიტუტთან გვაქვს საქმე, თუ ერთ ნაკვეთზე ან უძრავ ქონებაზე მეორე ნაკვეთის
ან უძრავი ქონების სასარგებლოდ რაიმე მოქმედება შეიზღუდება. სერვიტუტის დადგენის
მიმართ გამოიყენება უძრავი ნივთის შეძენისათვის გათვალისწინებული წესები. ე.ი. მისი
წარმოშობისთვის აუცილებელია წერილობითი ფორმით დადებული გარიგება და მისი და
რეგისტრ
 ირება საჯარო რეესტრშ ი. სერვიტუტის გარიგების ფარგლებში გამოიყოფა ე.წ.
დომინანტი, მთავარი მიწის ნაკვეთი,
ი რომლის უკეთესად სარგებლობისთვის დგინდება
სერვიტუტი და დაქვემდებარებული მიწის ნაკვეთი,
ი რომლის ფუნქციაც ძირითადი ნაკ
ვეთით უკეთ სარგებლობის ხელშეწყობაშია გამოხატული.
იურიდიულ ლიტერატურაში გამოყოფენ პირად და საგზაო სერვიტუტებს. უძრავი ნივთი
ამა თუ იმ პირის სასარგებლოდ ისე შეიძლება სერვიტუტით დაიტვირთოს, რომ უფლებამო
სილ პირს მესაკუთრის გამორიცხვით შეუძლია შენობა ან ამ შენობის ნაწილი თავისთვის ან
თავისი ოჯახისთვის გამოიყენოს ბინად. ასეთი შეზღუდული პირადი სერვიტუტის სხვა პირე
ბისთვის გადაცემა დაუშვებელია.
საინტერესოა, თუ რა ბედი ეწევა სერვიტუტს მიწის ნაკვეთის გაყოფის შემთხვევაში.
თუ უფლებამოსილი პირის მიწის ნაკვეთი გაიყოფა,
ა მაშინ სერვიტუტი გაგრძ ელდება
თითოეუ ლ ნაკვეთზე ცალ-ც
 ალკე. ამ დროს სერვიტუტის გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ
იმ პირობით, რომ ეს არ გააუ ა რ
 ესებს დატვირთული მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის მდგომა
რეობ ას. თუ დატვირთული მიწის ნაკვეთი გაიყო და სერვიტუტი მხოლოდ ერთ ნაწილზე
ვრცელდებოდა, მაშინ გაყოფის შემდეგაც მიწის ნაკვეთის ის ნაწილი, რომელზედაც არ იყო
სერვიტუტი, მისგან თავისუფალი დარჩება.
სერვიტუტის განხორციელ
 ებისას უფლებამოსილი პირი უნდა გაუფრთ
 ხილდეს გამოყე
ნებული (დატვირთული) მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის ინტერესებს. თუ სერვიტუტის სათანა
დოდ განხორციელ
 ება მოიცავს დატვირთულ მიწის ნაკვეთზე მდებარე ნაგებობასაც, მაშინ
უფლებამოსილ პირს ეკისრება ამ ნაგებობის სათანადოდ მოვლის ვალდებულება. ამავე
დროს, მხარეებ ი შეიძლება შეთანხმ დ
 ნენ, რომ ნაგებობის მოვლის ვალდებულება დაეკ ის
როს დატვირთული მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეს, თუ ამას მოითხოვს უფლებამოსილი პირის
ინტერესები.

82

სანივთო სამართალი

3.7 საკუთრება, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება ‒
გირავნობა და იპოთეკა
3.7.1 ზოგადად

გირავნობისა და იპოთეკის, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებების რო
ლი რეალურ ცხოვრებაში სულ უფრო მეტ აქტუალობას იძენს. ისეთი გარიგებების დადებას,
რომლებიც მოვალის მხრიდან მოცულობითი ფინანსური ვალდებულებების თავის თავზე
აღებას გულისხმობს, კრედიტორები გარკვეული გარანტიების გარეშე ერიდებიან. ამ შემ
თხვევაში შესაბამის ნივთებზე წარმოშობილი გირავნობა და იპოთეკა ერთგვარი გარანტის
როლს ასრულებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძირითადი ვალდებულების შეუსრულებლობის
შემთხვევაში, კრედიტორი სწორედ გირავნობის ან/და იპოთეკის საგნის ხარჯზე დაიკმაყო
ფილებს თავის ვადამოსულ მოთხოვნას.83 მართალია, მოთხოვნის სანივთო სამართლებ
რივი უზრუნველყოფის საშუალებების გარდა სამოქალაქო კოდექსი ვალდებულებით სა
მართლებრივ მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებებსაც გვიდგენს, თუმცა, გირავნობისა
და იპოთეკის როლი პრაქტიკაში მაინც გამოკვეთილია.
3.7.2 გირავნობა – ცნება, მახასიათებლები, ფარგლ
 ები

გირავნობის ლეგალური დეფინიციის მიხედვით, მოვალის ან მესამე პირის მოძრავი
ნივთი ან/და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე,
ე რომლის სხვა პირთათვის გადა
ცემა დასაშვებია, შეიძლება გამოყენებულ იქნეს როგორც ფულადი, ისე არაფულადი
მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებად,
ად ისე, რომ კრედიტორი (მოგირავნე) იძენს
უფლებას, დაიკმაყოფილოს მოთხოვნა დაგირავებული ქონების (გირავნობის საგნის) რეა
ლიზაციით ან მხარეთა შეთანხმ ებით – მისი საკუთრებაში მიღებით მოვალის მიერ ვალდე
ბულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში. დეფინიცია საკმა
ოდ ამომწურავია და გირავნობის, როგორც ინსტ
 იტუტის მახასიათ
 ებლებს გამოყოფს:
 	 გირავნობის საგანი შეიძლება იყო მხოლოდ მოძრავი ნივთი ან არამატერიალუ
რი ქონებრივი სიკეთე,
ე რომელთა ცნებებზეც წინა თავებში დაწვრილებით ვისაუბრეთ.
ნათელია, რომ ქართულ სამეტყველო ენაში დამკვ იდრებული ბინის დაგირავება არა
ზუსტი ტერმინია, რამეთუ უძრავი ქონების მიმართ გამოიყენება არა გირავნობა, არამედ
მოთხოვნის უზრუნველყოფის სხვა საშუალ
 ება – იპოთეკა, რომელზეც მოგვიან ებით ვი
საუბრებთ.
 	 მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებად შეიძლება გამოყენებულ იქნას არა
მხოლოდ მოვალის, არამედ სხვა მესამე პირის მოძრავი ნივთი ან არამატერია
ლური ქონებრივი სიკეთე.
ე გამოდის, რომ გირავნობის გარიგებაში შესაძლოა 3 სუბი
ექტი გვყავდეს: მოთხოვნის კრედიტორი – მოგირავნე, მოთხოვნის პირადი მოვალე და
მესამე პირი – დამგირავებელი, რომლის ქონებაც იტვირთება გირავნობით.
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III თავი

 	 გირავნობა შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც ფულადი, ისე არაფულა
დი მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებად.
ად თუმცაღა, სამოქალაქო კოდექსი ამ
კუთხით ერთ მოთხოვნას ადგენს. გირავნობა, რომელიც არაფულად მოთხოვნას, უზ
რუნველყოფს მხოლოდ იმ შემთხვევაშია ნამდვილი, თუ შესაძლებელია მისი გამოხატვა
ფულადი ფორმით.
 	 მოგირავნეს გირავნობის საგნიდან აქვს თავისი მოთხოვნის უპირატესი დაკმაყო
ფილების უფლება სხვა კრედიტორებთან შედარებით.
ით მოთხოვნა შესაძლოა დაკ
მაყოფილდეს როგორც დაგირავებული ქონების რეალ
 იზაციით, ისე მხარეთა შეთანხმ ე
ბით მისი საკუთრებაში მიღებით.
 	 გირავნობის საგნიდან მოთხოვნის დაკმაყოფილების უფლება კრედიტორს უჩნ
დება მაშინ,
ინ როცა ადგილი აქვს მოვალის მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებ
ლობას ან არაჯეროვნად შესრულებას.
გირავნობა საკმაოდ მოქნილი ინსტ
 იტუტია, ასე რომ ის შეიძლება გამოყენებულ იქ
ნეს სამომავლო ან პირობითი მოთხოვნების უზრუნველსაყოფადაც. თუმცაღა, აქ გარკვ ეულ
გამონაკლისთან გვაქვს საქმე, რამეთუ გირავნობა აქცესორული ბუნებისაა და იმ ვალდე
ბულების გარეშე, რომლის უზრუნველსაყოფადაცაა გამიზნული ვერ წარმოიშობა. სამომავ
ლო ან პირობითი მოთხოვნების გირავნობით უზრუნველყოფის დაშვებით კანონმდ
 ებელმა
ერთგვ არი ფიქცია შემოგვთავაზა და მიუხ ედავად იმისა, რომ მოთხოვნა ჯერ წარმოშობი
ლი არ არის, გირავნობა მაინც წარმოშობილად მიიჩნია.
თავად გირავნობის საგანიც შეიძლება იყოს ის ნივთები და არამატერიალ
 ური ქონებ
რივი სიკეთე, რომლებსაც დამგირავებელი შეიძენს მომავალში, საუბ არია ე.წ. სამომავლო
ქონებაზე. სამომავლო ქონება მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალ
 ება ხდება მისი შეძე
ნისთანავე, ხოლო სამომავლო ქონებაზე გირავნობის უფლებათა რიგითობა განისაზღვრე
ბა გირავნობის უფლების რეგისტრ
 აციის მომენტის შესაბამისად.
გირავნობის უფლება შესაძლებელია გავრც
 ელდეს როგორც ნივთზ ე ან მის ნაწილზე,
ნივთთა ერთობლიობაზე ან მათ ნაწილზე და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე,
ე
ისე მთელ მოძრავ ქონებაზე.
ე
გირავნობისა და იპოთეკის მარეგულირებელ ნორმებში ბოლო პერიოდში საკმაოდ ინ
ტენსიურ
 ი ცვლილებები განხორციელდა. აღნიშნული გამოწვეულ
 ია მოსახლეობ ის ჭარბ
ვალიან ობის წინააღმდ
 ეგ აქტიურ
 ი მოქმედებების საჭიროებ ითა და ე.წ. მევახშეობ ით და
ზარალებული პირებისთვის მეტი სამართლებრივი გარანტიებ ის მოპოვების სურვილით.84
სწორედ ამ სულისკვ ეთებით იყო განპირობებული სამოქალაქო კოდექსშ ი 2018 წლის 21
ივლისს განხორციელ
 ებული ცვლილება, რომლის მიხედვითაც, ფიზიკურ პირზე (მათ შო
რის, ინდივიდუალ
 ურ მეწარმეზე) გასაცემი/გაცემული სესხის/კრ
 ედიტის ხელშეკრულებიდან
გამომდინარე მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალ
 ებად არ შეიძლებოდა გამოყენებული
ყოფილიყო საგზაო მოძრაობ ის შესახებ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის პირველი
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მიუხედავად ზემოთ მითითებული პოზიტიური მიზნებისა, განხორციელებულ ცვლილებებს საკმაოდ დიდი
კრიტიკა შეხვდა.
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პუნქტ
 ით განსაზღვრული სატრანსპორტო საშუალება85 ან/და სასოფლო-სამეურნეო მან
ქანის დამხმარე ტექნიკური საშუალება, აგრეთვე სარკინიგზო სატრანსპორტო საშუალე
ბა. ამ რეგულაციამ პროფესიულ წრეებში მალევე დაიმსახურა კრიტიკა, მიჩნეულ იქნა,
რომ ხელშეკრულების თავისუფლებისა და ნების ავტონომიის პრინციპებში, სახელმწიფოს
მხრიდან ასეთი უხეში ჩარევა გაუმართლებელია და კერძო სამართლებრივი ურთიერ
თობის ხასიათ
 ი ამ ცვლილებებით არაპროპორციულად ილახება. შესაბამისად, ნორმის
არაკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნით, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
ში შეტანილ იქნა საკონსტიტუციო სარჩელი, რომელიც სასამართლოს 2020 წლის 18
დეკემბრ
 ის გადაწყვეტილებით დაკმაყოფილდა და ძალადაკარგულად იქნა ცნობილი აღ
ნიშნული ნორმა.86
არსებითია ასევე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის, როგორც განსაკუთ
რებული სიმდიდრის უცხოელის საკუთრებაში მოქცევის დაუშვებლობის ტენდენციაც.
ახალი პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების შემდეგ საქართველოში ძალაში შევიდა კონ
სტიტუციის ახალი რედაქცია, რომლის მიხედვითაც, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნუ
ლების მიწა, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი, შეიძლება იყოს
მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალა
ქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიან
 ების საკუთრებაში. გამონაკლისი
შემთხვევები შეიძლება დადგინდეს ორგანული კანონით, რომელიც მიიღება პარ
ლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედის უმრავლესობით.
ით
2019 წლის 25 ივნისს მიღებულ იქნა კონსტიტუციაში მითითებული ორგანული კანო
ნი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ.
ებ გამომდინა
რე იქიდან, რომ აღნიშნული კანონი გარკვეულ შეზღუდვებს აწესებს გირავნობისა და
იპოთეკის, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებების გამოყენებასთან მი
მართებით, საჭიროდ მიგვაჩნია ამ თავის ფარგლებში ხსენებული კანონის ანალიზის
განხორციელება.
ორგანული კანონი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ.
აღნიშნული კანონი საქართველოს ტერიტორიაზ ე არსებულ მიწას აღიარებს სახელმ
წიფოს ეროვნულ სიმდიდრედ,
ედ რომელსაც სახელმწ იფოებრივი ამოცანების შესრულები
სა და ადამიან ის ძირითადი უფლებების რეალ
 იზებისთვის განსაკუთრებული პოლიტიკური,
სოციალ
 ური, ეკონომიკური, ეკოლოგიურ
 ი და კულტურული ღირებულება აქვს, ითვალის
წინებს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნე
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1. შიგაწვის ძრავას მქონე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება, რომლის ძრავას ცილინდრის მუშა
მოცულობა 50 სმ3-ზე მეტია;
2. ელექტროძრავიანი მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება, რომლის ძრავას მაქსიმალური
გამომუშავებული სიმძლავრე 4 კვტ-ზე მეტია;
3. მისაბმელი, რომელიც განკუთვნილია ზედა 2 ქვეპუნქტებით განსაზღვრული მექანიკური სატრანსპორტო
საშუალებებით მისი ბუქსირებისათვის;
4. სასოფლო-სამეურნეო მანქანის დამხმარე ტექნიკური საშუალება;
5. ზედა ქვეპუნქტებით განსაზღვრული სატრანსპორტო საშუალებების ნომრიანი აგრეგატები;
6. ინდივიდუალური (თვითნაკეთი) წესით დამზადებული ან გადაკეთებული ზედა ქვეპუნქტებით
განსაზღვრული სატრანსპორტო საშუალებები, მათი ნომრიანი აგრეგატები და სასოფლო-სამეურნეო
მანქანის დამხმარე ტექნიკური საშუალება.
იხ. გადაწყვეტილება ბმულზე
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5057976?publication=0#DOCUMENT:1;
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ლობის ამოწურვადი რესურსის, რაციონ ალური გამოყენების პრინციპებს და საჯარო და
კერძო ინტერესების დაცვით ადგენს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე საკუთ
რებას, ხელს უწყობს მიწის მდგრადი მართვის სახელმწ იფო პოლიტიკის განხორციელ
 ებას,
ეროვნული უსაფრთ
 ხოებ ის დაცვას და ადგილობრივი მეურნეობ ის განვითარებას.
კანონის შესაბამისად, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა შეიძლება იყოს:
 	 საქართველოს სახელმწ იფოს, საქართველოს ავტონომიურ
 ი რესპუბლიკის, საქართვე
ლოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში;
 	 საქართველოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საკუთრებაში − საქართველოს
კანონმდ
 ებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში;
 	 საქართველოს მოქალაქის საკუთრებაში;
 	 საქართველოში რეგისტრ
 ირებული კერძო სამართლის იურიდიულ
 ი პირის საკუთრება
ში, რომლის დომინანტი პარტნ იორ
 ია -  საქართველოს სახელმწ იფო, საქართველოს
ავტონომიურ
 ი რესპუბლიკა, საქართველოს მუნიციპალიტეტი, საქართველოს საჯარო
სამართლის იურიდიულ
 ი პირი, საქართველოს მოქალაქე.
 	 იმ ორგანიზაციულ
 ი წარმონაქმნ ის საკუთრებაში, რომელიც არ არის იურიდიულ
 ი პირი,
თუ საქართველოს სახელმწ იფო, საქართველოს ავტონომიურ
 ი რესპუბლიკა, საქართვე
ლოს მუნიციპალიტეტი, საქართველოს საჯარო სამართლის იურიდიულ
 ი პირი, საქარ
თველოს მოქალაქე მისი წევრების უმრავლესობას შეადგენენ და იმავდროულ
 ად აქვთ
პრაქტიკული შესაძლებლობა, გადამწყვეტი ზეგავლენა მოახდინონ ამ ორგანიზაციულ
 ი
წარმონაქმნ ის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწასთან დაკავშირებულ გადაწყ
ვეტილებაზე.
აშკარაა, რომ კანონი საკმაოდ მკაცრ შეზღუდვებს აწესებს სასოფლო-სამეურნეო და
ნიშნულების მიწის საკუთრებასთან მიმართებით, თუმცა აქვე უთითებს, რომ კანონით დად
გენილი შეზღუდვების გათვალისწინებით, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა შე
იძლება იყოს:
იყოს
 იდრეობით მიიღო;
ო
 	 უცხოელ
 ის საკუთრებაში, თუ მან ეს მიწა მემკვ
 	 საქართველოში რეგისტრ
 ირებული იმ კერძო სამართლის იურიდიულ
 ი პირის საკუთ
რებაში, რომლის დომინანტი პარტნ იორ
 ია უცხოელ
 ი ან/დ
 ა საზღვარგარეთ რეგის
ტრირებული იურიდიულ
 ი პირი ან რომლის დომინანტი პარტნ იორ
 ის დადგენა ზემოთ
ჩამოთვლილი სუბიექტებით (საქართველოს სახელმწ იფო, საქართველოს ავტონომიუ
რი რესპუბლიკა, საქართველოს მუნიციპალიტეტი, საქართველოს საჯარო სამართლის
იურიდიულ
 ი პირი, საქართველოს მოქალაქე) ვერ ხერხდ
 ება, − საინვესტიციო გეგმის
საფუძველზე საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით.
ით
საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულ საერთაშორისო ფინანსურ
ინსტიტუტზე ან საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ ფინანსურ ინსტი
ტუტზე,
ე რომლის დომინანტი პარტნ იორ
 ია უცხოელ
 ი ან/დ
 ა საზღვარგარეთ რეგისტრ
 ირე
ბული იურიდიულ
 ი პირი ან რომლის დომინანტი პარტნ იორ
 ის დადგენა ზემოთ ჩამოთვლი
ლი სუბიექტებით (საქართველოს სახელმწ იფო, საქართველოს ავტონომიურ
 ი რესპუბლიკა,
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საქართველოს მუნიციპალიტეტი, საქართველოს საჯარო სამართლის იურიდიულ
 ი პირი,
საქართველოს მოქალაქე) ვერ ხერხდ
 ება, არ ვრცელდება ამ კანონით დადგენილი
შეზღუდვები,
ი თუ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფ
ლება წარმოიშობა საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტის ან ფინანსური ინსტ
 იტუ
ტის მიერ საქართვ
 ელოს კანონმდებლობით ნებადართული საქმიან
 ობის განხორცი
ელების ფარგლებში (მათ შორის, უზრუნველყოფის საგნის კრედიტორის მიერ შეძენის
შემთხვევაში).
როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, გირავნობის საგანი შეიძლება იყოს არამხოლოდ
მატერიალ
 ური ნივთი (მოძრავი ნივთი), არამედ არამატერიალ
 ური ქონებრივი სიკეთეც,
რომელსაც მიკუთვნება სამეწარმეო საზოგადოებ ის წილი, აქცია, პაი. სამოქალაქო კოდექ
სის მიხედვით, არამატერიალური ქონებრივი სიკეთის გირავნობის შემთხვევაში გათ
ვალისწინებული უნდა იქნეს აგრეთვე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის
საკუთრების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის მე-7 მუხლით დადგენილი
წესი.
ი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს ორ
განული კანონის მე-7 მუხლი კი შემდეგ წესს ადგენს:
დაუშვებელია ამ კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვა
ლისწინებული იმ კერძო სამართლის იურიდიული პირის (იგულისხმება საქართველოში
რეგისტრირებული კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომლის დომინანტი პარტნი
ორია -  საქართველოს სახელმწიფო, საქართველოს ავტონომიური რესპუბლიკა,
საქართველოს მუნიციპალიტეტი, საქართველოს საჯარო სამართლის იურიდიული
პირი, საქართველოს მოქალაქე -  მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი),
რომლის საკუთრებაშია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, პარტნი
ორის იმგვარი ცვლილება,
ა რომლის შედეგადაც დომინანტი პარტნიორი გახდება
უცხოელი,
ი საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიულ
 ი პირი ან/და საქართველო
ში რეგისტრირებული კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომლის დომინანტი პარ
ტნიორია უცხოელი/საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირი ან რომ
ლის დომინანტი პარტნიორი ამ კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის
შესაბამისად ვერ დგინდება.
თუ ამ კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული
იმ კერძო სამართლის იურიდიული პირის (იგულისხმება საქართველოში რეგისტრირებუ
ლი კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომლის დომინანტი პარტნიორია - საქართ
ველოს სახელმწიფო, საქართველოს ავტონომიური რესპუბლიკა, საქართველოს
მუნიციპალიტეტი, საქართველოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, საქართ
ველოს მოქალაქე - მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი), რომლის საკუთრე
ბაშია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, წილი/აქცია/პაი უზრუნველ
ყოფის საშუალ
 ებად გამოიყენება იმ ოდენობით, რომ ვალდებულების შეუსრულებლობის
შედეგად გირაოს საგნის მოგირავნის საკუთრებაში გადასვლის შემთხვევაში დომინანტი
პარტნ იორი გახდება უცხოელი, საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირი ან
/და საქართვ ელოში რეგისტრირებული კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომლის
დომინანტი პარტნიორია უცხოელი/საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირი
ან რომლის დომინანტი პარტნიორი ამ კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვე
პუნქტ
 ის შესაბამისად ვერ დგინდება, დაუშვებელია გირავნობის საგნის კრედიტორის
საკუთრებაში გადასვლის პირობით გირავნობის უფლების გამოყენება.
ა
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III თავი

ამ კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტ
 ის „დ“ ქვეპუნქტ
 ით გათვალისწინებული იმ
კერძო სამართლის იურიდიულ
 ი პირის (იგულისხმება საქართველოში რეგისტრ
 ირებული
კერძო სამართლის იურიდიულ
 ი პირი, რომლის დომინანტი პარტნ იორ
 ია - საქართვ
 ელოს
სახელმწიფო, საქართ ველოს ავტ ონ ომ იუ რი რესპ უბლ იკ ა, საქ ართვ ელოს მუნ ი
ციპალიტეტი, საქართ ველ ოს საჯარო სამ ართლ ის იურიდ იუ ლი პირი, საქ ართ ვ ე
ლოს მოქალაქე - მე-4 მუხლ ის პირვ ელ ი პუნქ ტ ის „დ“ ქვეპ უნქ ტ ი), რომლ ის საკუთ
რებაშია სასოფლო-სამეურნ ეო დანიშნულ ებ ის მიწის ნაკვ ეთ ი, პარტ ნიო რ ის იმგვარ ი
ცვლილება, რომლის შედ ეგად აც დომინანტ ი პარტ ნიო რ ი გახდ ებ ა უცხოელ ი, საზღვ არ
გარეთ რეგ ისტრ ირ ებული იურიდ იულ ი პირ ი ან/ დ ა საქ ართ ვ ელ ოში რეგ ისტ რ ირ ებ ულ ი
კერძო სამართლ ის იურიდ იულ ი პირ ი, რომლ ის დომინანტ ი პარტ ნიო რ ია უცხოელ ი/
საზღვარგარეთ რეგისტრირ ებული იურიდ იუ ლ ი პირ ი ან რომლ ის დომინანტ ი პარტ 
ნიორი ამ კანონ ის მე-4 მუხლ ის პირვ ელ ი პუნქ ტ ის „დ“ ქვეპ უნქ ტ ის შესაბ ამისად ვერ
დგინდება, დასაშვებია საინვესტიც იო გეგმ ის საფ უძვ ელზ ე საქ ართვ ელ ოს მთავ
რობის გადაწყვეტილ ებით.
ით ამ მუხლ ის აკრ ძ ალვ ებ ი არ ვრცელდ ებ ა საე რთაშ ორ ი
სო ფინანსურ ინსტიტუტზ ე ან საქ ართვ ელოს კან ონმდ
 ებლობ ით განს აზღვ რ ულ
ფინანსურ ინსტიტუტზ ე,
ე თუ სასოფლ ო-სამეუ რნ ეო დანიშნულ ებ ის მიწის ნაკვ ეთზ ე
საკუთრების უფლება წარმოიშობ ა საე რთაშ ორის ო ფინ ანს ური ინსტ
 იტ უტ ის ან
ფინანსური ინსტიტუტის მიერ საქ ართვ ელოს კან ონმდ
 ებლობ ით ნებ ად ართ ულ ი
საქმიანობ ის განხორციელების ფარგ ლ ებშ ი,
ი აგრ ეთვ ე უცხოელ ის მიერ უფლებ ის
მემკვიდრეობ ით მიღ ებ ის შემთხვ ევ აზ ე.
დასკვ ნის სახით შეძლება ითქვ ას – ხსენებული კანონის მე-7 მუხლის ანალიზი ცხად
ყოფს, რომ თუკი მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალ
 ებად ისეთი იურიდიულ
 ი პირის წი
ლი, აქცია ან პაია გამოყენებული, რომელსაც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის
ნაკვეთი აქვს საკუთრებაში, დაუშვებელია გირავნობის საგნის (იურიდიული პირის წილი,
აქცია ან პაი) კრედიტორის საკუთრებაში გადასვლის პირობით გირავნობის უფლების გა
მოყენება თუ გირაოს საგნის მოგირავნის საკუთრებაში გადასვლის შემთხვევაში დომინანტი
პარტნ იორ
 ები ზემოთ მითითებული პირები გახდებიან.
რაც შეეხ ება გირავნობის ფარგლ
 ებს, გირავნობა უზრუნველყოფს მოთხოვნასა და მას
თან დაკავშირებულ სხვა დამატებით უფლებებს (მათ შორის, პროცენტს ა და პირგასამტეხ
ლოს), აგრეთვე ქონების მოვლა-შენახვის, სასამართლოსა და რეალ
 იზაციის ხარჯებს, თუ
კანონით ან მხარეთა შეთანხმ ებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
გირავნობის უფლება ვრცელდება გირავნობის საგნიდან მიღებულ ნაყოფზე, თუ მხარე
თა შეთანხმ ებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.87

3.7.3 გირავნობის სახეები

სამოქალაქო კოდექსი სახელშეკრულებო და კანონისმიერ გირავნობას იცნობს,
ხოლო სახელშეკრულებო გირავნობაში მფლობელობით და რეგისტრირებულ გირავნო
ბას გამოყოფს.
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თუ მხარეთა შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

სანივთო სამართალი

გირავნობის სახეები

სახელშეკრულებო

მფლობელობითი

რეგისტრირებული

კანონისმიერი

მაგ.: ქირავნობის
შემთხვევა

დასახელებიდანაც ნათელია, რომ კანონისმიერ
 ი გირავნობა კანონის საფუძველზე წარ
მოიშობა. მაგალითისთვის, სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, ქირავნობის ურთიერთობე
ბიდან გამომდინარე მოთხოვნების უზრუნველსაყოფად მიწის ნაკვეთის, სახლის ან ბინის
გამქირავებელს აქვს გირავნობის უფლება დამქირავებლის მიერ იქ შეტანილ ნივთებზე.
რაც შეეხ ება სახელშეკრულებო გირავნობას, მისი წარმოშობისთვის მხარეთა შორის შე
თანხმ ებაა აუცილებელი.
მოძრავ ნივთზე მფლობელობითი გირავნობის წარმოსაშობად აუცილებელია მხარე
თა შეთანხმ ება და ნივთის მოგირავნის ან მოგირავნის მიერ განსაზღვრული მესამე პირის
მფლობელობაში გადაცემა. თუ ნივთი უკვე იმყოფება მოგირავნის ან მოგირავნის მიერ
შესაბამისად უფლებამოსილი პირის მფლობელობაში, გირავნობის წარმოშობისათვის საკ
მარისია მხარეთა შეთანხმ ება. მფლობელობითი გირავნობის წარმოსაშობად მხარეთა შო
რის შეთანხმ ება შესაძლოა ზეპირი ფორმითაც განხორციელდეს. ამ წესიდან გამონაკლისს
წარმოადგენს ლომბარდში ნივთის დაგირავება,
ა რომელიც თვისობრივად მფლობელო
ბითი გირავნობის სახეა, თუმცა მის წარმოსაშობად ნივთის ლომბარდის პირდაპირ მფლო
ბელობაში გადაცემის გარდა აუციელ
 ებელია მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმ ების
გაფორმება.
რეგისტრირებული გირავნობის წარმოშობისათვის აუცილებელია გარიგების წერი
ლობითი ფორმით დადება და ამ გარიგებით განსაზღვრული გირავნობის უფლების რეგის
ტრაცია საჯარო რეესტრ
 ში. ამ წესიდან გამონაკლისია და საჯარო რეესტრ
 შ ი რეგისტრ
 ირე
ბას არ ექვემდებარება საგზაო მოძრაობ ის შესახებ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის
პირველი პუნქტ
 ით განსაზღვრულ სატრანსპ ორტო საშუალ
 ებასა და სასოფლო-სამეურნეო
მანქანის დამხმ არე ტექნიკურ საშუალ
 ებაზე რეგისტრ
 ირებული გირავნობა. ამ ტიპის გირავ
ნობის წარმოშობისათვის აუცილებელია გარიგების წერილობითი ფორმით დადება და ამ
გარიგებით განსაზღვრული გირავნობის უფლების რეგისტრ
 აცია საჯარო სამართლის იური
დიულ პირში – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრ
 ოს მომსახურების სააგენტოში.
ი
ამასთანავე, გარიგების ნამდვილობისათვის არ მოითხოვება გარიგების ან გარიგების მო
ნაწილე მხარეთა ხელმოწერების ნამდვილობის დამოწმება, თუ:
 	 გარიგების მონაწილე მხარეებ ი გარიგებას ხელს აწერენ მარეგისტრ
 ირებელ ორგანოში
უფლებამოსილი პირის თანდასწრ
 ებით;
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III თავი

 	 მოგირავნესა და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – საქართველოს შინაგან საქმე
თა სამინისტრ
 ოს მომსახურების სააგ
 ენტოს შორის დადებულია ხელშეკრულება ელექ
ტრონული დოკუმენტბ რ
 უნვის სისტემის გამოყენებით სატრანსპ ორტო საშუალ
 ებაზე გი
რავნობის რეგისტრ
 აციის შესახებ.
რეგისტრ
 ირებული გირავნობის შემთხვევაში, მოძრავი ნივთის მოგირავნის მფლობე
ლობაში გადაცემა სავალდებულო არ არის.
რეგისტრ
 ირებული გირავნობის წარმოსაშობად დადებულ გარიგებაში უნდა აღინიშნოს:
მისი შედგენის თარიღი; მონაცემები მოგირავნის, დამგირავებლის, შესაძლო მოვალე მე
სამე პირის შესახებ; გირავნობის საგნის ზოგადი ან სპეციფიკური ნიშნებით აღწერა იმგვ ა
რად, რომ შესაძლებელი იყოს მისი განსაზღვრა. თუ გირავნობის საგანია მთელი მოძრა
ვი ქონება, მისი აღწერა არ მოითხოვება, თუკი მხარეთა შეთანხმ ებით სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული; უზრუნველყოფილი ძირითადი მოთხოვნის ზოგადი ან კონკრ
 ეტული
აღწერა და მაქსიმალური თანხა, რომლის ფარგლ
 ებშიც უნდა დაკმაყოფილდეს უზრუნველ
ყოფ
 ილი მოთხოვნა.
3.7.4 გირავნობა – საგნის დაგირავება რამდენჯერმე, გირავნობის უფლებათა რი
გითობა, გირავნობის საგნის გასხვ
 ისება, გირავნობის გადასვლა

ერთი და იგივე ქონება შეიძლება რამდენჯერმე დაგირავდეს. ამ შემთხვეევ აში გირავ
ნობის უფლებათა რიგითობა განისაზღვრება მათი სარეგისტრ
 აციოდ წარდგენის დროის
შესაბამისად. ამ წესიდან გამონაკლისია სამომავლო ქონებაზე დადებული გირავნობა.
ამ შემთხვევაში გირავნობა წარმოშობილად ითვლება არა შეთანხმ ების დადების, არამედ
ქონების წარმოშობის ან შეძენის მომენტშ ი. ამდენად, თუ გირავნობის საგანს სამომავლო
ქონება წარმოადგენს, მაშინ დამგირავებლის მიერ ქონების შეძენის შემთხვევაში წინა მე
საკუთრის დროს წარმოშობილი გირავნობის უფლება წინ გაუსწრ
 ებს ახალი მესაკუთრის
დროს წარმოშობილ გირავნობის უფლებას, მიუხ ედავად მათი წარმოშობის თარიღისა.
სამოქალაქო კოდექსი მთელი რიგი ხელშეკრულებებიდან ნაწარმოებ კანონისმიერ გი
რავნობას გარკვ ეულ უპირატესობას ანიჭებს და უთითებს, რომ ქირავნობის, იჯარის, სა
სოფლო-სამეურნეო მიწის იჯარის, ნარდობის, გადაზიდვა-გადაყვანის, სასაქონლო
საწყობში მიბარების ვალდებულებით-ს ამართლებრივი ურთიერთობიდან წარმოშობილი
კანონისმიერ
 ი გირავნობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მოგირავნეს აქვს გირავნო
ბის საგნიდან თავისი მოთხოვნების უპირატესი დაკმაყოფილების უფლება ყველა სხვა მო
გირავნესთან შედარებით.
როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, სანივთო უფლებებს მიდევნების თვისება ახასია
თებთ და გირავნობისა თუ იპოთეკის გამოყენება შესაბამის ქონებაზე, არ ნიშნავს იმას,
რომ ეს ქონება ბრუნვაუნარიანი ობიექტი აღარ არის და მისი განკარგვის უფლება მე
საკუთრეს წართმეული აქვს. სამოქალაქო კოდექსი ითვალისწინებს გირავნობის საგნის
გასხვისების შესაძლებლობას რა დროსაც შემძენზე გირავნობით დატვირთული საკუთრე
ბა გადადის, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მფლობელობითი გირავნობის არსებობისას,
მესაკუთრე გირავნობის საგანს გაასხვისებს და მოგირავნე ან მის მიერ შესაბამისად უფ
ლებამოსილი პირი გირავნობის საგნის მფლობელობას შემძენს გადასცემს. მითითებულ
საგამონაკლისო შემთხვევაში გირავნობის უფლება წყდება და შემძენზე დაუტვირთავი
საკუთრება გადადის. ასევე გამონაკლისს წარმოადგენს დამგირავებლის მიერ გირავნო
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ბის საგნის ჩვეულებრივი სამეწარმეო საქმიანობის ფარგლებში გასხვისება, რა დროსაც
შემძენზე დაუტვირთავი საკუთრება გადადის, მიუხედავად იმისა, იცოდა თუ არა შემძენმა
გირავნობის შესახებ. ეს წესი არ გამოიყენება, თუ შემძენი და დამგირავებელი არაკე
თილსინდისიერად მოქმედებდნენ.
რაც შეეხება რეგისტრირებული გირავნობის საგნის გასხვისებას, ამ შემთხვევაში დამ
გირავებელსა და შემძენს ერთობლივად ეკისრებათ საჯარო რეესტრშ ი, ხოლო საგზაო
მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღ
ვრულ სატრანსპორტო საშუალებასა და სასოფლო-სამეურნეო მანქანის დამხმარე ტექ
ნიკურ საშუალ
 ებაზე – საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში – საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში შემძენის დამგირავებლად რეგის
ტრაციის ვალდებულება,
ა რომლის შეუსრულებლობის შემთხვევაშიც სოლიდარულად
აგებენ პასუხს ამ ვალდებულების შეუსრულებლობით გამოწვეული ნებისმიერი ზი
ანისათვის.
ის
მიუხ ედავად იმისა, რომ შესაბამის ქონებაზე გირავნობის გამოყენება მისი განკარგვ ის
აკრძ ალვას არ იწვევს, სამოქალაქო კოდექსი მხარეებს საშუალ
 ებას აძლევს შეთანხმ დ
 ნენ,
რომ დამგირავებელი არ გაასხვ ისებს და არ დააგირავებს გირავნობის საგანს გირავნობის
უფლების შეწყვეტამდე. დამგირავებლის მიერ შეთანხმ ებით გათვალისწინებული ამ ვალდე
ბულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მოგირავნეს თავისი მოთხოვნის დაუყ ოვნებლივ
დაკმაყოფილების უფლება აქვს.
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, გირავნობა აქცესორული უფლებაა და მოთხოვნასთან ერ
თად არსებობს. ამდენად სხვა პირისათვის მოთხოვნის გადაცემით ამ პირზე გირავნობის
უფლებაც გადადის. გირავნობის უფლება არ შეიძლება გადაეც
 ეს სხვა პირს შესაბამისი
მოთხოვნის გადაცემის გარეშე. თუ მოთხოვნის გადაცემისას გამორიცხულია გირავნო
ბის უფლების გადაცემა, მაშინ გირავნობის უფლება წყდება. გირავნობის უფლება ასევე
შეწყდება, თუ მფლობელობითი გირავნობით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის დათმობისას
მოთხოვნის დათმობის მომენტიდან გონივრულ ვადაში, ახალი კრედიტორი არ მოითხოვს
გირავნობის საგნის მისთვის ან მის მიერ უფლებამოსილი პირისთვის გადაცემას ან გირავ
ნობის უფლების რეგისტრ
 აციას.
ყოველი მესამე პირი, რომლის უფლებრივი მდგომარეობ აც გირავნობის საგნის რეა
ლიზაციის შედეგად შეიძლება გაუა რ
 ესდეს, უფლებამოსილია დააკმაყოფილოს მოგირავ
ნის მოთხოვნა და ამ გზით შეიძინოს მისი უფლებები დამგირავებლისა და შესაძლო მოვა
ლე მესამე პირის მიმართ.
სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, როდესაც დაგირავებულია მოთხოვნა, ხოლო მოვა
ლე ვალდებულებას გირავნობის ვადის გასვლამდე ასრულებს, მაშინ შესრულება იკავებს
მოთხოვნის ადგილს, თუკი მხარეთა შეთანხმ ებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
გირავნობის საგნის დაკარგვ ასთან, დაზიან ებასთან, განადგურებასთან ან გაუფ
 ასურებას
თან დაკავშირებით მიღებული ნებისმიერ
 ი ანაზღაურ
 ება, მათ შორის, სადაზღვევო ანაზღა
ურება, იკავებს გირავნობის საგნის ადგილს, თუ მხარეთა შეთანხმ ებით სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული. ასეთ შემთხვევებში დამგირავებელს უფლება აქვს მის მიერ მიღებული
თანხით შეიძინოს დაკარგული, დაზიან ებული, განადგურებული, გაუფ
 ასურებული ნივთის
შემცვ ლელი ნივთი, რომელიც დაიკავებს გირავნობის საგნის ადგილს. გირავნობის საგნის
ზემოთ მითითებულ ცვლილებებს სამოქალაქო კოდექსი სუროგაციას უწოდებს.
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3.7.5 გირავნობა – შეწყვეტა, გირავნობის საგნის რეალიზაცია

სამოქალაქო კოდექსი გირავნობის უფლების შეწყვეტის შემდეგ საფუძვლებს იცნობს:
 	 გირავნობის უფლება, თავისი აქცესორული ბუნებიდან გამომდინარე, წყდება იმ
მოთხოვნის გაუქმებასთან ერთად, რომლის უზრუნველსაყოფადაც იგი არსებობს;
 	 გირავნობის უფლება წყდება, თუ გირავნობის საგანი ფიზიკურად შეწყვეტს არსებობას;
 	 რეგისტრ
 ირებული გირავნობის უფლება წყდება იმ შემთხვევაში, როცა მოგირავნე უარს
იტყვის გირავნობაზე რეგისტრ
 აციის გზით;
 	 მფლობელობითი გირავნობის უფლება წყდება იმ შემთხვევაში, როცა მფლობელობა
დამგირავებელს უბრუნდება ან მოგირავნე უარს ამბობს გირავნობის უფლებაზე;
 	 გირავნობის უფლება წყდება, თუ გირავნობის საგანი გადადის მოგირავნის საკუთრება
ში. ამ შემთხვევას სამოქალაქო კოდექსი კონსოლიდაციის ტერმინით მოიხსენიებს.
გირავნობის უფლების შეწყვეტა იმ მოთხოვნის დაკმაყოფილებით, რომლის უზრუნველ
საყოფადაცაა ის გამოყენებული, მხარეებ ისთვის, ალბათ, ყველაზე სასურველი სცენარია.
გირავნობის უფლების შეწყვეტის შემთხვევაში მოგირავნე ვალდებულია მის მფლობელო
ბაში არსებული საგანი დაუბრუნოს დამგირავებელს.
ელს რეგისტრ
 ირებული გირავნობის უფ
ლების შეწყვეტისას დამგირავებელს უფლება აქვს მოგირავნეს მოსთხოვოს გირავნობის
უფლების შეწყვეტის დაუყოვნებელი რეგისტრ
 აცია საჯარო რეესტრშ
 ი/მომსახურების
სააგენტოში.
ი თუ არ არსებობს დამგირავებლის მოთხოვნა გირავნობის უფლების შეწყვე
ტის დაუყ ოვნებელი რეგისტრ
 აციის შესახებ, მოგირავნე ვალდებულია გირავნობის უფლების
შეწყვეტიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში მიმართოს საჯარო რეესტრ
 ს /მ ომსახურების
სააგ
 ენტოს გირავნობის უფლების შეწყვეტის რეგისტრ
 აციის მიზნით. ამ ვალდებულების შე
უსრულებლობის შემთხვევაში დამგირავებელს აქვს მოგირავნისაგან ზიან ის ანაზღაურ
 ების
მოთხოვნის უფლება. გირავნობის უფლების შეწყვეტის რეგისტრ
 აციის მოთხოვნის უფლება
აქვს დამგირავებელსაც. ასეთ შემთხვევაში, გირავნობის უფლების შეწყვეტის შესახებ სა
რეგისტრ
 აციო განცხადებას თან უნდა დაერთოს მოგირავნის მიერ გაცემული წერილობითი
საბუთი, რომელიც ადასტურებს გირავნობის უფლების შეწყვეტას.
გირავნობის საგნის რეალ
 იზაციის ან მის საკუთრებაში გადაცემის მოთხოვნის უფლება
მოგირავნეს აქვს მოვალის მიერ გირავნობით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის შეუსრულებ
ლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, გირავნობის საგნის რე
ალიზაცია ან მოგირავნის საკუთრებაში მისი გადასვლა დამგირავებლისთვის ეკონომიკური
თვალსაზრისით არასასურველია, თუმცა გირავნობა, სწორედ ისეთი შემთხვევებისთვისაა
გათვალისწინებული, როდესაც მოვალე ვერ ასრულებს მასზე დაკისრებულ ვადამოსულ
ვალდებულებას.
მოგირავნის დაკმაყოფილება ხდება გირავნობის საგნის რეალიზაციით ან მოთხოვ
ნის დაკმაყოფილების მიზნით დაგირავებული ნივთის მოგირავნის საკუთრება
ში გადაცემით.
ით დაგირავებული ნივთი შეიძლება გადავიდეს კრედიტორის (მოგირავნის)
საკუთრებაში კანონით გათვალისწინებულ საფუძველზე მხოლოდ რეგისტრირებული გი
რავნობის შემთხვევაში და ამის შესახებ პირდაპირ უნდა აღინიშნოს ხელშეკრულე
ბაში.
ი გირავნობის საგნის მოგირავნის საკუთრებაში გადასვლასთან დაკავშირებით სამო
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ქალაქო კოდექსმ ა განვითარების სხვადასხვ ა ეტაპი განვლო. დროის გარკვ ეულ პერიოდში
სამოქალაქო კოდექსის შესაბამის თავში პირდაპირ იყო მითითებული, რომ დაუშვებელი
იყო გირავნობის საგნის მოგირავნის საკუთრებაში გადაცემა. აღნიშნული სიხისტე საკმა
ოდ მოუქნელს და არაეფ
 ექტურს ხდიდა გირავნობის ინსტ
 იტუტს, ამიტომაც კანონმდ
 ებელმა
მიდგომა რადიკალურად შეცვალა და გირავნობის საგნის მოგირავნის საკუთრებაში გადას
ვლა შესაბამისი წინაპირობების არსებობისას დასაშვებად მიიჩნია.
თუ კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. მოთხოვნა დაკმაყოფილებულად
ითვლება იმ შემთხვევაშიც, როდესაც გირავნობის საგნის რეალ
 იზაციიდან ამონაგები თან
ხა საკმარისი არ არის გირავნობით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის დასაფარად ან გირავ
ნობის საგნის ღირებულება მთლიან ად არ ფარავს ამ მოთხოვნის ოდენობას, თუ მხარეთა
შეთანხმებით სხვა რამ არ არის დადგენილი.
ი გამოდის რომ, თუკი მხარეებს ხელშეკრუ
ლებაში წინასწარ აქვთ განსხ ვ ავებული წესი დადგენილი, მაშინ მხარეთა მიერ შეთანხმ ებულ
პირობას მიენ იჭება უპირატესობა. თუ გამსესხებელი/კრ
 ედიტის გამცემი არ არის საქარ
თველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობისადმი დაქვემდებარებული სუბიექტი,
ი
ფიზიკურ პირზე (მათ შორის, ინდივიდუალ
 ურ მეწარმეზე) გაცემული სესხის/კრ
 ედიტის ხელ
შეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნა დაკმაყოფილებულად ითვლება იმ შემთხვე
ვაშიც,
იც როდესაც გირავნობის საგნის (საგნების) ან გირავნობის საგნისა (საგნებისა) და
იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის (ნივთების) რეალ
 იზაციიდან ამონაგები თანხა საკ
მარისი არ არის გირავნობით ან გირავნობითა და იპოთეკით უზრუნველყოფილი მოთხოვ
ნის დასაფარავად ან გირავნობის საგნის (საგნების) ღირებულება ან გირავნობის საგნისა
(საგნებისა) და იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის (ნივთების) ღირებულება მთლი
ანად არ ფარავს ამ მოთხოვნის ოდენობას. მხარეთა შორის სხვაგვარი შეთანხმება
დაუშვებელია. საქართველოს ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია მისი ზედამხედველო
ბისადმი დაქვემდებარებულ სუბიექტებს დაუდგინოს ამ ნაწილით გათვალისწინებულისაგან
განსხ ვ ავებული წესი ან/დ
 ა დამატებითი წესი.
თუ გირავნობის საგანი რამდენჯერმეა დაგირავებული,
ი მაშინ მისი რეალ
 იზაციის უფ
ლება აქვს ნებისმიერ მოგირავნეს მოთხოვნის შესრულების ვადის დადგომისას.
ას მოგი
რავნეს, რომლის გირავნობის უფლებაც წინ უსწრებს რეალ
 იზაციის განმახორციელ
 ებელი
მოგირავნის უფლებას, შეუძლია გირავნობის საგნის შესაძლო რეალ
 იზაციის შესახებ შემდ
გომი მოგირავნის წერილობითი შეტყობინების მიღების დღიდან ორი კვირის განმავლობა
ში აცნობოს შემდგომ მოგირავნეს იმის თაობ აზე, რომ:
 იგი სარგებლობს გირავნობის საგნის რეალ
 იზაციის უფლებით. ამ შემთხვევაში შემდ
გომი მოგირავნე ვერ განახორციელ
 ებს რეალ
 იზაციას და რეალ
 იზაციის განხორციელ
 ების
ვალდებულება დაეკ ისრება წინა მოგირავნეს;
 იგი თანახმაა, რომ გირავნობის საგნის რეალ
 იზაცია განახორციელ
 ოს შემდგომ
მა მოგირავნემ, ოღონდ იმ პირობით, რომ რეალიზაციიდან ამონაგები თანხიდან თავისი
მოთხოვნა უპირატესად დაკმაყოფილდება.
ასეთ შემთხვევებში რეალ
 იზაციიდან ამონაგები თანხიდან შემდგომი მოგირავნის
მოთხოვნის უპირატესად დაკმაყოფილდება წინა მოგირავნის მოთხოვნა. თუ წინა მოგირავ
ნე არ ისარგებლებს ზემოთ გათვალისწინებული უფლებებით, გირავნობის საგანი დატვირ
თული რჩება იმ მოგირავნეთა უფლებებით, რომელთა გირავნობის უფლებაც წინ უსწრ
 ებს
რეალ
 იზაციის განმახორციელ
 ებელი მოგირავნის უფლებას. რეალ
 იზაციის განმახორციე
ლებელ მოგირავნესა და შემძენს ეკისრებათ საჯარო რეესტრ
 შ ი/მომსახურების სააგ
 ენტოში
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შემძენის დამგირავებლად რეგისტრ
 აციის ვალდებულება, რომლის შეუსრულებლობის შემ
თხვევაშიც სოლიდარულად აგებენ პასუხს ამ ვალდებულების შეუსრულებლობით გამოწვე
ული ნებისმიერ
 ი ზიან ისათვის.
მოგირავნე ვალდებულია რეალიზაციამდე ორი კვირით ადრე გირავნობის საგნის რე
ალიზაციის თაობ აზე წერილობით გააფრთხილოს დამგირავებელი და სხვა მოგირავნეები.
რეალ
 იზაცია შეიძლება განხორციელდეს დამგირავებლისა და სხვა მოგირავნეებ ის წი
ნასწარი წერილობითი გაფრთ
 ხილების გარეშეც, თუ:
 	 არსებობს გირავნობის საგნის საბაზრო ან საბირჟო ფასის დაცემის რეალური საფრთხე;
 	 გირავნობის საგანი მალფუჭებადია.
მოგირავნე კარგავს გირავნობის საგნის რეალ
 იზაციის უფლებას, თუ დამგირავებლი
სათვის ზემოთ აღნიშნული შეტყობინების ჩაბარების დღიდან ნებისმიერ დროს, ვიდრე არ
განხორციელ
 ებულა გირავნობის საგნის რეალ
 იზაცია, შესრულდება უზრუნველყოფილი
მოთხოვნა.
მოგირავნე უფლებამოსილია უშუალ
 ოდ მოახდინოს გირავნობის საგნის რეალ
 იზაცია,
თუ არსებობს ამის შესახებ მოგირავნისა და დამგირავებლის შეთანხმ ება. უშუალ
 ოდ მოგი
რავნის მიერ გირავნობის საგნის პირდაპირი მიყიდვის გზით რეალ
 იზაციის შემთხვევაში
მოგირავნე ვალდებულია, გირავნობის საგანი გაასხვ ისოს სამართლიან და გონივრულ
ფასში თავისი, დამგირავებლისა და სხვა მოგირავნეებ ის ინტერესების გათვალისწინებით,
ამ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მოგირავნე პასუხს აგებს დამგირავებ
ლისა და სხვა მოგირავნეებ ისთვის მიყენებული ზიან ისათვის.
თუ გირავნობის საგანს აქვს საბირჟო ან საბაზრო ფასი, მოგირავნეს შეუძლია გირავნო
ბის საგნის გაყიდვა მიანდოს სპეციალ
 ურ სავაჭრო დაწესებულებას.
გირავნობის საგნის რეალ
 იზაციიდან ამონაგები თანხიდან პირველ რიგში დაიფარება
რეალიზაციის ხარჯები და დაკმაყოფილდება რეალ
 იზაციის განმახორციელ
 ებელი მოგი
რავნის მოთხოვნა.
ა
გირავნობით რამდენჯერმე დატვირთული საგნის რეალ
 იზაციის განმახორციელ
 ებელი
მოგირავნე ვალდებულია რეალ
 იზაციის ხარჯების დაფარვისა და თავისი მოთხოვნის დაკ
მაყოფილების შემდეგ დარჩენილი თანხა შეინახოს ნოტარიუსთან დეპოზიტზე შემდგო
მი მოგირავნეებ ის მოთხოვნების დაკმაყოფილების უზრუნველსაყოფად. ყოველი შემდგო
მი მოგირავნის მოთხოვნა დაკმაყოფილდება წინა მოგირავნის მოთხოვნის სრულად
დაკმაყოფილების შემდეგ.
ეგ გირავნობით უზრუნველყოფილი ყველა მოთხოვნის სრულად
დაკმაყოფილების შემდეგ, აგრეთვე შემდგომი მოგირავნეებ ის არარსებობისას ამონაგე
ბიდან დარჩენილი თანხა დამგირავებელს უნდა გადაეცეს.
ეს გირავნობის საგნის რეა
ლიზაციის განმახორციელ
 ებელი მოგირავნე პასუხს აგებს სხვა მოგირავნეებ ის წინაშე იმ ზი
ანისათვის, რაც წარმოიშობა ზემოთ მითითებული ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის.
მოგირავნესა და დამგირავებელს წერილობითი ფორმით დადებულ გარიგებაში
შეუძლიათ გაითვალისწინონ, რომ გირავნობის საგნის მოგირავნისათვის გადაცემა და რეა
ლიზაცია შეიძლება განხორციელდეს ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურ
ცლის საფუძველზე.
ე ასეთ შემთხვევაში, მხარეთა შორის დადებული გარიგება დადასტურე
ბულ უნდა იქნეს სანოტარო წესით. რეალ
 იზაციის აღნიშნული გზა საკმაოდ საფრთხილოა,
რამეთუ გირავნობის გაფორმების ეტაპზე მხარეებ ი ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ ხელშეკ
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რულებაში მითითებულ პუნქტ
 ებს, ხოლო მოგირავნის დაკმაყოფილების ეტაპზე სასამართ
ლოსთვის გვერდის ავლით, ნოტარიუს ის მიერ გაცემული სააღსრ
 ულებო ფურცლ
 ის საფუძ
ველზე გირავნობის საგნის რეალ
 იზაცია ნეგატიურ მოულ
 ოდნელობად ევლინებათ.
დამგირავებელსა და მოგირავნეს შეუძლიათ ასევე შეთანხმ დ
 ნენ გირავნობის საგნის
რეალ
 იზაციის განსხ ვ ავებულ წესზე, რომელიც განსხ ვ ავდება ამ თავში მოცემული წესებისა
გან. ასეთ შემთხვევაში გირავნობის საგნის რეალ
 იზაცია უნდა განხორციელდეს გონივრულ
და სამართლიან ფასში დამგირავებლისა და სხვა მოგირავნეებ ის ინტერესების გათვალის
წინებით.
გირავნობის საგნის რეალ
 იზაციით შემძენზე გადადის დაუტვირთავი საკუთრება, გარდა
სკ-ს 279-ე მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა.88
მოგირავნის მიერ გირავნობის საგნის არამართლზომიერი რეალიზაციის შემთხვევაში
შემძენი იძენს საკუთრების უფლებას, თუ იგი ამ ფაქტის მიმართ კეთილსინდისიერია.
რეალიზაციის განხორციელების შემდეგ რეალიზაციის განმახორციელებელი მოგირავ
ნე ვალდებულია, რეალიზაციის განხორციელებიდან გონივრულ ვადაში, გაუმართლებელი
დაყოვნების გარეშე, წარუდგინოს დამგირავებელს წერილობითი ანგარიში გირავნობის
საგნის რეალიზაციის შესახებ, რომელიც უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას რეალიზაციის ხარ
ჯების, რეალიზაციიდან ამონაგები თანხისა და ამ თანხის გამოყენების თაობაზე.
3.7.6 იპოთეკ
 ა – ცნება, მახასიათებლები, წარმოშობა

იპოთეკა გირავნობის მსგავსად მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებას წარმოად
გენს, თუმცა გირავნობისგან განსხვავებით იპოთეკა უძრავი ნივთების მიმართ გამოიყენე
ბა. ლეგალური დეფინიციის მიხედვით, უძრავი ნივთი შეიძლება ისე იქნეს გამოყენებული
(დატვირთული) მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, რომ უზრუნველყოფილ კრედიტორს
მიეცეს უფლება, სხვა კრედიტორებთან შედარებით პირველ რიგში მიიღოს თავისი მოთხოვ
ნის დაკმაყოფილება ამ ნივთის რეალიზაციით ან მის საკუთრებაში გადაცემით.
სამოქალაქო კოდექსშ ი მოცემული იპოთეკის მარეგულირებელი ნორმების ანალიზის
შედეგად შეგვიძლია იპოთეკის, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალ
 ების ძირი
თადი მახასიათ
 ებლები გამოვყოთ:
 	 შესაძლებელია ერთი პირის (კრედიტორის) მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად იპო
თეკა დაედოს არა მხოლოდ უშუალოდ პირადი მოვალის, არამედ მესამე პირის
ქონებასაც.
აც აღნიშნული გამომდინარეობს სამოქალაქო კოდექსის ნორმიდან, რომლის
თანახმადაც თუ უძრავი ნივთის მესაკუთრე იმავდროულ
 ად არ არის იპოთეკით უზრუნ
ველყოფილი მოთხოვნის პირადი მოვალე, მას მაინც შეუძლია იპოთეკარს წაუყ ენოს ის
შესაგებელი, რომლის უფლებაც მხოლოდ პირად მოვალეს აქვს, მათ შორის, შესაგებ
ლები ფულად ვალდებულებათა გაქვითვისა და მოთხოვნის გასაჩივრების გამო. გარ
და ამისა, უძრავი ნივთის მესაკუთრე უფლებამოსილია დააკმაყოფილოს კრედიტორი,
როცა მოთხოვნის შესრულების ვადა უკვე დადგა, ან როცა პირადი მოვალე უფლება
88

თუ რეალიზაციის განმახორციელებელი მოგირავნის გირავნობაზე ადრე სხვა მოგირავნის გირავნობაა
წარმოშობილი და რეალიზაციის განმახორციელებელი მოგირავნის მიერ მისთვის შეტყობინების
მიუხედავად, წინა მოგირავნე არ ისარგებლებს კანონით გათვალისწინებული უფლებებით, გირავნობის
საგანი დატვირთული რჩება იმ მოგირავნეთა უფლებებით, რომელთა გირავნობის უფლებაც წინ უსწრებს
რეალიზაციის განმახორციელებელი მოგირავნის უფლებას.
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მოსილია შეასრულოს შესაბამისი მოქმედება. თუ მესაკუთრე არ არის პირადი მოვალე,
მოთხოვნა გადადის მასზე მაშინ, როცა მესაკუთრე კრედიტორს დააკმაყოფილებს.
 	 იპოთეკის ისევე როგორც გირავნობის არსებობა ნივთის მესაკუთრეს არ უზღუ
დავს ნივთის განკარგვ
 ის უფლებამოსილებას.
ას უფრო მეტიც, სამოქალაქო კოდექ
სი პირდაპირ მიუთ
 ითებს, რომ, თუ კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული,
შეთანხმ ება, რომლითაც მესაკუთრე კრედიტორის წინაშე იღებს ვალდებულებას, არ
გაასხვ ისოს, არ ისარგებლოს ან სხვანაირად არ დატვირთოს უძრავი ნივთი, ბათილია.
ერთადერთი გამონაკლისი რასაც სამოქალაქო კოდექსი უშვებს შემდეგში მდგომარე
ობს – იპოთეკის ხელშეკრულებით მესაკუთრემ კრედიტორის წინაშე შეიძლება აიღოს
ვალდებულება, რომ მის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთს არ დატვირთავს აღნა
გობის უფლებით. აღნიშნული გამონაკლისი აღნაგობის უფლების სამართლებრივი ბუ
ნებითაა განპირობებული. როგორც წინა თავებში უკვე აღვნიშნეთ, აღნაგობის უფლება
ყოველთვის პირველი რიგის უფლებად რეგისტრ
 ირდება, მიუხ ედავად მისი წარმოშო
ბის დროისა. ამიტომაც სამოქალაქო კოდექსი მხარეს საშუალ
 ებას აძლევს ხელშეკრუ
ლებით დაიცვას თავი და იპოთეკის საგნის მესაკუთრეს საგნის აღნაგობით დატვირთვის
უფლება შეუზღუდოს.
 	 იპოთეკა არ ვრცელდება უძრავი ნივთის ნაყოფზე,
ე თუ მხარეთა შეთანხმ ებით სხვა
რამ არ არის გათვალისწინებული. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, გირავნობასთან მიმართე
ბით სამოქალაქო კოდექსი საპირისპირო დათქმ ას ითვალისწინებს – გირავნობის უფ
ლება ვრცელდება გირავნობის საგნიდან მიღებულ ნაყოფზე, თუ მხარეთა შეთანხმ ებით
სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
 	 გირავნობის მსგავსად ერთი უძრავი ნივთი შეიძლება რამდენჯერმე დაიტვირთოს
იპოთეკით,
ით ხოლო რიგითობა იპოთეკის შესახებ განცხადების რეგისტრ
 აციის თარიღის
მიხედვით განისაზღვრება.
 	 გირავნობის მსგავსად იპოთეკაც აქცესორული უფლებაა, ამიტომაც იპოთეკა და
მის საფუძვლად არსებული მოთხოვნა მხოლოდ ერთდროულ
 ად და ერთობლივად შე
იძლება იქნეს სხვა პირისათვის გადაცემული. მოთხოვნის გადაცემასთან ერთად ახალ
კრედიტორზე გადადის იპოთეკაც. მოთხოვნის გადაცემა მხოლოდ მაშინ ჩაითვლება
ნამდვილად, როდესაც წერილობითი ფორმით დადებული გარიგება იპოთეკის დადგე
ნის შესახებ ან იპოთეკის მოწმობა89 (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გადაეც
 ემა ახალ
კრედიტორს. მოთხოვნის გადაცემა საჯარო რეესტრ
 შ ი რეგისტრ
 ირდება, გარდა იმ შემ
თხვევისა, როდესაც გაცემულია იპოთეკის მოწმობა. თუ ახალ კრედიტორზე მოთხოვნის
გადასვლის შემდეგ მოვალე უხდის ძველ კრედიტორს, ეს გადახდა არ ათავისუფლებს
მას ახალი კრედიტორის წინაშე ვალდებულებისაგან მაშინაც, როცა მან გადასვლის შე
სახებ არაფერი იცოდა.
იპოთეკა, ისევე როგორც გირავნობა, შეიძლება ასევე გამოყენებულ იქნეს სამომავლო
ან პირობით მოთხოვნასთან დაკავშირებით, თუ იპოთეკის დადგენის მომენტისათვის შესაძ
ლებელია ამ მოთხოვნის განსაზღვრა.
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სანივთო სამართალი

გირავნობის მარეგულირებელი ნორმების მსგავსად იპოთეკის დამდგენ ნორმებზე
ასახვა ჰპოვა როგორც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრებასთან მიმარ
თებით კანონმდ
 ებლობაში განხორციელ
 ებულმა ცვლილებებმა, ისე ხელშეკრულების თავი
სუფლების კონცეფციაშ ი პირების დაცვის მიზნით განპირობებულმა ჩარევამ.
გირავნობის მსგავსად იპოთეკის თავშიც ვხვდებით დანაწესს, რომლის მიხედვითაც
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად
გამოყენების (დატვირთვის) შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იქნეს სასოფლო-სამე
ურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით დად
გენილი წესი. აღნიშნულ კანონთან დაკავშირებით წინა თავებში უკვე ვისაუბრეთ, თუმცა
იპოთეკასთან მიმართებით აღსანიშნავია კანონის მე-6 მუხლის შინაარსიც: დაუშვებელია
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საკუთრებაში გადასვლის პირობით
მისი უზრუნველყოფის საშუალ
 ებად გამოყენება უცხოელ
 ის, საზღვარგარეთ რეგისტრ
 ირე
ბული იურიდიულ
 ი პირის ან/დ
 ა საქართველოში რეგისტრ
 ირებული იმ კერძო სამართლის
იურიდიულ
 ი პირის სასარგებლოდ, რომლის დომინანტი პარტნ იორ
 ია უცხოელ
 ი/საზღვარ
გარეთ რეგისტრ
 ირებული იურიდიულ
 ი პირი ან რომლის დომინანტი პარტნ იორ
 ის დადგენა
ზემოთ ჩამოთვლილი სუბიექტებით (საქართველოს სახელმწ იფო, საქართველოს ავტონო
მიურ
 ი რესპუბლიკა, საქართველოს მუნიციპალიტეტი, საქართველოს საჯარო სამართლის
იურიდიულ
 ი პირი, საქართველოს მოქალაქე) ვერ ხერხდ
 ება. ასევე დაუშვებელია უცხოე
ლის, საზღვარგარეთ რეგისტრ
 ირებული იურიდიულ
 ი პირის ან/დ
 ა საქართველოში რეგისტ
რირებული იმ კერძო სამართლის იურიდიულ
 ი პირის სასარგებლოდ, რომლის დომინანტი
პარტნ იორ
 ია უცხოელ
 ი ან/დ
 ა საზღვარგარეთ რეგისტრ
 ირებული იურიდიულ
 ი პირი ან რომ
ლის დომინანტი პარტნ იორ
 ის დადგენა ზემოთ ჩამოთვლილი სუბიექტებით (საქართველოს
სახელმწ იფო, საქართველოს ავტონომიურ
 ი რესპუბლიკა, საქართველოს მუნიციპალიტეტი,
საქართველოს საჯარო სამართლის იურიდიულ
 ი პირი, საქართველოს მოქალაქე) ვერ ხერ
ხდება, ისეთი მოთხოვნის ან უფლების დათმობა, რომელიც ითვალისწინებს სასოფლო-სა
მეურნეო დანიშნულების მიწაზე საკუთრების უფლების წარმოშობას.
საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულ საერთაშორისო ფინანსურ
ინსტიტუტზე ან საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ ფინანსურ ინსტი
ტუტზე,
ე რომლის დომინანტი პარტნ იორ
 ია უცხოელ
 ი ან/დ
 ა საზღვარგარეთ რეგისტრ
 ირებუ
ლი იურიდიულ
 ი პირი ან რომლის დომინანტი პარტნ იორ
 ის დადგენა ზემოთ ჩამო თვლილი
სუბიექტებით (საქართველოს სახელმწ იფო, საქართველოს ავტონომიურ
 ი რესპუბლიკა, სა
ქართველოს მუნიციპალიტეტი, საქართველოს საჯარო სამართლის იურიდიულ
 ი პირი, სა
ქართველოს მოქალაქე) ვერ ხერხდ
 ება, აღნიშნული აკრძ ალვები არ ვრცელდება, თუ ისინი
საქართველოს კანონმდ
 ებლობით ნებადართულ საქმიან ობის ახორციელ
 ებენ.
სამოქალაქო კოდექსმ ა საკმაოდ მკაცრი პოზიცია დაიჭირა იმ პირების მიერ გაცემუ
ლი სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალ
 ებად უძ
რავი ქონების გამოყენებასთან მიმართებით, რომლებიც საქართველოს ეროვნული ბანკის
ზედამხედველობისადმი დაქვემდებარებული პირები არ არიან. 2018 წლის ცვლილების
შესაბამისად, ფიზიკურ პირზე (მათ შორის, ინდივიდუალ
 ურ მეწარმეზე) გასაცემი/გაცემული
სესხის/კრ
 ედიტის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუა
ლებად არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მის ან სხვა ფიზიკური პირის საკუთრებაში
არსებული უძრავი ნივთი, აგრეთვე წყლის და საჰაერ
 ო სატრანსპ
 ორტო საშუალება.
ა
თუმცაღა ეს შეზღუდვა არ ვრცელდება საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქარ
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თველოს ორგანული კანონის შესაბამისად საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედ
ველობისადმი დაქვემდებარებული კომერციულ
 ი ბანკის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცი
ის, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულების − საკრედიტო კავშირის და სესხის გამცემი
სუბიექტის მიერ დასადები/დადებული სესხის/კრ
 ედიტის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე
მოთხოვნის უზრუნველყოფაზე. ამასთანავე, მითითებული შეზღუდვა არ მოქმედებს, თუ მხა
რეთა შორის დადებული ხელშეკრულებით დგინდება, რომ იპოთეკით დატვირთული უძრა
ვი ნივთი საცხოვრებელ სადგომად გამოყენების მიზნით სარგებლობაში გადაეცემა
იპოთეკარ ფიზიკურ პირს (მათ შორის, ინდივიდუალ
 ურ მეწარმეს), ან ადგილსამყოფლად
(იურიდიულ მისამართად) გამოყენების მიზნით გადაეც
 ემა იპოთეკარ იურიდიულ პირს.
თუმცაღა, თუ ერთი და იმავე ფიზიკური პირის (მათ შორის, ინდივიდუალ
 ური მეწარმის) ან
იურიდიულ
 ი პირის სასარგებლოდ რეგისტრ
 ირებულია ორი იპოთეკის უფლება, მესამე და
ყოველი მომდევნო იპოთეკის ხელშეკრულების დადებისას მასზე გავრც
 ელდება ზემოთ მი
თითებული შეზღუდვა.
მარეგისტრ
 ირებელი ორგანოსათვის იპოთეკის უფლების რეგისტრ
 აციის მიზნით წარდ
გენილი იპოთეკის ხელშეკრულების შინაარსისთვის, მასში მითითებული ფაქტობრივი გა
რემოებ ების ნამდვილობისა და მართლზ ომიერ
 ებისათვის პასუხისმგ
 ებელი არიან უშუალ
 ოდ
იპოთეკის ხელშეკრულების მხარეებ ი, რაც სრულიად ლოგიკურად გამომდინარეობს რეეს
ტრის ფუნქც
 იურ
 ი სტატუსიდან.
იპოთეკა იურიდიულ ძალას საჯარო რეესტრშ
 ი რეგისტრაციის მომენტიდან იძენს.
იძენს
რეგისტრ
 აცია ხდება ერთ-ერთი მხარის მიერ გარიგების წარდგენის საფუძველზე. გარიგება
ან გარიგების მონაწილე მხარეთა ხელმოწერების ნამდვილობა დამოწმებული უნდა იყოს
კანონით დადგენილი წესით. გარიგებაში უნდა აღინიშნოს უძრავი ნივთის მესაკუთრე,
იპოთეკარი, სავარაუდო მოვალე მესამე პირი.
ი მხარეთა შეთანხმ ებით გარიგებაში შე
საძლებელია აღინიშნოს აგრეთვე უზრუნველყოფილი მოთხოვნის ოდენობა, სარგებელი,
შესრულების ვადა და სხვა პირობები.
სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად დადებული
იპოთეკის ხელშეკრულება უნდა დამოწმდეს სანოტარო წესით.
ით იპოთეკის ხელშეკრულე
ბის დამოწმებისას ნოტარიუს ი ვალდებულია განუმარტოს ხელშეკრულების მხარეებს ის სა
მართლებრივი შედეგები, რომლებიც მოჰყვ ება მათ მიერ სესხისა და იპოთეკის ხელშეკ
რულებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევას. ბუნებრივია, სანოტარო
დამოწმების წესი არ ვრცელდება კომერციულ
 ი ბანკის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისა
და არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულების − საკრედიტო კავშირის მოთხოვნების უზრუნ
ველსაყოფად დადებულ იპოთეკის ხელშეკრულებებზე, წინააღმდ
 ეგ შემთხვევაში ამ ტიპის
დაწესებულებების საქმიან ობა გაუმ ართლებლად შეიზღუდებოდა.
3.7.7 – იპოთეკა – სახეები

სამოქალაქო კოდექსის იპოთეკის მარეგულირებელი ნორმების ანალიზის შედეგად
შეიძლება დავასკვ ნათ, რომ კოდექსი ადგენს სტანდარტული (ჩვეულებრივი) იპოთეკისა
და საერთო იპოთეკის სახეებს. იურიდიულ ლიტერატურაში შესაძლოა შევხვ დეთ საბარა
თე იპოთეკის სახესაც, რომელიც საჯარო რეესტრ
 ის მიერ იპოთეკის მოწმობის გაცემით
დგინდება.
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ჩვეულებრივია იპოთეკა,
ა როდესაც იპოთეკარის მოთხოვნა უზრუნველყოფილია შესა
ბამისი ქონებით, რაც რეგისტრ
 ირებულია საჯარო რეესტრ
 შ ი. ასე რომ, იპოთეკას საჯარო
რეესტრ
 ის ჩანაწერი აფუძნებს. თუ მოთხოვნა უზრუნველყოფილია რამდენიმე უძრავ ნივთზე
არსებული იპოთეკით, მაშინ სახეზე გვაქვს საერთო იპოთეკა და საერთო მოთხოვნის და
საკმაყოფილებლად ყოველი ნივთი გამოიყენება. კრედიტორს შეუძლია, სურვილისამებრ,
მოთხოვნა ნებისმიერ
 ი ნივთით დაიკმაყოფილოს, თუ მხარეებ ი სხვა რამეზე არ შეთანხმ ე
ბულან.
რაც შეეხ ება იპოთეკის მოწმობას, ის ფასიან ქაღალდს წარმოადგენს, რომელიც ადას
ტურებს მისი კანონიერ
 ი მფლობელის უფლებას:
 	 მოითხოვოს იპოთეკის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულების შესრულება;
 	 ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მოთხოვნა დაიკმაყოფილოს იპოთეკის
საგნიდან.
იპოთეკის მოწმობის ფაქტობრივი მფლობელი ითვლება მის კანონიერ მფლობელად,
ვიდრე საწინააღმდ
 ეგო არ დამტკ იცდება
მხარეთა შეთანხმ ების შემთხვევაში, იპოთეკის მოწმობას კრედიტორის მოთხოვნით
საჯარო რეესტრ
 ი გასცემს, რაც რეგისტრ
 ირდება კიდეც საჯარო რეესტრ
 შ ი. სამოქალაქო
კოდექსი იმ იპოთეკის ხელშეკრულებისთვის, რომელზედაც მხარეთა შეთანხმ ებით იპოთე
კის მოწმობა გაიცემა, სანოტარო წესით დამოწმების ვალდებულებას ითვალისწინებს. იპო
თეკის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ნებისმიერ
 ი სამართლებრივი ქმედება, რომელიც
მოითხოვს სანოტარო წესით დამოწმებას, უნდა დაამოწმოს იმავე ნოტარიუსმა,
ა რომელ
მაც აღნიშნული იპოთეკის ხელშეკრულება დაამ ოწმა.
იპოთეკის მოწმობის ნამდვილობა დასტურდება საჯარო რეესტრ
 ის ბეჭდით. ის უნდა შე
იცავდეს სამოქალაქო კოდექსით დადგენილ რეკვიზიტებს. ამ წესის დარღვევა იპოთეკის
მოწმობის ბათილობას იწვევს. არსებითია ის უპირატესობა, რასაც სამოქალაქო კოდექსი
იპოთეკის მოწმობას ანიჭებს, კერძოდ, იპოთეკის მოწმობასა და საჯარო რეესტრ
 ის ჩანა
წერს შორის განსხ ვ ავების შემთხვევაში უპირატესობა იპოთეკის მოწმობას ენიჭება.
იპოთეკის მოწმობის არსებობისას უზრუნველყოფილი მოთხოვნა შესრულდება მხო
ლოდ იპოთეკის მოწმობის წარდგენის შემთხვევაში. კრედიტორი ვალდებულია, საკუთარი
მოთხოვნის დაკმაყოფილებისთანავე იპოთეკის მოწმობა გადასცეს ვალდებულების შემს
რულებელს. მოთხოვნის ნაწილობრივ დაკმაყოფილებისთანავე კრედიტორი ვალდებუ
ლია, იპოთეკის მოწმობაში შეიტანოს შესაბამისი აღნიშვნა.
იპოთეკის მოწმობაში მოცემული მოთხოვნის დათმობა ხდება იპოთეკის მოწმობაზე უფ
ლების გადამცემის სანოტარო წესით დამოწმებული ხელმოწერით. გამომდინარე იქიდან,
რომ იპოთეკის მოწმობა ჩვეულ
 ებრივი საწარმდ
 გენლო ფასიან ი ქაღალდია, შესაძლოა მი
სი გაყიდვა აუქციონზეც განხორციელდეს. თუ მოთხოვნის დათმობა იპოთეკის მოწმობის
აუქციონზე გაყიდვით ხდება, იპოთეკის მოწმობაზე კეთდება აღნიშვნა „გაყიდულია აუქ
ციონზე“ და დასტურდება სპეციალ
 ისტის სანოტარო წესით დამოწმებული ხელმოწერით.
მოთხოვნის დათმობისას გაითვალისწინება აგრეთვე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილი წესი. აღნიშ
ნული კანონის შესახებ წინა თავებში ვრცლად ვისაუბრეთ. არსებითი მნიშვნელობისაა სა
მოქალაქო კოდექსის დათქმ ა, რომლის მიხედვითაც ბათილია იპოთეკის მოწმობის სხვა
პირისთვის გადაცემის აკრძ ალვა.
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3.7.8 იპოთეკა – იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის გადასვლა იპოთეკარის
საკუთრებაში, იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის რეალიზაცია

როგორც იპოთეკის ცნების განხილვისას აღვნიშნეთ, უზრუნველყოფილ კრედიტორს
თავისი მოთხოვნის დაკმაყოფილება იპოთეკის საგნის საკუთრებაში გადაცემით ან ნივთის
რეალ
 იზაციით შეუძლია. განვიხილოთ ნივთის საკუთრებაში გადაცემის კანონისმიერ
 ი რე
გულაციებ ი.
თუ იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის მესაკუთრე გააჭ იან ურებს იპოთეკით უზ
რუნველყოფილი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას, იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივ
თი შეიძლება გადავიდეს კრედიტორის (იპოთეკარის) საკუთრებაში, თუკი კრედიტორი
(იპოთეკარი) და იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის მესაკუთრე ამის თაობ აზე ერ
თობლივი განცხადებით მიმართავენ მარეგისტრ
 ირებელ ორგანოს. ნათელია, რომ იპო
თეკის საგნის იპოთეკარის საკუთრებაში გადაცემისთვის აუცილებელია მხარეთა შეთანხმ ე
ბა. თუ იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის
ნაკვეთია, იგი კრედიტორის (იპოთეკარის) საკუთრებაში შეიძლება გადავიდეს სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით
დადგენილი მოთხოვნის გათვალისწინებით. აღნიშნულ კანონთან დაკავშირებით იხილეთ
ვრცლად წინა თავებში.
იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის კრედიტორის (იპოთეკარის) საკუთრებაში გა
დასვლისას იპოთეკით უზრუნველყოფილი მოთხოვნა დაკმაყოფილებულად ითვლება იმ
შემთხვევაშიც, როდესაც იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის ღირებულება მთლიან ად
არ ფარავს ამ მოთხოვნის ოდენობას, თუ კანონით ან მხარეთა შეთანხმ ებით სხვა რამ არ
არის დადგენილი. გამოდის რომ, გირავნობის მსგავსად თუკი მხარეებს ხელშეკრულებაში
წინასწარ აქვთ განსხ ვ ავებული წესი დადგენილი, მაშინ მხარეთა მიერ შეთანხმ ებულ პირო
ბას მიენ იჭება უპირატესობა. თუ გამსესხებელი/კრ
 ედიტის გამცემი არ არის საქართველოს
ეროვნული ბანკის ზედამხედველობისადმი დაქვემდებარებული სუბიექტი,
ი ფიზიკურ
პირზე (მათ შორის, ინდივიდუალ
 ურ მეწარმეზე) გაცემული სესხის/კრ
 ედიტის ხელშეკრულე
ბიდან გამომდინარე მოთხოვნა დაკმაყოფილებულად ითვლება იმ შემთხვევაშიც, როდესაც
იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის (ნივთების) ან იპოთეკით დატვირთული უძრავი
ნივთისა (ნივთებისა) და გირავნობის საგნის (საგნების) კრედიტორის (იპოთეკარის) სა
კუთრებაში გადასვლისას იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის (ნივთების) ან იპოთეკით
დატვირთული უძრავი ნივთისა (ნივთებისა) და გირავნობის საგნის (საგნების) ღირებულე
ბა მთლიან
 ად არ ფარავს იპოთეკით ან იპოთეკითა და გირავნობით უზრუნველყო
ფილი მოთხოვნის ოდენობას. მხარეთა შორის სხვაგვარი შეთანხმება დაუშვებელია.
საქართველოს ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია მისი ზედამხედველობისადმი დაქვემ
დებარებულ სუბიექტებს დაუდგინოს ამ ნაწილით გათვალისწინებულისაგან განსხ ვ ავებული
წესი ან/და დამატებითი წესი.
თუ იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის მესაკუთრე გააჭიანურებს იპოთეკით უზ
რუნველყოფილი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას და იპოთეკით დატვირთული უძრავი
ნივთი არ გადავა კრედიტორის (იპოთეკარის) საკუთრებაში, ნოტარიუსი გასცემს სა
აღსრულებო ფურცელს,
ელს თუ ამის თაობაზე არსებობს მხარეთა შეთანხმება და ნოტარი
უსმა სანოტარო აქტში წერილობით განმარტა სააღსრულებო ფურცლის გაცემის სამართ
ლებრივი შედეგები. ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცლის საფუძველზე
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იძულებითი აღსრულება განხორციელდება სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართ
ველოს კანონის შესაბამისად.
სამოქალაქო კოდექსი იპოთეკის საგნის რეალიზაციის შემდეგ გზებზე მიუთითებს:

სპეციალისტის
მეშვეობით უძრავი
ქონების აუქციონზე
გაყიდვა

მხარეთა შორის
შეთანხმებული
აუქციონისაგან
განსხვავებული წესი

ნოტარიუსის
მიერ გაცემული
სააღსრულებლო
ფურცელი

იპოთეკის საგნის
აუქციონზე იძულებით
გაყიდვა სასამართლოს
გადაწყვეტილების
საფუძველზე

- 	 იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის გაყიდვა კრედიტორისა და მესაკუთრის წე
რილობითი შეთანხმების საფუძველზე შესაძლოა აუქციონზე განხორციელდეს.
კრედიტორი და მესაკუთრე აუქციონის ჩატარების მიზნით ნიშნავენ სპეციალისტს, მისი
ვე თანხმობით. შეთანხმებით განის აზღვრება ასევე სპეციალისტის ანაზღაურება. სპეცი
ალისტის მიერ მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე ნივთის აუქციონზე რეალიზაციის გზა
იძულებით აღსრულებად არ ითვლება.
- 	 იპოთეკის საგნის რეალიზაციის სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი მეორე გზა ნოტა
რიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცელია.
ა კრედიტორისა და მესაკუთრის
წერილობითი ფორმით დადებულ გარიგებაში მხარეებს შეუძლიათ გაითვალისწინონ,
რომ იპოთ
 ეკით დატვირთული უძრავი ნივთის კრედიტორისთვის გადაცემა და რეალი
ზაცია შეიძლება განხორციელდეს ნოტარიუსის მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურც
ლის საფუძველზე. ასეთ შემთხვევაში, მხარეთა შორის დადებული გარიგება დადასტუ
რებული უნდა იქნეს სანოტარო წესით.
- 	 კრედიტორისა და მესაკუთრის შეთანხმებით შეიძლება დადგინდეს აუქციონისაგან
განსხვავებული რეალიზაციის ფორმა.
მა
- 	 თუ კრედიტორი და მესაკუთრე ვერ თანხმდებიან აუქციონის ჩატარებაზე ან უძრავი ნივ
თის რეალიზაციის სხვა ფორმაზე, სასამართლო კრედიტორის განცხადების საფუძველ
ზე წყვეტს უძრავი ნივთის აუქციონზე იძულებით გაყიდვის საკითხს. სასამართლოს
გადაწყვეტილება უძრავი ნივთის აუქციონზე იძულებით გაყიდვის შესახებ აღსრულდება
სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.
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აუქციონის ჩატარება
აუქციონ ის ჩატარების შესახებ განცხადება სპეციალ
 ისტთ
 ან შეაქვს კრედიტორს, რო
მელშიც უნდა აღინიშნოს იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთი, მესაკუთრე, მოვალე,
მოთხოვნა და ხელშეკრულება. აუქციონ ი ტარდება ამ განცხადების შეტანიდან 1 თვის ვა
დაში.
ი სპეციალ
 ისტი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ქმედუნარიან
 ი პირი, მათ შორის, კრედი
ტორი, მოვალე ან მესაკუთრე. სპეციალ
 ისტი ვალდებულია აუქციონ ის შესახებ შეატყობინოს
საჯარო რეესტრ
 შ ი შეყვანილ უფლებამოსილ პირებს.
აუქციონ ის ჩატარების დროისა და ადგილის შესახებ განცხადება ქვეყნდ
 ება საჯაროდ,
მასობრივი ინფორმაციის საშუალ
 ებებით. აუქციონის ჩატარების დროსა და ადგილს ადგენს
სპეციალ
 ისტი, რის შესახებაც იგი აუქციონ ის ჩატარებამდე არანაკლებ 7 დღით ადრე აქ
ვეყნებს განცხადებას,
ას რომელშიც უნდა აღინიშნოს: მესაკუთრის სახელი და მისამართი,
ნივთის ადგილმდ
 ებარეობა, საწყისი ფასი და ა.შ. თუ აუქციონ ი სასოფლო-სამეურნეო და
ნიშნულების მიწის ნაკვეთის რეალ
 იზაციის მიზნით ტარდება, განცხადებაში აგრეთვე უნდა
აღინიშნოს, რომ აუქციონში მონაწილე პირი უნდა აკმაყოფილებდეს სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ
მოთხოვნებს.
აუქციონ ის ჩატარების დროისა და ადგილის შესახებ განცხადება ქვეყნდ
 ება საჯაროდ,
მასობრივი ინფორმაციის საშუალ
 ებებით. სპეციალისტი აუქციონ ის ჩატარების დროისა და
ადგილის შესახებ მხარეებს აცნობებს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით
დადგენილი წესით.
კრედიტორი, მოვალე და მესაკუთრე უფლებამოსილი არიან თვითონაც მიიღონ მონა
წილეობ ა აუქციონში, რომლის დროსაც მოვალემ და კრედიტორმა ისეთი უზრუნველყოფა
უნდა წარმოადგინონ, რომელსაც ექსპ ერტი ჯეროვნად მიიჩნევს.
აუქციონს ატარებს სპეციალისტი.
ი იგი აუქციონს გახსნ ილად აცხადებს და სთავაზობს
საწყის ფასს.
ფასს უძრავი ნივთის საწყისი ფასი განისაზღვრება პროცესის ხარჯებისა და კრედი
ტორის მოთხოვნის ჯამური ოდენობით. აუქციონ ი გრძელდება მანამ, სანამ სხვა შემოთავა
ზება არ მოხდება. სპეციალ
 ისტმ ა უნდა გამოაცხადოს ფასის ბოლო შემოთავაზება და აუქცი
ონის დასასრული. ფასის ბოლო შემოთავაზება უნდა გამოცხადდეს სამჯერ და ხმამაღლა.
აუქციონზე სპეციალ
 ისტი აცხადებს:
 რომ საჯარო რეესტრ
 შ ი რეგისტრ
 ირებული უპირატესი უფლებები იმ კრედიტორის
მოთხოვნასთან შედარებით, რომლისთვისაც ხორციელდება აღსრ
 ულება, ძალაში რჩე
ბა და გადახდით არ დაკმაყოფილდება;
 	 თუ რა ღირებულება აქვს გარდამავალ უფლებებს (კრედიტორის მოთხოვნასთან შედა
რებით უპირატეს უფლებებს ან უფლებებს, რომლებიც გადაჰყვ ება უძრავ ნივთს აუქცი
ონის წესით მისი რეალ
 იზაციის შემდეგ).
აუქციონში მონაწილეობ ის ყველა მსურველმა უნდა წარადგინოს საბანკო გარანტია,
რომელიც უზრუნველყოფს მონაწილის მიერ თანხის სრულად დაფარვას აუქციონში გამარ
ჯვების შემთხვევაში. საბანკო გარანტიის ოდენობა შეადგენს უძრავი ნივთის საწყისი ფასის
ერთ მეათ
 ედს.
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თუ პირველი აუქციონ ის დროს არ მოხდება შესაბამისი შემოთავაზება, სპეციალ
 ისტი
10 დღის ვადაში ნიშნავს მეორე აუქციონს.
ნს მეორ
 ე აუქციონ ი უნდა გამოცხადდეს იმა
ვე ფორმით, რა ფორმითაც გამოცხადდა პირველი აუქციონ ი. ამასთანავე, უნდა მიეთ
 ი
თოს, რომ აუქციონ ი ტარდება მეორ
 ედ. მეორ
 ე აუქციონ ის ჩატარების დროს უძრავი ნივთის
საწყისი ფასი უნდა იყოს პირველ აუქციონზე შემოთავაზებული საწყისი ფასის ნახევარი ან
კრედიტორის წერილობითი თანხმ ობის შემთხვევაში – უფრო მცირე თანხა.
თუ მეორე აუქციონზე იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთი ვერ გაიყიდა, კრედიტო
რისა და მოვალის (უძრავი ნივთის მესაკუთრის) შეთანხმ ებით შესაძლებელია მოთხოვნა
დაკმაყოფილდეს კრედიტორისათვის უძრავი ნივთის საკუთრებაში გადაცემით. ამ შემთხ
ვევაში ხარჯების დაფარვა დაეკ ისრება კრედიტორს. საკუთრებაში გადაცემის შეთანხმ ების
მიუღწევლობის შემთხვევაში სპეციალ
 ისტი ატარებს მესამე აუქციონს 10 დღის ვადაში.
ი
მესამე აუქციონზე უძრავი ნივთის გაყიდვის წესს განსაზღვრავს სპეციალ
 ისტი. მესამე აუქ
ციონი ისე უნდა იყოს ორგანიზებული, რომ უძრავი ნივთი გაიყიდოს.
ოს
აუქციონზე შეძენილ ქონებაზე საკუთრების უფლების წარმოშობა
აუქციონზე ქონების შემძენს გადაეც
 ემა სპეციალ
 ისტის შესაბამისი განკარგულება,
ა რო
მელშიც უნდა აღინიშნოს შეძენილი ქონება, აუქციონზე ქონების შემძენი, ფასი და აუქციო
ნის პირობები. აუქციონთან დაკავშირებულ განკარგულებებზე სპეციალ
 ისტის ხელმოწერის
სანოტარო წესით დამოწმება სავალდებულოა. აუქციონზე ქონების შემძენს ევალება,
გადასახდელი თანხა ერთი კვირის განმავლობაში შეიტანოს სპეციალისტის სადეპო
ზიტო ანგარიშზე.
ე განკარგულება ცხადდება აუქციონზე და ძალაშია მისი გამოცხადებისთა
ნავე. განკარგულების ძალაში შესვლის შემდეგ აუქციონზე ქონების შემძენს საკუთრების
უფლება წარმოეშობა მხოლოდ ფასის სრულად გადახდის შემდეგ.
ეგ
საკუთრების გადასვლის შედეგად უქმდ
 ება ყველა იპოთეკა და სანივთო უფლება,
რომლებითაც დატვირთული იყო უძრავი ნივთი და რომლებიც რეგისტრირებულია
აღსრულების განმახორციელებელი კრედიტორის იპოთეკის შემდეგ. ადრე რეგისტ
რირებული უფლებები ნივთზე უცვლელი რჩება.
აუქციონზე გაყიდული უძრავი ნივთის ახალი მესაკუთრე იკავებს ძველი მესაკუთრის
ადგილს და ხდება საკუთრების გადასვლის მომენტისათვის ამ ნივთთან დაკავშირებული
სამართლებრივი ურთიერთობის მონაწილე. თუ სპეციალ
 ისტი აუქციონ ის პირობებით გან
საზღვრულ ვადაში მის მიერ მითითებულ სადეპოზიტო ანგარიშზე არ მიიღებს აუქციონზე
ქონების შემძენის მიერ გადასახდელ თანხას ან/დ
 ა თუ დაადგენს, რომ სასოფლო-სამე
ურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შემძენი არ აკმაყოფილებს სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ
მოთხოვნებს, სპეციალისტი აუქმებს აუქციონზე შეძენილ ქონებაზე უფლების გადაცე
მის შესახებ განკარგულებას და ატარებს ხელახალ აუქციონს, რომელიც განმეორე
ბით აუქციონად არ მიიჩნევა.
ა
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ნივთის იძულებითი მართვ
 ა (სეკვესტრი)
სამოქალაქო კოდექსი ნივთის იძულებითი მართვის (სეკვესტრის) ინსტიტუტს იცნობს.
იძულებითი აღსრულებისათვის უფლებამოსილი იპოთეკარის განცხადების საფუძველ
ზე სასამართლ
 ოს შეუძლია აუქციონზე იძულებითი გასხვისების ნაცვლად დაადგინოს
ნივთის იძულებითი მართვა (სეკვესტრი). ასეთ შემთხვევაში სასამართლო მართვის
ფუნქციას გადასცემს მმართველს,
ელს რომელიც შეიძლება იყოს იპოთეკარიც. გადაწყვე
ტილების მიღებამდე სასამართლომ უნდა მოუსმინოს საჯარო რეესტრში რეგისტრირებულ
პირებს, რომელთა უფლებებიც შეიძლება შეილახოს იძულებითი მართვით. სეკვესტრის
მთავარი არსი ის არის, რომ მმართვ ელმა ნივთისაგან მიიღოს ნაყოფი და განაწილების
გეგმის საფუძველზე, რომელსაც ადგენს თვითონ და ამტკიცებს სასამართლო, გაანაწი
ლოს ის წლის ბოლოს ყველა დანახარჯის გამოკლებით, რომელთაც მართვის ხარჯებიც
მიეკუთვნება.
იძულებითი მართვა უნდა გაუქმდ
 ეს, როდესაც კრედიტორი დაკმაყოფილებულია ან
აშკარაა, რომ მართვის გზით კრედიტორის დაკმაყოფილება ვერ მოხერხდ
 ება. აღსრ
 ულე
ბის ეროვნული ბიურ
 ოს მიერ ნივთის იძულებითი მართვის (სეკვესტრის) გამოყენების წესი
და პირობები განისაზღვრება სააღსრ
 ულებო წარმოებ ათა შესახებ საქართველოს კანონით.
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ვალდებულებითი სამართალი

4.1 ზოგადად
ვალდებულებითი სამართალი სამოქალაქო სამართლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი
დარგია. შეიძლება ითქვას, რომ სამოქალაქო კოდექსის ზოგად ნაწილთან ერთად სწორედ
ვალდებულებითი სამართალი ქმნის იმ საფუძველს, რომელზეც სხვადასხვა სპეციალური
დარგებით გათვალისწინებული კერძო სამართლებრივი კონსტრუქციების დაშენება
ხდება. სახელწოდებიდანაც ნათელია, რომ ვალდებულებითი სამართალი ვალდებულების
წარმოშობისა და მისი შეწყვეტის ძირითად საკითხებს განსაზღვრავს. ვალდებულების
წარმოშობის ყველაზე გავრცელებულ სახედ კი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ხელშეკრულება
გვევლინება. ამიტომაც სამოქალაქო კოდექსის მე-3 კარის – ვალდებულებითი სამართლის
ნორმები საერთოა ყველა იმ კერძო სამართლებრივი ხელშეკრულებისთვის, რომელიც
სამოქალაქო კოდექსითა და სხვა კერძო სამართლებრივი კანონებითაა განსაზღვრული.
მაგალითისთვის, სამეწარმეო სამართალსა და შრომის სამართალში ხელშეკრულებას
საკმაოდ დიდი პრაქტიკული გამოყენება აქვს. ამდენად, ვალდებულების წარმოშობისა
და შეწყვეტის მარეგულირებელი ვალდებულებით-სამართლებრივი ნორმები ჩვეულებრივ
მოქმედებს როგორც სამეწარმეო ისე შრომის სამართალში.90
ცალსახაა ვალდებულებითი სამართლის მკვეთრი კავშირი სანივთო სამართალთანაც,
რამეთუ საკუთრების უფლების განკარგვ ა უმეტესად სწორედ ვალდებულებით-ს ამართლებ
რივი კონსტ
რ
 უქციის – ხელშეკრულების მეშვეობ ით ხდება. ვალდებულებით სამართლებრი
ვი ხელშეკრულების უზრუნველსაყოფად კი სანივთო სამართლებრივ ინსტ
 იტუტებს – იპოთე
კასა და გირავნობას ვიყენებთ.
განსხ ვ ავებით სანივთო სამართლისგან ვალდებულებითი სამართალი რელატიურ
 ი,
ფარდობითი ხასიათ
 ისაა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვალდებულების მხარეს მოთხოვნის უფ
ლება მხოლოდ კონკრ
 ეტული პირის – ამავე ვალდებულების მონაწილე მეორ
 ე მხარის მი
მართ აქვს. სანივთო სამართალი კი აბსოლუტურობით ხასიათდება, რაც პირის სანივთო
სამართლებრივი უფლების ნებისმიერ
 ი და არა კონკრ
 ეტული პირის მიერ დაცვის ვალდე
ბულებას მოიაზრებს.
ვალდებულებით სამართალზე მსჯელობა ვალდებულების ცნებისა და მისი მონაწილეე
ბის განმარტებით უნდა დავიწყოთ. სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, ვალდებულების ძა
ლით კრედიტორი უფლებამოსილია მოსთხოვოს მოვალეს რაიმე მოქმედების შეს
რულება. შესრულება შეიძლება მოქმედებისაგან თავის შეკავებაშიც გამოიხატოს.
ოს
90

სამეწარმეო და შრომის სამართალი მაგალითისთვის არის მოყვანილი. ვალდებულებითი სამართლის
მოქმედების არეალი ამ დარგებით არ შემოისაზღვრება.
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განმარტებიდანვე ნათელია, რომ ვალდებულება შესრულებას გულისხმობს, თუმცაღა
შესრულება პოზიტიურ და ნეგატიურ გაგებას მოიაზრებს და ურთიერთობის სპეციფიკიდან
გამომდინარე აქტიურ შესრულებასა და შესრულებისგან თავის შეკავებაში მდგომარეობს.
ურთიერთობის სუბიექტებად კი კრედიტორი და მოვალე გვევლინებიან. კრედიტორი,
ე.ი. პირი, რომელსაც კონკრეტული საფუძვლიდან გამომდინარე მოთხოვნის უფლება
ეკუთვნის და მოვალე, რომელსაც ამავე ურთიერთობის მიხედვით შესრულების ვალდებუ
ლება აკისრია.
ვალდებულების ცნებისა და ურთიერთობის მონაწილე სუბიექტების განხილვის შემდეგ
არსებითი მნიშვნელობა ვალდებულების დაფუძნების მომენტის დადგენას ენიჭება. საქარ
თველოს სამოქალაქო კოდექსი ვალდებულების წარმოშობის სახელშეკრულებო და კა
ნონისმიერ საფუძვლებს გამოყოფს. მიუხ ედავად იმისა, რომ არაიურ
 ისტისთვის ვალდე
ბულების წარმოშობა ძირითადად ხელშეკრულების დადებასთან ასოცირდება, არსებობს
შემთხვევები, როდესაც ხელშეკრულების არარსებობის პირობებშიც კანონი პირს გარკვ ე
ული მოქმედების შესრულებას ან მისგან თავის შეკავებას ავალებს. გამომდინარე იქიდან,
რომ ამ ვალდებულებას კანონი და არა ხელშეკრულება აფუძნებს, სამოქალაქო სამართა
ლი მას ვალდებულების წარმოშობის კანონისმიერ საფუძვლებს უწოდებს. ამ საფუძვლებში
ერთიანდება – უსაფუძვლო გამდიდრება, ზიან ის მიყენება (დელიქტი), სხვისი საქმეებ ის
დავალების გარეშე შესრულება და საზიარ
 ო უფლებები.

ვალდებულების
წარმოშობის საფუძვლები

სახელშეკრებულებო
ვალდებულებები

კანონისმიერი
ვალდებულებები

- დავალების გარეშე
სხვისი საქმეების
შესრულება
- უსაფუძვლო
გამდიდრება
- ზიანის მიყენება
(დელიქტი)
- საზიარო უფლებები
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4.2 ხელშეკრულება, როგორც ვალდებულების წარმოშობის საფუძველი
ხელშეკრულება სამოქალაქო სამართლებრივი ვალდებულების წარმოშობის ყველაზე
გავრცელებული საშუალებაა. როგორც სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილის გან
ხილვისას აღვნიშნეთ, ის ორმხრივი გარიგების კლასიკური მაგალითია. ასე რომ, ყველა
ხელშეკრულება გარიგებაა, თუმცა ყველა გარიგება ხელშეკრულება არ არის,
არის რად
განაც გარიგების ხელშ ეკრულებად დაკვალიფიცირებისთვის აუცილებელია, რომ მას ორი
მხარე ჰყავდეს, ზოგიერთი გარიგება კი მხოლოდ ერთი მხარის არსებობით შემოიფარგლე
ბა (მაგალითად, ანდერძი, ხელშეკრულებიდან გასვლა და ა.შ.). იურიდიულ ლიტერატურა
ში ხელშეკრულ
 ებების სახეებად დაყოფა სხვადასხვა ნიშნით ხდება. გამოყოფენ ცალმხრივ
და ორმხრივ, უსასყიდლო და სასყიდლიან, რეალურ და კონსესუალურ, სანივთო სამართ
ლებრივ, ვალდებულებით- სამართლებრვ და საოჯახო სამართლებრივ ხელშეკრულებებს.
ხელშეკრულება ცალმხრივია თუ ორმხრივი მასში მონაწილე პირებისთვის უფლება-ვალდე
ბულებების გადნაწილებაზეა დამოკიდებული. თუკი ხელშეკრულების ერთ მხარეს მხოლოდ
უფლება აქვს, ხოლო მეორე მხარეს – ამ უფლების შესატყვისი ვალდებულება, მაშინ საქმე
ცალმხრივ ხელშეკრულებასთან გვაქვს. ასეთია, მაგალითად, ჩუქების ხელშეკრულება,
რომლის მიხედვით, მჩუქებელი ვალდებულია გააჩუქოს, ხოლო დასაჩუქრებულს უფლე
ბა აქვს მოსთხოვოს მჩუქებელს ხელშეკრულების საგნის მისთვის საკუთრებაში გადაცემა.
ორმხრივი ხელშეკრულება კი მისი მონაწილეებისთვის თანაბრად წარმოშობს როგორც
უფლებებს, ისე ვალდებულებებს. ნასყიდობის ხელშეკრულების მიხედვით, გამყიდველი
ვალდებულია გადასცეს მყიდველს ნივთი და უფლება აქვს მყიდველისგან შესაბამისი სა
ფასურის გადახდა მოითხოვოს, ხოლო, მყიდველი ვალდებულია გადაუხადოს გამყიდველს
ნივთის საფასური და უფლება აქვს გამყიდველისგან ნივთის გადაცემა მოითხოვოს. კერძო
სამართლებრივი ხელშეკრულებები უმეტესად სასყიდლიანია,
ა რადგანაც ხელშეკრულების
დადებისას სუბიექტებს თავიანთი მდგომარეობის გაუმჯობესება ამოძრავებთ, თუმცა არსე
ბობს უსასყიდლო ხელშეკრულებებიც. მაგალითად, ზემოთ მოყვანილი ჩუქება უსასყიდლო
ხელშეკრულებაა, ხოლო ნასყიდობა კი – სასყიდლიანი. იმ სამართლებრივ კონსტრუქციას,
რომლისთვისაც უფლებებისა და ვალდებულებების წარმოშობისთვის მხოლოდ მხარეთა
შეთანხმებაა საკმარისი იურიდიულ ლიტერატურაში კონსესუალურ ხელშეკრულებას უწო
დებენ, ხოლო მხარეთა შეთანხმებასთან ერთად შესრულება, უმეტესად ნივთის გადაცემაც
თუ აუცილებელია, მაშინ რეალურ ხელშ ეკრულებასთან გვაქვს საქმე. მაგალითად, ქირავ
ნობის ხელშეკრულება კონსესუალურ ხელშეკრულებას წარმოადგენს, რაც იმას ნიშნავს,
რომ იგი ძალაშია მხარეთა შეთანხმების მომენტიდან, დამოუკიდებლად იმისა თუ როდის
მოხდა უშუალოდ ხელშ ეკრულების საგნის მხარისთვის სარგებლობაში გადაცემა. სესხის
ხელშეკრულება კი რეალურ ხელშ ეკრულებას წარმოადგენს, რადგანაც ის თანხის მსესხებ
ლისთვის გადაცემის მომენტიდან მიიჩნევა დადებულად. სანივთო სამართლებრივ, ვალ
დებულებით-სამართლებრივ და საოჯახო სამართლებრივ ხელშეკრულებებად დაყო
ფა სამოქალაქო სამართლის სხვადასხვა დარგებით დარეგულირებული ვალდებულებების
ცნებებთან არის დაკავშირებული. სანივთო სამართლებრივი ხელშეკრულებების შესახებ
დეტალურად ვისაუბრეთ მე-3 თავში, ვალდებულებით- სამართლებრივ ხელშეკრულებებს
კი ვალდებულებითი სამართლის კერძო ნაწილის – სახელშეკრულ
 ებო სამართლის გან
ხილვისას გავაანალიზებთ. რაც შეეხებ ა საოჯახო სახელშეკრულ
 ებო ხელშეკრულებებს, მის
კლასიკურ მაგალითად საქორწინო კონტრაქტი შეიძლება მივიჩნიოთ, თუმცა აღნიშნულის
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დეტალური განხილვა ბიზნესსამართლის ინტერესის სფეროს სცდება და ჩვენი განხილვის
საგანიც ვერ იქნება.
სამოქალაქო კოდექსი ხელშეკრულების დადებამდე 2 ეტაპს – წინასახელშეკრულე
ბო მოლაპარაკებებსა და ე.წ წინარე ხელშეკრულების ინსტიტუტს გამოყოფს. რეალურ
ცხოვრებაში მსხვილი გარიგებების დადება მოსამზადებელი ეტაპების გავლის გარეშე თით
ქმის შეუძლებ ელია. ნებისმიერი ბიზნეს-ოპერატორი მავალდებულებელ ურთიერთობაში
მხოლოდ შესაბამისი კვლევისა და ანალიზის სრულად განხორციელების შემდეგ შედის.
ამიტომაც ხელშეკრულებების მომზადებას პოტენციური მხარეების მიერ ხშირად ისეთი ხარ
ჯების გაწევა სდევს თან, როგორიცაა შესაბამისი სპეციალისტების დაქირავება, გარკვეუ
ლი კვლევის ჩატარება, თუნდაც ექსპერტების მგზავრობისა და საცხოვრებელი ხარჯები.
ამდენად, ბუნებრივია, რომ სამოქალაქო კოდექსი მოლაპარაკების მონაწილეს უფლებას
ანიჭებს მეორე მონაწილეს იმ ხარჯების ანაზღაურება მოსთხოვოს, რომლებიც მან ხელშეკ
რულების დასადებად გასწია, თუმცა ამ ხელშ ეკრულების დადება მეორე მონაწილის ბრა
ლეული მოქმედების გამო ვერ მოხერხდა. წინასახელშკრულებო მოლაპარაკებების დას
რულების შემდეგ მხარეებმა შესაძლოა წინარე ხელშეკრულებაც დადონ და სამომავლოდ
დასადები ხელშეკრულების კონკრეტული პირობები მასში გაწერონ. წინარე ხელშ ეკრულე
ბა ჩვეულებრივ მავალდებულებელი ხელშეკრულებაა და მხარეებს მომავალი (ძირითადი)
ხელშეკრულების დადების ვალდებულებას აკისრებს. ის იგივე ფორმით იდება, რა ფორმაც
ძირითადი ხელშეკრულებისთვისაა დაწესებული.
წინარე ხელშეკრულებისგან განსხვავდება ხელშეკრულების დადების მოსამზადებელ
ეტაპზ ე მხარეებს შორის გაფორმებული სხვადასხვა დოკუმენტები, როგორებიცაა განზრა
ხულებათა ოქმი, ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი და ა.შ. როგორც წესი, ჩამოთ
ვლილი დოკუმენტები მავალდებულებ ელ ხასიათს არ ატარებენ და მხარეთა ბოჭვას არ
იწვევენ. თუმცა მავალდებულებელი ხასიათისაა თუ არა დოკუმენტი ყოველ კონკრეტულ
შემთხვევაში მისი შინაარსისა და არა დასათაურების შესაბამისად უნდა გადაწყდეს.91

4.3 დავალების გარეშე სხვისი საქმეებ
 ის შესრულება
სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, პირმა შესაძლოა დავალების ან სხვა საფუძვლის
გარეშეც შეასრულოს სხვა პირის საქმეები, პირველს კანონი შემსრულებელს უწოდებს, ხო
ლო მეორეს – მეპატრონეს. შემსრულებელ
 ი მოქმედებს რა თავისი ინიციატივით, მეპატ
რონის დავალების გარეშე, როგორც წესი, კეთილშობილური მიზანი ამოძრავებს. მაგალი
თისთვის, დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულებასთან გვექნება საქმე თუ პირი
(შემსრულებელი) მეზობლის დაუდევრობის გამო მისი ნაკვეთიდან მოვარდნილ წყალს თა
ვისი სიმინდის ტომრებით შეაჩერებს და ამით როგორც თავისი ისე მომიჯნავე ნაკვეთების
მესაკუთრეების ქონებას გადაარჩენს, თუმცაღა თავისი მოსავლის (სიმინდის) განადგურე
ბის ხარჯზე. მართალია, შემსრულებელს ნაკვეთის მესაკუთრისგან მსგავსი დავალება არ
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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
მნიშვნელობას არ ანიჭებს და მხარეთა მიერ მასში გამოვლენილი ნების გონივრული განსჯის შედეგად
ადგენს ვალდებულების არსებობის საკითხს.
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მიუღია, თუმცა ასე მოქცევისა და აქედან წარმოშობილი ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის
უფლებას მას სამოქალაქო კოდექსი ანიჭებს. ასე რომ, თუ შემსრულებელს, ზიანი მიადგა
იმ საფრთხის თავიდან აცილებისას, რომელიც რეალურად ემუქრებოდა სხვა პირს ან ქო
ნებას, ხოლო საფრთხის თავიდან აცილება შემსრულებლის სამართლებრივ მოვალეობას
არ შეადგენდა, მას უნდა აუნაზღაურდეს ზიანი იმ პირისაგან, რომელმაც საფრთხე შექმნა,
ან იმ პირისაგან, რომლის სიკეთის გადარჩენასაც შემსრულებელ
 ი ცდილობდა. თუმცაღა,
შემსრულებელს გაწეული ხარჯების ანაზღაურების მოთხოვნა ერთმევა, თუ მის მიერ საქმე
თა შესრულება ეწინააღმდეგება მეპატრონის ნებას ან არ შეესაბამება მის ინტერესებს. თუკი
საქმის გარემოებიდან დადგინდება, რომ შემსრულებელს შეეძლო ამის შესახებ სცოდნო
და, მაშინ იგი ვალდებულია აანაზღაუროს შესრულებით გამოწვეული ზიანი. დავალების
გარეშე სხვისი საქმეების შესრულების წესების ასამოქმედებლად გამორიცხული უნდა იყოს
პირის ვარაუდი, რომ საქმე, რომელსაც ასრულებდა მისი იყო.

4.4 უსაფუძვლო გამდიდრება
უსაფუძვლო გამდიდრება ვალდებულების წარმოშობის ერთ-ერთი საფუძველია. ტერ
ნმინიდანაც ნათელია, რომ საქმე ისეთ გამდიდრებასთან – ეკონომიკური მდგომარეობ ის
გაუმჯობესებასთან გვაქვს, რომელიც საფუძველს მოკლებულია. პირს, რომელმაც ასეთ ვი
თარებაში გაიუმჯობესა ეკონომიკური მდგომარეობ ა, სამოქალაქო სამართალი ვითომ-კ 
რედიტორს უწოდებს, რადგანაც ის ნამდვილი ურთიერთობიდან წარმომდგარი კრედიტო
რი არ არის. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ასეთ შემთხვევას, როგორც წესი, ადგილი
აქვს მაშინ, როდესაც გარიგების გაბათილების ან სხვა რაიმე საფუძვლის გამო ვალდე
ბულება არ არსებობს, არ წარმოშობილა ან მოგვიან ებით შეწყდა. მაგალითისთვის, თუკი
პირი ბანკის მოლარე-ოპერატორის მექანიკური შეცდომის გამო უნივერსიტეტის საბანკო
ანგარიშზე სწავლის საფასურის შეტანის ნაცვლად, თანხას რომელიღაც კოსმეტიკური კომ
პანიის საბანაკო ანგარიშზე ჩარიცხავს ან თუკი გარიგების ბათილობის ზოგადი წესებიდან
გამომდინარე, მხარე შეცდომით დადებული გარიგების საფუძვლით მეორ
 ე მხარეს შეეც
 ი
ლება და გარიგების გაბათილებას მიაღწევს, სახეზე არ გვექნება ერთ შემთხვევაში თანხის
გადარიცხვისა და მეორ
 ე შემთხვევაში გარიგებით გათვალისწინებული ქმედების განხორ
ციელ
 ების საფუძველი. ხოლო ის, რაც ასეთ მოცემულობაში პირმა ვითომ-კ რ
 ედიტორს გა
დასცა უსაფუძვლო გამდიდრების წესებით უკან დაბრუნებას ექვემდებარება.

4.5 ზიანის მიყენება (დელიქტი)
ვალდებულებით-ს ამართლებრივი ურთიერთობის ერთ-ერთ დამფუძნებლად სამოქა
ლაქო სამართალში ზიან ის მიყენება – დელიქტი გვევლინება. ზოგადად, ერთი პირის მი
ერ მეორ
 ე პირისთვის მიყენებული ზიან ი სამართლის სხვადასხვ ა დარგის რეგულირების
სფეროს წარმოადგენს. იმ შემთხვევაში თუ სახეზე სისხლ
 ის სამართლებრივი ქმედებით
– დანაშაულ
 ით მიყენებული ზიან ია, საქმეში სისხლ
 ის სამართალი ერთვება და მოქმედე
ბაში სახელმწ იფოს იძულებითი აპარატი მოდის. თუ ქმედება ნაკლები საზოგადოებრივი
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საშიშროებ ის მატარებელია, მასზე რეაგ
 ირებას ადმინისტრ
 აციულ სამართალდარღვევათა
კოდექსი ახდენს. ხოლო თუ ზიან ი წმინდად სამოქალაქო სამართლებრივ კატეგორიას გა
ნეკუთვნება, შემთხვევის დარეგულირებას სამოქალაქო კოდექსის დელიქტების მარეგული
რებელი ნომრები იღებს თავის თავზე. პრაქტიკაში ხშირია ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც
პასუხისმგ
 ებლობა ერთდროულ
 ად, ზემოთ მითითებული რამდენიმე დარგის საფუძველზე
დგება. ამ ეტაპისთვის ჩვენი ინტერესის სფეროს სამოქალაქო სამართლებრივი ზიან ი –
დელიქტი განეკუთვნება. სამოქალაქო კოდექსი დელიქტის ზოგად დეფინიციას ითვალის
წინებს და ადგენს, რომ პირი, რომელიც სხვა პირს მართლს აწინააღმდ
 ეგო, განზრახი ან
გაუფრთ
 ხილებელი მოქმედებით მიაყ ენებს ზიანს, ვალდებულია მას ეს ზიან ი აუნაზღაურ
 ოს.
დელიქტუნარიან ობა, ე.ი. უნარი პირმა სამოქალაქო სამართლებრივი წესით პასუხი აგოს
ჩადენილი ქმედებისთვის 10 წლის ასაკიდან წარმოიშობა. ათი წლის ასაკს მიუღწეველი
პირის მიერ მართლს აწინააღმდ
 ეგო მოქმედებით მიყენებული ზიან ისთვის პასუხისმგ
 ებელნი
10 წლის ასაკს მიუღწეველი პირის მშობლები ან მის მეთვალყურეობ აზე ვალდებული სხვა
პირები არიან. თუმცაღა, მეთვალყურეობ აზე ვალდებული პირების მხრიდან ზიან ის თავი
დან აცილების შეუძლებლობა მათი პასუხისმგ
 ებლობის გამორიცხვის წინაპირობას წარმო
ადგენს. ათ წელზე მეტი ასაკის არასრულწლ
 ოვანი პირი კი პასუხს აგებს სხვისთვის მიყენე
ბული ზიან ისთვის, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ზიან ის მიყენებისას ის მოკლებული იყო
თავისი მოქმედების მნიშვნელობის გაგების შესაძლებლობას. სავარაუდ
 ოა, რომ 10 წლის
არასრუწლოვანს საკმარისი ქონება ან შემოსავალი მიყენებული ზიან ის ასანაზღაურ
 ებლად,
დიდი ალბათობით, არ ექნება, ასეთ შემთხვევაში სამოქალაქო კოდექსი დამატებით პასუ
ხისმგ
 ებლობას მის წარმომადგენლებსაც აკისრებს. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
ზიან ის მიყენების ზოგადი ცნების ამომწურავ დეფინიციას არ იძლევა. ნაცვლად ამისა, ის
ჩამოთვლის და მოწესრიგების შესაბამის წესს უდგენს კონკრ
 ეტულ დელიქტებს, როგორი
ცაა სატრანსპორტო საშუალ
 ების ექსპ ლ
 უატ
 აციის შედეგად დამდგარი ზიან ის ანაზღაურ
 ე
ბა, ნაგებობიდან გამომდინარე მომეტებული საფრთ
 ხით გამოწვეულ
 ი ზიან ის ანაზღაურ
 ება,
ხანძრის ჩაქრობის დროს წარმოშობილი ზიან ის ანაზღაურ
 ება, ცხოველის მიერ მიყენებული
ზიან ის ანაზღაურ
 ება, შენობის ჩამოქცევით გამოწვეულ
 ი ზიან ის ანაზღაურ
 ება, სამედიცინო
დაწესებულების მიერ მიყენებული ზიან ის ანაზღაურ
 ება. დელიქტის შედეგად დამდგარი ზი
ანის ანაზღაურ
 ების მოთხოვნის უფლება პირს უსასრულოდ არ გააჩნია, ასეთი მოთხოვნის
უფლების ხანდაზმულობის ვადას სამი წელი წარმოადგენს იმ მომენტიდან, როცა დაზარა
ლებულმა შეიტყო ზიან ის ან ზიან ის ანაზღაურ
 ებაზე ვალდ
 ებული პირის შესახებ.

4.6 საზიარო უფლებები
სამოქალაქო სამართალში ვალდებულება შესაძლოა საზიარ
 ო უფლებებმაც წარმოშ
ვას. საზიარ
 ო უფლების მარტივი მაგალითია მრავალბინიან სახლებში არსებული საერთო
სარგებლობის ფართები. კიბის, სადარბაზოს, სხვენის, ლიფტის შახტების უჯრედები ბინის
მესაკუთრეთა საერთო საკუთრებას წარმოადგენს და საზიარ
 ო უფლებას აფუძნებს.
როგორც დავინახეთ, სამოქალაქო სამართალში ვალდებულების წარმოშობა სხვადასხ
ვა საფუძვლებს შეიძლება ემყარებოდეს. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, წესები სახელ
შეკრულებო ვალდებულების შესახებ ასევე სხვა არასახელშეკრულებო ვალდებულებათა
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მიმართაც გამოიყენება, თუკი ვალდებულების ხასიათ
 იდან სხვა რამ არ გამომდინარეობს.
იმას თუ ზემოთ ჩამოთვლილი რომელი პირობა აფუძნებს ვალდებულებას არა მხოლოდ
თეორ
 იულ
 ი, არამედ პრაქტიკული მნიშვნელობაც აქვს. პირი, რომელიც სასამართლოში
თავისი უფლების დასაცავად მიდის, თავადვე უთითებს იმ სამართლებრივ საფუძველს, რა
მაც სადავო შემთხვევაში ვალდებულება წარმოშვა.ვალდებულების წარმოშობის სხვადასხ
ვა საფუძველი კი სადავო შემთხვევის სხვადასხვ აგვარი გადაწყვეტის საშუალ
 ებას იძლევა.
შემთხვევას, როდესაც ვალდებულების წარმოშობა და შესაბამისად ამ საფუძვლით წარ
მოშობილი ვალდებულების დარღვევის შედეგებზე მითითება სხვადასხვ ა ნორმებით არის
შესაძლებელი იურიდიულ ლიტერატურაში მოთხოვნის საფუძვლების კონკურენციას უწოდე
ბენ. ნებისმიერ
 ი მოდავე მხარე, რომელიც სასამართლოში სამოქალაქო სამართლებრივ
დავას აწარმოებს სადავო ვალდებულების წარმოშობას იმ საფუძვლით ასაბუთებს, რო
მელიც მისთვის უფრო ხელსაყრელ და მომგებიან შედეგს წარმოშობს. ამიტომაც ხშირია
შემთხვევები, როდესაც მხარეებ ი თავიანთი მოთხოვნების დასაბუთებას ერთი შეხედვით
შეუს აბამო საფუძვლებით ცდილობენ. მოთხოვნის საფუძვლების კონკურენციის გადაწყვეტა
და გამოსაყენებელი ნორმის მეშვეობ ით დავის ოპტიმალური გადაწყვეტა კი მოსამართლის
კომპეტენციას განეკუთვნება.

4.7 ვალდებულებითი სამართლ
 ის პრინციპები
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ვალდებულებითი სამართალი სამოქალაქო სამართლის
ბალავარს წარმოადგენს. ამიტომაც ის კერძო სამართლის 2 ძირითად პრინციპს -  ხელ
შეკრულების თავისუფლებისა და ნების ავტონომიის პრინციპებს ეფუძნება, რაც იმას
ნიშნავს, რომ კერძო სამართლის სუბიექტებს შეუძლიათ კანონის ფარგლ
 ებში თავისუფ
ლად დადონ ხელშეკრულებები და განსაზღვრონ ამ ხელშეკრულებათა შინაარსი. კერძო
სამართლის სუბიექტებს სამოქალაქო კოდექსი ისეთი ხელშეკრულებების დადების უფლე
ბამოსილებასაც ანიჭებს, რომლებიც კანონით გათვალისწინებული არ არის, მაგრამ არ
ეწინააღმდ
 ეგება მას. აღნიშნული კი იმას ნიშნავს, რომ მიუხ ედავად სამოქალაქო კოდექსშ ი
მოცემული გავრც
 ელებული ხელშეკრულებების დეტალურად რეგულირებისა, პირებს ისეთი
ახალი ხელშეკრულებების მოფიქრებაც შეუძლიათ, რომლის ზუსტი ანალოგიც სამოქალაქო
კოდექსშ ი არ მოიძებნება. გარდა იმისა, რომ პირებს მათთვის სასურველი ხელშეკრულების
თავისუფლად დადების უფლება აქვთ, ამ ხელშეკრულების შინაარსის თავისუფლად გან
საზღვრის უფლებამოსილებაც ენიჭებათ. თუმცაღა აქ სამოქალაქო კოდექსის იმპერატიულ
 ი
ნორმებია გასათვალისწინებელი, რომელთა შეცვლაც მხარეებს თავიანთი შეთანხმ ებით არ
ძალუძთ. პრაქტიკაში ხშირია ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც ხელშეკრულება რამდენიმე
სხვადასხვ ა ხელშეკრულების ნაერთია და მხარეთა შორის არსებული ურთიერთობა მხო
ლოდ ერთი რომელიმე ხელშეკრულების კონსტ
რ
 უქციაშ ი არ ჯდება. ასეთ ხელშეკრულე
ბებს სამოქალაქო კოდექსი შერეულ ხელშეკრულებებს უწოდებს და ადგენს, რომ შერეულ
 ი
ხელშეკრულებების განმარტებისას მხედველობაში იმ ხელშეკრულებათა შესახებ ნორმები
მიიღება, რომლებიც შესრულების არსთ
 ან ყველაზე ახლოს დგანან და მას შეეს აბამებიან.
მიუხ ედავად იმისა, რომ ხელშეკრულების თავისუფლებისა და ნების ავტონომიის პრინ
ციპები სადამფუძნებლო ხასიათ
 ისაა სამოქალაქო სამართლისთვის, ისინი აბსოლუტურო
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ბით მაინც არ ხასიათდებიან და შესაბამისი წინაპირობების არსებობისას ეს პრინციპები
შეზღუდვას ექვემდებარებიან. სამოქალაქო კოდექსი ხელშეკრულების თავისუფლების
შეზღუდვის შემდეგ საფუძვლებს გამოყოფს:
კონტრ
 აჰირების იძულება – თუ ხელშეკრულების ერთ-ერთ მხარეს ბაზარზე დომინი
რებული მდგომარეობ ა უკავია, მაშინ საქმიან ობის ამ სფეროში მის სურვილს კონკრ
 ეტულ
ინდივიდთან ხელშეკრულების დადებასთან დაკავშირებით მნიშვნელობა არ ენიჭება და
ის ყოველთვის ვალდებულია დადოს ხელშეკრულება. გარდა ხელშეკრულების დადების
ვალდებულებისა, ბაზარზე დომინირებული მდგომარეობ ის მქონე სუბიექტი ხელშეკრულე
ბის შინაარსის განსაზღვრაშიც შეზღუდულია და ხელშეკრულების არათანაბარი პირობების
კონტრ
 აჰენტისთვის უსაფუძვლოდ შეთავაზებაც ეკრძ ალება.
კონტრ
 აჰირების იძულება – იმ პირებს, რომლებიც არასამეწარმეო მიზნებისათვის ან
საარსებო მოთხოვნილებათა დასაკმაყოფილებლად იძენენ ან სარგებლობენ ქონებითა და
მომსახურებით, დაუს აბუთებლად არ შეიძლება ეთქვ ათ უარი ხელშეკრულების დადებაზე,
თუკი ხელშეკრულების მეორ
 ე მხარე მოქმედებს თავისი სამეწარმეო საქმიან ობის ფარგ
ლებში.
შესაძლოა კონკრ
 ეტული ხელშეკრულების ნამდვილობა სახელმწ იფოს ნებართვაზე ან
ლიცენზიაზ ე იყოს დამოკიდებული, თუკი აღნიშნული საზოგადოებ ის ან პიროვნების არსე
ბითი ინტერესების დაცვით არის განპირობებული. ასეთი შემთხვევები აუცილებლად ცალკე
კანონით უნდა მოწესრიგდეს. მაგალითისთვის, სამედიცინო მომსახურების ხელშეკრულე
ბის გასაფორმებლად აუცილებელია, რომ სამედიცინო მომსახურების გამწევ მხარეს შესა
ბამისი საქმიან ობის განხორციელ
 ების ნებართვა მოპოვებული ჰქონდეს სახელმწ იფოსგან.
სამოქალაქო კოდექსი ბათილ ხელშეკრულებად აცხადებს ხელშეკრულებას, რომლი
თაც ერთი მხარე მთელი თავისი მომავალი ქონების ან ამ ქონების ნაწილის სხვისთვის
გადაცემის ანდა უზუფრუქტით დატვირთვის ვალდებულებას კისრულობს, გარდა იმ შემ
თხვევებისა, როცა ხელშეკრულება მომავალი ქონების ცალკეულ ნივთებზე დადებულია.
ხოლო ხელშეკრულება, რომლითაც ერთი მხარე მთელი თავისი ამჟამინდელი ქონების ან
ამ ქონების ნაწილის სხვისთვის გადაცემის ანდა უზუფრუქტით დატვირთვის ვალდებულებას
იღებს, მოითხოვს წერილობით ფორმას, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ხელშეკრულება
ამჟამინდელი ქონების ცალკეულ ნივთებზეა დადებულია.
ბათილობას ექვემდებარება ასევე სამკვ იდრო ქონების შესახებ დადებული გარიგებაც,
კერძოდ, პირის სიცოცხლეში მისი სამკვ იდროს თაობ აზე სხვა პირების მიერ დადებული
ხელშეკრულება ბათილია. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ხელშეკრულება მომავალ კა
ნონით მემკვ იდრეებს შორის ერთ-ერთი მათგანის კანონით სამემკვ იდრეო წილისა და სა
ვალდებულო წილის თაობ აზე იდება.

4.8 ხელშეკრულების დადება
იმისათვის, რომ სამოქალაქო სამართლის სუბიექტები სახელშეკრულებო სამართლებ
რივ ურთიერთობაში შევიდნენ აუცილებელია მხარეთა ურთიერთმფარავი ნების გამოვ
ლენა და ამ ნების საფუძველზე გარიგების დადება. სამოქალაქო კოდექსი ხელშეკრულების
დადების მომენტად მხარეებ ის მიერ ხელშეკრულების ყველა არსებით პირობაზე საამ ისოდ
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გათვალისწინებული ფორმით შეთანხმ ებას მიიჩნევს. თუმცაღა არსებითი პირობის დეტალი
ზებულ ლეგალურ დეფინიციას სამოქალაქო კოდექსი არ გვთავაზობს. არსებითად ჩაითვ
ლება ხელშეკრულების ის პირობები, რომლებზედაც ერთ-ერთი მხარის მოთხოვნით მიღწე
ულ უნდა იქნეს შეთანხმ ება, ანდა რომლებიც ასეთად მიჩნეულ
 ია კანონის მიერ. გამოდის,
რომ მხარეებ ის მიერ შეთანხმ ებული პირობები არსებით პირობებს წარმოადგენს, თუმცაღა
ვიცნობთ არსებითი პირობების კანონის მიერ განსაზღვრის შემთხვევებსაც. მაგალითის
თვის, შრომის კოდექსი პირდაპირ ჩამოთვლის შრომის კონტრ
 აქტის არსებით პირობებს
(სამუშაო დრო, დასვენების დრო, ანაზღაურ
 ება და ა.შ.). რაც შეეხ ება ხელშეკრულების
ფორმას,
ას სამოქალაქო კოდექსი გარიგების ზეპირი, მარტივი წერილობითი და რთული წე
რილობითი (სანოტარო) ფორმით დადების შესაძლებლობა ითვალისწინებს. ზეპირი ფორ
მით გარიგების დადებისთვის მხარეთა ზეპირსიტყვიერ
 ი შეთანხმ ება სრულიად საკმარისია.
მარტივი წერილობითი ფორმა ხელშეკრულების წერილობით ფორმით გაფორმებასა და
მხარეთა მიერ მასზე ხელმოწერას გულისხმ ობს. რთული წერილობითი ფორმისთვის კი წე
რილობით დადებული ხელშეკრულების სანოტარო წესით დამოწმებაა აუცილებელი. მაგა
ლითად, იპოთეკით უზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულების ნამდვილობისთვის, თუკი
იპოთეკარი ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის ქვეშ შემავალ სუბიექტს არ წარმოადგენს
აუცილებელია მისი სანოტარო წესით დამოწმება. ხელშეკრულებათა უმრავლესობა ფორ
მათავისუფალია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მხარეებ ი თავად იღებენ გადაწყვეტილებას თუ
რომელი ფორმით დადონ ხელშეკრულება. ამდენად, ხელშეკრულების ფორმამ შესაძლოა
ხელშეკრულების ნამდვილობის ბედი გადაწყვიტოს, რადგანაც თუ კანონით ხელშეკრულე
ბის ნამდვილობისათვის განსაზღვრული ფორმაა დადგენილი, ან თავად მხარეებმა გაითვა
ლისწინეს ხელშეკრულებისთვის ასეთი ფორმა, მაშინ ხელშეკრულება მხოლოდ ამ ფორმის
შესახებ მოთხოვნის შესრულების შემდეგ შედის ძალაში.
როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, ხელშეკრულების დასადებად ორი ურთიერთმფ
 არა
ვი ნება და მათი შესაბამისი ფორმით გამოვლენაა აუცილებელი. ურთიერთმფ
 არავი ნების
დადგენა კი ოფერტისა და აქცეპტის მეშვეობ ით ხორციელდება. ოფერტი ხელშეკრულების
დადების შესახებ წინადადებას, ხოლო აქცეპტი ამ წინადადების მეორ
 ე მხარის მიერ მიღე
ბას, დათანხმ ებას ეწოდება. წინადადების შეთავაზებას ოფერენტი ახორციელ
 ებს, ხოლო ამ
წინადადებაზე თანხმ ობას აქცეპტანტი აცხადებს.
ხელშეკრულების დადების შესახებ წინადადებაში (ოფერტში), რომელიც ერთი ან რამ
დენიმე პირისადმია მიმართული, გამოხატულია, რომ წინადადების მიმცემი (ოფერენტი)
თანხმ ობის (აქცეპტის) შემთხვევაში მზადაა შეასრულოს თავისი წინადადება. ოფერტისგან
უნდა გავმიჯნოთ მოწვევა ოფერტზ ე,
ე რომელიც პირთა განუსაზღვრელი წრისადმი მიმარ
თულ წინადადებას წარმოადგენს. ოფერტისგან განსხ ვ ავებით მოწვევა ოფერტზ ე ხელშეკ
რულების დადების შესახებ წინადადება არ არის და კონკრ
 ეტულად ერთი პირის ან პირთა
ჯგუფისკენ არ არის მიმართული. ოფერტზ ე მოწვევის ყველაზე გავრც
 ელებული მაგალითია
გარკვ ეულ
 ი პროდუქციის ყიდვის ან მომსახურების გაწევის შეთავაზების შესახებ საგაზეთო
განცხადება, ინტერნეტ სივრც
 ეში განთავსებული განცხადება, ასევე მაღაზიის ვიტრინაში გა
საყიდად განთავსებული საქონელი. ოფერტზ ე მოწვევის განხორციელ
 ების შემდეგ ხელშეკ
რულების დადებით დაინტერესებული პირი, როგორც წესი, ახორციელ
 ებს ოფერტს, ხოლო
ოფერტზ ე მომწვ ევი მიღებულ ოფერტზ ე აქცეპტს აცხადებს. იმისდა მიხედვით თუ როგორ
კავშირში იმყოფებიან ერთმანეთთან შეთავაზების განხორციელ
 ებისას ოფერენტი და აქ
ცეპტანტი სამოქალაქო კოდექსი თანმყ ოფი და არათანმყ ოფი პირებისათვის გაკეთებული
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ოფერტის შემთხვევებს გამოყოფს. თანმყ ოფ პირად, როგორც წესი, ისეთი პირი მიიჩნევა,
რომელსაც შეთავაზებულ წინადადებაზე (ოფერტზე) რეაგ
 ირება დაუყ ოვნებლივ შეუძლია,
ე.ი. აქ ფიზიკურად ერთად მყოფი ან უშუალ
 ო სატელეფონო ან ელექტრ
 ონული კომუნიკა
ციით დაკავშირებული პირები მოიაზრებიან. ამდენად, თანმყ ოფი პირისთვის გაკეთებულ
ოფერტზ ე პასუხი მაშინვე უნდა იქნეს მიღებული. არათანმყ ოფი პირისათვის გაკეთებულ
ოფერტად კი რაიმე ნიშნით ან ფორმით ოფერენტთ
 ან დისტანცირებული აქცეპტანტის მი
ერ აქცეპტის განხორციელ
 ება შეიძლება მოვიაზროთ. ასეთი აქცეპტი მხოლოდ იმ დრომდე
შეიძლება იქნეს მიღებული, რა დროშიც ოფერტის მიმცემს, ჩვეულ
 ებრივ, შეუძლია დაე
ლოდოს პასუხს. იმ შემთხვევაში თუ ოფერენტმ ა აქცეპტისათვის განსაზღვრა ვადა, მაშინ
აქცეპტი მხოლოდ ამ ვადაში შეიძლება განხორციელდეს. განსხ ვ ავებულად რეგულირდება
საკითხი იმისდა მიხედვით აქცეპტი აქცეპტანტმ ა დაგვიან ებით გააკ ეთა თუ ვადებში განხორ
ციელ
 ებული აქცეპტი მიუვ იდა დაგვიან ებით ოფერენტს. თუ ოფერენტს აქცეპტი დაგვიან ებით
მიუვ ა, აქცეპტიდან კი ირკვ ევა, რომ იგი დროულ
 ად არის გამოგზავნილი, აქცეპტი მხოლოდ
მაშინ ჩაითვლება დაგვიან ებულად, თუ ოფერენტმ ა მეორ
 ე მხარეს დაუყ ოვნებლივ აცნობა
ამის შესახებ. ოფერტზ ე დაგვიან ებით გაკეთებული აქცეპტი კი ახალ ოფერტად მიიჩნევა.
უარად ოფერტზ ე და ამავე დროს ახალ ოფერტად ჩაითვლება ასევე შემთხვევა, როდესაც
პასუხში ხელშეკრულების დადებაზე თანხმ ობა სხვა პირობებითაა გამოთქმ ული.
ვალდებულებითი სამართალი საქმიან ურთიერთობებში ჩართულ პირებსა და მეწარ
მეებს ხშირ შემთხვევაში უბრალო მომხმ არებლებისგან მიჯნავს და სხვადასხვ ა ნორმების
საფუძველზე განსხ ვ ავებულ წესებს ადგენს ამ კატეგორიის სუბიექტებისთვის. როგორც წესი,
ასეთ პირებს სამოქალაქო კოდექსი რიგითი პირებისგან განსხ ვ ავებით მეტი წინდახედუ
ლობისა და გამჭრიახ ობის უნარის ქონას სთხოვს, რაც, ალბათ, გამართლებულია კიდეც
საქმიან ურთიერთობებში მყოფი პირებისა და მეწარმეებ ისთვის, რომლებიც სამოქალაქო
სამართლებრივ ბრუნვაში მეტად გარკვ ეულნი და ჩახედულნი არიან. ამ სულისკვ ეთები
თაა ჩამოყალიბებული ოფერენტის თანხმ ობის ვარაუდ
 ის ნორმაც, რომლის მიხედვითაც
თუ საქმიან ურთიერთობებში აქცეპტი შეცვლილი პირობებით ხორციელდება, ხელშეკრუ
ლება დადებულად ჩაითვლება, თუკი აქცეპტანტს უფლება ჰქონდა ოფერენტის თანხმ ობა
ევარაუდ
 ა და ეს უკანასკნელი მაშინვე არ განაცხადებს უარს. ასევე საგამონაკლისო წესია
დადგენილი კონკრ
 ეტულ შემთხვევაში მეწარმის დუმილის აქცეპტად მიჩნევასთან დაკავში
რებით. ზოგადი წესის მიხედვით აქცეპტი მკვეთრად გამოხატული ფორმით ხორციელდება,
რათა ოფერენტმ ა თავის მიერ გაკეთებული შეთავაზების აქცეპტანტის მიერ მიღების აღქმ ა
შეძლოს, თუმცა სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით დადგენილი საგამონაკლისო წესის შე
საბამისად, თუ მეწარმე, რომელსაც სხვა პირთა საქმიან ი ოპერაციებ ის შესრულება უხდება,
მიიღებს ოფერტს ამგვ არი საქმეებ ის შესრულებაზე იმ პირისაგან, რომელთანაც იმყოფება
საქმიან კავშირში, მაშინ იგი ვალდებულია გონივრულ ვადაში უპასუხოს ამ წინადადებას;
მისი დუმილი ჩაითვლება აქცეპტად. იგივე წესი მოქმედებს იმ შემთხვევაშიც, როცა მეწარმე
იღებს ასეთ ოფერტს იმ პირისაგან, რომლისგანაც იგი ითხოვდა შეკვეთებს ამგვ არი საქმე
ების შესასრულებლად. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მეწარმე ოფერტს უარყოფს, ხოლო საქო
ნელი უკვე გამოგზავნილია, იგი ვალდებულია ზიან ის თავიდან ასაცილებლად ოფერენტის
ხარჯზ ე დროებ ით შეინახოს საქონელი ისე, რომ ამით მას ზიან ი არ მიადგეს.
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მოწვევა
ოფერტზე

ოფერტი

- თანმყოფი პირებისთვის
გაკეთებული ოფერტი;

- არათანმყოფი პირებისთვის
გაკეთებული ოფერტი.

- დაგვიანებული აქცეპტი;

აქცეპტი

- დაგვიანებით გაკეთებული აქცეპტი ახალი ოფერტი;

- თანხმობა პირობებით - ახალი ოფერტი.

4.9 მესამე პირის სასარგებლოდ დადებული ხელშეკრულება
სამოქალაქო სამართალი იცნობს ისეთ კონსტ
რ
 უქციას აც, როდესაც კრედიტორსა და
მოვალეს შორის დადებული ხელშეკრულებით შესრულებას არა უშუალ
 ოდ კრედიტორი,
არამედ სხვა პირი - მესამე პირი იღებს. ასეთი კონსტ
რ
 უქციის მიზანი სამოქალაქო ბრუნვის
სიმარტივესა და მოქნილობის უზრუნველყოფაშია. მესამე პირის სასარგებლოდ დადებულ
ხელშეკრულებაზე მსჯელობისას მნიშვნელოვანია იმის გარკვ ევა თუ ვის აქვს მოვალისგან
შესრულების მოთხოვნის უფლება. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ასეთი ხელშეკრუ
ლების შესრულება შეიძლება მოითხოვოს როგორც კრედიტორმა, ასევე მესამე პირმა, თუ
კანონით ან ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, ანდა თვით ვალდებუ
ლების არსიდან სხვა რამ არ გამომდინარეობს. იმ შემთხვევაში, როდესაც ხელშეკრულება
ში სპეციალ
 ური დათქმ ა არ მოიძებნება, საქმის გარემოებ ებიდან, კერძოდ, ხელშეკრულე
ბის მიზნიდან უნდა დადგინდეს:
 	 უფლება მესამე პირმა უნდა შეიძინოს თუ არა;
 	 ეს უფლება მას მაშინვე წარმოეშ ობა, თუ განსაზღვრული წინაპირობების არსებობისას;
 	 ხელშეკრულების მხარეებ ი უფლებამოსილნი არიან თუ არა, მესამე პირის უფლება გა
აუქმონ ან შეცვალონ მისი თანხმ ობის გარეშე.
ე.ი. გამოდის, რომ მესამე პირის სასარგებლოდ დადებული ხელშეკრულების 2 კონ
სტრ
 უქციას ცნობს სამოქალაქო კოდექსი – ხელშეკრულება, რომელიც მესამე პირს და
მოუკ იდებელ მოთხოვნას ანიჭებს, საუბ არია ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ნებისმიერ
 ი
მოთხოვნის მესამე პირის მიერ მოვალესთვის წაყენებაზე და ხელშეკრულება, რომელიც
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მესამე პირს დამოუკ იდებელ მოთხოვნას არ ანიჭებს. მაგალითისთვის, თუ პირმა თავისი
მეგობრის დაბადების დღისთვის საკონდიტროს ტორტის დამზადება და მეგობრისთვის მისი
მიტანა დაავ ალა, სახეზე გვაქვს მესამე პირის სასარგებლოდ დადებული ხელშეკრულების
კონსტ
რ
 უქცია, თუმცა მესამე პირს, ამ შემთხვევაში მეგობარს საკონდიტროსთვის მოთხოვ
ნის წაყენების უფლება არ აქვს.
მნიშვნელოვანია ის გარემოებ აც, რომ მხარე, რომელმაც ხელშეკრულებაში მესამე პი
რის სასარგებლოდ გააკ ეთა დათქმ ა, ანუ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე შესრულების
მიმღებად სხვა პირი განსაზღვრა, ინარჩუნებს უფლებას, შეცვალოს ხელშეკრულებაში მი
თითებული მესამე პირი, მიუხ ედავად ამ უკანასკნ ელის თანხმ ობისა. იმ შემთხვევაში თუ მე
სამე პირი უარს ამბობს ხელშეკრულებით შეძენილ უფლებაზე, მაშინ კრედიტორს შეუძლია
თვითონ მოითხოვოს ვალდებულების შესრულება, თუ ხელშეკრულებიდან ან ვალდებულე
ბის არსიდან სხვა რამ არ გამომდინარეობს. გამოდის, რომ აღნიშნული ნორმა დისპოზი
ციურ
 ია და თუ მესამე პირის მიერ ხელშეკრულებით შეძენილ უფლებაზე უარის თქმის თან
მდევი შედეგი ხელშეკრულებაში განსხ ვ ავებულად არის მოწესრიგებული და კრედიტორს
მოთხოვნის შესაძლებლობას თავად ხელშეკრულება ართმევს, მას კანონზე მითითება და
მოვალის მიერ შესრულების მისთვის განხორციელ
 ების მოთხოვნის უფლება აღარ აქვს.

4.10 ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები
21-ე საუკ უნე საზოგადოებრივი ურთიერთობების პროგრესისა და ტექნოლოგიებ ის გან
ვითარების აჩქარებული ტემპით გამოირჩევა. სამოქალაქო ბრუნვის მონაწილე ბიზნეს ოპე
რატორები პროდუქციისა თუ მომსახურების ყველაზე მსხვილი და მასიურ
 ი მიმწოდებლები
არიან, რაც სამომხმ არებლო ბაზარზე კონკრ
 ეტული ინდივიდებისა და ფიზიკური პირებისთ
ვის, როგორც მიმწოდებლებისთვის სულ უფრო პატარა ადგილს ტოვებს. სამომხმ არებლო
ბაზარზე ვალდებულებით სამართლებრივ ურთიერთობაში შესვლა წინასწარ შემუშავებული
და შაბლონურად გამოყენებადი ხელშეკრულებებით ხდება, რაც მომხმ არებლებს შესაძ
ლებლობას ართმევს ზეგავლენა იქონიონ მიმწოდებელზე და ხელშეკრულების პირობების
მასთან ინდივიდუალ
 ურად შეთანხმ ება მოახდინონ. საზოგადოებ აში იშვიათ
 ად მოიძებნე
ბა ადამიან ი, რომელიც მსხვილი ბიზნეს-ოპერატორის მიერ შემოთავაზებულ სახელშეკ
რულებო პირობებს დაიწუნებს და მხარესთან პირობებზე ინდივიდუალ
 ურ მოლაპარაკებას
მოითხოვს. როგორც წესი, ადამიან ები მორჩილად აწერენ ხელს კომპანიებ ის მიერ შემუ
შავებულ შაბლონურ ხელშეკრულებებს, რომელშიც უმრავლესი პირობა კომპანიის მიერ
წინასწარ არის დადგენილი. ასეთ მოცემულობაში, კომპანიებ ი, რომელთაც, ბუნებრივია,
მეტი ფინანსური სახსარი და შესაძლებლობა აქვთ კვალიფიციურ
 ი იურისტების დახმარე
ბით თავიანთ პოზიციებს ხელშეკრულებაში კონკრეტული პირობების ჩადებით გამოკვეთი
ლად ამყარებენ. გამოდის, რომ ასეთ ურთიერთობებში მომხმ არებელი სუსტ და შედარე
ბით უუნარო მხარედ გვევლინება. სწორედ ამიტომ სამოქალაქო კოდექსი მომხმ არებლის
კანონისმიერ
 ი დაცვის მინიმუმს ადგენს და შემთავაზებლის მიერ დადგენილ სტანდარტულ
პირობებს გარკვ ეულ ჩარჩოებს უწესებს.
სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები
წინასწარ ჩამოყალიბებული, მრავალჯერადი გამოყენებისათვის გამიზნული პირო
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ბებია, რომელთაც ერთი მხარე (შემთავაზებელი) უდგენს მეორე მხარეს და რომელ
თა მეშვეობითაც კანონით დადგენილი ნორმებისაგან განსხვ
 ავებული ან მათი შემვ
სები წესების დადგენა უნდა მოხდეს.
ეს მოცემული დეფინიცია ყველა იმ ნიშანზე უთითებს,
რაც პირობის სტანდარტულ პირობად მიჩნევისთვისაა აუცილებელი. სტანდარტული პირობა
ყოველთვის წინასწარ ჩამოყალიბებულია და უშუალ
 ოდ კონკრ
 ეტული ხელშეკრულების
გაფორმების წინ არ დგინდება. ის აუცილებლად მრავალჯერადი გამოყენებისთვისაა
გამიზნული, აქ გადამწყვეტია მრავალჯერადი გამოყენების მიზანი და არა მრავალჯერა
დი გამოყენების ფაქტი. სტანდარტულ პირობებს აუცილებლად ერთი მხარე უდგენს მე
ორეს ისე, რომ ამ უკანასკნ ელს მხოლოდ ხელშეკრულების დადების ან დადებაზე უარის
თქმის შესაძლებლობა აქვს. თუ მომხმ არებელს შესწევს უნარი, შემოთავაზებულ პირობებ
ზე მოლაპარაკება აწარმოოს და შეცვალოს ისინი ისე, რომ ხელშეკრულების პირობების
მხარეებ ის მიერ დეტალურად განსაზღვრა მოხდეს, მაშინ ხელშეკრულების სტანდარტული
პირობა სახეზე არ გვექნება. უშუალ
 ოდ მხარეთა მიერ შეთანხმ ებულ პირობებს კი სტანდარ
ტულ პირობებთან შედარებით უპირატესობა ენიჭება. კიდევ ერთი აუცილებელი ნიშანი, რაც
სტანდარტულ პირობას ახასიათ
 ებს, ის არის, რომ სტანდარტულმა პირობებმა კანონით
დადგენილი ნორმებისაგან განსხ
 ვავებული ან მათი შემვსები წესების დადგენა უნ
და მოახდინოს.
ოს სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ ხელშეკრულებაში მოცემული პირობები
იმეორ
 ებს კანონით დადგენილ პირობებს, მაშინ ასეთი პირობა სტანდარტულ პირობად არ
მიიჩნევა. აქვე უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ როდესაც კანონით დადგენილი ნორმებისა
გან განსხ ვ ავებულ წესებზე ვსაუბრობთ, კანონის იმპერატიულ ნორმებს არ ვგულისხმ ობთ,
რამეთუ იმპერატიულ
 ი ნორმა შესასრულებლად სავალდებულო ქცევის წესს ადგენს და მი
სი შეცვლა ხელშეკრულებით შეუძლებელია. თუკი ასეთი რამ პრაქტიკაში მაინც მოხდა,
მსგავსი პირობა იმთავითვე ბათილი იქნება არა როგორც სტანდარტული პირობა, არამედ
როგორც კანონსაწინააღმდ
 ეგო გარიგება. ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა პირობა ერთდრო
ულად უნდა გვქონდეს სახეზე, რათა ხელშეკრულების პირობა სტანდარტულ პირობად დაკ
ვალიფიცირდეს.
იმისათვის, რომ ხელშეკრულების სტანდარტული პირობა მის შემთავაზებელსა და ხელ
შეკრულების მეორ
 ე მხარეს შორის დადებული ხელშეკრულების შემადგენელ ნაწილად იქ
ცეს აუცილებელია, რომ
 	 შემთავაზებელმა ხელშეკრულების დადების ადგილას თვალსაჩინო წარწერა გააკ ეთოს
და მიუთ
 ითოს ამ პირობებზე და
 	 ხელშეკრულების მეორე მხარეს შესაძლებლობა ჰქონდეს გაეცნოს ამ პირობების შინა
არსს და თუ თანახმაა, მიიღოს ეს პირობები.
როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, სამოქალაქო კოდექსი მთელ რიგ ურთიერთობებში
მეწარმეებ ისთვის განსხ ვ ავებულ წესებს ადგენს. მსგავსი რეგულაცია გვხდება სტანდარ
ტულ პირობებთან მიმართებითაც, კერძოდ, თუ ხელშეკრულების მეორ
 ე მხარე მეწარმეა,
ხელშეკრულებათა სტანდარტული პირობები ხელშეკრულების შემადგენელ ნაწილად იქცე
ვა მაშინ, როცა მას საქმიან ურთიერთობებში აუცილებელი გულისხმ იერ
 ების გამოჩენისას
ეს უნდა გაეთვალისწინებინა.
გამომდინარე იქიდან, რომ ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები მეორ
 ე მხარეს
შემთავაზებელთან შედარებით ნაკლებად სახარბიელ
 ო მდგომარეობ აში აგდებს, სამოქა
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ლაქო კოდექსი ფორმის მიხედვით უჩვეულ
 ო და ბუნდოვანი პირობების არსებობისას მომ
ხმარებლის დაცვას უზრუნველყოფს. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების ის დებუ
ლებანი, რომლებიც ფორმის მიხედვით იმდენად უჩვეულ
 ოა, რომ მეორ
 ე მხარეს მათი
გათვალისწინება არ შეეძლო, არ იქცევიან ხელშეკრულების შემადგენელ ნაწილად. ხოლო
თუ ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების ტექსტი ბუნდოვანია, მაშინ იგი მეორ
 ე
მხარის სასარგებლოდ განიმარტება.
სამოქალაქო კოდექსი ითვალისწინებს რა შემთავაზებლის საბაზრო ძალაუფლებას და
ამ კუთხით მის უპირატესობას მეორ
 ე მხარესთან მიმართებით, ხელშეკრულების კონკრ
 ეტუ
ლი სახის სტანდარტულ პირობებს ბათილად აცხადებს. ბათილია ხელშეკრულებათა სტან
დარტული პირობა, მიუხ ედავად ხელშეკრულებაში მისი ჩართვისა, თუ იგი ნდობისა და კე
თილსინდისიერების პრინციპების საწინააღმდ
 ეგოდ საზიან ოა ხელშეკრულების მეორ
 ე
მხარისათვის. ამასთან, მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ის გარემოებ ები, რომელთა
არსებობისას იქნა ეს პირობები ხელშეკრულებაში შეტანილი, მხარეთა ორმხ რ
 ივი ინტერე
სები და სხვა. სამოქალაქო კოდექსის ზემოთ მოცემული დანაწესი სტანდარტული პირო
ბების შინაარსის კონტრ
 ოლის ზოგად დებულებას შეიცავს და ხელშეკრულების მონაწილე
მხარისთვის ნებისმიერ შემთხვევაში მოქმედია, მიუხ ედავად იმისა ის ფიზიკური პირია თუ
მეწარმე. სტანდარტული პირობის შინაარსის კონტრ
 ოლის განმახორციელ
 ებელი ზოგადი
ნორმის გარდა სამოქალაქო კოდექსი დეტალურ ჩამონათვალს გვთავაზობს იმ პირობე
ბისას, რომლებიც ხელშეკრულებაში ჩართვის მიუხ ედავად, ბათილად იქნებიან მიჩნეულ
 ი.
თუმცაღა სტანდარტული პირობების შინაარსის დეტალური კონტრ
 ოლის განმახორციელ
 ე
ბელი დებულებები ხელშეკრულების მხოლოდ ისეთ მხარეს იცავს, რომელიც ფიზიკური
პირია და არ მისდევს სამეწარმეო საქმიან ობას. ამდენად, ხელშეკრულების სტანდარტულ
პირობებში, რომლებსაც შემთავაზებელი იყენებს იმ ფიზიკური პირების მიმართ, რომლებიც
არ მისდევენ სამეწარმეო საქმიან ობას, ბათილად მიიჩნევა:
 	 დებულება, რომლითაც შემთავაზებელი აწესებს შეთავაზებული წინადადების მიღების
ან უარყოფის, ანდა ამა თუ იმ სამუშაოს შესრულების შეუს აბამოდ ხანგრ
 ძ ლივ ან აშკა
რად მცირე ვადებს (წინადადების მიღებისა და შესრულების ვადები);
 	 დებულება, რომლითაც შემთავაზებელი აწესებს მისივე ვალდებულებათა შესასრულებ
ლად კანონით დადგენილი ნორმებისაგან განსხ ვავებულ, შეუს აბამოდ ხანგრ
 ძ ლივ ან
არასაკმარისად განსაზღვრულ ვადებს (ვადები ვალდებულების დარღვევისას);
 	 დებულება, რომელიც შემთავაზებელს უფლებას აძლევს გაუმ ართლებლად და ხელშეკ
რულებაში მითითებული საფუძვლის გარეშე უარი თქვას თავისი ვალდებულების შესრუ
ლებაზე (ხელშეკრულებაზე უარის თქმის პირობა);
 	 დებულება, რომელიც შემთავაზებელს უფლებას აძლევს შეცვალოს შეპირებული სა
მუშაო ან გადაუხვიოს მას, თუ ამის შესახებ შეთანხმ ება მიუღ
 ებელია ხელშეკრულების
მეორ
 ე მხარისათვის (ცვლილების შეტანის პირობა);
 	 დებულება, რომელიც შემთავაზებელს უფლებას აძლევს ხელშეკრულების მეორ
 ე მხა
რეს მოსთხოვოს გაწეულ
 ი ხარჯების შეუს აბამოდ მაღალი ანაზღაურ
 ება (გაწეული ხარ
ჯების შეუს აბამოდ მაღალი ანაზღაურ
 ება).
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 	 დებულება, რომელიც ითვალისწინებს ფასის მომატებას გაუმ ართლებლად მოკლე ვა
დებში (ფასების მოკლევადიან ი მომატება);
 	 დებულება, რომლითაც იზღუდება ან გამოირიცხება:
შესრულებაზე უარის უფლება, რომელიც ხელშეკრულების მხარეს ამ კანონის თანახმად
აქვს, ან ხელშეკრულების მხარის უფლება, უარი თქვას შესრულებაზე, ვიდრე მეორ
 ე
მხარეს არ შეუსრულებია დაკისრებული ვალდებულება (შესრულებაზე უარის თქმის უფ
ლება);
 	 დებულება, რომლითაც ხელშეკრულების მხარეს ერთმევა უფლება, გაქვითოს უდავო ან
სასამართლო გადაწყვეტილებით დადგენილი მოთხოვნა (ურთიერთმოთხოვნათა ჩათვ
ლის აკრძალვა);
 	 დებულება, რომლითაც შემთავაზებელი თავისუფლდ
 ება კანონით გათვალისწინებული
იმ მოვალეობ ისაგან, რომ ხელშეკრულების მხარე გააფრთ
 ხილოს ან დაუნ იშნოს მას
ვადა ვალდებულების შესასრულებლად (გაფრთხილება ვალდებულების შესრულების
შესახებ; ვადის დანიშვნა);
 	 შეთანხმ ება ზიან ის ოდენობაზე მეტი თანხის მოთხოვნის შესახებ (ზიანის ანაზღაურ
 ების
გადამეტებული მოთხოვნა);
 	 დებულება, რომელიც გამორიცხავს ან ზღუდავს პასუხისმგ
 ებლობას იმ ზიან ისათვის,
რაც გამოწვეულ
 ია შემთავაზებლის ან მისი წარმომადგენლის მიერ უხეში გაუფრთ
 ხი
ლებლობით ვალდებულების დარღვევის გამო (პასუხისმგებლობა გაუფრთ
 ხილებლო
ბის გამო);
 	 დებულება, რომლითაც შემთავაზებლის მიერ ძირითადი ვალდებულების დარღვევისას:
ხელშეკრულების მეორ
 ე მხარეს ერთმევა ან ეზღუდება უფლება, უარი თქვას ხელშეკ
რულებაზე, ან ხელშეკრულების მეორ
 ე მხარეს ერთმევა ან ეზღუდება ხელშეკრულების
შეუსრულებლობისათვის ზიან ის ანაზღაურ
 ების მოთხოვნის უფლება (ძირითადი ვალდე
ბულების შესრულების დარღვევა);
 	 დებულება, რომელიც შემთავაზებლის მიერ ვალდებულების ნაწილობრივ შესრულე
ბის შემთხვევებში ხელშეკრულების მეორ
 ე მხარეს ართმევს უფლებას, მოითხოვოს ზი
ანის ანაზღაურ
 ება მთლიან ი ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის ან უარი თქვას
ხელშეკრულებაზე, თუკი მას დაეკ არგა ინტერესი ნაწილობრივი შესრულებისადმი
(ინტერესის დაკარგვ ა ვალდებულების ნაწილობრივ შესრულებისას);
 	 დებულებები, რომლებიც, კანონით გათვალისწინებული წესებისაგან განსხ ვ ავებით,
ზღუდავენ ახალწარმოებ ული საქონლის მიწოდებისა და სამუშაოე ბ ის შესრულებისას
შემთავაზებლის პასუხისმგ
 ებლობას ნივთის ნაკლის გამო.
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4.11 ვალდებულების შესრულება
ყოველი შესრულება ვალდებულებას გულისხმ ობს. Pacta sunt servanda – ვალდე
ბულება უნდა შესრულდეს – კონტინენტური ევროპის სამართლის სისტემის სამოქალაქო
სამართლის უმნიშვნელოვანესი პრინციპია. მხარეებ ი დებენ რა ხელშეკრულებას, ვარა
უდობენ, რომ ხელშეკრულება უნდა შესრულდეს. სახელშეკრულებო ურთიერთობის გეგ
მაზომიერ
 ი განვითარება ხელშეკრულების შეწყვეტას შესრულებით მოიაზრებს. ამიტომაც
მნიშვნელოვანია იმ დანაწესების განხილვა, რასაც სამოქალაქო კოდექსი ხელშეკრულების
შესრულებისთვის არსებითად მიიჩნევს. უზოგადესი წესის მიხედვით, ვალდებულება უნ
და შესრულდეს ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, დათქმულ დროსა და ადგილას.
ას
ჯეროვანი შესრულება სათანადო და სრულყოფილ შესრულებას გულისხმ ობს, თუმცა არის
შემთხვევები, როდესაც აღნიშნულის შეფასება არც ისე მარტივია. გაუგ
 ებრობის თავიდან
ასაცილებლად მხარეებ ი ხელშეკრულებაშივე დეტალურად უთითებენ იმ მახასიათ
 ებლებს,
რაც შესრულებას ჯეროვნად აკვალიფიცირებს. თუმცაღა თუ ხელშეკრულების დებულებები
დან ჯეროვანი შესრულების შინაარსი ნათლად არ იკვეთება, აღნიშნულის შეფასება სადავო
შემთხვევაში მოსამართლის კომპეტენციას განეკუთვნება. შეფასებით კატეგორიას წარმო
ადგენს კეთილსინდისიერ
 ების ცნებაც, რომელიც კერძო სამართლებრივი ურთიერთობების
ქვაკუთხედს წარმოადგენს. კეთილსინდისიერ
 ების სტანდარტი სამოქალაქო ბრუნვის მო
ნაწილეებს ერთმანეთის უფლებებისა და ინტერესების გათვალისწინებით გულისხმ იერ
 ად
მოქცევის წესებს უდგენს. კეთილსინდისიერ
 ების შინაარსიც საკმაოდ ფართო და სადავოა,
ამიტომაც მისი კონკრ
 ეტული შემთხვევის ჭრილში განმარტების ტვირთი ხშირად საქმის გან
მხილველ მოსამართლეს აწევს.
ვალდებულების ჯეროვან შესრულებას ეხმიან ება და უდიდესი პრაქტიკული მნიშვნე
ლობა აქვს შესრულების ხარისხის განსაზღვრას. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, თუ
შესრულების ხარისხი ხელშეკრულებაში დაწვრილებით არ არის განსაზღვრული, მაშინ
მოვალე ვალდებულია, სულ ცოტა, საშუალ
 ო ხარისხის სამუშაო შეასრულოს და საშუალ
 ო
ხარისხის ნივთი გადასცეს. თუ ხელშეკრულების საგანი ინდივიდუალ
 ურად განსაზღვრული
ნივთია, კრედიტორი არ არის ვალდებული მიიღოს სხვა ნივთი, თუნდაც უფრო მაღალი
ღირებულების მქონე. ხოლო, თუ შესრულების საგანი გვაროვნული ნივთია, რომლის შეც
ვლაც, ნივთის ბუნებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია, მოვალემ ვალდებულება ყოველ
თვის უნდა შეასრულოს.
სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულებისთვის არსებითი მნიშვნელობის მატა
რებელია ვალდებულების შესრულების დრო და ადგილი.
ი როგორც წესი, ვალდებულე
ბის შესრულების ადგილიც და დროც ხელშეკრულების მხარეებ ის მიერ დეტალურად არის
განსაზღვრული, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც მხარეებს ხელშეკრულების დადების
ეტაპზე ამ საკითხების დარეგულირება გამორჩათ. ასეთ დროს სამოქალაქო კოდექსის და
ნაწესი ამოქმედდება, რომლის მიხედვითაც, თუ შესრულების ადგილი არც განსაზღვრულია
და არც ვალდებულებითი ურთიერთობის არსიდან გამომდინარეობს, მაშინ საგნის მიწოდე
ბა შემდეგნაირი წესებით ხდება:
 	 ინდივიდუალ
 ურად განსაზღვრული საგნის შემთხვევაში – იმ ადგილას, სადაც იგი ვალ
დებულების წარმოშობის მომენტისათვის იმყოფებოდა;
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ვალდებულებითი სამართალი

 	 გვარეობ ით განსაზღვრული საგნის შემთხვევაში – იმ ადგილას, სადაც მდებარეობს მო
ვალის საწარმო; თუ ასეთი არ არის, მაშინ – მისი საცხოვრებელი ადგილის (იურიდიული
მისამართის) მიხედვით.
ვალდებულების შესრულების ადგილთან მიმართებით არსებითია ვალდებულების წარ
მოშობის შემდეგ მოვალის ან კრედიტორის ადგილსამყოფლის შეცვლ
 ის საკითხი. სა
მოქალაქო კოდექსის მიხედვით, თუ მოვალის საცხოვრებელი ადგილი ან საწარმოს ად
გილსამყოფელი ვალდებულების შესრულების წინ იცვლება და კრედიტორს ამის გამო
დამატებითი ხარჯები წარმოეშ ობა, ამ ხარჯების ანაზღაურ
 ების ვალდებულება კრედიტორს
ეკისრება. ხოლო თუ ვალდებულების შესრულებამდე კრედიტორის საცხოვრებელი ადგი
ლი ან იურიდიულ
 ი მისამართი იცვლება და ამის გამო ხარჯები იზრდ
 ება ან შესრულებას ექ
მნება საფრთ
 ხე, მაშინ კრედიტორს ეკისრება როგორც გაზრდ
 ილი ხარჯების ანაზღაურ
 ება,
ასევე საგნის გადაცემის მოსალოდნელი საფრთ
 ხის რისკიც.
ხელშეკრულებათა გარკვ ეულ
 ი ნაწილისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობის ვალდებულე
ბის უშუალ
 ოდ მოვალის მიერ შესრულებაა, თუმცა არსებობს ხელშეკრულებები, რომელ
თა კრედიტორებისთვისაც მთავარი ვალდებულების ზოგადად შესრულება და არა კონკ
რეტული მოვალის მიერ შესრულებაა. ამიტომაც სამოქალაქო კოდექსის მიერ დადგენილი
დანაწესის შესაბამისად, თუ კანონიდან, ხელშეკრულებიდან ან ვალდებულების ბუნებიდან
არ გამომდინარეობს, რომ მოვალემ პირადად უნდა შეასრულოს ვალდებულება, მაშინ ეს
ვალდებულება შეიძლება მესამე პირმაც შეასრულოს. თუმცაღა კრედიტორს შეუძლია არ
მიიღოს მესამე პირისაგან შემოთავაზებული შესრულება, თუ მოვალე ამის წინააღმდ
 ეგია.
შესაძლოა პრაქტიკაში შეგვხვ დეს ისეთი შემთხვევაც, როდესაც მოვალის მხრიდან ორმხ 
რივი ხელშეკრულების დარღვევის გამო კრედიტორი თავისი მოთხოვნის დასაკმაყოფი
ლებლად იძულებით აღსრ
 ულებას მიმართავს, თუმცა ამ ქცევით საფრთხე ექმნ ება მესამე
პირის უფლებას ამ ნივთზე. ასეთ შემთხვევაში მესამე პირი სამოქალაქო კოდექსით დადგე
ნილი რეგულაციის თანახმად აღჭურვილია უფლებით თავად დააკმაყოფილოს კრედიტორი
და ამით ერთი მხრივ საკუთარი უფლება გადაარჩინოს ნივთზე და მეორ
 ე მხრივ მოვალის
მიმართ მოთხოვნის უფლების მესაკუთრე თავად გახდეს.
აუცილებელია, რომ მოვალემ ვალდებულება უფლებამოსილი პირის – კრედიტორის
წინაშე შეასრულოს. თუმცა შესაძლოა ყოველ კონკრ
 ეტულ შემთხვევაში კანონით ან სასა
მართლოს გადაწყვეტილებით შესრულების მიღებაზე უფლებამოსილი პირი სხვაც იყოს. თუ
ვალდებულება არაუფლებამოსილი პირის მიერ იქნა მიღებული, ვალდებულება შესრულე
ბულად მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჩაითვლება თუ კრედიტორს აღნიშნულზე თანხმ ობა აქვს
გაცხადებული ან ამ უკანასკნ ელმა ასეთი შესრულებისგან სარგებელი მიიღო.

4.12 ფულადი ვალდებულების შესრულება
ფულადი ვალდებულება სამოქალაქო ბრუნვაში ერთ-ერთი ყველაზე გავრც
 ელებული
ვალდებულებაა, რომლის მიხედვითაც, ვალდებულების ერთი მხარე მეორ
 ეს ფულად თან
ხას გადასცემს. სამოქალაქო კოდექსი ფულადი ვალდებულების ეროვნულ ვალუტაში გამო
ხატვის ზოგად წესს ადგენს, თუმცა იქვე უთითებს, რომ მხარეებს ფულადი ვალდებულების
უცხოურ ვალუტაში დადგენის შესაძლებლობაც აქვთ თუ აღნიშნული კანონით არ არის აკ
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რძალული. ჩვეულ
 ებრივი ვალდებულებისგან განსხ ვ ავებით ფულადი ვალდებულების შეს
რულების ადგილად კანონი კრედიტორის ადგილსამყოფელს (საცხოვრებელი ადგილი ან
იურიდიულ
 ი მისამართი) მიიჩნევს. ხოლო თუ კრედიტორს ფულის ჩარიცხვისათვის გამიზ
ნული საბანკო ანგარიში იმ ადგილას ან იმ ქვეყანაში აქვს, სადაც გადახდა უნდა მოხდეს,
მაშინ მოვალეს ამ ანგარიშზე ჩარიცხვით შეუძლია თავისი ფულადი ვალდებულების შესრუ
ლება, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა კრედიტორი ამის წინააღმდ
 ეგია.
სამოქალაქო კოდექსი ფულადი ვალდებულების დაფარვის რიგითობას მკაცრად
ადგენს და უთითებს, რომ თუ მოვალეს კრედიტორისათვის სხვადასხვ ა ვალდებულებები
დან გამომდინარე ერთმანეთის მსგავსი რამდენიმე შესრულება ეკისრება და ის, რაც შეს
რულდა, საკმარისი არ არის ყველა ვალის დასაფარავად, მაშინ პირველი ის ვალდებულე
ბა დაიფარება, რომელსაც მოვალე შესრულების დროს ამოირჩევს;
ევს ხოლო, თუ მოვალე
არ ამოირჩევს, მაშინ ის ვალი დაიფარება, რომლის გადახდის ვადაც პირველად დადგა.
ა
იმ შემთხვევაში თუ მოთხოვნათა შესრულების ვადა ერთდროულ
 ად დადგა, მაშინ თავდა
პირველად ის მოთხოვნა უნდა შესრულდეს, რომელიც მოვალისათვის შესასრულებლად
ყველაზე მძიმეა. ხოლო, თუ მოთხოვნები თანაბრად მძიმეა, თავდაპირველად ის უნდა
შესრულდეს, რომელიც ყველაზე ნაკლებად არის უზრუნველყოფილი.
ი მოვალის იმ გა
დასახდელიდან, რომელიც არ არის საკმარისი მთელი ვადამოსული ვალის დასაფარა
ვად, თავდაპირველად იფარება სასამართლოს ხარჯები, შემდეგ – ძირითადი შესრულება
(ვალი) და ბოლოს – პროცენტები.
ფულადი ვალდებულებების შესრულებაზე მსჯელობისას არსებითია იურიდიულ ლიტე
რატურაში ნომინალიზმის პრინციპის სახელით ცნობილი დანაწესი, რომელიც ვალუტის
გაცვლითი კურსის ცვალებადობას შესრულების განხორციელ
 ების მიზნებისთვის არანაირ
ყურადღებას არ ანიჭებს. იმ შემთხვევაში თუ ვალდებულების წარმოშობის მომენტისთვის
1 ლარით 1 კილოგრამი ფქვილის შეძენა იყო შესაძლებელი, ხოლო შესრულების გან
ხორციელ
 ების მომენტისთვის იგივე თანხით მხოლოდ 500 გრამი ფქვილის შეძენა ხერ
ხდება, აღნიშნული კრედიტორს 1 ლარის ნაცვლად 2 ლარის მოთხოვნის უფლებას არ
ანიჭებს. ნომინალიზმის პრინციპი ყველა განვითარებული ქვეყნის სამართლებრივ სისტე
მებში მოქმედებს. საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ 2010 წელს ერთ-ერთ საქმეზე
პრეცედენტული მნიშვნელობის გადაწყვეტილება მიიღო, სადაც ფაქტიურ
 ად ნომინალიზმის
პრინციპის განმარტება გააკ ეთა. გადაწყვეტილებაში ვკითხულობთ – „ფულადი ვალდებუ
ლების შესრულების დროს მოქმედებს ე.წ. ნომინალიზმის პრინციპი, რომლის თანახმად,
ვალდებულება ნაკისრ თანხაში უნდა დაიფაროს, ვიან იდან ფულადი ვალდებულების საგანს
წარმოადგენს ფულადი ნიშნების გარკვ ეულ
 ი თანხა, ხოლო ფულის მსყიდველობითუნარია
ნობის ცვალებადობა არ ცვლის ვალის თანხას და არ წარმოადგენს გადასახდელი თანხის
გადაფასების საფუძველს. აქედან გამომდინარე, სასამართლომ მიიჩნია, რომ არ არსებობ
და ამ ნაწილში საჩივრის დაკმაყოფილების საფუძველი.92
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4.13 კრედიტორის მიერ ვადის გადაცილება, მოვალის მიერ ვადის
გადაცილება
კრედიტორის მიერ ვადის გადაცილება სამოქალაქო კოდექსში ვალდებულების შესრუ
ლების თავში გვხვდება, ხოლო მოვალის მიერ ვადის გადაცილება ვალდებულების დარ
ღვევად მიიჩნევა და შესაბამის თავშია (ვალდებულების დარღვევა) განთავსებული. თავად
სათაურიდანაც იკვეთება, რომ კრედიტორის მიერ ვადის გადაცილებად კრედიტორის მი
ერ მისთვის შეთავაზებული ვადამოსული შესრულების მიუღებლობა ითვლება. სამოქალაქო
კოდექსი ვადის გადაცილებად აკვალიფიცირებს ისეთ შემთხვევასაც, როდესაც კრედიტორი
ისეთ მოქმედებას არ ასრულებს, რომელიც ვალდებულების შესასრულებლადაა საჭირო.
მიუხ ედავად იმისა, რომ კრედიტორის მიერ ვადის გადაცილება ვალდებულების დარღ
ვევად არ მიიჩნევა, კრედიტორი ვალდებულია აანაზღაურ
 ოს ის ზიან ი, რომელიც შესასრუ
ლებელი ვალდებულების მიღების ვადის ბრალეულ
 ი გადაცილების გამო მიადგა მოვალეს.
კრედიტორის მიერ ვადის გადაცილებისას მოვალე მხოლოდ მაშინ არის პასუხისმგ
 ებელი
ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის, თუკი შესრულება შეუძლებელი აღმოჩნდ
 ა მოვა
ლის განზრახვის ან უხეში გაუფრთ
 ხილებლობის გამო.
კრედიტორის მიერ ვადის გადაცილებისას მისი ბრალის მიუხ ედავად:
 	 იგი ვალდებულია აუნაზღაურ
 ოს მოვალეს ხელშეკრულების საგნის შენახვის გამო წარ
მოშობილი ზედმეტი ხარჯები;
 	 მას ეკისრება ნივთის შემთხვევით გაფუჭების ან დაღუპვის რისკი;
 	 მას აღარ აქვს ფულადი ვალდებულებისათვის პროცენტის მიღების უფლება.
სამოქალაქო კოდექსი მოვალის მიერ ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილე
ბად მიიჩნევს, თუ:
 	 შესრულებისათვის დადგენილ დროში ვალდებულება არ შესრულდება;
 	 შესრულების ვადის დადგომიდან კრედიტორის მიერ გაფრთ
 ხილების შემდეგაც იგი არ
ასრულებს ვალდებულებას.
გამომდინარე იქიდან, რომ მოვალის მიერ შესრულების ვადის გადაცილება ნაკისრი
ვალდებულების დარღვევად მიიჩნევა, ის უარყოფით შედეგებს მოვალისთვის იწვევს. კერ
ძოდ, მოვალე, რომელიც ფულადი თანხის გადახდის ვადას გადააცილებს,
ებს ვალდე
ბულია, გადაცილებული დროისათვის მხარეთა შეთანხმ ებით განსაზღვრული პროცენტი
გადაიხადოს, თუ კრედიტორს, სხვა საფუძვლიდან გამომდინარე, უფრო მეტის მოთხოვნა
არ შეუძლია. ფულადი თანხის გადახდის ვადის გადაცილებისას პროცენტიდან პროცენტის
გადახდევინებაც დასაშვებია იმ შემთხვევაში თუ აღნიშნული ხელშეკრულებით პირდაპირ
არის გათვალისწინებული. პროცენტის გადახდის მოთხოვნის გარდა, კრედიტორს უფლება
აქვს ვადის გადაცილებით გამოწვეულ
 ი ზიან ის ანაზღაურ
 ება მოითხოვოს. ვადა გადაცილე
ბულად არ ჩაითვლება, თუკი ვალდებულება ისეთ გარემოებ ათა გამო არ შესრულდა, რაც
მოვალის ბრალით არ არის გამოწვეულ
 ი. (შესრულების შეუძლებლობა).
გარდა იმისა, რომ მოვალეს შესრულების ვადის გადაცილების გამო კრედიტორის
სასარგებლოდ პროცენტის გადახდა და შესაბამისი წინაპირობების არსებობისას ზიან ის
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ანაზღაურ
 ების ვალდებულება ეკისრება, ის იმ რისკების მატარებელიცაა, რაც შესრულების
ვადის გადაცილების შემდეგ შეიძლება წარმოიშვას. ამდენად, ვადის გადაცილების დროს
მოვალე პასუხს აგებს ყოველგვ არი გაუფრთ
 ხილებლობისათვის და შემთხვევითობისთვი
საც, თუ არ დაამტკ იცებს, რომ ზიან ი ვალდებულების დროულ
 ი შესრულებ ის დროსაც შეიძ
ლებოდა დამდგარიყო.

4.14 ხელშეკრულების მოშლა
ხელშეკრულების მოშლის საკითხების დარეგულირებისას სამოქალაქო კოდექსი დეფი
ნიციურ უზუსტობებს შეიცავს, რაც ერთგვ არი აღრევისა და დაბნეულ
 ობის მიზეზი შეიძლება
გახდეს, მითუმეტეს არაიურ
 ისტებისთვის. მიუხ ედავად იმისა, რომ ამ სახელმძ ღვანელოს
მიზანს არ წარმოადგენს დოგმატური პრობლემების გამოვლენა და მისი კრიტიკა, საჭი
როდ მიგვაჩნია დეფინიციებ ის დონეზე საკითხების ერთმანეთისგან გამიჯვნა. ამ მიზნების
თვის უნდა განვიხილოთ სამოქალაქო კოდექსის სხვადასხვ ა მუხლებში გაბნეულ
 ი შემდეგი
მცნებები -  ხელშერკულების შეწყვეტა, ხელშეკრულებიდან გასვლა, ხელშეკრულე
ბაზე უარი და ხელშეკრულების მოშლა.
ა
ხელშეკრულების შეწყვეტა
ხელშეკრულების შეყვწეტის გზები სამოქალაქო კოდექსშ ი ამომწურავადაა მოცემუ
ლი. ესენია:
 	 ვალდებულების შეწყვეტა შესრულებით;
 	 ვალდებულების შეწყვეტა დეპონირებით;
 	 ვალდებულების შეწყვეტა ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვის გზით;
 	 ვალდებულების შეწყვეტა ვალის პატიებ ის გზით;
 	 ვალდებულების შეწყვეტა მოვალის გარდაცვალების, იურიდიულ
 ი პირის ლიკვიდაციის
საფუძვლით;
 	 ვალდებულების შეწყვეტა კონფუზიით.
განვიხილოთ თითოეუ ლ
 ი მათგანი ცალ-ც
 ალკე. ვალდებულების შეწყვეტა შესრულე
ბის გზით ურთიერთობის ყველაზე ორდინალური და გეგმაზომიერ
 ი დასასრულია. მხარეებ ი
ხელშეკრულების დადების ეტაპზე ვალდებულების შეწყვეტას სწორედ ამ საფუძვლით ვარა
უდობენ. პრაქტიკაში ხშირია შემთხვევები, როდესაც მეტი გარანტიისთვის მოვალე კრედი
ტორისგან შესრულების მიღების შესახებ გარკვ ეულ
 ი დოკუმენტის გადაცემას ითხოვს. ასეთი
მოთხოვნის არსებობისას კრედიტორმა შესრულების მთლიან ად ან ნაწილობრივ მიღების
შესახებ აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი უნდა გასცეს. ვალის მიღების შესახებ
შედგენილი დოკუმენტი, რომელშიც არაფერია ნათქვ ამი პროცენტის შესახებ, გულისხმ ობს,
რომ პროცენტიც გადახდილია და ფულადი ვალდებულებაც მთლიან ად შეწყვეტილია. რო
დესაც ვალის გადახდა ხდება პერიოდ
 ულად, ნაწილ-ნ აწილ, მაშინ დოკუმენტი მისი ბოლო
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ნაწილის გადახდის შესახებ, ვიდრე სხვა რამ არ დადასტურებულა, იძლევა იმის ვარაუდ
 ის
საშუალ
 ებას, რომ გადახდილია წინა ნაწილიც.
შესაძლოა გვქონდეს ისეთი შემთხვევაც, როდესაც ხელშეკრულების დადების შემდეგ
მოთხოვნის შესახებ სავალო საბუთია გაცემული. ასეთ დროს მოვალე, ბუნებრივია, ამ
საბუთის დაბრუნებითაა დაინტერესებული. ასე რომ სამოქალაქო კოდექსი მოვალეს შეს
რულების შესახებ დოკუმენტთან ერთად, სავალო საბუთის დაბრუნების ან მისი გაუქმების
მოთხოვნის უფლებასაც ანიჭებს. თუ კრედიტორს ამ საბუთის დაბრუნება არ შეუძლია,
მოვალეს უფლება აქვს მოითხოვოს ოფიციალურად დამოწმებული ცნობა იმის თაობაზე,
რომ ვალდებულება შეწყვეტილია. თუ კრედიტორი უარს აცხადებს შესრულების შესახებ
დოკუმენტის გაცემაზე, სავალო საბუთის დაბრუნებაზე ან მის გაუქმებაზე, ანდა შესრულე
ბის შესახებ დოკუმენტში მისი დაბრუნების შეუძლებლობის აღნიშვნაზე ან იმის აღიარე
ბაზე, რომ ვალი გაქარწყლებულია, მაშინ სამოქალაქო კოდექსი მოვალეს შესრულებაზე
უარის თქმის უფლებას ანიჭებს. ასეთ შემთხვევებში ვადის გადამცილებლად კრედიტორი
ჩაითვლება.
თუ კრედიტორი აყოვნებს შესრულების მიღებას, ან უცნობია მისი ადგილსამყოფელი,
მოვალე უფლებამოსილია შესრულების საგანი სასამართლოსა ან ნოტარიატში შეინახოს,
ხოლო ფული ან ფასიან ი ქაღალდი ნოტარიუს ის სადეპოზიტო ანგარიშზე შეიტანოს. ვალ
დებულების ამ გზით შეწყვეტას დეპონირება ეწოდება. დეპონირებით მოვალე კრედიტო
რის წინაშე ვალდებულებისაგან თავისუფლდ
 ება. ქონების სასამართლოს ან ნოტარიუს ისთ
ვის დეპონირების შემდეგ სასამართლო ან ნოტარიუს ი შეარჩევს შემნახველს, დოკუმენტები
კი მათთან რჩება. აუცილებელია, რომ საგანი დეპონირებას ექვემდებარებოდეს, ანუ შესა
ნახად ვარგისი იყოს. მალფუჭებადი საგნები შესანახად არ მიიღება. დეპონირების მიზანი
ის არის, რომ დეპონირებული ქონება მოსამართლემ ან ნოტარიუსმა კრედიტორს გადას
ცეს. ამდენად, შესრულების საგნის შესანახად მიღების შესახებ სასამართლო ან ნოტარი
უსი კრედიტორს აღნიშნულის შესახებ ატყობინებს და მისგან საგნის მიღებას მოითხოვს.
შენახვასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი კრედიტორს ეკისრება. მოვალეს უფლება აქვს
შენახული საგანი კრედიტორის მიერ მის მიღებამდე უკანვე მოითხოვოს, თუ მან თავიდანვე
უარი არ თქვა უკან დაბრუნებაზე. თუ მოვალე უკან ითხოვს საგანს, მაშინ ითვლება, რომ
შენახვა არ შემდგარა და შენახვის ხარჯებიც მასვე ეკისრება.
სასამართლო ან ნოტარიუს ი შესრულების საგანს სამ წლამდე ვადით ინახავს. თუ ამ
ვადის განმავლობაში კრედიტორი არ მიიღებს საგანს, ამის შესახებ ეცნობება მოვალეს
და მოეთხოვება ჩაბარებული საგნის უკან დაბრუნება. თუ დაბრუნებისათვის საჭირო ვადის
განმავლობაში მოვალე არ მიიღებს საგანს, მაშინ იგი სახელმწ იფო ქონებად ჩაითვლება.
ორ პირს შორის არსებული ურთიერთმოთხოვნა შეიძლება გაქვითვითაც შეწყდეს, თუ
ამ მოთხოვნათა შესრულების ვადა უკვე დამდგარია. ვალდებულებათა გაქვითვას სამოქა
ლაქო კოდექსი მაშინაც უშვებს, როცა ერთ-ერთი მოთხოვნის შესრულების ვადა ჯერ არ
დამდგარა, მაგრამ ამ მოთხოვნის უფლების მქონე მხარს უჭერს გაქვითვას. მოთხოვნის
ხანდაზმულობა არ გამორიცხავს ვალდებულებათა გაქვითვას, თუ მოთხოვნა იმ დროისათ
ვის არ იყო ხანდაზმული, როცა მისი გაქვითვა ჯერ კიდევ შეიძლებოდა. თუ გასაქვითი
მოთხოვნები მთლიან ად ვერ ფარავენ ერთმანეთს, იქვითება მხოლოდ ის, რომლის მო
ცულობაც ნაკლებია მეორ
 ე მოთხოვნის მოცულობაზე. მიუხ ედავად იმისა, რომ ურთიერთ
მოთხოვნათა გაქვითვით ვალდებულების შეწყვეტა სამოქალაქო კოდექსით დაშვებული ერ
თ-ერთი საფუძველია, არის შემთხვევები, როდესაც მოთხოვნათა გაქვითვა დაუშვებელია.
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ეს შემთხვევებია:
 	 თუ მოთხოვნათა გაქვითვა შეთანხმ ებით წინასწარ იყო გამორიცხული;
 	 თუ ვალდებულების საგანზე არ შეიძლება გადახდევინების მიქცევა, ან ვალდებულების
საგანს სარჩო შეადგენს;
 	 თუ ვალდებულება იმ ზიან ის ანაზღაურ
 ებას ითვალისწინებს, რომელიც ჯანმრ
 თ
 ელობი
სათვის ვნების მიყენებით ან სიკვდილითა გამოწვეულ
 ი;
 	 კანონით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
ვალდებულების შეწყვეტის ერთ-ერთ საფუძველს ვალის პატიება წარმოადგენს, რომ
ლისთვისაც მხარეთა შორის შეთანხმ ებაა აუცილებელი. ვალის პატიებ ა ძირითადი მოვალი
სათვის თავდებ პირებსაც ათავისუფლებს. თავდების განთავისუფლება ვალის გადახდისა
გან კი ძირითად მოვალეს ვალდებულების შესრულებისაგან არ ათავისუფლებს. ერთ-ერთი
თავდების განთავისუფლება ვალის გადახდისაგან ათავისუფლებს სხვა თავდებ პირებსაც.
სამოქალაქო სამართლებრივ ხელშეკრულებას ყოველთვის ორი მხარე ჰყავს
-კრედიტორი და მოვალე. თუმცა აღნიშნული იმას არ ნიშნავს, რომ კრედიტორი და მოვალე
ყოველთვის მხოლოდ თითო-თითო პირით არიან წარმოდგენილნი. სამოქალაქო კოდექსი
ვალდებულებაში კრედიტორთა ან/და მოვალეთა სიმრავლის ცნებას იცნობს. თუ რამდენიმე
პირი უფლებამოსილია მოითხოვოს ვალდებულების შესრულება ისე, რომ თითოეულს მთლი
ანი შესრულების მოთხოვნა შეუძლია, ხოლო მოვალე ვალდებულია მხოლოდ ერთჯერადად
შეასრულოს, მაშინ ისინი სოლიდარულად უფლებამოსილ პირებს – სოლიდარულ კრედიტო
რებს წარმოადგენენ. ხოლო თუ თუ რამდენიმე პირს ევალება ვალდებულების შესრულება
ისე, რომ თითოეულმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა მთლიანი ვალდებულების შესრულებაში
(სოლიდარული ვალდებულება), ხოლო კრედიტორს აქვს შესრულების მხოლოდ ერთჯერა
დი მოთხოვნის უფლება, მაშინ ისინი წარმოადგენენ სოლიდარულ მოვალეებს.
ვალის პატიება ერთ-ერთი სოლიდარული მოვალისათვის სხვა სოლიდარულ მოვალეებ
საც ათავისუფლებს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა კრედიტორი მათ მიმართ მოთხოვნას იტო
ვებს. ამ შემთხვევაში კრედიტორს შეუძლია დარჩენილი სოლიდარული მოვალეების მიმართ
მხოლოდ ერთი მოთხოვნა გამოიყენოს განთავისუფლებული მოვალის წილის გამოკლებით.
ორმხ რ
 ივ ხელშეკრულებებში ერთ-ერთი მხარის მიერ თავის მოთხოვნაზე უარის თქმა
არ იწვევს ვალდებულების შეწყვეტას. იგი ვალდებულია შეასრულოს ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული თავისი მოვალეობ ანი, ვიდრე მეორ
 ე მხარესაც არ უთქვ ამს უარი თა
ვის მოთხოვნაზე.
ვალდებულებითი ურთიერთობის შეწყვეტის ერთ-ერთი საფუძველს კონფუზია წარმო
ადგენს. კონფუზიის ქვეშ ისეთი შემთხვევა მოიაზრება, როცა მოვალე და კრედიტორი ერთი
და იგივე პირი აღმოჩნდ
 ება.
იმ შემთხვევაში თუ შესრულება მოვალის პირადი მონაწილეობ ის გარეშე შეუძლებე
ლია, მოვალის გარდაცვალება ვალდებულების შეწყვეტას გამოიწვევს. ასევე თუ შესრულე
ბა პირადად კრედიტორისთვის იყო გათვალისწინებული კრედიტორის გარდაცვალება აქაც
ვალდებულების შეწყვეტას გამოიწვევს. ფიზიკური პირის გარდაცვალებას უთანაბრდ
 ება
იურიდიულ
 ი პირის ლიკვიდაცია. ასე რომ იურიდიულ
 ი პირის ვალდებულება მისი ლიკვი
დაციის დამთავრების რეგისტრ
 აციის მომენტიდან წყდება.
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ხელშეკრულებიდან გასვლ
 ა
ხელშეკრულებიდან გასვლა, ხელშეკრულებაზე უარი და ხელშეკრულების მოშლა სა
მოქალაქო კოდექსის მიხედვით ფაქტობრივად იდენტური ცნებებია.93
სამოქალაქო კოდექსის 352-ე მუხლის მიხედვით, თუ ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარე
405-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების არსებობისას უარს იტყვის ხელშეკრულე
ბაზე, მაშინ მიღებული შესრულება და სარგებელი მხარეებს უბრუნდებათ (ნატურით
დაბრუნება).
ა) ნატურით დაბრუნების ქვეშ იგივე საგნების უკან დაბრუნება მოიაზრება, რაც
მხარეებმა ერთმანეთს ვალდებულების წარმოშობის დროს გადასცეს.
სამოქალაქო კოდექსის 405-ე მუხლის მიხედვით კი, თუ ხელშეკრულების ერთი მხარე
ორმხ რ
 ივი ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებას არღვევს, მაშინ ხელშეკრუ
ლების მეორ
 ე მხარეს შეუძლია უარი თქვას ხელშეკრულებაზე ვალდებულების შესრულები
სათვის მის მიერ დამატებით განსაზღვრული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ.
ეგ თუ
ვალდებულების დარღვევის ხასიათ
 იდან გამომდინარე, არ გამოიყენება დამატებითი ვადა,
მაშინ დამატებითი ვადის განსაზღვრას უთანაბრდ
 ება გაფრთ
 ხილება.
ა თუკი ვალდებულე
ბა მხოლოდ ნაწილობრივ დაირღვა, მაშინ კრედიტორს შეუძლია უარი თქვას ხელშეკრუ
ლებაზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ვალდებულების დარჩენილი ნაწილის შესრულებამ
მისთვის ინტერესი დაკარგა.
ა სამოქალაქო კოდექსი ადგენს ისეთ შემთხვევებს, როდესაც
დამატებითი ვადის დაწესება ან გაფრთხილება აუცილებელი არ არის. კერძოდ, თუ:
 	 აშკარაა, რომ დამატებითი ვადის დაწესებას ან გაფრთ
 ხილებას არავითარი შედეგი არ
ექნება;
 	 ვალდებულება არ შესრულდა ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში, ხოლო კრედი
ტორმა ურთიერთობის გაგრძელება ხელშეკრულებით ვალდებულების დროულ შესრუ
ლებას დაუკ ავშირა;
 	 განსაკუთრებული საფუძვლებიდან გამომდინარე, ორმხ რ
 ივი ინტერესების გათვალის
წინებით, გამართლებულია ხელშეკრულების დაუყ ოვნებლივ მოშლა.
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იურიდიულ
 ი ლიტერატურაში ფიქსირდება მოსაზრებაც, რომლის მიხედვითაც ხელშეკრულების მოშლა
ხელშეკრულებიდან გასვლისგან განსხ ვ ავებულ შედეგებს უნდა იწვევდეს. „სახელშეკრულებო ურთიერ
თობებში არსებობს შემთხვევები, როდესაც მისი მონაწილე ერთ-ერთი მხარე ბრალეულ
 ად არღვევს მის
მიერ ნაკისრ ვალდებულებას, ხოლო მეორ
 ე მხარეს აქვს ხელშეკრულების შეწყვეტის სურვილი, პირ
ვანდელ მდგომარეობ აში აღდგენის გარეშე, მიღებული შესრულების შენარჩუნებით. ხელშეკრულების
მოშლა, როგორც დამოუკ იდებელი სამართლებრივი ინსტ
 იტუტი, გულისხმ ობს სწორედ სახელშეკრულე
ბო ურთიერთობის შეწყვეტას ვადაზე ადრე, ერთ-ერთი მხარის ბრალეულ
 ი მოქმედების შედეგად. ამ
შემთხვევაში მხარეებს უნდა უნარჩუნდებოდეთ მიღებული შესრულება და სარგებელი, მაგრამ წყდება
მათ შორის არსებული სამართლებრივი ურთიერთობა. ხელშეკრულების შეწყვეტის კანონისმიერ
 ი სა
ფუძვლებისგან განსხ ვ ავებით, მოშლის სამართლებრივ წინაპირობას წარმოადგენს ერთ-ერთი მხარის
მიერ ნაკისრი ვალდებულების ბრალეულ
 ი დარღვევა, რასაც შედეგად არ უნდა მოსდევდეს მხარეთა
რესტიტუცია, ანუ პირვანდელ მდგომარეობ აში აღდგენა“. ძლიერ
 იშვილი, ცერცვ აძე, რობაქიძე, სვანაძე,
ცერცვ აძე, ჯანაშია, სახელშეკრულებო სამართალი, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ. 2014წ. გვ. 518
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ამასთანავე, ხელშეკრულებაზე უარი დაუშვებელია, თუ:
 	 ვალდებულების დარღვევა უმნიშვნელოა;
 	 დარღვეულია მეორ
 ე მხარის უფლებებისა და ქონებისადმი განსაკუთრებული გულის
ხმიერ
 ების მოვალეობ ა და ამის მიუხ ედავად, კრედიტორს შეიძლება ხელშეკრულების
ძალაში დატოვება მოეთხოვოს;
 	 ვალდებულების დარღვევისათვის კრედიტორი მთლიან ად ან უმთავრესად თვითონ
არის პასუხისმგ
 ებელი;
 	 მოთხოვნას უპირისპირდება შესაგებელი, რომელიც მოვალემ უკვე წარადგინა ან დაუ
ყოვნებლივ წარადგენს ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შემდეგ.
კრედიტორი უფლებამოსილია შესრულების ვადის დადგომამდე უარი თქვას ხელშეკ
რულებაზე, თუ აშკარაა, რომ დადგება ხელშეკრულებაზე უარის თქმის საფუძვლები.
ხელშეკრულებიდან გასვლისას შესრულებისა და სარგებლის ნატურით დაბრუნების
ნაცვლ
 ად მოვალეს ფულადი ანაზღაურება დაეკისრება,
ა თუ:
 	 შეძენილის ხასიათ
 იდან გამომდინარე, გამორიცხულია მისი დაბრუნება;
 	 მიღებულ საგანს მხარე გამოიყენებს, გაასხვ ისებს, უფლებრივად დატვირთავს, გადაა
მუშავებს ან გადააკ ეთებს;
 	 მიღებული საგანი გაფუჭდა ან დაიღუპა; სათანადო გამოყენებით გამოწვეულ
 ი ცვეთა
მხედველობაში არ მიიღება.
ფულადი ანაზღაურების ვალდებულება არ წარმოიშობა,
ა თუ:
 	 საგნის ის ნაკლი, რომელიც ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლებას იძლევა, ამ საგ
ნის გადამუშავების ან გარდაქმნ ის დროს აღმოჩნდ
 ა;
 	 საგნის გაფუჭება ან დაღუპვა კრედიტორის ბრალით მოხდა;
 	 საგანი გაფუჭდა ან დაიღუპა უფლებამოსილ პირთან, მიუხ ედავად იმისა, რომ იგი ისე
თივე მზრუნველობით ექცეოდ
 ა მას, როგორც საკუთარ ნივთს; ხოლო ის, რაც დარჩა,
უკან უნდა დაბრუნდეს.
ზემოთ მითითებული წინაპირობების არსებობისას მიღებული შესრულებისა და სარ
გებლის მხარეებ ისთვის ნატურით დაბრუნების ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში
კრედიტორს ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება ენიჭება.
ა
როგორც აღვნიშნეთ, ხელშეკრულებიდან გასვლისას მიღებული შესრულება და სარ
გებელი მხარეებს ნატურით უბრუნდებათ. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც მხარეს სარ
გებლის მიღების შესაძლებლობის არსებობის მიუხ ედავად სარგებელი საგნის სათანადო
გამოყენების წესების დარღვევის გამო არ მიუღ
 ია. ასეთ შემთხვევაში პირი ვალდებულია
კრედიტორს აუნაზღაურ
 ოს სარგებლის მიუღ
 ებლობით გამოწვეულ
 ი ზიან ი.
დაუშვებელია ხელშეკრულებიდან გასვლა ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო, თუ
მოვალეს შეეძლო გაქვითვის გზით შეესრულებინა ვალდებულება და გასვლის შემდეგ და
უყოვნებლივ განაცხადებს ვალდებულების გაქვითვის შესახებ. ხელშეკრულებიდან გასვლა
ხელშეკრულების მეორ
 ე მხარისათვის შეტყობინებით ხორციელდება.
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4.15 ზიანის ანაზღაურება
ზიან ის ერთიან ცნებას ქართული სამოქალაქო სამართალი არ იცნობს, თუმცა ზოგადი
შეხედულებით ზიან ად შეიძლება მივიჩნიოთ მხარისთვის დამდგარი ნებისმიერ
 ი უარყოფი
თი შედეგი. იურიდიულ ლიტერატურაში გამოყოფენ რეალურ ზიანის, მიუღებელი შემო
სავლისა და მორალური ზიანის შემთხვევებს. ამასთანავე, ზიან ის ანაზღაურ
 ების ვალდე
ბულება შეიძლება წარმოიშვას, როგორც ხელშეკრულების საფუძველზე, ისე კანონისმიერ
 ი
გზით. პირი, რომელიც ვალდებულია აანაზღაურ
 ოს ზიან ი, უნდა აღადგინოს ის მდგომა
რეობ ა, რომელიც იარსებებდა, რომ არ დამდგარიყო ანაზღაურ
 ების მავალდებულებელი
გარემოებ ა. აღნიშნული კი იმას ნიშნავს, რომ შეძლებისდაგვარად ზუსტად უნდა მოხდეს
მანამდე არსებული მდგომარეობ ის – ე.წ. სტატუს კვოს აღდგენა. თუ ზიან ის ანაზღაურ
 ება
პირვანდელი მდგომარეობ ის აღდგენით შეუძლებელია ან ამისათვის არათანაზომიერ
 ად
დიდი დანახარჯებია საჭირო, მაშინ კრედიტორს შეიძლება მიეც
 ეს ფულადი ანაზღაურ
 ება.
ანაზღაურ
 ებას ექვემდებარება მხოლოდ ის ზიან ი, რომელიც მოვალისათვის წინასწარ იყო
სავარაუდ
 ო და წარმოადგენს ზიან ის გამომწვ ევი მოქმედების უშუალ
 ო შედეგს. გამოდის,
რომ ქმედებებსა და შედეგს შორის აუცილებელია მიზეზობრივი კავშირის არსებობა.
თუ სხეულის დაზიანებით ან ჯანმრთელობისათვის ვნების მიყენების შედეგად დაზარალე
ბულს წაერთვა შრომის უნარი ან შეუმცირდა იგი, ანდა იზრდება მისი მოთხოვნილებები, დაზა
რალებულს უნდა აუნაზღაურდეს ზიანი ყოველთვიური სარჩოს გადახდით. დაზარალებულს უფ
ლება აქვს მკურნალობის ხარჯები წინასწარ მოითხოვოს. იგივე წესი მოქმედებს მაშინაც, როცა
აუცილებელი ხდება პროფესიული გადამზადება. სარჩოს ნაცვლად დაზარალებულს შეუძლია
მოითხოვოს კომპენსაციის მიღება, თუ საამისოდ მნიშვნელოვანი საფუძველი არსებობს.
ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებაზე წინასწარ უარის თქმის შესაძლებლობა სამო
ქალაქო სამართლებრივი ბრუნვის სუბიექტებს სამოქალაქო კოდექსით აქვთ მინიჭებული. მხა
რეებს შეუძლიათ შეთანხმებით მოახდინონ ვალდებულების დარღვევის გამო ზიანის ანაზღა
ურების მოთხოვნის უფლებაზე წინასწარ უარის თქმა. ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებაზე
წინასწარ უარი თქმა დაიშვება, თუ ეს გათვალისწინებულია კანონით ან მხარეთა შეთანხმებით.
რაც შეეხება მიუღებელი შემოსავლის საკანონმდებლო დეფინიციას, სამოქალაქო კოდექ
სის თანახმად, ზიანი უნდა ანაზღაურდეს არა მხოლოდ ფაქტობრივად დამდგარი ქონებრივი
დანაკლისისთვის, არამედ მიუღებელი შემოსავლისთვისაც. მიუღებლად ითვლება შემოსავა
ლი, რომელიც არ მიუღია პირს და რომელსაც იგი მიიღებდა, ვალდებულება ჯეროვნად რომ
შესრულებულიყო. მაგალითისთვის, საბანკო დაწესებულება, რომელიც გასცემს რა საბანკო
კრედიტს გარკვეული პროცენტის სანაცვლოდ, ვარაუდობს, რომ ხელშეკრულების მოქმედე
ბის ბოლომდე მან პროცენტი უნდა მიიღოს. თუკი ხელშეკრულების გაფორმებიდან მალევე
მოვალე არ შეასრულებს მასზე ნაკისრ ვალდებულებას და არც ძირ თანხას დააბრუნებს, სა
ბანკო დაწესებულება დიდი ალბათობით ხელშეკრულებიდან გასვლას და არა მხოლოდ ძი
რი თანხის, არამედ მისაღები პროცენტების მისთვის გადახდასაც მოითხოვს. ბანკი, რომელიც
მოგებაზე ორიენტირებული პირია ბუნებრივია, რომ ნასესხები თანხის სხვაგვარი გამოყენებით
(პირობითად სხვა მომხმარებლისთვის სესხის გაცემით) აღნიშნულ პროცენტს მიიღებდა. ამი
ტომაც ბანკის სასარჩელო მოთხოვნა მიუღებელი შემოსავლის მუხლით იქნება განმტკიცებული.
რაც შეეხ ება მიყენებული არაქონებრივი ზიან ისათვის ანაზღაურ
 ებას, არაქონებრივი ზი
ანისათვის ფულადი ანაზღაურ
 ება შეიძლება მხოლოდ კანონით ზუსტად განსაზღვრულ შემ
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თხვევებში გონივრული და სამართლიან ი ანაზღაურ
 ების სახით იქნეს მოთხოვნილი. სხეუ
ლის დაზიან ების ან ჯანმრთ
 ელობისათვის ვნების მიყენების შემთხვევებში დაზარალებულს
შეუძლია მოითხოვოს ანაზღაურ
 ება არაქონებრივი ზიან ისთვისაც. არაქონებრივი, ე.წ.
მორალური ზიან ისთვის ფულადი ანაზღაურ
 ების შესახებ განსხ ვ ავებული სამართლებრივი
რეგულაციებ ია ჩამოყალიბებული საფრანგეთისა და გერმანიის სამოქალაქო სამართლებ
რივ სისტემებში. ფრანგული სამართალი უფრო ზოგად მიდგომას ირჩევს და კონკრ
 ეტული
სადავო შემთხვევის განმხ ილველ მოსამართლეს ანდობს მორალური ზიან ის არსებობის
დადასტურებისას მისი თანმდ
 ევი ანაზღაურ
 ების საკითხს. ქართული სამართალი კი გერ
მანული სამართლის მიდგომებს იმეორ
 ებს და მიიჩნევს, რომ არაქონებრივი ზიან ისათვის
ფულადი ანაზღაურ
 ება შეიძლება მხოლოდ კანონით ზუსტად განსაზღვრულ შემთხვევებში,
თუმცა აუცილებელია, რომ ფულადი ანაზღაურ
 ების განსაზღვრა ყოველკონკრ
 ეტულ შემთხ
ვევაში გონივრული და სამართლიან ი ანაზღაურ
 ების სახით მოხდეს.
ზიანის ოდენობის განსაზღვრისას მხედველობაშია მისაღები ის ინტერესი, რომელიც
კრედიტორს ვალდებულების ჯეროვანი შესრულების მიმართ გააჩნდა. ზიანის ოდენობის და
სადგენად გათვალისწინებულ უნდა იქნეს ხელშეკრულების შესრულების დროც და ადგილიც.
პრაქტიკაში არის შემთხვევები, როდესაც ზიან ის წარმოშობას ხელი დაზარალებულის
მოქმედებამ შუეწყო, ასეთ დროს ზიან ის ანაზღაურ
 ების ვალდებულება და ამ ანაზღაურ
 ების
მოცულობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ უფრო მეტად რომელი მხარის ბრალით არის ზიან ი
გამოწვეულ
 ი.

4.16 მოთხოვნის უზრუნველყოფის დამატებითი საშუალებები
წინა თავებში ჩვენ უკვე განვიხილეთ მოთხოვნის უზრუნველყოფის ისეთი სანივთო-სა
მართლებრივი საშუალ
 ებები, როგორიცაა იპოთეკა და გირავნობა. ამჯერად უნდა განვიხი
ლოთ მოთხოვნის უზრუნველყოფის ისეთი ვალდებულებით-ს ამართლებრივი, დამატებითი
საშუალ
 ებები, როგორიცაა პირგასამტეხლო, ბე და მოვალის გარანტია.
პირგასამტეხლო ეს არის მხარეთა შეთანხმ ებით განსაზღვრული ფულადი თანხა, რო
მელიც მოვალემ ვალდებულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის
უნდა გადაიხადოს. ხელშეკრულების მხარეებს შეუძლიათ თავისუფლად განსაზღვრონ პირ
გასამტეხლოს ოდენობა, რომელიც შესაძლო ზიანს შეიძლება აღემატებოდეს კიდეც. პირ
გასამტეხლოს შესახებ შეთანხმ ება ფორმათავისუფალ გარიგებას არ წარმოადგენს და
სავალდებულოა მისი წერილობითი ფორმით დადება, პირგასამტეხლოს გადახდის მავალ
დებულებელი წინაპირობების წარმოშობისას კრედიტორს არ შეუძლია ერთდროულ
 ად მო
ითხოვოს პირგასამტეხლოს გადახდაც და ვალდებულების შესრულებაც, გარდა იმ შემთხ
ვევისა, როცა პირგასამტეხლო არ არის გათვალისწინებული იმ შემთხვევებისათვის, როცა
მოვალე თავის ვალდებულებებს არ ასრულებს დადგენილ დროში. კრედიტორს ყოველთ
ვის აქვს უფლება მოითხოვოს ზიან ის ანაზღაურ
 ება.
მნიშვნელოვანია სასამართლოს კომპეტენცია შეუს აბამოდ მაღალი პირგასამტეხლოს
ოდენობის დაკორექტირებასთან მიმართებით. სამოქალაქო კოდექსი პირდაპირ უთი
თებს, რომ სასამართლოს საქმის გარემოებ ათა გათვალისწინებით ხელეწიფება შეამციროს
შეუს აბამოდ მაღალი პირგასამტეხლო.
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მოთხოვნის უზრუნველყოფის ერთ-ერთ დამატებით საშუალ
 ებას წარმოადგენს ბე, რო
მელიც პრაქტიკაში საკმაო პოპულარობით სარგებლობს. ბედ მიიჩნევა ფულადი თანხა,
რომელსაც ხელშეკრულების ერთი მხარე აძლევს მეორ
 ე მხარეს და ამით ადასტურებს
ხელშეკრულების დადების ფაქტს. ბე ვალდებულებით გათვალისწინებული გადასახდელის
ანგარიშში ჩაითვლება, ხოლო, თუ არ ჩაითვლება, ხელშეკრულების შესრულების შემდეგ
იგი უკან უნდა დაბრუნდეს. თუ ბეს მიმცემი ბრალეულ
 ად დაარღვევს მასზე დაკისრებულ
ვალდებულებას, ბე რჩება მის მიმღებს. ამასთან, ბე ზიან ის ანაზღაურ
 ების ანგარიშში ჩა
ითვლება. თუ ვალდებულების შეუსრულებლობა ბეს მიმღების ბრალეულ
 ი მოქმედებითაა
გამოწვეულ
 ი, მან ბე უკან უნდა დააბრუნოს ორმაგად. ამასთან, ბეს მიმცემს შეუძლია მო
ითხოვოს ზიან ის ანაზღაურ
 ება.
ქართული სამოქალაქო სამართლებრივი სისტემა პირგასამტეხლოსა და ბეს გვერდით
კიდევ ერთი მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებას – მოვალის გარანტიას ითვალისწი
ნებს. მოვალის გარანტიად ითვლება, როცა მოვალე რაიმე უპირობო მოქმედების ან ისეთი
მოქმედების შესრულებას კისრულობს, რომელიც ხელშეკრულების საგანს სცილდება. მოვა
ლის გარანტია პრაქტიკაში არცთუ ისე ხშირად გამოიყენება. სააპელაციო სასამართლომ ერ
თ-ერთი საქმის განხილვისას მოვალის გარანტიად მიიჩნია მოვალის მიერ კრედიტორისთვის
მიცემული ბინის გაყიდვის უფლებამოსილება იმ შემთხვევისათვის, თუკი მოვალე ვალს ვერ
დააბრუნებდა.94  მოვალის გარანტიის ნამდვილობისთვის სამოქალაქო კოდექსი გარკვ ეულ
წინაპირობებს ადგენს, კერძოდ, გარანტია იმ შემთხვევაში ჩაითვლება ნამდვილად, თუ იგი
არ ეწინააღმდეგება კანონით გათვალისწინებულ წესებს, ან ზედმეტად არ ავალდებულებს
მოვალეს. ამასთანავე, გარანტია აუცილებლად წერილობით ფორმით უნდა დაიდ
 ოს.

4.17 სახელშეკრულებო სამართალი
4.17.1 ზოგადად

სახელშეკრულებო სამართალი ვალდებულებითი სამართლის კერძო ნაწილს წარმო
ადგენს და პრაქტიკაში ყველაზე მეტად გავრც
 ელებულ ხელშეკრულებებსა და მათ მარე
გულირებელ წესებს უყრის თავს. სამოქალაქო კოდექსი ხელშეკრულების შემდეგ ტიპებს
იცნობს: ნასყიდობა, გაცვლა, ჩუქება, ქირავნობა, ლიზინგი, იჯარა, სასოფლო-სამეურნეო
მიწის იჯარა, ფრენჩაიზ ინგი, თხოვება, სესხი, ნარდობა, ტურისტული მომსახურება, გა
დაზიდვა-გადაყვანა, დავალება, საკუთრების მინდობა, სატრანსპ ორტო ექსპ ედიცია, შუა
მავლობა, დაზღვევა, საბანკო მომსახურება, თავდებობა – ეს არის იმ ხელშეკრულებების
არაამ ომწურავი ჩამონათვალი, რომელსაც სამოქალაქო კოდექსი იცნობს და მათთვის რე
გულირების შესაბამის წესებს ადგენს. იმის გათვალისწინებით, რომ სახელმძ ღვანელოს
მიზნები მისი მკითხველის ინტერესებიდან გამომდინარეობს განვიხილავთ მხოლოდ ქვე
მოთ ჩამოთვლილ ხელშეკრულებებს:
- ნასყიდობა; ქირავნობა; იჯარა; სესხი; ლიზინგი; ნარდობა; თავდებობა.

94

ჭანტურია, კრედიტის უზრუნველყოფის სამართალი, 2012 წ., გვ.255
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4.17.2 ნასყიდობის ხელშეკრულება

ნასყიდობის ხელშეკრულება პრაქტიკაში ყველაზე გავრც
 ელებული გარიგებაა. თანა
მედროვე ეკონომიკის პირობებში ისტორიულ
 ი წარსულისგან განსხ ვ ავებით გაცვლის როლი
ნასყიდობისა და სხვა ხელშეკრულებების ხარჯზ ე მკვეთრად შემცირდა. ამიტომაც ყიდვა-გა
ყიდვა მატერიალ
 ური დოვლათი შექმნ ის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ბერკეტს წარმოადგენს.
სამოქალაქო კოდექსის ლეგალური დეფინიციის მიხედვით, ნასყიდობის ხელშეკრულე
ბით გამყიდველი მოვალეა გადასცეს მყიდველს საკუთრების უფლება ქონებაზე, მასთან
დაკავშირებული საბუთები და მიაწ ოდოს საქონელი. მყიდველი კი თავის მხრივ მოვალეა
გადაუხ ადოს გამყიდველს შეთანხმ ებული ფასი და მიიღოს ნაყიდი ქონება. პრაქტიკაში იშ
ვიათ
 ად თუმცა გხვდება ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც ხელშეკრულებაში ფასი პირდაპირ
არ არის მითითებული, ამ შემთხვევაში მხარეებს შეუძლიათ მისი განსაზღვრის საშუალ
 ებებ
ზე შეთანხმ დ
 ნენ.
ნასყიდობის ხელშეკრულება ფორმათავისუფალი ხელშეკრულებაა, რაც იმას ნიშ
ნავს, რომ მისი დადება ნებისმიერ
 ი ფორმითაა შესაძლებელი. ყოველდღიურ ცხოვრებაში
ნასყიდობის ხელშეკრულება უმეტესად ზეპირი ფორმით იდება. თუმცა გათვალისწინებე
ლია წინა თავებში განხილული საგამონაკლისო შემთხვევა, რომლის მიხედვითაც უძრავ
ქონებაზე საკურების უფლების წარმოსაშობად აუცილებელია წერილობით ფორმით და
დებული გარიგება. ნასყიდობის ხელშეკრულება სასყიდლიან ი და ორმხ რ
 ივად მავალდე
ბულებელია, რამეთუ მოთხოვნებსა და ვალდებულებებს ორივე მხარისთვის წარმოშობს.
ნასყიდობა კონსესუალ
 ურ ხელშეკრულებას წარმოადგენს და მხარეთა შეთანხმ ების მო
მენტიდან დადებულად მიიჩნევა. ხელშეკრულების მხარეებ ად გვევლინებიან გამყიდველი
და მყიდველი.
სამოქალაქო კოდექსი ნივთის გაყიდვის ხარჯების დაკისრების საკითხსაც წყვეტს და
მიუთითებს, რომ გაყიდული მოძრავი ნივთის გადაცემასთან დაკავშირებული ხარჯები, კერ
ძოდ, აწონის, გაზომვისა და შეფუთვის ხარჯები, ეკისრება გამყიდველს,
ველს ხოლო ხელშეკ
რულების დადების ადგილიდან სხვა ადგილზე საქონლის მიღებისა და გადაგზავნის ხარჯე
ბი – მყიდველს, თუ ხელშ ეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. რაც შეეხება
უძრავი ნივთის გაყიდვის ხარჯებს, მიწის ნაკვეთისა და სხვა უძრავი ნივთის გამყიდველს
ეკისრება ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმების, საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისა
და ამისათვის აუცილებელი საბუთების წარდგენის ხარჯები, თუ მხარეთა შეთანხმების სა
ფუძველზე ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. როგორც ვხედავთ,
ნივთის გაყიდვის ხარჯებთან დაკავშირებით სამოქალაქო კოდექსით დადგენილ
 ი ნორმა
იმპერატიული ხასიათის არ არის და მხარეებს დადგენილ
 ი წესის შეთანხმებით შეცვლის
შესაძლებლობა აქვთ.
სახელშეკრულებო სამართალში ხშირ შემთხვევაში არსებითი მნიშვნელობა ენიჭება
გაყიდული ნივთის გადაცემის მომენტს, რადგანაც ნივთზე შემთხვევით განხორციელ
 ებუ
ლი უარყოფითი ზემოქმედების რისკის მატარებლის ვინაობ ა დადგინდეს. მაგალითისთვის,
როდესაც ნივთზე საკუთრებას მყიდველი მოიპოვებს, ხოლო საკუთრების მოპოვებისთანა
ვე ნივთი განადგურდება აღნიშნულით გამოწვეულ
 ი უარყოფითი შედეგების მატარებელი
მყიდველი გამოდის, მაგრამ თუკი ნივთზე საკუთრების უფლება ჯერ კიდევ გადასული არ
არის, ასეთი უარყოფითი შედეგები გამყიდველისკენ იქნება მიმართული. ნივთის შემთხვე
ვითი დაღუპვის რისკი გადასვლასთან მიმართებით სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი
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წესის შესაბამისად, გაყიდული ნივთის გადაცემასთან ერთად მყიდველზე გადადის ნივთის
შემთხვევით დაღუპვის ან გაფუჭების რისკიც, თუ მხარეებ ი სხვა რამეზე არ შეთანხმ ებულან.
მაგრამ თუ გამყიდველი გაყიდულ ნივთს მყიდველის მოთხოვნით სხვა ადგილას გზავნის,
ვიდრე ეს ხელშეკრულებით იყო გათვალისწინებული, მაშინ ნივთის შემთხვევით დაღუპვის
ან გაფუჭების რისკი მყიდველზე გადადის იმ მომენტიდან, როცა გამყიდველმა ნივთი გა
დამზიდველს ან ამის შესრულებისათვის პასუხისმგ
 ებელ პირს ჩააბ არა.
მიუხ ედავად იმისა, რომ მხარეებ ი სხვადასხვ ა საშუალ
 ებებით (ნივთის შემოწმება, ხელ
შეკრულებაში ნასყიდობის საგნის დეტალური აღწერა და ა.შ.) ცდილობენ თავიდან აირი
დონ ნაკლიან ი ნივთის შეძენა, პრაქტიკაში ნივთის ნაკლი ხშირად გამხდ
 არა მხარეთა
შორის დავის წარმოშობის მიზეზი. ნაკლთ
 ან დაკავშირებით სამოქალაქო კოდექსი ნივ
თობრივად და უფლებრივად უნაკლო ნივთის ცნებებს გვთავაზობს და ადგენს, რომ გამყიდ
ველმა მყიდველს ნივთობრივი და უფლებრივი ნაკლისაგან თავისუფალი ნივთი უნდა
გადასცეს. ნივთი ნივთობრივად უნაკლოა, თუ იგი შეთანხმ ებული ხარისხისაა. თუ ხარისხი
წინასწარ შეთანხმ ებული არ არის, მაშინ ნივთი უნაკლოდ ჩაითვლება, თუკი იგი ვარგისია
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ან ჩვეულ
 ებრივი სარგებლობისათვის. სამოქალაქო
კოდექსი ნაკლს უთანაბრებს, თუ გამყიდველი გადასცემს ნივთის მხოლოდ ერთ ნაწილს,
სულ სხვა ნივთს, მცირე რაოდ
 ენობით ან, თუ ნივთის ერთი ნაწილი ნაკლის მქონეა, გარდა
იმ შემთხვევისა, როცა ნაკლი არსებით გავლენას ვერ მოახდენს შესრულებაზე. რაც შეეხ ე
ბა უფლებრივ ნაკლს, ნივთი უფლებრივად უნაკლოა, თუ მესამე პირს არ შეუძლია განუცხა
დოს მყიდველს პრეტენზია თავისი უფლებების გამო. უფლებრივ ნაკლს უთანაბრდ
 ება, თუ
საჯარო რეესტრ
 შ ი რეგისტრ
 ირებულია არარსებული უფლება. ხელშეკრულების დადების
ეტაპზე ნივთის ნაკლის შესახებ მყიდველის მიერ ინფორმაციის ფლობის საკითხი გადამ
წყვეტი მნიშვნ ელობისაა, რამეთუ, მყიდველს არ წარმოეშ ობა უფლებები ნივთის ნაკლის
გამო, თუ ხელშეკრულების დადების მომენტშ ი მან იცოდა ამის შესახებ.
წინა თავებში ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ იმ განსხ ვ ავებულ მიდგომებზე, რასაც სამოქალაქო
კოდექსი მეწარმე სუბიექტების მიმართ იჩენს და აღნიშნულის მიზეზიც განვმარტეთ. განს
ხვავებული რეგულაცია გვაქვს ნასყიდობის საგნის ნაკლთ
 ან მიმართებითაც. კერძოდ, თუ
მყიდველი მეწარმეა, ის ვალდებულია დაუყ ოვნებლივ შეამ ოწმოს ნივთი; თუკი იგი ნაკლის
აღმოჩენიდან შესაბამის ვადაში ან იმ ვადაში, რომლის განმავლობაშიც ცნობილი უნდა ყო
ფილიყო მისთვის ნაკლის არსებობა, არ წარუდგენს გამყიდველს პრეტენზიას, მას ერთმევა
ნივთის ნაკლის გამო მოთხოვნის უფლება. მიუხედავად მეწარმისთვის მეტი წინდახედუ
ლობის გამოჩენის მოთხოვნის დაკისრებისა, სამოქალაქო კოდექსი არაკეთილსინდისიერ
ქცევას ყოველთვის უარყოფითად აფასებს და ადგენს, რომ თუ მეწარმე სუბიექტთ
 ან დადე
ბული ნასყიდობის ხელშეკრულების შემთხვევაში გამყიდველი შეგნებულად დუმდა ნივთის
ნაკლზ ე, მაშინ მას არ შეუძლია ამ მუხლით გათვალისწინებულ უფლებას დაეყრდ
 ნოს.
თუ გამყიდველმა ერთი და იგივე საქონელი რამდენიმე პირს მიჰყიდა,
ა უპირატესო
ბა იმ მყიდველს ეძლევა, რომლის მფლობელობაშიც პირველად გადავიდა იგი, ხოლო, თუ
საქონელი არც ერთს არ გადასცემია, მაშინ – მას, ვისთანაც ხელშეკრულება უფრო ადრე
დაიდო.
გაყიდული საქონლის ნაწილ-ნ აწილ მიწოდებისას, თუ ერთი მხარის მიერ მიწოდების
მხოლოდ ერთი ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო შეიქმნ ა რეალ
 ური საშიშროებ ა
იმისა, რომ მომავალი მიწოდების ვალდებულებებიც არ შესრულდება, მაშინ მეორ
 ე მხარეს
შეუძლია უარი თქვას ხელშეკრულებაზე.
133

IV თავი

რა ხდება იმ შემთხვევაში თუ გამყიდველმა ნაკლის მქონე ნივთი გაყიდა? ასეთ დროს
სამოქალაქო კოდექსი 3 ოფციას ადგენს. თუ გაყიდული ნივთი ნაკლის მქონეა, გამყიდველ
მა ან უნდა გამოასწოროს ეს ნაკლი,
ი ან, თუ საქმე ეხება გვაროვნულ ნივთს, შეცვალოს
ნივთი საამ ისოდ აუცილებელ ვადაში. ბუნებრივია, რომ ნაკლის გამოსწორებისათვის აუცი
ლებელი ხარჯების ანაზღაურ
 ება, მათ შორის, ტრანსპ ორტირების, გზის, სამუშაოს შესრუ
ლების და მასალის ღირებულების ხარჯები გამყიდველს დაეკ ისრება. ლოგიკურია ნაკლის
გამოსწორების მიზნით გამყიდველის მიერ მყიდველისთვის გადაცემული უნაკლო ნივთის
გადაცემის შემდეგ, ნაკლის მქონე ნივთის მყიდველისგან უკან დაბრუნების მოთხოვნის გამ
ყიდველისთვის მინიჭებაც. არის შემთხვევები, როდესაც ნაკლის გამოსწორება ან ნივთის
შეცვლა შეუს აბამოდ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ამ შემთხვევაში, გამყიდველს
შეუძლია უარი თქვას როგორც ნაკლის გამოსწორებაზე, ასევე ნივთის შეცვლაზე. მყიდველს
შეუძლია ნივთის ნაკლის გამო სამოქალაქო კოდექსის 352-ე მუხლის (ხელშეკრულებიდან
გასვლა – ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შედეგები) მიხედვით ხელშეკრულების მოშლა
მოითხოვოს. გამყიდველი ვალდებულია მყიდველს გაწეულ
 ი დანახარჯები აუნაზღაურ
 ოს.
თუ მყიდველი ზემოთ მითითებულ არცერთ ოფციას არ მიმართავს და არ ითხოვს ნივ
თის ნაკლის გამოსწორებას ან ახლით მის შეცვლას გამყიდველისათვის საამ ისოდ მიცემუ
ლი ვადის გასვლის შემდეგ და არც ხელშეკრულების მოშლას, მას შეუძლია მოითხოვოს
ფასის შემცირება იმ ოდენობით, რაც საჭიროა ნაკლის გამოსასწორებლად. მხედველობა
ში მიიღება ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის არსებული ფასი.
ნივთის ნაკლი

ფასის
შემცირება

ნაკლის
გამოსწორება

ნივთის
შეცვლა

ხელშეკრულების
მოშლა

სამოქალაქო კოდექსი მყიდველს უფლებას ანიჭებს უარი თქვას საქონლის მიღებაზე,
თუ გამყიდველმა მას მიაწოდა საქონელი იმაზე ნაკლები რაოდენობით,
ით ვიდრე ეს ხელ
შეკრულებით იყო გათვალისწინებული. თუ მყიდველი მიიღებს ასეთ საქონელს, მაშინ ფასს
გადაიხდის სახელშეკრულებო ფასის პროპორციულ
 ად. თუ საქონლის რაოდ
 ენობა აღე
მატება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულს, მაშინ მყიდველს შეუძლია მიიღოს ეს რაო
დენობა და მოვალეა გადაიხადოს სახელშეკრულებო ფასის პროპორციულ
 ად, ან მიიღოს
მხოლოდ ის რაოდ
 ენობა, რაც ხელშეკრულებითაა გათვალისწინებული, ხოლო ზედმეტი
დააბრუნოს უკანვე გამყიდველის ხარჯზ ე.
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სამოქალაქო კოდექსის ზოგად ნაწილზე მსჯელობისას აღვნიშნეთ, რომ სამოქალაქო
სამართლის ობიექტის ცნება მხოლოდ მატერიალ
 ური ნივთებით არ შემოიფარგლ
 ება. ამი
ტომაც, ნივთის ნასყიდობის მომწესრიგებელი წესები შესაბამისად გამოიყენება უფლების
ან სხვა ქონების ნასყიდობის მიმართაც. უფლების გაყიდვის შემთხვევაში გამყიდველი კის
რულობს ამ უფლების ნამდვილობის დასაბუთებასა და გადაცემის ხარჯებს.თ
 უ გაყიდულია
უფლება, რომელიც იძლევა ნივთის ფლობის შესაძლებლობას, მაშინ გამყიდველია ვალ
დებული მყიდველს ნივთობრივად და უფლებრივად უნაკლო ნივთი გადასცეს.
ნივთის ნაკლით ან ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა პირობების დარღვევით მიყე
ნებული ზიან
 ი ანაზღაურდება ზოგადი წესების მიხედვით.
ით ზიან ის ანაზღაურ
 ების ზოგადი
წესების შესახებ იხილეთ წინა თავები.
სახელშეკრულებო სამართალი კერძო სამართლის სხვა დარგებთან შედარებით, შეიძ
ლება ითქვ ას, რომ ყველაზე მეტი ოდენობით შეიცავს დისპოზიციურ ნორმებს. ამის ნათე
ლი გამოხატულებაა ნასყიდობის ხელშეკრულებისთვის დადგენილი რეგულაცია, რომლის
მიხედვითაც ხელშეკრულებით შეიძლება შეიზღუდოს ან გამოირიცხოს გამყიდველის
პასუხისმგებლობა ნაკლის მქონე ნივთის გაყიდვისას, მაგრამ ასეთი შეთანხმ
 ება ბა
თილი იქნება, თუ გამყიდველი განზრახ დუმდა ნივთის ნაკლის შესახებ.
ებ
სამოქალაქო კოდექსი ცალკე გამოყოფს გადახდის განვადებით ნასყიდობის სახეს.
მისი ლეგალური დეფინიციის შესაბამისად, განვადებით ნასყიდობისას გამყიდველი ვალ
დებულია გადასცეს ნივთი მყიდველს ფასის გადახდამდე.
ე ნივთის ფასის გადახდა მყიდ
ველის მიერ ხდება ნაწილ-ნ აწილ დროის განსაზღვრულ შუალ
 ედებში. აღნიშვნის ღირსია
გადახდის განვადებით ნასყიდობის თავში სამოქალაქო კოდექსშ ი 2016 და 2018 წლებში
შეტანილი ცვლილებები, რომელთა მიხედვითაც განვადებით ნასყიდობისას, თუ განვადე
ბით ნასყიდობის შედეგად მყიდველის ჯამური ვალდებულებები ამავე გამყიდველის მიმართ
200 000 (ორასი ათას) ლარს არ აღემატება, გამყიდველის მიერ 200 000 (ორასი ათას)
ლარამდე ნივთის ფასის მიღება არ უნდა იყოს ნებისმიერ
 ი ფორმით უცხოურ ვალუტაზე მიბ
მული ან ინდექსირებული.
ასევე ცვლილების თანახმად, თუ გამყიდველი მეწარმეა, განვადებით ნასყიდობისას
იგი ვალდებულია დაიცვას სამოქალაქო კოდექსის 625-ე მუხლით გათვალისწინებული
მოთხოვნები საპროცენტო განაკვეთთან, საკომისიოსთან, პირგასამტეხლოსთან და ნების
მიერ
 ი ფორმის ფინანსური სანქც
 იის დაკისრებასთან დაკავშირებით. სამოქალაქო კოდექ
სის 625-ე მუხლზ ე მითითებას არაერთხელ შევხვ დებით ხელშეკრულებების სხვადასხვ ა ტი
პების განხილვისას, ამიტომ საჭიროდ მიგვაჩნია ამ ნორმის შინაარსის გაან ალიზებაც.95
სამოქალაქო კოდექსის 625-ე მუხლი სესხის ხელშეკრულებას ეხება და გამ
სესხებლის ვალდებულებასა და სესხისთვ
 ის პროცენტის საკითხებს არეგულირებს.
ხელშეკრულების მხარეებ
 ის შეთანხმებით სესხისათვის შეიძლება გათვალისწინე
ბულ იქნეს პროცენტი. თუმცაღა პროცენტის განსაზღვრ
 ისას მხარეებს ულიმიტო თა
ვისუფლება არ აქვთ მინიჭებული. კანონმდებელმა მკაცრად დაადგინა, რომ სესხის
წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 50 პროცენტს არ უნდა აღემატებოდეს.
ამასთან, იპოთეკით უზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულებაში მითითებული, მხა
რეთა შეთანხმებით გათვალისწინებული ყოველთვ
 იური საპროცენტო განაკვეთი,
სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული ხარჯების (გარდა სანოტარო წესით იპო
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თეკის დამოწმებასთან და იპოთეკის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ხარჯებისა)
ჩათვლ
 ით, არ უნდა აღემატებოდეს საქართვ
 ელოს ეროვნული ბანკის ოფიციალ
 ურ
ვებგვერდზ ე ყოველთვ
 იურად გამოქვეყნებული კომერციული ბანკების მიერ გაცემუ
ლი სესხების საბაზრო საპროცენტო განაკვეთების წინა კალენდარული წლის საშუ
ალო არითმეტიკულის 2.5-მაგი ოდენობის ერთ მეთორმეტედს, რომელიც ძალაშია
ყოველი წლის 1 მარტიდან. აღნიშნული მოთხოვნა ვრცელდება ყველა სახის სესხ
ზე, აგრეთვე მხარეთა შეთანხმებით გათვალისწინებული ყოველთვ
 იური საპროცენ
ტო განაკვეთის წლიურ ოდენობაზე. დადგენილი წესიდან კოდექსი გამონაკლისს
უშვებს სპეციალ
 ური სუბიექტებისთვ
 ის, კერძოდ, თუ საქართვ
 ელოს კანონმდებლო
ბით სხვა რამ არ არის დადგენილი, ზემოთ აღნიშნული პირობები (ყოველთვიური
საპროცენტო განაკვეთი, სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული ხარჯების ჩათ
ვლით, არ უნდა აღემატებოდეს საქართვ
 ელოს ეროვნული ბანკის ოფიციალ
 ურ ვებ
გვერდზ ე ყოველთვ
 იურად გამოქვეყნებული კომერციული ბანკების მიერ გაცემული
სესხების საბაზრო საპროცენტო განაკვეთების წინა კალენდარული წლის საშუალ
 ო
არითმეტიკულის 2.5-მაგი ოდენობის ერთ მეთორმეტედს, რომელიც ძალაშია ყო
ველი წლის 1 მარტიდან) არ ვრცელდება კომერციული ბანკის, მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციის
 ა და არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულების − საკრედიტო კავში
რის მიერ დადებულ სესხის ხელშეკრულებებზე. ფაქტია კანონმდებლის მიზანი სესხი
გამცემი სხვა სუბიექტების96 შეზღუდვა იყო.
საპროცენტო განაკვეთის გარდა 625-ე მუხლის საკომისიოს, ფინანსური სანქც
 იის
და პირგასამტეხლოს დადგენის წესსაც მოიც
 ავს. ნორმის შესაბამისად, თუ საქართ
ველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი, სესხის გაცემის შემთხვე
ვაში ნებისმიერ
 ი საკომისიოს, ნებისმიერ
 ი ფინანსური ხარჯის (გარდა ისეთი ხარჯე
ბისა, რომლებიც შედის სესხის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოთვლ
 აში),
სესხის ხელშეკრულების ნებისმიერ
 ი პირობის დარღვევის გამო მსესხებლისათვის
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული/დაკისრებული პირგასამტეხლოს და ნებისმი
ერი ფორმის ფინანსური სანქც
 იის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს სესხის ნარჩენი
ძირითადი თანხის 0.27 პროცენტს თითოეუ
 ლი დღისთვ
 ის. სესხის ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული/დაკისრებული 0.27 პროცენტის მიზნებისათვის, გამსესხებლის
მიერ მსესხებლისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ/დ
 აკისრებულ პირგა
სამტეხლოსა და ნებისმიერ
 ი ფორმის ფინანსურ სანქც
 იაშ
 ი არ გაითვალისწინება
სესხის ვადის გადაცილებისას (ვადის გადაცილების სრულ აღმოფხვრ
 ამდე) პირგა
სამტეხლოს სახით ერთჯ ერადად არაუმეტეს 20 ლარის (ან უცხოური ვალუტით მისი
ეკვივალენტის), აგრეთვე სესხის რეფინანსირების ან სესხის საკუთარი სახსრებით ან
/და მესამე პირის მიერ ვადაზე ადრე დაფარვის შემთხვევაში წინსწრ
 ებით დაფარვის
საკომისიოს დაკისრება. სესხის ვადის გადაცილებისას ვადის გადაცილების სრულ
აღმოფხვრ
 ამდე ნებისმიერ
 ი საკომისიოს, ნებისმიერ
 ი ფინანსური ხარჯის (მათ შო
რის, სესხის საპროცენტო განაკვეთისა და ისეთი ხარჯების, რომლებიც შედის სესხის
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოთვლ
 აში), სესხის ხელშეკრულების ნების
მიერ
 ი პირობის დარღვევის გამო მსესხებლისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწი
ნებული/დაკისრებული პირგასამტეხლოს და ნებისმიერ
 ი ფორმის ფინანსური სან
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ქციის ოდენობა ყოველი ვადის გადაცილებისას ჯამურად არ უნდა აღემატებოდეს
სესხის მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5-მაგ ოდენობას. ამ ნაწილის მიზ
ნებისათვის, სესხის ნარჩენ ძირითად თანხაში არ გაითვალისწინება სესხის ვადის
გადაცილებისას სესხის გადავადების, სესხის რეფინანსირების ან/დ
 ა სესხის რეს
ტრუქტურიზაციის შემთხვევაში სესხის ნარჩენი ძირითადი თანხის ნაზარდი, ხოლო
სესხის ვადის გადაცილების სრულ აღმოფხვრ
 ად არ მიიჩნევა ვადის გადაცილების
აღმოფხვრ
 ა სესხის რესტრუქტურიზაციის, სესხის რეფინანსირების (თუ რეფინანსი
რება ხდება თავდაპირველ გამსესხებელთან ხელშეკრულების დადებით) ან/დ
 ა გა
დავადების გზით. ამ ნაწილის მიზნებისათვის, სესხის ვადის გადაცილების სრულ აღ
მოფხვრ
 ად სესხის რესტრუქტურიზაცია, სესხის რეფინანსირება (თუ რეფინანსირება
ხდება თავდაპირველ გამსესხებელთან ხელშეკრულების დადებით) და გადავადე
ბა მიიჩნევა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მსესხებელმა სრულად გადაიხ
 ადა ვადის
გადაცილებისას დაკისრებული პირგასამტეხლოს, ნებისმიერ
 ი ფორმის ფინანსური
სანქც
 იის, საკომისიოს და ფინანსური ხარჯის შესაბამისი ფულადი სახსრები.
საქართვ
 ელოს ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია დაადგინოს სესხის მიმდინა
რე ნარჩენი ძირითადი თანხის გამოთვლ
 ის და საკომისიოს, ფინანსური ხარჯის, პირ
გასამტეხლოს ან/დ
 ა ნებისმიერ
 ი ფორმის ფინანსური სანქც
 იის გათვალისწინების ზე
მოთ განსაზღვრ
 ულისაგან განსხვავებული წესი.
თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი, 200 000
(ორასი ათას) ლარამდე სესხი უნდა გაიცეს მხოლოდ ლარით, გარდა იმ შემთხვე
ვისა, როდესაც სესხის გაცემის შედეგად მსესხებლის ჯამური ვალდებულებები ამავე
გამსესხებლის მიმართ 200 000 (ორასი ათას) ლარს აღემატება. ამ ნაწილის მიზნე
ბისათვის ლარით გაცემულ სესხად არ მიიჩნევა ნებისმიერ
 ი ფორმით უცხოურ ვალუ
ტაზე მიბმული ან ინდექსირებული სესხი.
თუ საქართვ
 ელოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი, სესხის გა
ცემის შემთხვევაში გამსესხებელს ეკრძალება, მის მიერ გაცემული სესხის რეფინან
სირების შემთხვევაში ან სესხის მომხმარებლის საკუთარი სახსრებით ან/დ
 ა მესამე
პირის მიერ, ამ კოდექსით დადგენილი წესით დაფარვის შემთხვევაში მომხმარე
ბელს დააკ
 ისროს წინსწრ
 ებით დაფარვის საკომისიო ან/დ
 ა პირგასამტეხლო ან ნე
ბისმიერ
 ი საჯარიმო სანქც
 ია, რომელიც შინაარსობრივად არის წინსწ
 რებით დაფარ
ვის საკომისიო ან/და პირგასამტეხლო, რომელიც სესხის ნარჩენი ძირითადი თანხის
2 პროცენტს აღემატება.
განსხ ვ ავებით ჩვეულ
 ებრივი ნასყიდობისგან ნასყიდობა გადახდის განვადებით ფორ
მასავალდებულო გარიგებაა და მის წარმოსაშობად აუცილებელია ხელშეკრულების წერი
ლობითი ფორმით დადება. გარდა ამისა, ხელშეკრულებაში უნდა აღინიშნოს:
 ნაღდი გადახდის ოდენობა;
 ნაწილ-ნ აწილ გადასახადი თანხის ოდენობა და გადახდის დრო;
 წლიურ
 ი პროცენტის ოდენობა.
გადახდის განვადებით ნასყიდობის შემთხვევაში განსხ ვ ავებულად არის მოწესრიგებუ
ლი ხელშეკრულების ფორმის დარღვევის საკითხიც. კერძოდ, თუ ხელშეკრულება დადე
ბულია ზემოთ მითითებულ მოთხოვნათა დარღვევით, მაშინ ხელშეკრულება დადებულად
ჩაითვლება ნივთის გადაცემის მომენტიდან. ამ შემთხვევაში მყიდველი ვალდებულია გადა
იხადოს მხოლოდ ნივთის ფასი პროცენტების გარეშე.
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ნასყიდობის ხელშეკრულების შემადგენელი ნაწილია გამოსყიდვის უფლება.
ა მხარე
ები ნასყიდობის ხელშეკრულებით შეიძლება შეთანხმ დ
 ნენ, რომ გამყიდველს ნასყიდობის
საგნის გამოსყიდვის უფლება მიენ იჭოს. ასეთ შემთხვევაში გამოსყიდვის უფლების განხორ
ციელ
 ება დამოკიდებული იქნება გამყიდველის ნებაზე. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით,
გამოსყიდვა ხდება თავდაპირველი ფასით. ამასთან, მყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს
ის თანხაც, რომლითაც გაიზარდა საქონლის ღირებულება გამოსყიდვის მომენტამდე სა
სარგებლო დანახარჯების შედეგად, ხოლო გამომსყ იდველს შეუძლია მოითხოვოს იმ თან
ხის გამოკლება, რომლითაც შემცირდა საქონლის ღირებულება მის გამოსყიდვამდე. შესაძ
ლოა პრაქტიკაში მივიდეთ იმ მოცემულობამდე, რომ თუ მყიდველმა გამოსყიდვის უფლების
განხორციელ
 ებამდე ნაყიდი ნივთი გააფ
 უჭოს (დააზიანოს) ან შეცვალოს, ასეთ შემთხვევაში
ამით გამოწვეულ
 ი ზიან ი მან უნდა აანაზღაურ
 ოს. თუ ნასყიდობის ხელშეკრულებაში გამოს
ყიდვის უფლებაა გათვალისწინებული, გამოსყიდვის უფლების განხორციელ
 ებამდე მყიდვე
ლის მიერ ნაყიდი ნივთის გასხვ ისება ბათილი იქნება. გამოსყიდვის უფლება უვადო არ არის
და მისი ვადა არ შეიძლება 10 წელს აღემატებოდეს. ამ ვადის გაგრძ ელება დაუშვებელია.
4.17.3 ქირავნობის ხელშეკრულება

ქირავნობის ხელშეკრულების ლეგალური დეფინიციის თანახმად, ქირავნობის ხელშეკ
რულებით გამქირავებელი მოვალეა დამქირავებელს სარგებლობაში გადასცეს ნივთი
განსაზღვრული ვადით. დამქირავებელი მოვალეა გამქირავებელს გადაუხ ადოს დათქმ ული
ქირა.
ა ქირავნობის ხელშეკრულების ნიშნები ნათლად ჩანს მის დეფინიციაშ ი, განსხ ვ ავებით
ნასყიდობის ხელშეკრულებისგან ქირავნობის საგნის მხოლოდ სარგებლობაში გადასვლა
ხდება, რისთვ ისაც ერთი მხარე – დამქირავებელი მეორ
 ე მხარეს – გამქირავებელს უხდის
შეთანხმ ებულ საზღაურს – ქირას. ხელშეკრულება კონსესუალ
 ურია და მის წარმოსაშობად
საკმარისია მხარეთა შორის შეთანხმ ების მიღწევა. რაც შეეხ ება ხელშეკრულების ფორმას,
სამოქალაქო კოდექსი მას ფორმასავალდებულო გარიგებათა რიცხვს არ მიაკ უთვნებს. ერ
თადერთი დათქმ ა, რასაც სამოქალაქო კოდექსი ქირავნობის ხელშეკრულების ფორმასთან
დაკავშირებით აკეთებს, მიწის ნაკვეთის ქირავნობის ხელშეკრულებას ეხება. შესაბამისი
მუხლის მიხედვით, ერთ წელზე მეტი ვადით დადებული მიწის ნაკვეთის ქირავნობის ხელ
შეკრულება წერილობით უნდა გაფორმდ
 ეს. ფორმის დაუცველობა კი გარიგების ნამდვი
ლობას ზიანს არ აყენებს და ივარაუდ
 ება, რომ ხელშეკრულება განუსაზღვრელი ვადით
არის დადებული. ქცევის განსხ ვ ავებულ წესს ადგენს საქართველოს კანონი საჯარო რეესტ
რის შესახებ, რომლის მიხედვითაც კერძო სამართლის იურიდიულ
 ი პირის მონაწილეობ ით
1 წელზე მეტი ვადით დადებული გარიგებები, მათ შორის ქირავნობის ხელშეკრულებაც
საჯარო რეესტრ
 შ ი რეგისტრ
 აციას მოითხოვს.
ქირავნობის ხელშეკრულებით გამქირავებლის მიერ დამქირავებლისთვის გადაცემული
ნივთი უნდა იყოს უნაკლო და ვარგის მდგომარეობ აში. განვიხილოთ ისინი ცალ-ც
 ალკე.
ვარგისი მდგომარეობის ქვეშ მოიაზრება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარგებ
ლობისათვის ვარგისი მდგომარეობ ა, რაც გამქირავებელმა ქირავნობის მთელი დროის
განმავლობაში უნდა შეინარჩუნოს.
გამქირავებელი ასევე ვალდებულია დამქირავებელს გადასცეს უფლებრივად და ნივ
თობრივად უნაკლო ნივთი. ქირავნობის ხელშეკრულების მიზნებისთვის გაქირავებული
ნივთი უფლებრივად უნაკლოა, თუ მესამე პირს არ შეუძლია წაუყ ენოს დამქირავებელს
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მოთხოვნები ამ ნივთის გამო; ხოლო, ნივთი ნივთობრივად უნაკლოა, თუ მას აქვს დათ
ქმული თვისებები. თუ ეს თვისებები არ არის დათქმ ული, მაშინ გაქირავებული ნივთი მიიჩ
ნევა უნაკლოდ, თუ იგი ვარგისია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქმიან ობისათვის
ან ჩვეულ
 ებრივი გამოყენებისათვის.
თუ გაქირავებულ ნივთს აღმოაჩნდ
 ება ნაკლი, მაშინ დამქირავებელს ქირა შეუმცირ
დება იმ ოდენობით, რა ოდენობითაც შემცირდა ნივთის ვარგისიან ობა ნაკლის გამო. ნაკ
ლის გამოსწორებისას ეს უფლება ძალას კარგავს. უმნიშვნელო ნაკლი მხედველობაში არ
მიიღება. თუ ნაკლი, რომელიც ნივთის ვარგისიანობას ამცირებს, ხელშეკრულების დადე
ბის მომენტისათვის არსებობს ან შემდგომში აღმოჩნდ
 ება იმ გარემოებ ათა გამო, რაზედაც
გამქირავებელი პასუხს აგებს, ან, თუ გამქირავებელი ნაკლის გამოსწორებას დააყ ოვნებს,
დამქირავებელს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება ისე, რომ არ ეკარგება
ქირის შემცირების მოთხოვნის უფლება.
ა თუ გამქირავებელი აყოვნებს ნივთის ნაკლის
გამოსწორებას, დამქირავებელს შეუძლია თვითონ აღმოფხვრას იგი და მოითხოვოს ხარ
ჯების ანაზღაურ
 ება. საყურადღებოა, რომ თუ ხელშეკრულების დადებისას დამქირავებლის
თვის ცნობილია ნივთის ნაკლი და იგი არ განაცხადებს პრეტენზიას ამის გამო, მაშინ მას არ
წარმოეშ ობა ფასის შემცირების მოთხოვნის უფლება.
მიუხ ედავად მხარეთა ნების პრიმატისა სამოქალაქო სამართალში, სამოქალაქო კო
დექსი ბათილად აცხადებს შეთანხმ ებას, რომლითაც გამქირავებელი გაქირავებული ნივ
თის ნაკლისათვის პასუხისმგ
 ებლობისაგან თავისუფლდ
 ება ან იგი ეზღუდება, თუკი გამქირა
ვებელმა ნაკლი განზრახ დამალა.
პრაქტიკაში ქირავნობის ხელშეკრულების მოქმედებისას განსაკუთრებული მნიშვნელო
ბისაა ქირავნობის საგნის ცვეთის საკითხი. სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, გაქირავებუ
ლი ნივთის ისეთი ცვლილებები ან გაუა რ
 ესება, რაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
სარგებლობითაა გამოწვეულ
 ი, ნორმალურ ცვეთად მიიჩნევა და დამქირავებელი მასზე პა
სუხს არ აგებს. მიმდინარე რემონტის ჩატარება, ჩვეულ
 ებრივ, ევალება დამქირავებელს
საკუთარი ხარჯებით. მას არა აქვს საცხოვრებელი სადგომის გადაკეთების ან რეკონსტ

რუქციის უფლება გამქირავებლის თანხმ ობის გარეშე. მეტიც, გამქირავებელს შეუძლია მო
ითხოვოს იმ ზიან ის ანაზღაურ
 ება, რომელიც გამოწვეულ
 ია დამქირავებლის მიერ ნახსენები
მოვალეობ ის შეუსრულებლობით.
იმ შემთხვევაში თუ დამქირავებელი ქირავნობის საგანზე თავადაც დებს ქირავნობის
ხელშეკრულებას, საქმე გვაქვს ქვექირავნობასთან. თუმცაღა, სამოქალაქო კოდექსის მი
ხედვით, დამქირავებელს არა აქვს უფლება, გაქირავებული ნივთი გამქირავებლის თანხმ ო
ბის გარეშე გადასცეს მესამე პირს. მესამე პირებად არ მიიჩნევიან დამქირავებლის ოჯახის
წევრები. გამქირავებელს არ შეუძლია უარი თქვას საცხოვრებელი სადგომის ქვექირავნო
ბაზე97, თუ საპატიო მიზეზის არსებობისას დამქირავებელს სურს მიაქირაოს მესამე პირს
დაქირავებული საცხოვრებელი სადგომი მთლიანად ან მისი ნაწილი. ეს წესი არ გამოიყე
97

 	 სამოქალაქო კოდექსის ქირავნობის მარეგულირებელ თავში ვხვდებით საცხოვრებელი სადგომის ქირავ
ნობის სახეს. კოდექსი ამ ტიპის ქირავნობისთვის განსხ ვ ავებულ წესებს ადგენს და დამქირავებლისთვის
მეტი გარანტიების შექმნ ითაა დაინტერესებული. იგულისხმ ება, რომ პირი, რომელიც საცხოვრებელ სად
გომად იყენებს ქირავნობის ხელშეკრულების საგანს, შედარებით მეტი დაცვის ღირსია საცხოვრებელი
სადგომის ქირავნობის ხელშეკრულების სოციალ
 ური ბუნებიდან გამომდინარე. იმის გათვალისწინებით,
რომ აღნიშნული საკითხი ბიზნეს სამართლის რეგულირების სფეროში არ ექცევა, სახელმძ ღვანელო
ში მასზე არ შევჩერდებით. დაინტერესების შემთხვევაში მიმართეთ სამოქალაქო კოდექსის ქირავნობის
ხელშეკრულების მომწესრიგებელ თავს.
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ნება მაშინ, თუ გამქირავებლისათვის ქვემოქირავნე წარმოადგენს მისთვის არასასურველ
პიროვნებას, ან საცხოვრებელი სადგომი ზედმეტად გადაიტვირთა, ან თუ სხვა მიზეზების
გამო გამქირავებლისათვის მიუღებელია ქვექირავნობა.
რაც შეეხება ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ქირას,
რას იგი გადახდილ უნდა იქნეს ქი
რავნობის ხელშეკრულების ვადის დამთავრებისას. თუ ქირის გადახდა დროის მონაკვეთე
ბით განისაზღვრება, მაშინ იგი გადახდილ უნდა იქნეს დროის ამ მონაკვეთების გასვლის
შემდეგ. დამატებითი ხარჯების გადახდა მხოლოდ მაშინ არის სავალდებულო, თუ ამის თა
ობ აზე მხარეთა შორის არსებობს შეთანხმება. თუ დამქირავებელს ხელი ეშლება სარგებ
ლობაში თავისი მიზეზით,
ზით იგი ქირის გადახდისაგან არ თავისუფლდება.
დამქირავებელს შეუძლია ხელშეკრულება მოშალოს ვადამდე, თუ დამქირავებელი,
გამქირავებლის გაფრთხილების მიუხედავად, გაქირავებულ ნივთს მნიშვნელოვნად აზია
ნებს ან ქმნის მნიშვნელოვანი დაზიანების რეალურ საშიშროებას. გამქირავებელს შეუძლია
ხელშეკრულება მოშალოს ვადამდე, თუ დამქირავებელმა ქირა არ გადაიხადა სამი
თვის განმავლობაში.
ში
როგორც წესი, ქირავნობის ურთიერთობა წყდება ხელშ ეკრულების ვადის გასვლის შემ
დეგ. თუ დამქირავებელი ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდეგაც სარგებლობს ნივთით
და გამქირავებელი ამაზე არ ედავება, მაშინ ხელშ ეკრულება განახლდება განუსაზღვრელი
ვადით. თუ ქირ
 ავნობის ხელშეკრულებ ის ვადა არ არის განსაზღვრული, ქირავნობის ურთი
ერთობა შეწყდება ხელშეკრულების მოშლის შესახებ განცხადების გაკეთებით.
ქირავნობის ხელშეკრულების მოშლისათვის სამოქალაქო კოდექსი კონკრეტულ ვადას
ადგენს, კერძოდ, ქირავნობის ხელშ ეკრულების მოშლის ვადა შეადგენს სამ თვეს, გარდა
იმ შემთხვევებისა, როცა საქმის გარემოებებიდან ან მხარეთა შეთანხმებიდან სხვა რამ არ
გამომდინარეობს. როგორც ვხედავთ, ნორმა დისპოზიციური ხასიათისაა და მხარეებს შე
უძლიათ ალტერნატ
 იულ რეგულირებაზეც შეთანხმდნენ.
ქირავნობის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ დღის წესრიგში დგება ქირავნობის
საგნის გამქირავებლისთვის დაბრუნების საკითხი. ნივთის ქირავნობის ხელშ ეკრულების
შეწყვეტისას დამქირავებელი მოვალეა დაუბრუნოს გამქირავებელს ნივთი იმ მდგომარე
ობ აში, რომელშიც მისგან მიიღო, ნორმალური ცვეთის გათვალისწინებით, ან იმ მდგომა
რეობაში, რაც ხელშეკრულებით იყო განსაზღვრული. იმ შემთხვევაში თუ დამქირავებელ
მა ნივთი სარგებლობისათვის მესამე პირს გადასცა, გამქირავებელს შეუძლია ქირავნობის
ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ მესამე პირს თავად მოსთხოვოს ნივთის უკან დაბრუნე
ბა. თუ დამქირავებელი ქირავნობის ურთიერთობის დამთავრების შემდეგ უკან არ აბრუნებს
გაქირავებულ ნივთს, მაშინ გამქირავებელს უფლება აქვს მოითხოვოს დაყოვნების განმავ
ლობაში დადგენილი ქირის გადახდა, როგორც ზიანის ანაზღაურება. ბათილია შეთანხმება,
რომლითაც დამქირავებელს ეკისრება ზიანის ანაზღაურება იმაზე მეტი ოდენობით, ვიდრე
მიყენებული იყო.
კანონისმიერ გირავნობაზე საუბრისას ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ კანონისმიერი გი
რავნობის წარმოშობის ერთ-ერთი შემთხვევა სწორად ქირავნობის ხელშეკრულებიდანაა
წარმომდგარი. კერძოდ, ქირავნობის ურთიერთობებიდან გამომდინარე მოთხოვნების უზ
რუნველსაყოფ
 ად მიწის ნაკვეთის, სახლის ან ბინის გამქირავებელს აქვს გირავნობის უფ
ლება დამქირავებლის მიერ იქ შეტანილ ნივთებზე. გირავნობის უფლება ძალას კარგავს
დაქირავებული ფართობიდან ნივთების მოცილებასთან ერთად, თუკი ეს განხორციელდება
ჩვეულებრივი ცხოვრებისეული ურთიერთობების შესაბამისად. ასევე სანივთო სამართალ
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ზე მსჯელობისას ვახსენეთ, რომ დამქირავებელს, როგორც მართლზომიერ მფლობელს,
უფლება აქვს დაიცვას თავისი მფლობელობა ყოველი დამრღვევისაგან, მათ შორის, მესა
კუთრისაგანაც.
4.17.4 იჯარის ხელშეკრულება

შეიძლება ითქვას, რომ იჯარის ხელშეკრულება ფართო გაგებით ქირავნობის ხელშეკ
რულების ნაირსახეობაა. ლეგალური დეფინიციის მიხედვით, იჯარის ხელშეკრულებით მე
იჯარე მოვალეა გადასცეს მოიჯარეს განსაზღვრული ქონება დროებით სარგებლობაში
და საიჯარო დროის განმავლობაში უზრუნველყოს ნაყოფის მიღების შესაძლებლობა,
ბა
თუ იგი მიღებულია მეურნეობის სწორი გაძღოლის შედეგად შემოსავლის სახით. მოიჯარე
მოვალეა გადაუხადოს მეიჯარეს დათქმული საიჯარო ქირა.
რა საიჯარო ქირა შეიძლება გა
ნისაზღვროს როგორც ფულით, ისე ნატურით. მხარეებს შეუძლიათ შეთანხმდნენ საიჯარო
ქირის განსაზღვრის სხვა საშუალებებზედაც. იჯარის ხელშეკრულების მიმართ გამოიყენება
ქირავნობის ხელშ ეკრულების წესები, თუ იჯარის ხელშეკრულების დამდგენი სამოქალაქო
კოდექსის ნორმებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული.
დეფინიციიდან იკვეთება, რომ იჯარა სასყიდლიანი, ორმხრივი და კონსესუალური
ხელშეკრულებაა.
ა საიჯარო ქირა ხელშეკრულების არსებითი პირობაა. მხარეებს შორის
უფლება-ვალდებულებები კი პროპორციულად არის განაწილებული. ხელშეკრულება კონ
სესუალურია იმდენად, რამდენადაც ის დადებულად ითვლება მხარეების შეთანხმების მო
მენტიდან. სამოქალაქო კოდექსი იჯარის ხელშეკრულების გარდა შეიცავს სასოფლო-სა
მეურნეო იჯარის მარეგულირებელ წესებსაც, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვეულებრივი იჯარის
გვერდით სასოფლო-სამეურნეო იჯარ
 ის ხელშეკრულების არსებობას აღიარებს. ამ უკა
ნასკნელის რეგულირებისთვის ასევე გამოიყენება ზოგადი (ჩვეულებრივი) იჯარის წესები
თუ მათგან განსხვავებულ წესებს თავ ად სასოფლო-სამეურნეო იჯარის მომწესრიგებელი
ნორმები არ გვიდგენენ.
იმ შემთხვევაში თუ იჯარის ხელშ ეკრულება ათ წელზე მეტი ვადითაა დადებული, ათი
წლის გასვლის შემდეგ თითოეულ მხარეს შეუძლია მოშალოს საიჯარო ურთიერთობა ამ
კოდექსის 3 თვიანი ვადის დაცვით, თუ აღნიშნული პირობა გათვალისწინებულია იჯარის
ხელშეკრულებით.
სამოქალაქო კოდექსი სპეციფიკურად არეგულირებს მიწის იჯარის ისეთ ხელშეკრულე
ბას, რომლის დროსაც მიწის ნაკვეთის იჯარით გაცემა ინვენტართან ერთად ხდება. ასეთ
შემთხვევაში ინვენტარის ყოველი ნაწილის მოვლა-პატრონობისათვის მოიჯარეა პასუხის
მგებელი. თუმცაღა მეიჯარეს ეკისრება ვალდებულება გამოცვალოს ინვენტარის ის ნაწი
ლები, რომლებიც მოიჯარისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო გახდა გამოუსადეგარი.
თავის მხრივ, მოიჯარემ ინვენტარი ისეთ მდგომარეობაში უნდა იქონიოს და იჯარის დროის
განმავლობაში იმ მოცულობით შეავსოს, რომელიც შეესაბამება მოწესრიგებულ მეურნეო
ბას. მის მიერ შეძენილი ცალკეული ინვენტარი საერთო ინვენტართან შეერთებით მეიჯარის
საკუთრებად იქცევა.
თუ მიწის ნაკვეთის მოიჯარე ინვენტარს მიიღებს შეფასებით და იკისრებს ვალდებუ
ლებას, იჯარის ხელშეკრულების დამთავრებისას შეფასებითვე დააბრუნოს უკან, მაშინ მას
ვე ეკისრება შემთხვევით დაღუპვისა და გაფუჭების რისკი. მეურნეობის სწორი გაძღოლის
ფარგლებში მას შეუძლია ინვენტარის ცალკეული ნაწილების განკარგვა. იჯარის ხელშეკ
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რულების ვადის გასვლისას მოიჯარემ უნდა დაუბრუნოს მეიჯარეს ინვენტარი. მეიჯარეს შე
უძლია უარი თქვას მოიჯარის მიერ შეძენილი ინვენტარის მიღებაზე, თუ იგი მიწის ნაკვეთზე
სწორი მეურნეობის გაძღოლისათვის ზედმეტია ან მეტად ძვირია; უარის თქმასთან ერთად
მიუღებელ ინვენტარზე საკუთრების უფლება გადადის მოიჯარეზე. თუკი არსებობს სხვაო
ბა მიღებული და დაბრუნებული ინვენტარის შეფასებებს შორის, ეს სხვაობა ფულით უნდა
ანაზღაურდეს. შეფასებას საფუძვლად უნდა დაედოს ის ფასები, რომლებიც მოქმედებდა
იჯარის ხელშეკრულების დასრულების მომენტისათვის.
ხელშეკრულების ის პირობები, რომლებიც მოიჯარეს აკისრებენ ვალდებულებას არ
განკარგოს ინვენტარის ნაწილები ან განკარგოს მხოლოდ მეიჯარის თანხმობით, ნამდვი
ლია მხოლოდ მაშინ, თუ მეიჯარე კისრულობს ვალდებულებას შეისყიდოს ინვენტარი საი
ჯარო ურთიერთობის დასრულებისას საინვენტარიზაციო შეფასებით.
როგორც ქირავნობის ისე იჯარის შემთხვევაში სამოქალაქო კოდექსი კანონისმიერი
გირავნობის დაფუძნების შესაძლებლობას ითვალისწინებს. კერძოდ, მიწის ნაკვეთის მოი
ჯარეს აქვს გირავნობის უფლება მის მფლობელობაში არსებულ ინვენტარზე მეიჯარის მი
მართ წაყენებული იმ მოთხოვნებისათვის, რომლებიც შეეხება იჯარით მიღებულ ინვენტარს.
თუმცაღა, სამოქალაქო კოდექსი მეიჯარეს საშუალებას აძლევს თავიდან აიცილოს მო
იჯარის უფლება გირავნობაზე, თუ უზრუნველყოფის სხვა საშუალებას წარადგენს. მას შეუძ
ლია ინვენტარის ყოველი ნაწილი დაიხსნას გირავნობის უფლებისაგან იმით, რომ შესთავა
ზოს ამ ნაწილების ღირებულების შესაბამისი უზრუნველყოფის საშუალება.
ქვექირავნობის მსგავსად, ქვეიჯარის ხელშ ეკრულების დასადებად მეიჯარის თანხმო
ბაა საჭირო. მეიჯარეს შეუძლია უარი განაცხადოს საიჯარო ქონების ცალკეული ნაწილების
გაქირავებაზე, თუ ამით მას მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგება. მოიჯარე პასუხს აგებს მეიჯა
რის წინაშე იმისათვის, რომ ქვემოიჯარ
 ემ ან დამქირავებელმა ნივთი სხვანაირად გამოიყე
ნა, ვიდრე ეს მეიჯარის მიერ იყო ნებადართული. მეიჯარეს შეუძლია უშუალოდ შეაჩეროს
ქვემოიჯარის ან დამქირავებლის მიერ ქონების ამგვარად გამოყენება.
საიჯარო ქონების ვადამდე უკან დაბრუნებასთან დაკავშირებით სამოქალაქო კო
დექსი საკმაოდ მნიშვნელოვან წესს ადგენს. კერძოდ, თუ მოიჯარე საიჯარო ურთიერთო
ბის შეწყვეტამდე ქონებას უკან აბრუნებს, იგი საიჯარო ქირის გადახდისაგან მხოლოდ
მაშინ თავისუფლდება, თუ თავის სანაცვლოდ შესთავაზებს ახალ გადახდისუნარი
ან და მეიჯარისათვის მისაღებ მოიჯარეს.
ეს ახალი მოიჯარე თანახმა უნდა იყოს, იჯარის
ხელშეკრულება მიიღოს იმავე პირობებით. თუ მოიჯარე ვერ შესთავაზებს ასეთ მოიჯარეს,
მან საიჯარო ქირა უნდა იხადოს საიჯარო ურთიერთობათა დასრულებამდე. ფაქტია, რომ
ამ რეგულაციის შემოღების მიზანი მეიჯარის ინტერესების დაცვაა მოიჯარის მხრიდან უმი
ზეზოდ ხელშეკრულების შეწყვეტისგან.
თუ მიწის ნაკვეთის ან უფლების იჯარისას არ არის განსაზღვრული იჯარის ვადა, მაშინ
ხელშეკრულების მოშლა დასაშვებია მხოლოდ საიჯარო წლის ბოლოსათვის. იგი შეიძლება
მოიშალოს საიჯარო წლის დამთავრებიდან არა უგვიან ეს ერთი თვისა.
თუ მოიჯარე საიჯარო ურთიერთობის დამთავრების შემდეგ არ დააბრუნებს იჯარით
აღებულ ქონებას, მაშინ მეიჯარეს შეუძლია მოითხოვოს დათქმ ული საიჯარო ქირის გა
დახდა ქონების დაბრუნების დაყოვნებისათვის; მეიჯარეს შეუძლია მოითხოვოს სხვა სახის
ზიან ის ანაზღაურ
 ებაც.
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4.17.5 სესხის ხელშეკრულება

სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი სესხის ხელშეკრულების ლეგალური დეფინიციის
მიხედვით, სესხის ხელშეკრულებით გამსესხებელი საკუთრებაში გადასცემს მსესხებელს
ფულს ან სხვა გვაროვნულ ნივთს,
ნივთს ხოლო მსესხებელი კისრულობს დააბრუნოს იმავე სა
ხის, ხარისხისა და რაოდ
 ენობის ნივთი.
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სესხის ხელშეკრულების მარეგულირებელი სამოქა
ლაქო კოდექსის ნორმები ზოგადი ხასიათ
 ისაა, თუმცა საბანკო დაწესებულების მიერ გაცე
მული სესხი – საბანკო კრედიტი და ასევე სამომხმარებლო კრედიტი სამოქალაქო კოდექსი
სხვა მუხლებით98 უფრო კონკრეტულად რეგულირდება.
ნათელია, რომ ქირავნობის ხელშეკრულებისგან განსხ ვ ავებით სესხის ხელშეკრულე
ბის ძალით ერთი მხარე მეორ
 ეს კონკრ
 ეტულ ნივთზე საკუთრებისა და არა სარგებლობის
უფლებას გადასცემს. ამიტომაც სესხის ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდეგ მსესხე
ბელი მისთვის გადაცემულ ზუსტად იმავე ნივთს კი არ აბრუნებს, არამედ იგივე სახეობ ის
სხვა ნივთს. სესხის საგანი შეიძლება იყოს როგორც ფული, ისე სხვა გვაროვნული ნივთი.
სესხის ხელშეკრულება შეიძლება იყოს როგორც სასყიდლიან ი ისე უსასყიდლო. თავისი
იურიდიულ
 ი ბუნებით სესხი ცალმხ რ
 ივი და რეალ
 ური ხელშეკრულების ნაირსახეობ აა, რა
მეთუ გამსესხებელს უფლება აქვს მოითხოვოს სესხის უკან დაბრუნება, რასაც შეეს აბამე
ბა მსესხებლის ვალდებულება დააბრუნოს ნასესხები. ხელშეკრულება რეალ
 ური იმდენად,
რამდენადაც მისი დადებულად მიჩნევისთვის აუცილებელია სესხის თანხის გამსესხებლის
მიერ მსესხებლისთვის გადაცემა.
რაც შეეხ ება სესხის ხელშეკრულების ფორმას, სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, სეს
ხის ხელშეკრულება იდება ზეპირად. თუმცაღა მხარეთა შეთანხმ ებით შეიძლება გამოყენე
ბულ იქნეს წერილობითი ფორმაც. აქვე მნიშვნელოვანია სამოქალაქო კოდექსი დათქმ ა,
რომ ზეპირი ხელშეკრულების დროს მისი ნამდვილობა არ შეიძლება მხოლოდ მოწმეთა
ჩვენებებით დადგინდეს. რაც სადავოობ ისას ზეპირი ფორმით დადებული ხელშეკრულების
შემთხვევაში კრედიტორის მტკიცების ტვირთს საკმაოდ ამძიმებს.
სამოქალაქო კოდექსს 2018 წელს განხორციელ
 ებული ცვლილებებით უზრუნველყო
ფილი სესხის/კრ
 ედიტის გაცემის წესის მარეგულირებელი ნორმა დაემ ატა, რომლის მი
ხედვითაც უძრავი ქონებით ან/დ
 ა „საგზაო მოძრაობ ის შესახებ“ საქართველოს კანონის
53-ე მუხლის პირველი პუნქტ
 ით განსაზღვრული სატრანსპ ორტო საშუალ
 ებით ან/დ
 ა სა
სოფლო-სამეურნეო მანქანის დამხმ არე ტექნიკური საშუალ
 ებით, აგრეთვე წყლის, საჰაერ
 ო
და სარკინიგზო სატრანსპ ორტო საშუალ
 ებით უზრუნველყოფილი სესხის/კრ
 ედიტის გაცე
მის შემთხვევაში სავალდებულოა გამსესხებელმა/კრ
 ედიტის გამცემმა მსესხებელს/კ რ
 ედი
ტის მიმღებს ფულადი სახსრ
 ები გადასცეს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.
ით ასევე
2017 და 2018 წლებში განხორციელ
 ებული ცვლილებებით ახლებურად დარეგულირდა
სესხისთვის გამსესხებლის ვალდებულებებისა და პროცენტის საკითხიც, რომელიც მოქმე
დი სამოქალაქო კოდექსის 625-ე მუხლითაა წარმოდგენილი. გამომდინარე იქიდან, რომ
აღნიშნული მუხლით დადგენილ წესებზე ნასყიდობის ხელშეკრულების მარეგულირებელი
ნორმების განხილვისას ვისაუბრეთ, მათ გაან ალიზებას აქ აღარ მოვახდენთ.
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თუ ვალის დაბრუნების ვადასთან დაკავშირებით სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი
წესის მიხედვით, თუ ვადა განსაზღვრული არ არის, მაშინ ვალი დაბრუნებულ უნდა იქ
ნეს კრედიტორის ან მოვალის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტისას. სესხის ხელშეკრულების
შეწყვეტის ვადა შეადგენს სამ თვეს.
თვეს თუ პროცენტები არ არის შეპირებული, მოვალეს შეუძ
ლია ვალი დააბრუნოს ვადამდეც. პროცენტიანი სესხის ვადამდე დაბრუნება დასაშვებია
მხოლოდ მხარეთა წინასწარი შეთანხმებით ან გამსესხებლის თანხმ
 ობით.
ით პროცენტე
ბი გადახდილ უნდა იქნეს ყოველი წლის გასვლის შემდეგ. თუ სესხი წინასწარ არის ვადით
განსაზღვრული, მაშინ ვალიცა და პროცენტიც გადახდილ უნდა იქნეს ვადის დადგომისას.
სამოქალაქო კოდექსი გამსესხებელს ვალის დაუყოვნებლივ მოთხოვნის უფლებას
ანიჭებს, თუ მსესხებლის ქონებრივი მდგომარეობ ა არსებითად უარესდება, რითაც საფრ
თხე ექმნ ება სესხის დაბრუნების მოთხოვნას. ეს უფლება მაშინაც არსებობს, თუ მსესხებლის
ქონებრივი მდგომარეობ ის გაუა რ
 ესება წინ უსწრებდა ხელშეკრულების დადებას, ხოლო
გამსესხებლისათვის იგი ცნობილი გახდა მხოლოდ ხელშეკრულების დადების შემდეგ.
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, სესხის სპეციფიკურ სახეს წარმოადგენს სამომხმარებ
ლო კრედიტის ხელშეკრულება.
ა ლეგალური დეფინიციის მიხედვით, სამომხმ არებლო
კრედიტის ხელშეკრულება 2 ხელშეკრულების ნაერთს წარმოადგენს. ნასყიდობის ხელ
შეკრულება საკრედიტო ხელშეკრულებასთან ერთად ქმნის ურთიერთდაკავშირებულ გარი
გებას, თუ კრედიტი ემსახურება შესასყიდი ფასის დაფინანსებას და ორივე ხელშეკრულება
განიხილება როგორც ეკონომიკური ერთიან ობა. გამოდის, რომ ერთ ხელშეკრულებას –
ნასყიდობის ხელშეკრულებას აფინანსებს მეორ
 ე ხელშეკრულება – კრედიტის ხელშეკრუ
ლება. ეკონომიკურ ერთიან ობად ჩაითვლება, როცა კრედიტის მიმცემი საკრედიტო ხელ
შეკრულების მომზადების ან დადების დროს გამყიდველის მონაწილეობ ას იყენებდა. რაც
შეეხ ება საბანკო კრედიტის ხელშეკრულებას, ლეგალური დეფინიციიდანაც ჩანს, რომ ის
სესხის ხელშეკრულების ნაირსახეობ აა. სამოქალაქო კოდექსის მიხევდით, საბანკო კრე
დიტის ხელშეკრულებით კრედიტის გამცემი აძლევს ან მოვალეა მისცეს მსესხებელს სას
ყიდლიან ი კრედიტი სესხის ფორმით. სესხისგან განმასხვ ავებელი ნიშანი დეფინიციაშ იც
თვალნათლივ ჩანს, განსხ ვ ავებით სესხისგან საბანკო კრედიტის ხელშეკრულება ყოველ
თვის სასყიდლიან ია. ასევე სპეციფიკურია გამსესხებელი სუბიექტიც. განსხ ვ ავებით სესხის
ხელშეკრულებისგან, სადაც გამსესხებლად ნებისმიერ
 ი პირი შეიძლება მოგვევლინოს, სა
ბანკო კრედიტის ხელშეკრულებაში კრედიტორს ყოველთვის საბანაკო ან საკრედიტო და
წესებულება წარმოადგენს.
4.17.6 ლიზინგის ხელშეკრულება

ლიზინგის ხელშეკრულების რეგულირებასთან მიმართებით ქართულმა სამოქალაქო
კანონმდ
 ებლობამ არაერთი ცვლილება განიცადა. სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი თა
ვი, რომლითაც ლიზინგის ხელშეკრულების მომწესრიგებელი წესებია დადგენილი 2011
წლის ცვლილებებით განსხ ვ ავებულად ჩამოყალიბდა. აღნიშნულ ცვლილებებამდე ლიზინ
გის ხელშეკრულება ქირავნობის ხელშეკრულების ერთგვ არ ნაირსახეობ ას წარმოადგენდა,
რაც ცალსახად შორს იდგა ლიზინგის, როგორც მცირე და საშუალ
 ო ბიზნესის განვითარების
ხელშემწყობი ერთ-ერთი ქმედითი სამართლებრივი კონსტ
რ
 უქციის ბუნებისგან, რომელიც
ფაქტობრივად სამმხ რ
 ივი ხელშეკრულების პრინციპზეა აგებული. გარკვ ეულ
 ი პერიოდ
 ი
მოქმედებდა ცალკე კანონიც სალიზინგო საქმიან ობის ხელშეწყობის შესახებ, რომელიც
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2002 წელს იქნა მიღებული. თუმცაღა აღნიშნული კანონი დღეის მდგომარეობით ძალა
დაკარგულია. კანონი ძალადაკარგულად გამოცხადდა სამოქალაქო კოდექსშ ი სწორედ
2011 წლის 13 ოქტომბერს განხორციელ
 ებული ცვლილებების თანადროულად.
ლიზინგის ხელშეკრულება თავისი ბუნებით სამმხრივი ურთიერთობის დამდგენი
გარიგებაა და მასში 3 სუბიექტი მონაწილეობს - ლიზინგის
ლიზინგის გამცემი, ლიზინგის მიმღები
და მიმწოდებელი.
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
დანადგარების შესაძენად ლიზინგის კონსტრუქცია ესაჭიროება. იმის გათვალისწინებით,
რომ სახეზე, როგორც წესი, 3 სუბიექტი გვყავს ლიზინგის ფარგლებში 2 ხელშეკრულებას
ვხვდებით, თავად ლიზინგის ხელშეკრულება ლიზინგის გამცემსა და ლიზინგის მიმღებს
შორის და ნასყიდობის ხელშეკრულება ლიზინგის გამცემსა და მიმწოდებელს შორის.
ლიზინგის ხელშეკრულების შინაარსში შემავალი ეტაპების უკეთ გასააზრებლად
გთავაზობათ ქვემოთ მოცემული გრაფიკს.
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.

სამოქალაქო კოდექსი ლიზინგის სახეებს არ მიჯნავს განსხ ვ ავებით ზემოთ ნახსენები
ძალადაკარგული კანონისგან. თუმცაღა სამეცნიერ
 ო ლიტერატურაში ფინანსური ლიზინგი
სა და ოპერატიულ
 ი ლიზინგის ცნებებს ვხვდებით.
ლიზინგის დამდგენი სამოქალაქო კოდექსის დეფინიციურ
 ი მუხლის მიხედვით, თუ სა
ქართველოს კანონმდ
 ებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი, ლიზინგის ხელშეკრულებით
ლიზინგის გამცემი ვალდებულია ლიზინგის მიმღებს სარგებლობაში გადასცეს განსაზღ
ვრული ქონება ხელშეკრულებით დათქმული ვადით,
ით ამ ქონების შესყიდვის უფლებით ან
ასეთი უფლების გარეშე, ხოლო ლიზინგის მიმღები ვალდებულია გადაიხადოს საზღაური
დადგენილი პერიოდ
 ულობით, იმ პირობით, რომ:
 	 ლიზინგის მიმღები განსაზღვრავს ქონებას და ირჩევს მიმწოდებელს,
ელს რომლისგა
ნაც ხდება ქონების შესყიდვა ან მისი სხვაგვარად მიღება;
 	 ლიზინგის გამცემი ქონებას იძენს ლიზინგით გასაცემად და მიმწოდებლისთვის ეს ფაქტი
ცნობილია.
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მიმწოდებელი შეიძლება იმავდროულ
 ად იყოს ლიზინგის გამცემი, თუ მიმწოდებლის
ჩვეულ
 ებრივი საქმიან ობა არის ქონების მიწოდება ან ქონების ლიზინგით გაცემა. ქონება
შეიძლება შეძენილ იქნეს ასევე ლიზინგის მიმღებისგან. აღნიშნული დანაწესი ლიზინგის
კონსტ
რ
 უქციის მოქნილობას განაპირობებს. გამოდის, რომ თუ ქონების გამცემი იმავდროუ
ლად ამ ქონების მიმწოდებელიცაა, ყველა მოთხოვნა, რაც ლიზინგის მიმღებს წარმოეშ ობა
სწორედ ამ ერთი სუბიექტისკენ იქნება მიმართული.
ლიზინგით გაცემული ქონება ლიზინგის ხელშეკრულების ვადის გასვლისას ან ვადაზე
ადრე შეწყვეტისას განმეორებით შეიძლება გაიცეს ლიზინგით,
ით მაგრამ იმისათვის, რომ
მასზე გავრც
 ელდეს ამ თავის დებულებები, ლიზინგის გამცემმა უნდა მოიპოვოს ლიზინგის
მიმღებისგან ქონების დამოუკ
 იდებელი შერჩევის დადასტურება.
ა
სამოქალაქო კოდექსი პირდაპირ მიუთ
 ითებს, რომ ლიზინგის საგანი არ შეიძლება იყოს
ფული, ფასიან ი ქაღალდი, წილი ან პაი სამეწარმეო საზოგადოებ აში.
გამომდინარე იქიდან, რომ ლიზინგის კონსტ
რ
 უქცია თავის თავში როგორც ქირავნო
ბის ისე სესხის ელემენტებს შეიცავს ლიზინგის მარეგულირებელ ნორმებსაც შეეხ ო კანონ
მდებლობაში ბოლო დროს შესული ცვლილებები. ამდენად, მოქმედი რეგულაციით, თუ
საქართველოს კანონმდ
 ებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი და ლიზინგის დაფინან
სების თანხის გაცემის შედეგად ლიზინგის მიმღების ჯამური ვალდებულებები ამავე ლი
ზინგის გამცემის მიმართ 200 000 (ორასი ათას) ლარზე ნაკლებია, ლიზინგის გამცემის
მიერ საზღაურის მიღება არ უნდა იყოს ნებისმიერ
 ი ფორმით უცხოურ ვალუტაზე მიბმული
ან ინდექსირებული. ამასთან, თუ ლიზინგის გამცემი მეწარმეა, ლიზინგის გაცემისას ლი
ზინგის წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 50 პროცენტს არ უნდა აღემატებოდეს.
ამასთანავე, ლიზინგის გამცემი ვალდებულია დაიცვას ამ კოდექსის 625-ე მუხლის მე-5
და მე-8 ნაწილებით99 გათვალისწინებული მოთხოვნები საკომისიოსთან, ფინანსურ ხარ
ჯთან, პირგასამტეხლოსთან და ნებისმიერ
 ი ფორმის ფინანსური სანქც
 იის დაკისრებასთან
დაკავშირებით. ამ მიზნებისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია სა
მართლებრივი აქტით დაადგინოს ლიზინგის წლიურ
 ი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის,
საკომისიოს, ფინანსური ხარჯის, პირგასამტეხლოს ან/დ
 ა ნებისმიერ
 ი ფორმის ფინანსური
სანქც
 იის გამოთვლის წესი.
მიუხ ედავად იმისა, რომ მიმწოდებელთან ხელშეკრულებას ლიზინგის გამცემი დებს და
არა ლიზინგის მიმღები, სამოქალაქო კოდექსი მიმწოდებლებთან მიმართებით, ლიზინგის
მიმღებსაც ანიჭებს გარკვ ეულ უფლებებს. კერძოდ, ლიზინგის გამცემსა და მიმწოდებელს
შორის არსებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული მიმწოდებლის ვალდებულებები არსე
ბობს ლიზინგის მიმღების წინაშეც, თუმცა მიმწოდებელი არ არის პასუხისმგ
 ებელი ერთდ
როულ
 ად ლიზინგის გამცემისა და ლიზინგის მიმღების მიმართ ერთსა და იმავე ზიანზე.
გამომდინარე იქიდან, რომ ლიზინგის გამცემსა და მიმწოდებელს შორის გაფორმებული
ხელშეკრულება ლიზინგის მიმღების ინტერესებზე ახდენს ზეგავლენას, ლიზინგის გამცემი
ვალდებულია მოთხოვნისთანავე დაუთმოს ლიზინგის მიმღებს თავისი უფლებები, რომლე
ბიც უკავშირდება მიმწოდებელთან დადებული ხელშეკრულების შესრულების მოთხოვნას.
მიმწოდებელთან დადებულ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა, რომლებიც გავ
ლენას ახდენს ლიზინგის მიმღების უფლებებზე, დასაშვებია მხოლოდ ლიზინგის მიმღების
თანხმ ობით. ამ დებულებების საწინააღმდ
 ეგო მხარეთა შეთანხმ ება ბათილია. ლიზინგის
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ვალდებულებითი სამართალი

მიმღებს არ აქვს უფლება, შეთანხმ დ
 ეს მიმწოდებელთან დადებული ხელშეკრულების შეცვ
ლაზე, შეწყვეტაზე ან მოშლაზე ლიზინგის გამცემის თანხმ ობის გარეშე.
ლიზინგის საგანი ცალკე უფლების ობიექტია იმ შემთხვევაშიც, თუ ის გახდება სხვა ნივ
თის ან არამატერიალ
 ური ქონებრივი სიკეთის არსებითი შემადგენელი ნაწილი. ლიზინგის
საგნის შემძენი იკავებს ლიზინგის გამცემის ადგილს და მასზე გადადის ლიზინგის ხელშეკ
რულებიდან გამომდინარე უფლებები და მოვალეობ ები. აქ საუბ არია ლიზინგის გამცემის
კრედიტორის ცვლილებაზე, რომლისთვისაც როგორც დეფინიციიდან ჩანს სამოქალაქო
კოდექსი ლიზინგის მიმღების თანხმ ობას სავალდებულო წესით არ მოითხოვს.
ლიზინგის ხელშეკრულების მიზანს იმ მოლოდინებისა და გათვლების გამართლება
წარმოადგენს, რაც მხარეებს ამ ხელშეკრულების დადებით გრძელვადიან პერიოდში აქვთ
მოაზრებული. ამიტომაც ლიზინგის ხელშეკრულების მარეგულირებელი ნორმები მკაცრად
ზღუდავს ხელშეკრულების მხარეებ ის უფლებას უარი თქვან ვალდებულების შესრულებაზე.
ლიზინგის ხელშეკრულებით არც ერთ მხარეს არ აქვს უფლება, უარი თქვას ვალდებულე
ბის შესრულებაზე იმ მიზეზით, რომ მეორ
 ე მხარე არ ასრულებს თავის ვალდებულებას,
გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ლიზინგის მიმღების მფლობელობის უფლება იზღუდება
სამოქალაქო კოდექსის 5805 მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად. მითითებული ნორმის
მიხედვით კი, ლიზინგის მიმღებს არ აქვს უფლება, მოშალოს ლიზინგის ხელშეკრუ
ლება მას შემდეგ, რაც ლიზინგის საგანს მიიღებს,
ებს გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ის
ვე
ეღარ ახორციელ
 ებს მფლობელობას ლიზინგის საგანზე ან მფლობელობის უფლება
შეიზღუდა იმ პირის მიერ, რომელსაც უპირატესი უფლება აქვს ქონებაზე, თუკი ეს უფლება
ან პრეტენზიებ ი გამომდინარეობს ლიზინგის გამცემის ბრალეულ
 ი ქმედებიდან. ყველა სხვა
შემთხვევაში, როდესაც ლიზინგის გამცემი არსებითად არღვევს თავის ვალდებულებებს,
ლიზინგის მიმღები უფლებამოსილია მოითხოვოს მხოლოდ ზიან
 ის ანაზღაურება და
არა ლიზინგის ხელშეკრულების მოშლა.
ა რაც შეეხ ება ლიზინგის გამცემს, მას შეუძლია
მოშალოს ლიზინგის ხელშეკრულება, თუ ლიზინგის მიმღები არსებითად არღვევს თავის
ვალდებულებებს. როგორც ვხედავთ, ლიზინგის ხელშეკრულების მოშლა სპეციალ
 ურ წე
სებს ექვემდებარება. ლიზინგის გამცემსა და ლიზინგის მიმღებს ხელშეკრულების მოშლის
უფლება შეზღუდულად აქვთ და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების
არსებით დარღვევასთანაა დაკავშირებული.
ლიზინგის ხელშეკრულების დადებისას არსებითი მნიშვნელობა ენიჭება ლიზინგის საგ
ნის – ქონების ლიზინგის მიმღების მიერ მიღების მომენტს. სამოქალაქო კოდექსის მიხედ
ვით, ქონება ლიზინგის მიმღების მიერ რამდენიმე გზით შეიძლება იქნეს მიღებული, კერ
ძოდ, ლიზინგის გამცემისთვის ან მიმწოდებლისთვის იმის დადასტურებით, რომ ქონება
შეეს აბამება მიმწოდებელთან დადებული ხელშეკრულების პირობებს, ან როდესაც ლიზინ
გის მიმღები არ აცხადებს ქონებაზე უარს მას შემდეგ, რაც მისი შემოწმების გონივრული
შესაძლებლობა ჰქონდა, ან როცა ლიზინგის მიმღები იწყებს ქონებით სარგებლობას.
ქონების მიღების შემდეგ ლიზინგის მიმღები უფლებამოსილია მიმწოდებლისგან მო
ითხოვოს ზიან ის ანაზღაურ
 ება, თუ ქონება არ შეეს აბამება მიმწოდებელთან დადებული
ხელშეკრულების პირობებს. ქონების მიღების შემდეგ ლიზინგის მიმღებზე გადადის ქონე
ბის დაღუპვის ან დაზიან ების რისკიც.
თუ ქონება ლიზინგის მიმღებს არ მიეწ ოდა, მიეწ ოდა ვადაგადაცილებით ან ის არ შე
ესაბამება ლიზინგის ხელშეკრულების პირობებს, ლიზინგის მიმღებს უფლება აქვს, არ
მიიღოს ქონება და მიმწოდებლისგან მოითხოვოს იმგვარი ქონება, რომელიც ხელ
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შეკრულების პირობების შესაბამისი იქნება,
ა ან/დ
 ა მოითხოვოს მისგან ზიანის ანაზღა
ურება.
ა ქონების მიწოდების პირობების დარღვევისას ქონების დაღუპვის ან დაზიან ების
რისკი რჩება მიმწოდებელზე, სამოქალაქო კოდექსის 5805 მუხლის დებულებათა გათვა
ლისწინებით.
მიმწოდებელი პასუხისმგ
 ებელია, რომ ქონება იქნება ლიზინგის ხელშეკრულებით გან
საზღვრულ მდგომარეობ აში და გამოდგება იმ სარგებლობისთვის, რომლისთვისაც, ჩვეუ
ლებრივ, გამიზნულია ასეთი ქონება. ლიზინგის მიმღები პასუხისმგ
 ებელია იმ ზიანზე, რომე
ლიც გამოწვეულ
 ია ქონების იმ აღწერილობასთან შესაბამისობით, რომელიც მან მიაწ ოდა
ლიზინგის გამცემს ან მიმწოდებელს.
ლიზინგის მიმღებმა სათანადოდ უნდა მოუაროს ლიზინგის საგანს,
ანს უნდა გამოიყე
ნოს ის მიზნობრივად, იმ დანიშნულებით, რომლითაც, ჩვეულ
 ებრივ, ამ ქონებას იყენებენ,
და უნდა შეინარჩუნოს ის ისეთივე მდგომარეობაში, როგორშიც ჩაიბარა, ნორმალური
ცვეთის გათვალისწინებით.
ით თუ ლიზინგის ხელშეკრულება განსაზღვრავს ლიზინგის საგ
ნის სათანადო მოხმარების ვალდებულებას ანდა მწარმოებ ელი ან მიმწოდებელი ადგენს
ქონების მოხმარების წესებს, ლიზინგის მიმღების ლიზინგის საგნის სათანადო მოხმარების
ვალდებულებასთან ან ქონების მოხმარების წესებთან შესაბამისობა ჩაითვლება ამ მუხლის
პირველი ნაწილით განსაზღვრული ლიზინგის მიმღების ვალდებულების შესრულებად. ლი
ზინგის ხელშეკრულების ვადის გასვლისას ან ვადაზე ადრე შეწყვეტისას ლიზინგის მიმღები,
თუ ის არ იყენებს ქონებას ან არ აქვს უფლება, შეიძინოს ქონება ან ლიზინგით დაიტოვოს ის
დამატებითი ვადით, ვალდებულია ქონება დაუბრუნოს ლიზინგის გამცემს ამ მუხლის
ზემოთ მითითებულ მდგომარეობაში.
ი
ლიზინგის ხელშეკრულების ვადის გასვლისას ან ვადაზე ადრე შეწყვეტისას ლიზინგის
გამცემს უფლება აქვს, ქონება დაიბრუნოს მფლობელობაში და განკარგოს იგი. ლიზინგის
მიმღებს უფლება აქვს, მოსთხოვოს ლიზინგის გამცემს მისი მოქმედებით გამოწვეულ
 ი ზია
ნის ანაზღაურება,
ა თუ ლიზინგის გამცემი ქონებას მფლობელობაში დაიბრუნებს ლიზინგის
მიმღების მფლობელობის არამართლზ ომიერ
 ი ხელშეშლის გზით, ან თუ ლიზინგის გამცემს
არ დაუწ ესებია დამატებითი ვადა ამ კოდექსის 405-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამი
სად, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ასეთი ვადის დაწესება 405-ე მუხლის მე-2 ნაწილის100
შესაბამისად, არ არის საჭირო. ამასთანავე, ლიზინგის მიმღებს არ აქვს უფლება, მოი
თხოვოს ლიზინგის საგანზე მფლობელობის აღდგენა.
აღსანიშნავია, რომ ლიზინგის საგნის ლიზინგის გამცემის მფლობელობაში დაბრუნების
წესი განსაკუთრებულადაა რეგულირებული სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით, კერძოდ,
ლიზინგის საგნის გამცემის მფლობელობაში ლიზინგის საგნის დაბრუნების თაობ აზე საქმის
განხილვისთვის არ გამოყენება სასარჩელო წარმოებ ა. დადგენილია საქმის გამარტივებუ
ლი წესით განხილვა, რაც გადაწყვეტის მოქნილ მექანიზმს გვთავაზობს.
2017 წლის 30 ივნისის ცვლილებით ლიზინგის მარეგულირებელ ნორმებს სამოქა
ლაქო კოდექსშ ი დაემ ატა ლიზინგის მოწმობისა და საგზაო მოძრაობ ის შესახებ საქართ
ველოს კანონის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტ
 ით101 გათვალისწინებული სატრანსპ ორტო
საშუალ
 ების ან/დ
 ა სასოფლო-სამეურნეო მანქანის დამხმ არე ტექნიკური საშუალ
 ების ლი
ზინგის გამცემისთვის მფლობელობაში დაბრუნების წესების მარეგულირებელი მუხლები.
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სამოქალაქო კოდექსის 405-ე მუხლის დეტალური ანალიზი მოცემულია წინა თავებში.
მითითებული კანონის შესაბამისი ნორმის შინაარსი იხილეთ წინა თავებში.

ვალდებულებითი სამართალი

გამომდინარე იქიდან, რომ ლიზინგის საგანი შეიძლება იყოს, როგორც უძრავი ისე მოძრა
ვი ნივთები, პრაქტიკაში განსაკუთრებით გავრც
 ელებულია სატრანსპ ორტო საშუალ
 ებების
ლიზინგის ხელშეკრულება. სწორედ ამ ტიპის ლიზინგის დროს შეიძლება გვქონდეს სახეზე
ლიზინგის მოწმობა. საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში – საქართველოს შინაგან საქმე
თა სამინისტროს მომსახურების სააგ
 ენტოში „საგზაო მოძრაობ ის შესახებ“ საქართველოს
კანონის 53-ე მუხლის პირველი პუნქტ
 ით გათვალისწინებულ სატრანსპ ორტო საშუალ
 ებასა
და სასოფლო-სამეურნეო მანქანის დამხმ არე ტექნიკურ საშუალ
 ებაზე ლიზინგის რეგისტ
რაციის არსებობისას,
ას ლიზინგის გამცემის წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 10 სა
მუშაო დღის ვადაში დადგენილი წინაპირობების არსებობისას ლიზინგის საგნის ლიზინგის
მიმცემისთვის მფლობელობაში დაბრუნების შესახებ მოთხოვნის დაუყ ოვნებლივ დაკმაყო
ფილების ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ლიზინგის გამცემის განცხადე
ბის საფუძველზე საჯარო სამართლის იურიდიულ
 ი პირი – საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტრ
 ოს მომსახურების სააგ
 ენტო გასცემს ლიზინგის მოწმობას.
ლიზინგის მოწმობა აღსრულების ქვემდებარე აქტია, რომლითაც დასტურდება საჯა
რო სამართლის იურიდიულ პირში – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრ
 ოს მომსა
ხურების სააგ
 ენტოში „საგზაო მოძრაობ ის შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის
პირველი პუნქტ
 ით გათვალისწინებულ სატრანსპ ორტო საშუალ
 ებასა და სასოფლო-სა
მეურნეო მანქანის დამხმ არე ტექნიკურ საშუალ
 ებაზე ლიზინგის რეგისტრ
 აციის ფაქტი და
რომლის საფუძველზედაც ლიზინგის გამცემს საქართველოს კანონმდ
 ებლობის შესაბამი
სად უფლება აქვს, უფლებამოსილ ორგანოს (თანამდებობის პირს) მოსთხოვოს ლიზინგის
საგნის მისთვის მფლობელობაში დაბრუნება. საჯარო სამართლის იურიდიულ
 ი პირისთვის
– საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრ
 ოს მომსახურების სააგ
 ენტოსთვის ლიზინგის
გამცემის მიერ წარდგენილი ლიზინგის მოწმობის გაცემის მოთხოვნის მართლზ ომიერ
 ები
სათვის პასუხისმგ
 ებელია ლიზინგის გამცემი.
ლიზინგის გამცემს უფლება აქვს, მოითხოვოს ლიზინგის საგნის იძულების წესით
მისთვის მფლობელობაში დაბრუნება სააღსრულებო დაწესებულებისთვის ლიზინგის
მოწმობის წარდგენის საფუძველზე, სასამართლ
 ოსთვის მიმართვ
 ის გარეშე,
ე თუ ლიზინ
გის საგანია „საგზაო მოძრაობ ის შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის პირველი
პუნქტ
 ით გათვალისწინებული სატრანსპ ორტო საშუალ
 ება ან/დ
 ა სასოფლო-სამეურნეო მან
ქანის დამხმ არე ტექნიკური საშუალ
 ება.
ლიზინგის მოწმობის გასაჩივრება არ იწვევს მისი აღსრ
 ულების შეჩერებას.
4.17.7 ნარდობის ხელშეკრულება

ნარდობის ხელშეკრულების ლეგალური დეფინიციის მიხედვით, ხელშეკრულების ძა
ლით მენარდე კისრულობს შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო,
ხოლო შემკვ
 ეთი ვალდებულია, გადაუხ ადოს მენარდეს შეთანხმ ებული საზღაურ
 ი. თუ ნარ
დობა ითვალისწინებს რაიმე ნაკეთობის დამზადებას და მენარდე მას ამზადებს თავის მიერ
შეძენილი მასალით, მაშინ იგი შემკვ ეთს გადასცემს საკუთრებას დამზადებულ ნაკეთობაზე.
თუ დამზადებულია გვაროვნული ნივთი, მაშინ გამოიყენება ნასყიდობის წესები.
ხელშეკრულების საგანს სამუშაოს შესრულება ან ნივთის დამზადება წარმოადგენს. გა
მომდინარე იქიდან, რომ სამოქალაქო კოდექსი მომსახურების ხელშეკრულების ცალკე სა
ხეს არ იცნობს, პრაქტიკაში გავრც
 ელებული ე.წ. მომსახურების ხელშეკრულებების მიმართ
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სწორედ ნარდობის ხელშეკრულების მარეგულირებელი ნორმები გამოიყენება. ამ დროს
მნიშვნელოვანია განვსაზღვროთ რამდენად შეეს აბამება ნარდობის ხელშეკრულების კონკ
რეტული ნორმა მომსახურების ხელშეკრულების ბუნებას, რამდენადაც პირველი, როგორც
წესი, გარკვ ეულ
 ი შედეგით – ქონების დამზადებით სრულდება, ხოლო მეორ
 ისთვის – უშუა
ლოდ პროცესი, მომსახურებაა არსებითი ყოველგვ არი შედეგის დადგომის გარეშე. ამიტო
მაც პრაქტიკაში შესაძლოა ნარდობის ყველა ნორმის გამოყენება მომსახურების ხელშეკ
რულების მიმართ ვერ მოხერხდ
 ეს. თუმცაღა ფაქტია, რომ სასამართლოებ ი მომსახურების
ხელშეკრულებასთან ყველაზე ახლოს მდგომად სწორედ ნარდობის ხელშეკრულებას მიიჩ
ნევენ და საკითხის გადასაწყვეტად მის მარეგულირებელ ნორმებს მიმართავენ.
დეფინიციიდან იკვეთება, რომ ნარდობის ხელშეკრულება თავისი არსით სასყიდლი
ანი, კონსესუალ
 ური და ორმხ რ
 ივი ხელშეკრულებაა. ნარდობის ხელშეკრულების ფარგ
ლებში შესაძლოა გათვალისწინებულ იქნეს შესასრულებელი სამუშაოს ხარჯთ
 აღრიცხვის
102
შედგენის ვალდებულებაც. ნარდობასთან დაკავშირებული ხარჯთ
 აღრიცხვის შედგენა არ
ანაზღაურდება, თუ შეთანხმ ებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
მენარდის მიერ სამუშაოს პირადად შესრულება სავალდებულო პირობა არ არის, თუმცა
როცა ეს კონკრ
 ეტული გარემოებ ებიდან ან სამუშაოს ხასიათ
 იდან გამომდინარეობს, მაშინ
მენარდე ამ ვალდებულების მატარებელია.
სამოქალაქო კოდექსი ადგენს უნაკლო ნაკეთობის სტანდარტს და უთითებს, რომ ნაკე
თობა უფლებრივად უნაკლოა, თუ მესამე პირებს არ შეუძლიათ გამოიყენონ რაიმე უფლე
ბები შემკვ ეთის წინააღმდ
 ეგ და ნივთობრივად უნაკლოა, თუ იგი შეეს აბამება შეთანხმ ებულ
პირობებს; ხოლო, თუ ეს პირობები შეთანხმ ებული არ არის, მაშინ ნაკეთობა ნივთობრივად
უნაკლოდ მიიჩნევა, თუკი იგი ვარგისია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ან ჩვეულ
 ებ
რივი გამოყენებისათვის. ნივთობრივ ნაკლს უთანაბრდ
 ება ასევე, თუ მენარდე დაამზადებს
შეკვეთილისაგან განსხ ვ ავებულ ან უფრო ნაკლები რაოდ
 ენობის ნაკეთობას.
ყურადსაღებია ის წესები, რასაც სამოქალაქო კოდექსი ნაკლის მქონე ნაკეთობასთან
მიმართებით ადგენს. თუ ნაკეთობა ნაკლის მქონეა, შემკვ ეთს შეუძლია მოითხოვოს და
მატებითი შესრულება.
ა მენარდეს შეუძლია თავისი არჩევანით ან აღმოფხვრას ნაკლი,
ი
ან დაამზადოს ახალი ნაკეთობა. დამატებითი შესრულების მიზნით მენარდე ვალდებუ
ლია გასწიოს აუცილებელი ხარჯები, მათ შორის, ტრანსპ ორტის, სამუშაოს ა და მასალე
ბის ხარჯები. მენარდეს შეუძლია უარი თქვას დამატებით შესრულებაზე, თუ იგი მოითხოვს
არათანაზომიერ ხარჯებს. თუ მენარდე დაამზადებს ახალ ნაკეთობას, მას შეუძლია შემკ
ვეთს მოსთხოვოს ნაკლის მქონე ნაკეთობის უკან დაბრუნება. თუ მენარდე არათანაზომიე
რი ხარჯების გამო მართალია უარს არ ამბობს დამატებით შესრულებაზე, მაგრამ ნაკეთო
ბის ნაკლის გამო დამატებითი შესრულებისათვის განსაზღვრული ვადა უშედეგოდ გავიდა,
მაშინ შემკვ ეთს შეუძლია თვითონ აღმოფხვრას ნაკლი და მოითხოვოს გაწეულ
 ი ხარჯების
ანაზღაურ
 ება. ნაკეთობის ნაკლის გამო შემკვ ეთს შეუძლია სამოქალაქო კოდექსის 405-ე
მუხლის მიხედვით უარი თქვას ხელშეკრულებაზე. ამ შემთხვევაში მენარდე ვალდებულია
აუნაზღაურ
 ოს შემკვ ეთს ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები. შემკვ ეთს, რომე
ლიც არც ხელშეკრულების დამატებით შესრულებას მიიღებს საამ ისოდ განსაზღვრული ვა
დის გასვლის შემდეგ და არც უარს განაცხადებს ხელშეკრულებაზე, შეუძლია იმ თანხით
შეამციროს საზღაურ
 ი, რა თანხითაც ნაკლი ამცირებს ნაკეთობის ღირებულებას.
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ვალდებულებითი სამართალი

ნივთის ნაკლი

საზღაურის
შემცირება

დამატებითი
შესრულება

ხელშეკრულების
მოშლა

ნაკლის
აღმოფხვრა

ახალი ნივთის
დამზადება

სამოქალაქო კოდექსი მენარდეს ანიჭებს ზიან ის ანაზღაურ
 ების მოთხოვნის უფლებას,
თუ შემკვ ეთი არ მიიღებს შესრულებულ სამუშაოს. შემკვ ეთი ვალდებულია აანაზღაურ
 ოს
ზიან ი მაშინაც, როცა იგი არ შეასრულებს სამუშაოს შესრულებისათვის აუცილებელ მოქმე
დებას. ზიან ის ანაზღაურ
 ების ოდენობა განისაზღვრება, ერთი მხრივ, ვადის გადაცილების
ხანგრ
 ძ ლივობისა და საზღაურ
 ის ოდენობის შესაბამისად, ხოლო მეორ
 ე მხრივ, – იმის მი
ხედვით, რასაც მენარდე მიიღებდა თავისი სამუშაო ძალის სხვაგვარი გამოყენებით, შემკ
ვეთს რომ ვადისთვის არ გადაეც
 ილებინა. თუ შემკვ ეთისათვის ნაკეთობის ნაკლი ცნობილია
და იგი მაინც მიიღებს მას პრეტენზიის განუცხადებლად, მაშინ შემკვ ეთს არ წარმოეშ ობა
მოთხოვნის უფლებები ამ ნაკლის გამო. თუ მენარდე ნაკლს განზრახ დაფარავს, მას არ შე
უძლია მიუთ
 ითოს შეთანხმ ებაზე, რომელიც გამორიცხავს ან ზღუდავს შემკვ ეთის უფლებებს
ნაკეთობის ნაკლის გამო.
ქირავნობისა და იჯარის ხელშეკრულების მსგავსად, ნარდობის ხელშეკრულებაშიც
ვხვდებით კანონისმიერ
 ი გირავნობის დაფუძნების წესს. მენარდეს თავისი მოთხოვნების
უზრუნველსაყოფად შეუძლია გამოიყენოს გირავნობის უფლება მის მიერ დამზადებულ
ან შეკეთებულ მოძრავ ნივთზე, თუ ეს ნივთი დამზადების ან შეკეთების მიზნით მენარდის
მფლობელობაში იმყოფება. ხოლო თუ ხელშეკრულების საგანია ნაგებობა ან ამ ნაგებობის
ცალკეულ
 ი ნაწილები, მაშინ მენარდეს შეუძლია ხელშეკრულებიდან გამომდინარე თავისი
მოთხოვნებისათვის მოითხოვოს იპოთეკა სამშენებლო მიწის ნაკვეთზე.
სამოქალაქო კოდექსი შემკვ ეთს უფლებას აძლევს სამუშაოს დასრულებამდე ნებისმი
ერ დროს, ყოველგვ არი მიზეზის მითითების გარეშე უარი თქვას ხელშეკრულებაზე. თუმცა
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ღა ბალანსის უზრუნველსაყოფად, შემკვ ეთმა უნდა აუნაზღაურ
 ოს მენარდეს შესრულებული
სამუშაო და ხელშეკრულების მოშლით მიყენებული ზიან ი. აღნიშნული მუხლი პრაქტიკაში
არაერთხელ გამხდ
 არა განსჯ ის საგანი. უზენაეს ი სასამართლოს მიერ ერთ-ერთ საქმეზე103  
მიღებული გადაწყვეტილებით, მითითებულ ზიანში არ უნდა მოვიაზროთ მხოლოდ ფაქტობ
რივად დამდგარი ზიან ი. სასამართლოს განმარტებით ნორმის დეფინიცია არ იძლევა მისი
იმგვ არად განმარტების საშუალ
 ებას, რომ ზიან ის ცნებიდან მიუღ
 ებელი შემოსავლის გამო
დამდგარი ზიან ი გამოვრიცხოთ.
რაც შეეხ ება მენარდის მხრიდან ხელშეკრულების შეწყვეტას, სამოქალაქო კოდექსის
მიხედვით, მენარდეს შეუძლია სამუშაოს დასრულებამდე მხოლოდ ისე შეწყვიტოს ხელშეკ
რულება, რომ შემკვ ეთმა მომსახურების სხვაგვარად მიღება შეძლოს, გარდა იმ შემთხვევე
ბისა, როცა შეწყვეტისათვის არსებობს რაიმე მნიშვნელოვანი საფუძველი. ამ შემთხვევაში
ზიან ის ანაზღაურ
 ების მოვალეობ ა გამოირიცხება.
საყურადღებოა, რომ სამოქალაქო კოდექსი ნარდობის ხელშეკრულებასთან მიმართე
ბით სპეციფიკურ ხანდაზმულობის ვადებს ადგენს. კერძოდ, მოთხოვნა შესრულების ნაკლის
გამო შემკვ ეთმა შეიძლება წარადგინოს ერთი წლის მანძილზე, ხოლო ისეთი მოთხოვნა,
რომელიც ნაგებობას შეეხ ება – ხუთი წლის განმავლობაში შესრულებული სამუშაოს მიღე
ბის დღიდან.
4.17.8 თავდებობა

თავდებობის ხელშეკრულება ცალმხრივი და კონსესუალური ხელშეკრულებაა, მისი ლე
გალური დეფინიციის მიხედვით, თავდები კისრულობს ვალდებულებას, თავდებად დაუდგეს
კრედიტორის წინაშე მესამე პირს ამ უკანასკნელის ვალდებულების შესასრულებლად. თავ
დებობის გამოყენება შესაძლებელია სამომავლო და პირობითი ვალდებულებებისათვისაც.
მიუხედავად იმისა, რომ თავდებობა მესამე პირის ვალდებულების შესასრულებლად არის
წარმოშობილი, მესამე პირი ამ ხელშეკრულების მხარე მაინც არ არის.
სამოქალაქო კოდექსი მკაცრად განსაზღვრავ თავდებობის ფორმას. თავდებობის ნამდ
ვილობისათვის საჭიროა თავდების წერილობითი განცხადება და თვით თავდებობის
დოკუმენტშ
 ი (ხელშეკრულებაში) თავდების პასუხისმგ
 ებლობის რაოდენობრივად
განსაზღვრული მაქსიმალური თანხის მითითება.
ა თუ ვინმე თავისი პროფესიული საქმია
ნობის შესრულების ფარგლებში განაცხადებს თავდებობის შესახებ, მაშინ ფორმის დაცვა არ
არის აუცილებელი.
თავდებობა შეიძლება იყოს ვადიან იც და უვადოც, შესაბამისად, სამოქალაქო კოდექსი
მხარეებს ანიჭებს მისი განსაზღვრის შესაძლებლობას. თუმცაღა, 5 წლის გასვლის შემდეგ
ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს 3 თვიან ი ვადის დაცვით. 3 თვიან ი ვადის დაცვაა აუცი
ლებელი უვადოთ დადებული ხელშეკრულების შემთხვევაშიც.
თავდებობის ხელშეკრულება შეიძლება დავყოთ შემდეგ სახეებ ად: ჩვეულ
 ებრივი და
104
სოლიდარული თავდებობა, წინამორბედი და შემდგომი თავდებობა.
ა
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104
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სუსგ N- ას-87-82-2010
სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, ჭეჭელაშვილი, მუხლი 891, ველი 7. ბოლო დამუშავება 2016 წლის
24 თებერვალი.

ვალდებულებითი სამართალი

ჩვეულებრივი
თავდებობა

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

სოლიდარული
თავდებობა

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

წინამორბედი
თავდებობა

კრედიტორის თავდაპირველი თავდები, რომელსაც
თავდებად უდგება შემდგომი თავდები.

შემდგომი
თავდებობა

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

საინტერესოა თავდების პასუხისმგ
 ებლობის საზღვრების დადგენა. თავდები ყველა შემ
თხვევაში პასუხს აგებს მხოლოდ თავდებობის დოკუმენტშ ი მითითებული ზღვრული თანხის
ოდენობამდე. თუ სხვაგვარი შეთანხმ ება არ არსებობს, თავდები პასუხს აგებს აღნიშნული
ზღვრული თანხის ოდენობამდე:
 ძირითადი ვალის შესაბამისი თანხისათვის, კერძოდ მაშინაც, როცა ძირითადი ვალი
შეიცვალა ძირითადი მოვალის ბრალის ან გადახდის ვადის გადაცილების გამო. სახელშეკ
რულებო პირგასამტეხლოს ან ზიან ის საერთო თანხისათვის, რომელიც გათვალისწინებუ
ლია ხელშეკრულების დამთავრების დროისათვის, თავდები პასუხს აგებს მხოლოდ მაშინ,
როცა ეს საგანგებოდ იქნება შეთანხმ ებული;
 ხელშეკრულების შეწყვეტისა და სასამართლო ხარჯებისათვის, რომლებიც უნდა
ანაზღაურდეს ძირითადი მოვალის მიერ, თუკი თავდებს ჰქონდა შესაძლებლობა კრედიტო
რის დაკმაყოფილებით თავიდან აეცილებინა იგი;
 ძირითადი მოვალის მიერ ხელშეკრულების მიხედვით გადასახდელი პროცენტები
სათვის, თუ ეს პირდაპირ იყო შეთანხმ ებული.
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სამოქალაქო კოდექსი თავდებს განსაკუთრებულ უფლებამოსილებას ანიჭებს და უთი
თებს, რომ თავდებს შეუძლია წამოაყ ენოს ძირითადი მოვალის კუთვნილი შესაგებლები. თუ
ძირითადი მოვალე გარდაიცვლება, თავდებს არ შეუძლია მიუთ
 ითოს მემკვ იდრის შეზღუ
დულ პასუხისმგ
 ებლობაზე. თავდები არ კარგავს შესაგებლის უფლებას იმის გამო, რომ ძი
რითადმა მოვალემ უარი თქვა მასზე.
მნიშვნელოვანია ასევე თავდების უფლება უარი თქვას კრედიტორის დაკმაყოფილე
ბაზე, ვიდრე ძირითად მოვალეს უფლება აქვს სადავო გახადოს ის გარიგება, რომელიც
საფუძვლად უდევს მის ვალდებულებას.
თავდებობის ხელშეკრულებით კრედიტორს მინიმალისტურად, თუმცა მაინც ეკისრება
გარკვ ეულ
 ი ვალდებულებები. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, თუ ძირითადმა მოვალემ
გადააც
 ილა გადახდის ვადას, კრედიტორმა უნდა აცნობოს ამის შესახებ თავდებს. თავდე
ბის მოთხოვნით კრედიტორმა ნებისმიერ დროს უნდა მიაწ ოდოს მას ცნობები ძირითადი
ვალის მდგომარეობ ის შესახებ. თუ კრედიტორი არ შეასრულებს ერთ-ერთ ამ მოქმედებას,
მაშინ იგი კარგავს თავის მოთხოვნებს თავდების წინააღმდ
 ეგ იმ ოდენობით, რა ოდენობი
თაც გამოიწვევდა შეუსრულებლობა ზიანს.
თუ თავდები დააკმაყოფილებს კრედიტორს, მასზე გადადის კრედიტორის მოთხოვნა
ძირითადი მოვალის მიმართ. ძირითადი მოვალის შესაგებლები, რომლებიც გამომდინა
რეობს მასა და თავდებს შორის არსებული სამართლებრივი ურთიერთობიდან, ხელუხლე
ბელი რჩება.

4.18 საერთაშორისო კომერციული ტერმინები - INCOTERMS 2020
ბიზნესურთიერთობები და ამ მიზნით დადებული ხელშეკრულებები დიდი ხანია გაცდა
ერთი კონკრ
 ეტული ქვეყნის ფარგლ
 ებს. უმსხ ვ ილესი ბიზნეს ოპერატორებისთვის სახელ
მწიფოებ ის საზღვრები მხოლოდ პირობითი ცნებებია. დღის განმავლობაში მილიონ ობით
კონტრ
 აქტი იდება მსოფლიოს სხვადასხვ ა ქვეყნებში დაფუძნებულ იურიდიულ პირებსა თუ
ადამიან ებს შორის. გლობალიზაციამ, როგორც 21-ე საუკ უნის მახასიათ
 ებელმა თან მოი
ტანა სხვადასხვ ა ქვეყანაში მყოფი პირების მიერ ხელშეკრულებების დადების სიმარტივე.
თუმცაღა, ხელშეკრულების მბოჭავი ხასიათ
 ი და ვალდებულებები, რაც მასზე ხელმომწერ
მხარეებს წარმოეშ ობათ ხშირად ხდება დავის საგანი. ამ შემთხვევაში, დღის წესრიგში დგე
ბა საერთაშორისო კერძო სამართლით დარეგულირებული ძირითადი საკითხის – გამოსა
ყენებელი სამართლისა და ამასთანავე, დავის გადამწყვეტი ორგანოს შერჩევის დილემა.
ზემოთ მითითებული მოცემულობის გათვალისწინებით, სახელმწიფოები ცდილობენ
მაქსიმალურად აირიდონ თავიდან რთული სამართლებრივი კონსტრუქციები, რათა ინვეს
ტირებისთვის მიმზიდველი გარემო შექმნან. შესაძლო დავების თავიდან ასაცილებლად და
გარკვეული საკითხებისადმი ერთგვაროვანი მიდგომებისა და რეგულაციების დაწესების
მიზნით საერთაშორის ო სავაჭრო პალატამ ჯერ კიდევ 1936 წელს შეიმუშავა საერთაშო
რისო სავაჭრო ტერმინების განმარტების ერთიანი წესები, რომლებიც ე,წ, „ინკოტერმსის“
(INCOTERMS) – International Commercial Terms სახელითაა ცნობილი. დღეისათვის
სამოქმედოდ უკვე შემოღებულია 2020 წელს მიღებული ტერმინები, რომელთა მთავარ მი
ზანს საერთაშორის ო ნასყიდობის ხელშ ეკრულებასთან დაკავშირებული ტერმინების ერთგ
ვაროვანი განმარტება წარმოადგენს. ტერმინები ძირ
 ითადად ნასყიდობის ხელშეკრულების
მხარეების – გამყიდველისა და მყიდველის უფლება-მოვალეობებს განმარტავენ ვალდებუ
ლების შესრულ
 ების ადგილთან მიმართებით. საერთაშორის ო ნასყიდობის ხელშეკრულე
154

ვალდებულებითი სამართალი

ბებში შესაბამის ტერმინებზე მითითება და კონკრეტული პირობით ხელშეკრულების დადება
ფაქტობრივად წინასწარ აღმოფხვრის ძირ
 ითად პირობებთან დაკავშირებულ გაუგებრო
ბებსა და პოტ
 ენციურ დავებს.
„ინკოტერმსის“ 2010 წლის რედაქციამ 13 ტერმინი 11 ტერმინამდე შეამცირა, ხო
ლო 2020 წლის რედაქციამ გარკვ ეულ
 ი დაზუსტებები შეიტანა. ტერმინები დადგენილია 2
სხვადასხვ ა მიმართულებით: ტერმინები, რომლებიც ნებისმიერ
 ი სახის ტრანსპ ორტისთვის
მოქმედებენ და ტერმინები, რომლებიც საზღვაო და შიდა საწყლოსნო [A1] ტრანსპ ორტის
თვისაა განკუთვნილი.
ქვემოთ იხილეთ შესაბამისი ტერმინების სქემა და თითოეუ ლ
 ი მათგანის განმარტება:
EXW
FCA
ნებისმიერი სახის
ტრანსპორტისთვის

CPT
CIP
DPU
DAP

INCOTERMS 2010

DDP
საზღვაო და შიდა საწყალოსნო
ტრანსპორტისთვის

FAS
FOP
CFR
CIF

E ტერმინები 
(გადაცემის ტერმინები)

INCOTERMS
2010

F ტერმინები
ტრანსპორტირების
ფულს გამყიდველი
არ იხდის
C ტერმინები
ტრანსპორტირების
ფულს გამყიდველი
იხდის
D ტერმინები მიტანის
ტერმინი

აღნიშნავს გამყიდველის მიერ უშუალოდ თავის
შენობაში მყიდველისათვის ტვირთის გადაცემას 
EXW
გამყიდველს ავალდებულებს მიიტანოს ტვირთი
მყიდველის მიერ მითითებულ გადამზიდველთან
FCA, FAS, FOB
გამყიდველი ვალდებულია გადაიხადოს სატრანს
პორტო დანახარჯების ღირებულება, მაგრამ
იგი თავის თავზე არ იღებს ტვირთის შემთხვევითი
დაღუპვის ან განადგურების რისკს, აგრეთვე იმ
დამატებით ხარჯებს, რაც შეიძლება წარმოიშვას
გემზე დატვირთვისა და გაგზავნის შემდეგ. 
CFR, CIF, CPT, CIP
ითვალისწინებს გამყიდველის მიერ მყიდველი-
სათვის საქონლის მიწოდების ადგილამდე ყველა
ხარჯს და ტვირთის შემთხვევითი დაღუპვისა და
განადგურების რისკს. DPU, DAP, DDP
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 	 EXW (EX WORKS) ქარხნიდან - მი
ან
ნიმალურად აკისრებს გამყიდველს ვალდებულე
ბებს, მთელი პასუხისმგ
 ებლობა ტვირთის დანიშნულების ადგილამდე გადასატანად
ეკისრება მყიდველს. გამყიდველი მოვალეა დაეხმაროს მყიდველს საექსპ ორტო დო
კუმენტაციის მომზადებაში და პასუხს აგებს მყიდველის წინაშე არასწორი დატვირთვის
გამო. მყიდველს ეკისრება ყველა რისკი და ხარჯი საქონლის შენობიდან დანიშნულე
ბის ადგილზე მიტანისათვის.
 	 FCA (free carrier) თავისუფალი ექსპ
 ედიტორამდე მიტანიდან - გამ
ან
ყიდველის ვალ
დებულება მყიდველისათვის საქონლის მიწოდებაზე შესრულებულად ითვლება, თუ იგი
გადასცემს ექსპ ორტისათვის მომზადებულ საქონელს მყიდველის მიერ არჩეულ ტვირ
თის გადამტანს მითითებულ მისამართზე. 2020 წლის რედაქციით დაემ ატა ჩატვირთვის
ზედნადების გამყიდველისთვის გაცემის შესახებ შეთანხმ ების ოფცია.
 	 FAS (free alongside ship) თავისუფალი პორტშ
 ი მიტანიდან - გამ
ან
ყიდველს საქო
ნელი ჩააქვს ჩატვირთვის მითითებულ პორტშ ი და ათავსებს მას გემის ბორტთ
 ან, გე
მის გასწვ რივ ნავმისადგომზე. ეს პირობა გამყიდველისაგან არ გულისხმ ობს საქონლის
გემზე დატვირთვასთან დაკავშირებულ არანაირ ხარჯს და რისკს.
 	 FOB (free on board) თავისუფალია გემბანის ბორტზე დადებიდან - 
ან გამყიდვე
ლის მიერ მყიდველისათვის საქონლის მოწოდების ვალდებულება შესრულებულად
ითვლება, როდესაც საქონელი გადაჰკვეთს გემის კიდეს დასახელებული ჩატვირთვის
პორტშ ი. ამ მომენტიდან ტვირთის შემთხვევით დაღუპვის ან დაზიანების რისკი ეკის
რება მყიდველს. ეს ტერმინი გულისხმობს გამყიდველის მიერ საქონლის ექსპორტი
სათვის მომზადებას.
 	 CFR (cost and freight) ხარჯები და ფრახტი - გამ
ი
ყიდველის მოვალეობ აა, გადაი
ხადოს საქონლის დანიშნულების პორტშ ი ჩატანისათვის აუცილებელი ხარჯი და დაფ
რახტვ ის ღირებულება, მაგრამ მას არ ეკისრება ტვირთის შემთხვევითი დაღუპვის ან
განადგურების რისკი. გარდა ამისა, გამყიდველს არ ეკისრება იმ ხარჯების გადახდა,
რომელიც გამოწვეულ
 ია ტვირთის გემბანზე მოთავსების შემდეგ წარმოქმნ ილი მოვლე
ნებით. გამყიდველს ეკისრება აგრეთვე საქონლის ექსპ ორტისათვის მომზადება.
 	 CIF (cost, insurance, freight) ხარჯები, დაზღვევა და ფრახტი - გამ
ი
ყიდველს ეკის
რება იგივე ვალდებულებები, რაც CFR ტერმინის შემთხვევაში, პლუს საზღვაო დაზღვე
ვის უზრუნველყოფა მყიდველის მიერ საქონლის ტრანსპ ორტირების პერიოდში ტვირ
თის შემთხვევით დაღუპვის ან განადგურების შემთხვევაში. გამყიდველი ვალდებულია
გადაიხადოს სადაზღვევო პრემია. ამ შემთხვევაში, იგი უზრუნველყოფს დაზღვევას მი
ნიმალური დაფარვით. 2020 წლის რედაქციით დაზღვევის დონე უცვლელი დარჩა,
განსხ ვ ავებით CIP ტერმინისგან.
 	 CPT (carriage paid to ...) ფრახტისგან თავისუფალი - გამ
ი
ყიდველი იხდის ფრახტს
საქონლის დასახელებულ ადგილამდე ტრანსპ ორტირებისათვის. ტვირთის შემთხვევი
თი დაკარგვ ის ან დაზიან ებისას პასუხისმგ
 ებლობა ეკისრება მყიდველს იმ მომენტიდან,
როდესაც იგი საქონელს გადამტანს ჩააბ არებს. საქონელს ექსპ ორტისათვის ამზადებს
გამყიდველი.
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 	 CIP (carriage and insurance paid to ...) გადაზიდვა და დაზღვევა - 
ა მოცემული
ტერმინის გამოყენებისას გამყიდველს აქვს იგივე ვალდებულება, რაც CPT-ის შემთხვე
ვაში. გარდა ამისა, გამყიდველი იხდის ტრანსპ ორტირების პერიოდში ტვირთის დაზღ
ვევისათვის საჭირო სადაზღვევო პრემიას. იგი ამზადებს აგრეთვე ტვირთს ექსპ ორტი
სათვის. 2020 წლის რედაქციით აიწია დაზღვევის დონემ.
 	 DPU (delivery at place unloaded) გადაზიდვა ტერმინალზე - 
ე მიწოდება საბაჟო
გადასახდელების გადაუხდელად. გამყიდველს საქონელი ჩააქვს თავისი ხარჯით და
რისკით მითითებულ დანიშნულების ადგილზე და სატრანსპ ორტო საშუალ
 ებიდან გად
მოტვირთავს საქონელს.
 	 DAP (delivered at place) მიტანის ადგილი - მიწოდება საბაჟო გადასახდელების
გადაუხდელად. გამყიდველს საქონელი ჩააქვს თავისი ხარჯით და რისკით მითითე
ბულ დანიშნულების ადგილზე, სატრანსპორტო საშუალებიდან საქონლის გადმოუტ
ვირთავად.
 	 DDP (delivered duty paid) მიწოდება განბაჟებით - გამ
ით
ყიდველის მოვალეობ ა, მი
აწოდოს ტვირთი, შესრულებულად ითვლება, როდესაც იგი მყიდველს საქონლით უზ
რუნველყოფს დანიშნულ ადგილას – იმპორტირების ქვეყანაში. მოცემულ ადგილას მი
ტანამდე საქონლის შემთხვევით დაღუპვის ან განადგურების რისკი, აგრეთვე ყველა
ხარჯი და გადასახადი ეკისრება გამყიდველს.
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V თავი
შრომის სამართალი

5.1 მოქმედების სფერო, ფარგლები და პრინციპები
შრომის უფლება ადამიანის ერთ-ერთი მთავარი სოციალური უფლებაა. საზოგადო
ების პროგრესის მზარდი ტემპებიდან გამომდინარე შრომა როგორც დოვლათის შექმნ ის,
ისე ადამიან ის თვითრეალიზაციის ძირითადი საშუალ
 ებაა. ამიტომაც განვითარებულ ქვეყ
ნებში არსებითი მნიშვნელობა ენიჭება მოქალაქეებ ისთვის სოციალ
 ური გარანტიებ ის შექმ
ნასა და მათ შორის სამართლიან ი შრომითი ურთიერთობების არსებობის უზრუნველყოფას.
ამ მიზანს კი ყველა ქვეყანა გამართული, ქმედითი და დაბალანსებული შრომის სამართლის
კანონმდ
 ებლობით აღწევს.
საქართველოში შრომის უფლება კონსტ
 იტუციითა გარანტირებული.
ი კონსტ
 იტუ
ციის 26-ე მუხლის მიხედვით, შრომის თავისუფლება უზრუნველყოფილია. ყველას აქვს
სამუშაოს თავისუფალი არჩევის უფლება.105 უფლება შრომის უსაფრთ
 ხო პირობებზე და
სხვა შრომითი უფლებები დაცულია ორგანული კანონით. ეს ორგანული კანონი კი 2013
წელს მიღებული შრომის კოდექსია.106 გარდა შრომის კოდექსისა შრომის სამართალში
მოქმედებს რამდენიმე კანონქვ ემდებარე აქტი და არაერთი საერთაშორისო კონვენცია,
რომელიც რატიფიცირებულია საქართველოს მიერ. როგორც ვიცით, საერთაშორისო შე
თანხმ ებებსა და ხელშეკრულებებს, რომლებიც საქართველოს მიერ
 აა რატიფიცირებული
საკანონმდ
 ებლო აქტების იერარქიაშ ი საკმაოდ მაღალი ადგილი უკავია და შიდასახელმ
წიფოებრივ აქტებთან მიმართებით უპირატესი ძალა აქვთ.107
შრომის სამართალი სამოქალაქო სამართლის შემადგენელი დარგია, ხოლო შრომის
კონტრ
 აქტი სამოქალაქო სამართლებრივი გარიგება, ხელშეკრულებაა. ამიტომაც შრომის
სამართალში ჩვეულ
 ებრივ მოქმედებს სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი ნაწილი გარიგებების
შესახებ და ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილი ხელშეკრულების შესახებ. თუმცა
გამომდინარე იქიდან, რომ დასაქმებულისა და დამსაქმებლის ურთიერთობის მომწესრიგე
ბელი კონკრ
 ეტული ნორმები შრომის კოდექსშ ია მოცემული, შრომის კოდექსი სპეციალ
 ური
კანონი გამოდის და პრაქტიკაში წარმოშობილი კოლიზიის შემთხვევაში შრომის კოდექსის
ნორმებს უპირატესობა ენიჭება სამოქალაქო კოდექსის ნორმებთან მიმართებით. შრომის
 	 საქართველოში, როგორც საბჭოთა კავშირში შემავალ ქვეყანაში, უახლოეს წარსულში მსგავსი დანაწესი
არ მოქმედებდა. პირიქით, საბჭოური წყობა შრომას სავალდებულოდ აცხადებდა.
106
 	 დღეს არსებულ შრომის კოდექსამდე საქართველოში მოქმედებდა 1973 წლის 1 ოქტომბრის შრომის
კანონთა კოდექსი; ხოლო 2006 წლის 25 მაისს მიღებულ იქნა ახალი შრომის კოდექსი, რომელიც 2010
წელს ორგანული კანონი გახდა.
107
 	 თუ არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას.
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კოდექსის 1-ელი მუხლის მე-2 ნაწილი პირდაპირ ადგენს, რომ შრომით ურთიერთობასთან
დაკავშირებული საკითხები, რომლებსაც არ აწესრიგებს შრომის კოდექსი ან სხვა სპეცია
ლური კანონი, რეგულირდება სამოქალაქო კოდექსის ნორმებით.
მნიშვნელოვანია შრომის სამართლის, როგორც დაცვითი სამართლის ფუნქც
 იის გა
აზრება. გამომდინარე იქიდან, რომ დასაქმებული ყოველთვის უფრო სუსტია თავისი უფ
ლებების დაცვისას ვიდრე დამსაქმებელი, იურიდიულ ლიტერატურაში ვხვდებით იმ მო
საზრებასაც, რომ შრომის სამართალი არ არის წმინდად კერძო სამართლებრივი დარგი,
რადგანაც მას ახასიათ
 ებს დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის დაქვემდებარებული,
სუბორდინაციულ
 ი ურთიერთობა, რაც როგორც წინა თავებში აღვნიშნეთ, საჯარო სამარ
თლებრივი ურთიერთობის მახასიათ
 ებელია. დასაქმებულის, როგორც სუბიექტის კანონის
საშუალ
 ებით დაცვის აუცილებლობას განაპირობებს სოციალ
 ური ფაქტორი. სამუშაოს ძიე
ბის ეტაპზე პირისთვის მთავარი მისი პოვნაა, ხოლო შრომის კონტრ
 აქტის პირობების გა
ანალიზება მეორ
 ეხარისხოვანია. სწორედ ამიტომ შრომის სამართალი ერთგვ არ დაცვით
ფუნქც
 იას ასრულებს. შრომის კოდექსი საწყის მუხლებშივე აკეთებს სპეციალ
 ურ დათქმ ას
და ადგენს, რომ შრომითი ხელშეკრულებით არ შეიძლება განისაზღვროს ამ კანონით
გათვალისწინებულისგან განსხვავებული ნორმები, რომლებიც აუარესებს დასაქმე
ბულის მდგომარეობას.
ას გამოდის, რომ სახელშეკრულებო თავისუფლების პრინციპი
შრომის სამართალში შეზღუდულად გამოიყენება და დავის წარმოშობის შემთხვევაში
დამსაქმებლის მიერ კონტრ
 აქტშ ი ჩადებული პირობა, რომელიც შრომის კოდექსთ
 ან შედა
რებით აუარესებს დასაქმებულის მდგომარეობ ას ბათილად იქნება მიჩნეულ
 ი. მაშასადამე,
შრომის კოდექსი დასაქმებულის სამუშაო პირობებისა და მასთან შრომითი ურთიერ
თობის დაწყებისა და დასრულების წესის ხელშეკრულებით შეუცვლელ, მინიმალურ
კანონისმიერ სტანდარტს გვთავაზობს.
ობს
საქართველოს შრომის კოდექსის პირველივე მუხლები აყალიბებს იმ ძირითად პრინცი
პებს, რომელზეც შრომითი ურთიერთობაა აგებული. მხარეთა თანასწორუფლებიან
 ობა,
პირთა ნების ავტონომია და დისკრიმინაციის დაუშვებლობა სამართლიან ი და კანონი
ერი შრომითი ურთიერთობის საფუძველია. შრომითი ხელშეკრულების, ისევე როგორც ნე
ბისმიერ
 ი სამოქალაქო სამართლებრივი ხელშეკრულების დადება მხოლოდ და მხოლოდ
თანასწორუფლებიან ი პირების ურთიერთთანმხ ვედრი გაცხადებული ნების საფუძველზე
ხდება. დისკრიმინაციის აკრძ ალვას კი, როგორც ერთ-ერთ ფუძემდებლურ კონსტ
 იტუციურ
პრინციპს შრომის სამართალში საკმაოდ კონკრ
 ეტიზებული გამოხატულება აქვს. კერძოდ,
შრომით და წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში, მათ შორის, ვაკანსიის შესახებ გან
ცხადების გამოქვეყნებისას და შერჩევის ეტაპზე, აკრძ
 ალულია ნებისმიერი სახის დისკ
რიმინაცია რასის, კანის ფერის, ენის, ეთნიკური და სოციალ
 ური კუთვნილების, ეროვნე
ბის, წარმოშობის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობ ის, საცხოვრებელი ადგილის,
ასაკის, სქესის, სექსუალ
 ური ორიენტაციის, შეზღუდული შესაძლებლობის, რელიგიურ
 ი, სა
ზოგადოებრივი, პოლიტიკური ან სხვა გაერთიან ებისადმი, მათ შორის, პროფესიულ
 ი კავ
შირისადმი, კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობ ის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების
გამო ან სხვა ნიშნით.
2020 წლის 29 სექტემბერს შრომის კოდექსშ ი საკმაოდ მოცულობითი და არსებითი
მნიშვნელობის ცვლილებები განხორციელდა. ერთ-ერთი თვალშისაცემი მიმართულება ამ
ცვლილებებისა სწორედ შრომითი დისკრ
 იმინაციის თემას ეხება. თუკი 2020 წლის 29 სექ
ტემბრ
 ის ცვლილებებამდე მოქმედი შრომის კოდექსი მხოლოდ მე-2 მუხლის რამდენიმე
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ნაწილით არეგულირებდა ამ უმნიშვნელოვანეს საკითხს, ცვლილებების შემდგომ შრომის
კოდექსშ ი გაჩნდ
 ა დამოუკ იდებელი თავი – შრომითი დისკრ
 იმინაციის აკრძ ალვა (მე-2 თა
ვი), რომელიც 6 მუხლისგან შედგება. მოქმედი კოდექსი საკმაოდ დეტალურად აწესრი
გებს დისკრ
 იმინაციის ცნებასა და სახეებს, სექსუალური შევიწროებ ის დეფინიციას. შრომის
კოდექსის მიზნებისთვის დისკრ
 იმინაციად მიიჩნევა განზრახ ან გაუფრთ
 ხილებლობით პი
რის განსხ ვ ავება, ან გამორიცხვა, ან მისთვის უპირატესობის მინიჭება რასის, კანის ფერის,
ენის, ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილების, ეროვნების, წარმოშობის, ქონებრივი ან წო
დებრივი მდგომარეობ ის, შრომითი ხელშეკრულების სტატუსის, საცხოვრებელი ადგილის,
ასაკის, სქესის, სექსუალ
 ური ორიენტაციის, შეზღუდული შესაძლებლობის, ჯანმრ
 თ
 ელობის
მდგომარეობ ის, რელიგიურ
 ი, საზოგადოებრივი, პოლიტიკური ან სხვა გაერთიან ებისადმი
(მათ შორის, პროფესიულ
 ი კავშირისადმი) კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობ ის, პოლი
ტიკური ან სხვა შეხედულების გამო ან სხვა ნიშნით, რომელიც მიზნად ისახავს ან იწვევს
დასაქმებასა და პროფესიულ საქმიან ობაში თანაბარი შესაძლებლობის ან მოპყრობის უარ
ყოფას ან ხელყოფას. ამასთან, შრომის კოდექსი გამოყოფს პირდაპირი და ირიბი დისკ
რიმინაციის ფორმებს. კოდექსის მიზნებისთვის პირდაპირია დისკრიმინაცია, როდესაც
ზემოთ მითითებული რომელიმე ნიშნის გამო პირის მიმართ ხორციელდება არათანაბარი
მოპყრობა სხვა პირთან შედარებით, რომელიც იმავე ან მსგავს მდგომარეობ აშია, იყო ან
შეიძლებოდა ყოფილიყო უფრო ხელსაყრელი მოპყრობის ობიექტი. ხოლო, ირიბია დის
კრიმინაცია, როდესაც ნეიტრალური დებულება, კრიტერიუმ ი ან პრაქტიკა ამ მუხლის პირ
ველი პუნქტ
 ით გათვალისწინებული რომელიმე ნიშნის გამო პირს სხვა პირთან შედარებით
არახელსაყრელ მდგომარეობ აში აყენებს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ასეთი დებუ
ლება, კრიტერიუმ ი ან პრაქტიკა ობიექტურად არის გამართლებული კანონიერ
 ი მიზნით და
გამოყენებული საშუალ
 ებები ამ მიზნის მისაღწევად აუცილებელი და თანაზომიერ
 ია.
შრომის კოდექსშ ი 2020 წლის 19 სექტემბერს განხორციელ
 ებული ცვლილებების შე
დეგად, მეტად დაწვრილებით დარეგულირდება სამუშაო ადგილზე შევიწროებ ისა და სექ
სუალ
 ური შევიწროებ ის საკითხიც. სამუშაო ადგილზე შევიწროებ ა (მათ შორის, სექსუალ
 ური
შევიწროებ ა) განიმარტა, როგორც დისკრ
 იმინაციის ფორმა, კერძოდ, პირის მიმართ ამ
მუხლის პირველი პუნქტ
 ით გათვალისწინებული რომელიმე ნიშნით განპირობებული არასა
სურველი ქცევა, რომელიც მიზნად ისახავს ან იწვევს მისი ღირსების შელახვას და მისთვის
დამაშინებელი, მტრული, დამამცირებელი, ღირსების შემლახველი ან შეურ
 აცხმყ ოფელი
გარემოს შექმნ ას. ხოლო სექსუალ
 ური შევიწროებ ა არის პირის მიმართ არასასურველი
სექსუალ
 ური ხასიათ
 ის ქცევა, რომელიც მიზნად ისახავს ან/დ
 ა იწვევს მისი ღირსების შე
ლახვას და ქმნის მისთვის დამაშინებელ, მტრულ, დამამცირებელ, ღირსების შემლახველ
ან შეურ
 აცხმყ ოფელ გარემოს. შენიშვნის ფორმით ამ კანონის მიზნებისთვის სექსუალ
 ური
ხასიათ
 ის ქცევა არის პირისთვის სექსუალ
 ური ხასიათ
 ის ფრაზების თქმა ან/დ
 ა ასეთი ფრა
ზებით მიმართვა, გენიტალიებ ის ჩვენება ან/დ
 ა ნებისმიერ
 ი სხვა სექსუალ
 ური ხასიათ
 ის არა
სიტყვიერ
 ი ფიზიკური ქცევა.
სიახლეს წარმოადგენს იმის სახელდებით მითითებაც, რომ დამსაქმებელი ვალდებუ
ლია, ქალი და მამაკაცი დასაქმებულების მიერ თანაბარი სამუშაოს შესრულების შემთხვე
ვაში, უზრუნველყოს მათთვის თანაბარი შრომის ანაზღაურ
 ების გადახდა.
საყურადღებოა, რომ შრომის მოქმედმა კოდექსმ ა დისკრ
 იმინაციის ფარგლ
 ებიც დაად
გინა და ამ ტიპის დავებში მტკიცების ტვირთის სპეციფიკური განაწილებაც შემოგვთავაზა.
კერძოდ, აკრძალულია დისკრ
 იმინაცია შრომით ურთიერთობასა და წინასახელშეკრულებო
160

შრომის სამართალი

ურთიერთობაში (მათ შორის, ვაკანსიის შესახებ განცხადების გამოქვეყნებისას და შერჩე
ვის ეტაპზე), დასაქმებასა და პროფესიულ საქმიან ობაში. დისკრ
 იმინაციის აკრძ ალვა, მათ
შორის, ვრცელდება:
 	 წინასახელშეკრულებო ურთიერთობისას შერჩევის კრიტერიუმ ებსა და დასაქმების პი
რობებზე, აგრეთვე კარიერ
 ული წინსვ ლის ხელმისაწვდომობაზე, პროფესიულ
 ი იერარ
ქიის ყველა საფეხურზე, საქმიან ობის სფეროს მიუხ ედავად;
 	 პროფესიულ
 ი იერარქიის ყველა საფეხურზე პროფესიულ
 ი ორიენტაციის, კვალიფიკა
ციის ამაღლების, პროფესიულ
 ი მომზადებისა და პროფესიულ
 ი გადამზადების ყველა
ფორმის (პრაქტიკული პროფესიულ
 ი გამოცდილების ჩათვლით) ხელმისაწვდომობაზე;
 	 შრომის, შრომის ანაზღაურ
 ებისა და შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის პირობებზე;
 	 დასაქმებულთა გაერთიან ების, დამსაქმებელთა გაერთიან ების ან ისეთი ორგანიზაციის
წევრობასა და საქმიან ობაზე, რომლის წევრებიც განსაზღვრულ პროფესიულ ჯგუფს გა
ნეკუთვნებიან, ამ ორგანიზაციიდან მიღებული სარგებლის ჩათვლით;
 	 სამსახურებრივი სოციალ
 ური დაცვის პირობებზე, მათ შორის, სოციალ
 ური უზრუნველ
ყოფისა და ჯანმრ
 თ
 ელობის დაცვის პირობებზე.
დისკრ
 იმინაციის აკრძ ალვასთან დაკავშირებულ დავებზე შრომის მოქმედმა კოდექსმ ა
მტკიცების ტვირთის სპეციფიკური განაწილებაც შემოგვთავაზა და დაადგინა, რომ დისკ
რიმინაციის აკრძ ალვასთან დაკავშირებული დავის შემთხვევაში, მტკიცების ტვირთი დამ
საქმებელს ეკისრება, თუ კანდიდატი ან დასაქმებული მიუთ
 ითებს იმ ფაქტებზე ან/დ
 ა გარე
მოებ ებზე, რომლებიც ქმნის საფუძველს გონივრული ვარაუდ
 ისთვის, რომ დამსაქმებელმა
დისკრ
 იმინაციის აკრძალვის შესახებ მოთხოვნა დაარღვია.
შრომის მოქმედი კოდექსის მიერ შემოღებულ სიახლეს წარმოადგენს დაცვის ან
მხარდაჭერის განსაკუთრებული ღონისძიებები და გონივრული მისადაგების პრინცი
პი. მოქმედი რეგულაციით, დისკრ
 იმინაციად არ მიიჩნევა განსაკუთრებული ღონისძიებ ე
ბი, რომლებიც ხორციელდება იმ პირთა საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად, რომლებიც,
ჩვეულ
 ებრივ, აღიარ
 ებულია, რომ ასაკის, სქესის, შეზღუდული შესაძლებლობის, ოჯახუ
რი პასუხისმგებლობის, სოციალ
 ური ან კულტურული სტატუსის გათვალისწინებით, განსა
კუთრებულ დაცვას ან მხარდაჭერას საჭიროებ ენ. რაც შეეხ ება გონივრული მისადაგე
ბის პრინციპს,
იპს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის მიმართ თანაბარი მოპყრობის
პრინციპის, კერძოდ, გონივრული მისადაგების პრინციპის დაცვის მიზნით, დამსაქმებელი
ვალდებულია, საჭიროებ ის შემთხვევაში განახორციელ
 ოს შესაბამისი ღონისძიებ ები, რათა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს ჰქონდეს თანაბარი შესაძლებლობა დასაქმების,
კარიერ
 ული წინსვ ლის, კვალიფიკაციის ამაღლების, პროფესიულ
 ი მომზადებისა და პრო
ფესიულ
 ი გადამზადების ხელმისაწვდომობისთვის. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ასეთი
ღონისძიებ ა დამსაქმებელს არაპროპორციულ ტვირთს აკისრებს. ეს ტვირთი არაპროპორ
ციულ
 ად არ მიიჩნევა, თუ კონკრ
 ეტულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით მოქმედებს შეზღუ
დული შესაძლებლობის მქონე პირთა სახელმწ იფო მხარდაჭერის პროგრამები, შეღავათე
ბი ან/დ
 ა სხვა, ალტერნატიულ
 ი საშუალ
 ებები.
მიუხ ედავად იმისა, რომ მოცემული ნორმების შინაარსი ცალსახად მიუთ
 ითებს კანონმ
დებლის აშკარა სურვილს მინიმუმამდე დაიყვანოს შრომით ურთიერთობებში დისკრ
 იმინა
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ციის მაჩვენებელი, პრაქტიკაში ხშირად გაძნელებულია დისკრ
 იმინაციულ
 ი მიდგომის მტკი
ცება, განსაკუთრებით კი გასაუბრებისა და პოტენციურ
 ი დასაქმებულების შერჩევის ეტაპზე.
ამ მხრივ საინტერესო და საკმაოდ დახვეწილია ევროპული ქვეყნების, განსაკუთრებით კი
გერმანიის კანონმდ
 ებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი, სადაც გამოყოფილია
პირისთვის გასაუბრებაზე დასასმელი შეკითხვების 3 კატეგორია – დასაშვები, ძირითა
დად დაუშვებელი და დაუშვებელი შეკითხვები. მაგალითისთვის, ორსულობასთან, ოჯახურ
მდგომარეობ ასთან და სექსუალ
 ურ ორიენტაციასთან დაკავშირებული შეკითხვები
დისკრ
 იმინაციის დეფინიციის გვერდით შრომის კოდექსი განმარტავს დამსაქმებლის
მხრიდან პირთა განსხვ
 ავების დასაშვებ სტანდარტს - 
არტს დისკრ
 იმინაციად არ ჩაითვლე
ბა პირთა განსხ ვ ავების აუცილებლობა, რომელიც გამომდინარეობს სამუშაოს არსიდან,
სპეციფიკიდან ან მისი შესრულების პირობებიდან, ემსახურება კანონიერ
 ი მიზნის მიღწევას
და არის მისი მიღწევის თანაზომიერ
 ი და აუცილებელი საშუალ
 ება. მაგალითისთვის, თუ
სამოდელო სააგ
 ენტო ტანისამოსის კოლექციებ ის ჩვენებისთვის კონკრ
 ეტული გარეგნული
მახასიათ
 ებლების მქონე გოგონას ეძებს, აღნიშნული, როგორც წესი, არ მიიჩნევა სქესის
ან რაიმე სხვა ნიშნით დისკრ
 იმინაციად, არამედ გამართლებულია სამუშაოს სპეციფიკით.
შრომით და წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში დისკრ
 იმინაციის ფაქტის დად
გენის და საკუთარი დარღვეულ
 ი უფლების დაცვის მიზნით სასამართლოს გარდა პირები
ხშირად მიმართავენ საქართველოს სახალხო დამცვ ელს. ეს უკანასკნ ელი როგორც გან
მცხადებელთან, ისე დამსაქმებელთან ან პოტენციურ დამსაქმებელთან კომუნიკაციისა და
შეგროვებული მასალების შესწავლის შედეგად წარმოადგენს წერილობით დასკვ ნას დისკ
რიმინაციის ფაქტის არსებობა-არარსებობის შესახებ და რეკომენდაციით მიმართავს დისკ
რიმინაციის განმახორციელ
 ებელ უწყებას/ორგანიზაციას დისკრ
 იმინაციის აღმოფხვრის შე
სახებ. საქართველოს სახალხო დამცვ ელის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად,
სახალხო დამცვ ელი უფლებამოსილია, როგორც დაინტერესებულმა პირმა, საქართველოს
ადმინისტრ
 აციულ
 ი საპროცესო კოდექსის შესაბამისად მიმართოს სასამართლოს და მო
ითხოვოს ადმინისტრ
 აციულ-ს ამართლებრივი აქტის გამოცემა ან ქმედების განხორციელ
 ე
ბა, თუ ადმინისტრ
 აციულმა ორგანომ მის რეკომენდაციას არ უპასუხა ან ეს რეკომენდა
ცია არ გაიზიარ
 ა და არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები, რომლებიც დისკრ
 იმინაციას
ადასტურებს. ასევე სახალხო დამცვ ელი უფლებამოსილია, როგორც მოსარჩელემ, საქარ
თველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის შესაბამისად, სარჩელით მიმართოს სასამარ
თლოს, თუ იურიდიულმა პირმა, სხვა ორგანიზაციულმა წარმონაქმნ მ ა, პირთა გაერთიან ე
ბამ იურიდიული პირის შეუქმნ ელად ან მეწარმე სუბიექტმ ა მის რეკომენდაციას არ უპასუხა
ან ეს რეკომენდაცია არ გაიზიარ
 ა და არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები, რომლებიც
დისკრ
 იმინაციას ადასტურებს; მაშასადამე, სახალხო დამცვ ელი როგორც ინსტ
 იტუცია სა
სამართლოს ფუნქც
 იას არ ასრულებს, თუმცა საკითხის გამოკვლევის შემდეგ მას შეუძლია
დამოუკ იდებლად მიმართოს სასამართლოს როგორც სახელმწ იფო უწყებების ისე კერძოს
პირების საქმესთან დაკავშირებით.
გარდა ამისა, კანონით დაკისრებული უფლებამოსილების ფარგლ
 ებში სახალხო დამ
ცველი იკვლევს შრომითი უფლებების დაცულობის საკითხს ქვეყანაში და შესაბამის რეკო
მენდაციებს წარუდგენს სხვადასხვ ა სახელმწ იფო უწყებებს.108
108

 	 სახალხო დამცველის რეკომენდაციები შრომითი უფლებების დაცვის მდგომარეობასთან დაკავშირებით
შეგიძლიათ იხილოთ სახალხო დამცველის ვებგვერდზე: http://ombudsman.ge
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5.2 შრომითი ურთიერთობის ცნება და სუბიექტები
შრომითი ურთიერთობა ეს არის შრომის ორგანიზაციული მოწესრიგების პირო
ბებში დასაქმებულის მიერ დამსაქმებლისათვის სამუშაოს შესრულება ანაზღაურების სა
ნაცვლ
 ოდ.
ოდ საინტერესოა თუ რა განასხვ ავებს შრომის ხელშეკრულებას მომსახურების
ხელშეკრულებისგან, რამეთუ ერთი შეხედვით ორივე მათგანი კონკრ
 ეტული თანხის სანაც
ვლოდ გარკვეულ
 ი საქმიან ობის, მომსახურების განხორციელ
 ებას გულისხმ ობს. პირველი
განმასხვ ავებელი ნიშანი დაქვემდებარებულობაა. მომსახურების ხელშეკრულების შემ
თხვევაში პირები ერთმანეთის მიმართ დაქვემდებარებულნი არ არიან და მომსახურების
გამწევი მომსახურებას ორგანიზაციულ
 ი მოწყობის პირობებში არ ახორციელ
 ებს. შრომითი
ურთიერთობის დროს კი დასაქმებული ექვემდებარება დამსაქმებელს და სამუშაოს შრო
მის ორგანიზაციულ
 ი მოწყობის პირობებში ასრულებს. მეორ
 ე ნიშანი ქონებაა. შრომითი
ურთიერთობის შემთხვევაში სამუშაოს შესასრულებლად დასაქმებული, როგორც წესი, დამ
საქმებლის ქონებას იყენებს, მომსახურების ხელშეკრულებისას კი მომსახურების გამწევი
მომსახურების მიმღების ქონებას, როგორც წესი, არ იყენებს. მესამე ნიშანი ურთიერთო
ბის სუბიექტს ეხება. შრომითი ურთიერთობის სუბიექტები არიან დამსაქმებელი ან დამ
საქმებელთა გაერთიან
 ება და დასაქმებული ან დასაქმებულთა გაერთიანება,
ა რომე
ლიც შექმნ ილია პროფესიულ
 ი კავშირების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონითა
და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის №87 და №98 კონვენციებ ით გათვალისწინე
ბული მიზნებითა და წესით. დამსაქმებელი შეიძლება იყოს როგორც ფიზიკური, ისე იური
დიულ
 ი პირი. რაც შეეხ ება დასაქმებულს, ის ყოველთვის ფიზიკური პირია. მომსახურების
ხელშეკრულების დროს კი მომსახურების გამწევი შეიძლება იყოს, როგორ ფიზიკური, ისე
იურიდიულ
 ი პირი. მეოთხე ნიშანი ხელშეკრულების ფორმასთან არის დაკავშირებული.
მომსახურების ხელშეკრულება ფორმათავისუფალია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მხარეებ ის
სურვილის შესაბამისად, შეიძლება როგორც ზეპირი, ისე წერილობით ფორმით დაიდოს.
შრომით ხელშეკრულების ფორმა კი კანონით მკაცრად არის გაწერილი. შრომის კონტრ
 აქ
ტის ფორმასთან დაკავშირებით დაწვრილებით შემდეგ თავებში ვისაუბრებთ.

5.3 შრომითი ურთიერთობის წარმოშობა
5.3.1 შრომითი ქმედუნარიანობა, კანდიდატის შესახებ ინფორმაცია

შრომითი ურთიერთობა წარმოიშობა დასაქმებულის მიერ სამუშაოს ფაქტობრივად
დაწყების მომენტიდან,
მომენტიდან თუ შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული.
იმისათვის, რომ პირი დამოუკ იდებლად შევიდეს შრომით-ს ამართლებრივ ურთიერთო
ბაში, მას უნდა გააჩნდ
 ეს შრომითი ქმედუნარიანობა.
ა ფიზიკური პირის შრომითი ქმედუნა
რიან ობა წარმოიშობა 16 წლის ასაკიდან. 16 წლამდე ასაკის არასრულწლ
 ოვნის შრომითი
ქმედუნარიან ობა წარმოიშობა მისი კანონიერ
 ი წარმომადგენლის ან მზრუნველობის/მ ეურ
ვეობ ის ორგანოს თანხმ ობით, თუ შრომითი ურთიერთობა არ ეწინააღმდ
 ეგება არასრულწ
ლოვნის ინტერესებს, ზიანს არ აყენებს მის ზნეობრივ, ფიზიკურ და გონებრივ განვითარებას
და არ უზღუდავს მას სავალდებულო დაწყებითი და საბაზო განათლების მიღების უფლე
ბასა და შესაძლებლობას. კანონიერ
 ი წარმომადგენლის ან მზრუნველობის/მ ეურვეობ ის
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ორგანოს თანხმ ობა ძალაში რჩება მსგავსი ხასიათ
 ის შემდგომი შრომითი ურთიერთობის
მიმართაც. 14 წლამდე ასაკის არასრულწლ
 ოვანთან შრომითი ხელშეკრულება შეიძლე
ბა დაიდოს მხოლოდ სპორტულ, ხელოვნებასთან დაკავშირებულ და კულტურის სფეროში
საქმიან ობაზე, ასევე სარეკლამო სამუშაოს შესასრულებლად.
აკრძალულია არასრულწლოვანთან შრომითი ხელშეკრულების დადება სათამა
შო ბიზნესთან, ღამის გასართობ დაწესებულებებთან, ეროტიკული და პორნოგრაფიულ
 ი
პროდუქციის, ფარმაცევტული და ტოქსიკური ნივთიერ
 ებების დამზადებასთან, გადაზიდვას
თან და რეალ
 იზაციასთან დაკავშირებული სამუშაოე ბ ის შესასრულებლად. აკრძ ალულია
არასრულწლ
 ოვანთან, ასევე ორსულ ან მეძუძურ ქალთან შრომითი ხელშეკრულების და
დება მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან ი სამუშაოე ბ ის შესასრულებლად.
დამსაქმებელი უფლებამოსილია მოიპოვოს კანდიდატის შესახებ ინფორმაცია, გარ
და იმ ინფორმაციისა, რომელიც არ არის დაკავშირებული სამუშაოს შესრულებასთან და
არ არის საჭირო კანდიდატის მიერ კონკრეტული სამუშაოს შესრულების შესაძლებლობის
შესაფასებლად და შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად. კანდიდატი ვალდებულია დამ
საქმებელს აცნობოს ნებისმიერი გარემოების შესახებ, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს
მას სამუშაოს შესრულებაში ან საფრთხე შეუქმნას დამსაქმებლის ინტერესებს. კანდიდატთან
წინასახელშეკრულებო ურთიერთობა დასრულებულად მიიჩნევა დამსაქმებლის მიერ მასთან
შრომითი ხელშეკრულების დადებით ან დასაქმებაზე უარის შესახებ ინფორმირებით. ამას
თან, დამსაქმებელი ვალდებული არ არის, დაასაბუთოს თავისი გადაწყვეტილება დასაქმება
ზე უარის თქმის შესახებ. სიახლეს წარმოადგენს დამსაქმებლის ვალდებულება წინასახელ
შეკრულებო ურთიერთობისას შრომითი ხელშეკრულების დადებამდე კანდიდატს გააცნოს
საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დებულებები პირთა მიმართ თანაბარი
მოპყრობის პრინციპისა და მისი დაცვის საშუალებების შესახებ. აგრეთვე მიიღოს ზომები
სამუშაო ადგილზე პირთა მიმართ თანაბარი მოპყრობის პრინციპის დაცვის უზრუნველსაყო
ფად, მათ შორის, დისკრიმინაციის ამკრძ ალავი დებულებები ასახოს შრომის შინაგანაწესში,
კოლექტიურ ხელშეკრულებებსა და სხვა დოკუმენტებში და უზრუნველყოს მათი შესრულება.
5.3.2 ხელშეკრულების დადება

მას შემდეგ რაც დასაქმების კანდიდატი გაივლის შესარჩევ პროცედურებს და მხარე
ები შეთანხმ დ
 ებიან შრომის პირობებზე, დღის წესრიგში დგება ხელშეკრულების დადების
საკითხი. შრომითი ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს, როგორც ზეპირად ისე წე
რილობით ფორმით.
ით თუმცა რა შემთხვევაში რა ფორმაა დასაშვები, აღნიშნული იმაზეა
დამოკიდებული თუ რა დროით იდება ხელშეკრულება. ეს საკითხი შრომის კოდექსით მკაც
რად არის გაწერილი. მხოლოდ 1 თვემდე ვადით დადებულ ხელშეკრულებას შეიძლება
ჰქონდეს ზეპირი ფორმა. 1 თვეზე მეტი ვადით დადებული ხელშეკრულება კი აუცილებ
ლად წერილობით უნდა გაფორმდ
 ეს. წერილობითი შრომითი ხელშეკრულება იდება მხა
რეთათვის გასაგებ ენაზე და შეიძლება რამდენიმე ენაზეც დაიდოს. თუ წერილობითი
შრომითი ხელშეკრულება რამდენიმე ენაზეა დადებული, იგი უნდა შეიცავდეს დათქმ ას იმის
თაობ აზე, თუ რომელ ენაზე დადებულ ხელშეკრულებას ენიჭება უპირატესობა ხელშეკრუ
ლებების დებულებებს შორის განსხ ვ ავების შემთხვევაში.
იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულება 1 თვეზე მეტი ხნითაა დადებული და არ არის და
ცული მისი დადების ფორმა, მაშინ სამოქალაქო კოდექსის 59-ე მუხლის შესაბამისად ის
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ფორმადაუცველი გარიგების ბედს გაიზიარებს და ბათილად იქნება მიჩნეული. თუმცაღა
სამოქალაქო კოდექსის 59-ე მუხლის კლასიკური გაგებით გამოყენება ამ შემთხვევაში
შრომითი სამართლის, როგორც დაცვითი სამართლის მიზნებს ეწინააღმდეგება. სამო
ქალაქო კოდექსის ზოგადი ნაწილის შესახებ საუბრისას, წინა თავებში ჩვენ ვახსენეთ,
რომ ბათილი გარიგება და ასეთი გარიგების საფუძველზე შესრულებული ყველა მოქმე
დება მისი დადების მომენტიდან ბათილია. თუ აღნიშნულ დანაწესს უცვლელად გადმოვი
ტანდით შრომის სამართალში, გამოვიდოდა, რომ არაკეთილსინდისიერ დამსაქმებელს
საშუალ
 ება მიეცემოდა არ გაეფორმებინა წერილობით შრომითი ხელშეკრულება დასაქ
მებულთან და სადავოობისას გარიგების ფორმადაუცველობის საფუძვლით გარიგებისა
და შესაბამისად შრომითი ურთიერთობის არარსებობა ემტკიცებინა. ბათილი გარიგების
საფუძველზე შესრულებულ სამუშაოში კი დასაქმებული ანაზღაურებას ვეღარ მოითხოვ
და. ამიტომაც ფორმადაუცველი შრომის ხელშეკრულების, როგორც გარიგების
ბედი სხვანაირ
 ად უნდა გადაწყდეს.
ეს თუ ხელშეკრულება დასაქმებულის მიერ სამუშაოს
შესრულების დაწყებამდე გახდა ბათილი, მაშინ ბათილობის ზოგად წესებს ვიყენებთ, მაგ
რამ თუ ხელშეკრულების ბათილობა დასაქმებულის მიერ სამუშაოს შესრულების დაწყების
შემდეგ დადგა დღის წესრიგში, ამ შემთხვევაში ბათილობა განვლილ პერიოდზე ანუ
ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოზე არ უნდა გავრც
 ელდეს და გარიგება განვ
ლილ პერიოდში სამართლებრივი ძალის მქონედ უნდა ჩაითვალოს. მაშასადამე, განს
ხვავებით გარიგების ბათილობის ზოგადი წესისგან ბათილობა ბათილობის საფუძვლის
გამოვლენის მომენტიდან დადგება და ბათილობის მომენტამდე შესრულებული სამუშაოს
თვის ანაზღაურების აღების უფლებაც შენარჩუნდება.109
ხელშეკრულების ფორმასთან ერთად შრომის კოდექსი სპეციფიკურად არეგულირებს
ხელშეკრულების ვადასაც.
აც შრომითი ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს როგორც გან
საზღვრული, ისე განუსაზღვრელი ვადით, თუმცა ხელშეკრულების ვადიან ობას თავისი კა
ნონისმიერ
 ი შეზღუდვები გააჩნია. კერძოდ, 1 წლით ან მეტი ვადით შრომითი ხელშეკრუ
ლება შეიძლება დაიდოს შეუზღუდავად, ხოლო 1 წელზე ნაკლები ვადით შეიძლება დაიდოს
მხოლოდ მაშინ თუ:
ა) შესასრულებელია კონკრ
 ეტული მოცულობის სამუშაო;
ბ) შესასრულებელია სეზონური სამუშაო;
გ) სამუშაოს მოცულობა დროებ ით იზრდება
დ) ხდება შრომითი ურთიერთობის შეჩერების საფუძვლით სამუშაოზ ე დროებ ით არმყ ო
ფი დასაქმებულის ჩანაცვლება;
ე)შრ
 ომითი ხელშეკრულება ითვალისწინებს „დასაქმების ხელშეწყობის შესახებ“ სა
ქართველოს კანონით განსაზღვრულ შრომის ანაზღაურ
 ების სუბსიდირებას;
ვ) არსებობს სხვა ობიექტური გარემოებ ა, რომელიც ამართლებს ხელშეკრულების გან
საზღვრული ვადით დადებას.
როგორც ვხედავთ ჩამონათვალი ამომწურავია, თუმცა ბოლო პუნქტ
 ი ჩამონათვალს ერ
თგვ არად ღიად ტოვებს და დამსაქმებელს უტოვებს საშუალ
 ებას კანონით გაუთვალისწინე
ბელი სხვა, თუმცა ობიექტური გარემოებ ის შემთხვევაში დადოს 1 წლამდე ხელშეკრულე
ბა. გარემოებ ის ობიექტურობას სადავოობ ისას ადგენს სასამართლო. თუ განსაზღვრული
109

 	 ხაჟომია, შრომის ხელშეკრულების ფორმა და არსებითი პირობები, შრომის სამართლის უახლესი
ცვლილებების სამართლებრივი ასპექტები, თბ. 2014 წ. გვ.35-37.
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ვადით შრომითი ხელშეკრულება დადებულია ზემოთ მითითებული რომელიმე საფუძვლის
გარეშე, მიიჩნევა, რომ დადებულია უვადო შრომითი ხელშეკრულება.
ვადიან ი შრომითი ხელშეკრულების დადებაზე ზემოთ მითითებული შეზღუდვები არ
ვრცელდება ე.წ „დამწყებ საწარმოზე“. „დამწყები
დამწყები საწარმოს“
ოს სტატუსით სარგებლობს მე
წარმეთა შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული მეწარმე სუბიექტი, თუ მისი
სახელმწ იფო რეგისტრ
 აციიდან არ გასულა 48 თვე და იგი აკმაყოფილებს საქართველოს
მთავრობის მიერ განსაზღვრულ დამატებით პირობებს (ასეთი პირობების დადგენის შემთხ
ვევაში). ე.ი. გამოდის, რომ “დამწყებ საწარმოს” შეუძლია ზემოთ ჩამოთვლილი საფუძვ
ლების გარეშე ნებისმიერ შემთხვევაში დადოს 1 წლამდე ხელშეკრულება, თუმცა ერთი პი
რობით – ასეთი ხელშეკრულება 3 თვეზე ნაკლები ვადით ვერ იქნება დადებული. “დამწყები
საწარმოსთვის” შრომის კოდექსით დადგენილი ეს შეღავათი არ ვრცელდება ისეთ მეწარმე
სუბიექტზ ე, რომელიც რეორგანიზაციის შედეგად შეიქმნ ა, სხვა მეწარმე სუბიექტის აქტივე
ბის საკუთრებაში ან სარგებლობაში გადაცემის ან თვალთმაქცური გარიგების საფუძველზე.
შრომის კოდექსი არეგულირებს ისეთ შემთხვევასაც, როდესაც დამსაქმებელი ხანგრ
 ძ 
ლივი ვადით უდებს დასაქმებულს ხელშეკრულებას ან განზრახ იყენებს მოკლევადიან ხელ
შეკრულებებს და ერთი ხელშეკრულების ვადის ამოწურვისთანავე ან მალევე დებს ახალ
ხელშეკრულებას იმავე დასაქმებულთან. თუ შრომითი ხელშეკრულება დადებულია 30 თვე
ზე მეტი ვადით ჩაითვლება, რომ დადებულია უვადო შრომითი ხელშეკრულება.
ა 30
თვეზე მეტი ვადით დადებულს უთანაბრდ
 ება და უვადო შრომით ხელშეკრულებად მიიჩნე
ვა თუ შრომითი ურთიერთობა გრძელდება ვადიან ი შრომითი ხელშეკრულებების ორ
ჯერ ან მეტჯერ მიმდევრობით დადების შედეგად და მისი ხანგრ
 ძ ლივობა აღემატება 30
თვეს. რაც შეეხ ება ხელშეკრულებების მიმდევრობით დადებას, ასეთ შემთხვევას ადგილი
ექნება, თუ არსებული შრომითი ხელშეკრულება გაგრძ ელდა მისი ვადის გასვლისთანავე
ან მომდევნო ვადიან ი შრომითი ხელშეკრულება დაიდო პირველი ხელშეკრულების ვადის
გასვლიდან 60 დღის განმავლობაში.
ჩვენთვის უკვე ცნობილია ხელშეკრულების არსებითი პირობების ცნება და ვიცით, რომ
არსებითად ჩაითვლება ხელშეკრულების ის პირობები, რომლებზედაც ერთ-ერთი მხარის
მოთხოვნით მიღწეულ უნდა იქნეს შეთანხმ ება, ანდა რომლებიც ასეთად მიჩნეულ
 ია კანო
ნის მიერ. შრომითი ურთიერთობისთვის შრომის კოდექსი თავადვე ადგენს ხელშეკრულე
ბის არსებითი პირობების ჩამონათვალს. შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობებია:
 	 ინფორმაცია შრომითი ხელშეკრულების მხარეთა შესახებ;
 	 მუშაობ ის დაწყების თარიღი და შრომითი ურთიერთობის ხანგრ
 ძ ლივობა;
 	 სამუშაო დრო და დასვენების დრო;
 	 სამუშაო ადგილი და ინფორმაცია დასაქმებულის სხვადასხვ ა სამუშაო ადგილის შესა
ხებ, თუ მისი მუდმივი ან ძირითადი სამუშაო ადგილი განსაზღვრული არ არის;
 	 თანამდებობა (არსებობის შემთხვევაში მიეთ
 ითება რანგი, თანრიგი, კატეგორია და
სხვა) და შესასრულებელი სამუშაოს სახე ან აღწერილობა;
 	 შრომის ანაზღაურ
 ება (მიეთითება ხელფასი, აგრეთვე არსებობის შემთხვევაში − დანა
მატი) და მისი გადახდის წესი;
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 	 ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურ
 ების წესი;
 	 ანაზღაურ
 ებადი შვებულების ხანგრ
 ძ ლივობა, ანაზღაურ
 ების გარეშე შვებულების ხანგრ
 
ძლივობა და ამ შვებულებების მიცემის წესი;
 	 დამსაქმებლისა და დასაქმებულის მიერ შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის წესი;
 	 კოლექტიურ
 ი ხელშეკრულებების დებულებები − იმ შემთხვევაში, თუ ამ დებულებებით
დასაქმებულთა შრომის პირობები განსხ ვ ავებულად რეგულირდება.
შრომის კოდექსი აქვე აკეთებს მითითებას, რომ თუ შრომითი ხელშეკრულება არ ით
ვალისწინებს რომელიმე არსებით პირობას, ასეთი პირობის განსაზღვრა შესაძლებელია
მხოლოდ დასაქმებულის თანხმ ობით. რაც შეეხ ება შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პი
რობების შეცვლას, აღნიშნული მხოლოდ მხარეთა შეთანხმ ებით არის შესაძლებელი. ამას
თან, დამსაქმებელს უფლება აქვს, დასაქმებულისთვის შეტყობინებით დააზ უსტოს შრომი
თი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ცალკეულ
 ი გარემოებ ები,
რომლებიც არ ცვლის შრომითი ხელშეკრულების არსებით პირობებს.
შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობების შეცვლად არ მიიჩნევა:
- 	 დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულისათვის მითითებული სამუშაოს შესრულების ადგი
ლის შეცვლა, თუ საზოგადოდ ხელმისაწვდომი სატრანსპ ორტო საშუალ
 ებებით დასაქ
მებულის საცხოვრებელი ადგილიდან სამუშაოს შესრულების ახალ ადგილამდე მისვლა
და დაბრუნება მოითხოვს არაუმ ეტეს 3 საათ
 ისა დღეში, ამასთანავე, არ იწვევს არათა
ნაბარზომიერ ხარჯებს;
- 	 სამუშაოს დაწყების ან დამთავრების დროის ცვლილება არაუმ ეტეს 90 წუთით.
ზემოთ მითითებული ორივე გარემოებ ის ერთდროულ
 ად შეცვლა შრომითი ხელშეკრუ
ლების არსებითი პირობების შეცვლად მიიჩნევა.
2020 წელს შრომის კოდექსშ ი განხორციელ
 ებული ცვლილებებით დამატებითი გა
რანტიებ ი იქნა შემოღებული ორსული, ახალნამშობიარ
 ები და მეძუძური ქალი დასაქმებუ
ლისთვის. კერძოდ, თუ იმ დასაქმებულის ჯანმრ
 თელობის მდგომარეობ ა, რომელიც არის
ორსული, ახალნამშობიარები ან მეძუძური ქალი, სამედიცინო დასკვ ნის თანახმად, არ იძ
ლევა შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების შესაძლებ
ლობას. მას გონივრული მისადაგების ფარგლ
 ებში, უფლება აქვს, მოითხოვოს იმავე დამ
საქმებელთან თავისი ჯანმრ
 თ
 ელობის მდგომარეობ ის შესაბამისი სამუშაოს შესრულება.
ასეთი დასაქმებულის შრომის პირობების შემსუბუქების ან მსუბუქ სამუშაოზ ე გადაყვანის
შეუძლებლობის შემთხვევაში, სამედიცინო დასკვნაში მითითებული ვადის, აგრეთვე ორ
სულობის, ახალნამშობიარ
 ობის ან მეძუძურობის ფაქტის გათვალისწინებით, დასაქმებული
თავისუფლდ
 ება შრომითი ხელშეკრულებით განსაზღვრული მოვალეობ ების შესრულების
გან. მას აღნიშნული პერიოდ
 ი არ ჩაეთვლება დროებ ითი შრომისუუნ არობის ვადაში. შრო
მითი ხელშეკრულებით განსაზღვრული მოვალეობ ების შესრულებისგან გათავისუფლების
პერიოდში, დასაქმებულის შრომის ანაზღაურ
 ების საკითხი განისაზღვრება დასაქმებულისა
და დამსაქმებლის შეთანხმ ებით. ამასთან, ცვლილებების შემდგომი რეგულაციის თანახმად,
დასაქმებულს უფლება აქვს, ორსულობისა და მშობიარ
 ობის გამო შვებულების, ბავშვ ის
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მოვლის გამო შვებულების, ახალშობილის შვილად აყვანის გამო, შვებულების დასრულე
ბის შემდეგ დაბრუნდეს იმავე სამუშაოზ ე იმავე შრომის პირობებით. აგრეთვე ისარგებლოს
ნებისმიერ
 ი გაუმჯობესებული შრომის პირობებით იმის ფარგლ
 ებში, რისი მიღების უფლე
ბაც მას ექნებოდა, შესაბამისი შვებულებით რომ არ ესარგებლა.
პრაქტიკაში ხშირია შემთხვევები, როდესაც დამსაქმებელს შინაგანაწესი აქვს სამოქ
მედოდ შემოღებული და ახალ დასაქმებულს შრომის კონტრ
 აქტთ
 ან ერთად მასზე ხელმო
წერასაც სთხოვს ან თავად შრომით ხელშეკრულებაშია მითითებული, რომ შინაგანაწესი
ხელშეკრულების ნაწილია და ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით დასაქმებული შინაგანაწეს
საც ეთანხმ ება. ამ უკანასკნ ელ შემთხვევაში დამსაქმებელი ვალდებულია პირს შრომითი
ხელშეკრულების დადებამდე გააცნოს შრომის შინაგანაწესი, ხოლო შემდგომ – მასში შეტა
ნილი ნებისმიერ
 ი ცვლილება. შრომის კოდექსი შინაგანაწესს განმარტავს, როგორც წერი
ლობით დოკუმენტს, რომლითაც შეიძლება განისაზღვროს:
 	 სამუშაო კვირის ხანგრძ ლივობა, სამუშაო დღეს სამუშაოს დაწყებისა და დამთავრების
დრო, ცვლაში მუშაობ ისას – ცვლის ხანგრ
 ძ ლივობა;
 	 დასვენების ხანგრ
 ძ ლივობა;
 	 შრომის ანაზღაურ
 ების გაცემის დრო, ადგილი და წესი;
 	 ანაზღაურ
 ებადი შვებულების ხანგრ
 ძ ლივობა და მიცემის წესი;
 	 ანაზღაურ
 ების გარეშე შვებულების ხანგრ
 ძ ლივობა და მიცემის წესი;
 	 შრომის პირობების დაცვის წესები;
 	 წახალისებისა და პასუხისმგ
 ებლობის სახე და გამოყენების წესები;
 	 განცხადების/ს აჩივრის განხილვის წესი.
სამუშაოს სპეციფიკის გათვალისწინებით, დამსაქმებელმა შრომის შინაგანაწესით შეიძ
ლება სპეციალ
 ური წესები განსაზღვროს.
დამსაქმებელი ვალდებულია მიიღოს ზომები დაწესებულებაში დასაქმებულთა მიმართ
თანაბარი მოპყრობის პრინციპის დაცვის უზრუნველსაყოფად, მათ შორის, დისკრ
 იმინაციის
ამკრ
 ძ ალავი დებულებები ასახოს შრომის შინაგანაწესსა და სხვა დოკუმენტებში და უზრუნ
ველყოს მათი შესრულება. დამსაქმებელი ასევე ვალდებულია ხელი შეუწყოს დასაქმების
ადგილზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების რეალ
 იზებას, მათ შორის,
გონივრული მისადაგების ფარგლ
 ებში „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლე
ბების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლით გათვალისწინებული სავალდებულო
სტანდარტების/ნ ორმატივების დაცვითა და შესრულებით.
შინაგანაწესისა და შრომითი კონტრ
 აქტის პირობებს შორის კონკურენციისას უპირატე
სობა შრომით ხელშეკრულებას ენიჭება. ასე რომ ბათილია შრომის შინაგანაწესის ის დებუ
ლება, რომელიც ეწინააღმდ
 ეგება ინდივიდუალ
 ურ შრომით ხელშეკრულებას ან კოლექტი
ურ ხელშეკრულებას ან შრომის კოდექსს.
ვალდებულებითი სამართლის განხილვისას ჩვენ ვისაუბრეთ ხელშეკრულების სტანდარ
ტულ პირობებზე და აღვნიშნეთ, რომ ეს არის ურთიერთობის შედარებით სუსტი მხარის, ხშირ
შემთხვევაში მომხმარებლის კანონისმიერი დაცვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი საშუალება;
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რამეთუ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხშირია შაბლონური ხელშეკრულებები, რომლის პირო
ბებზეც მხარეთა ინდივიდუალური შეთანხმ ება არ ხდება და ერთ-ერთ მხარე მხოლოდ უერ
თდება მეორ
 ე მხარის მიერ ცალმხრივად დადგენილს. შრომის შინაგანაწესი თავისუფლად
შეგვიძლია სტანდარტულ პირობად მივიჩნიოთ, რადგანაც შინაგანაწესს დასაქმებულს დამ
საქმებელი უდგენს და არა ერთ დასაქმებულთან ურთიერთობისთვის, არამედ მრავალჯე
რადი გამოყენებისთვისაა გამიზნული. ამდენად, დავის შემთხვევაში დასაქმებულს შეუძლია
სტანდარტული პირობის შესახებ სამოქალაქო კოდექსის დანაწესებითაც დაიცვას თავი.110
2020 წლის სექტემბერში განხორციელ
 ებული ცვლილებების შედეგად, შრომის კოდექ
სში დამკვ იდრდ
 ა სტაჟირების ცნება.
ა ცვლილებების ამოქმედებამდე აღნიშნული საკითხი
ფაქტობრივად, რეგულირების გარეშე იყო დარჩენილი, რაც ხშირ შემთხვევაში, სამართ
ლებრივი მოწესრიგებისა და დაცვის გარეშე ტოვებდა სტაჟიორს. მოქმედი რეგულაციის
თანახმად, სტაჟიორ
 ი არის ფიზიკური პირი, რომელიც დამსაქმებლისთვის ასრულებს გარ
კვეულ სამუშაოს ანაზღაურ
 ების სანაცვლოდ ან მის გარეშე, კვალიფიკაციის ასამაღლებ
ლად, პროფესიულ
 ი ცოდნის, უნარის ან პრაქტიკული გამოცდილების მისაღებად. სტაჟიო
რის კონცეფციის განსაზღვრისას ამოსავალი წერტილი სწორედ სტაჟირების მიზანზე გადის.
დამსაქმებელს ეკრძ ალება სტაჟიორ
 ის შრომის გამოყენება იმ მიზნით, რომ თავი აარიდოს
შრომითი ხელშეკრულების დადებას. სტაჟიორ
 ი არ ანაცვლებს დასაქმებულს. ამასთან,
დამსაქმებელს არ აქვს უფლება, აიყვანოს სტაჟიორ
 ი იმ დასაქმებულის ნაცვლად, რომელ
თანაც შრომითი ურთიერთობა შეჩერდა ან/დ
 ა შეწყდა. შეზღუდულია სტაჟირების ვადაც.
ანაზღაურ
 ებისგარეშე სტაჟირების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 6 თვეს, ხოლო ანაზღაუ
რებადი სტაჟირების ვადა − 1 წელს. პირს უფლება აქვს, ერთსა და იმავე დამსაქმებელთან
ანაზღაურ
 ებისგარეშე სტაჟირება გაიარ
 ოს მხოლოდ ერთხელ. სტაჟიორ
 ისა და დამსაქმებ
ლის ურთიერთობა აუცილებლად, წერილობითი ხელშეკრულებით უნდა მოწესრიგდეს. ამ
ხელშეკრულებაში დეტალურად უნდა იყოს აღწერილი სტაჟიორ
 ის მიერ შესასრულებელი
სამუშაო. სტაჟიორთან დადებულ ხელშეკრულებაზე ვრცელდება შრომის კოდექსით (გარდა
VII თავისა111) გათვალისწინებული დაცვის ყველა მინიმალური სტანდარტი. სტაჟიორთან
დადებული ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაზე არ ვრცელდება ამ კანონის 48-ე მუხ
ლით112 გათვალისწინებული მოთხოვნები, თუ სტაჟიორთან დადებული ხელშეკრულებით
სხვა რამ არ არის განსაზღვრული. სტაჟირების მარეგულირებელი შრომის კოდექსის ნორ
მები მხოლოდ იმ შემთხვევაში გამოიყენება, თუ სპეციალ
 ური კანონით სხვა რამ არ არის
განსაზღვრული. ამასთან, ამ ნორმების მოქმედება არ ვრცელდება საჯარო დაწესებულე
ბებზე, მათ შორის, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე
შრომითი ურთიერთობის დაწყების საკითხის განხილვისას საყურადღებოა შეთავსებად
სამუშაოსთან დაკავშირებით შრომის კოდექსის მიერ დადგენილი რეგულაცია. მოქმედი
რეგულაციის თანახმად, დასაქმებულის უფლება, დასაქმდ
 ეს ერთზე მეტ სრულ ან არასრულ
სამუშაო განაკვეთზე შრომითი ხელშეკრულებით შეიძლება შეიზღუდოს, თუ პირი, რომლის
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გამომდინარე იქიდან, რომ დამსაქმებელი ხშირად შაბლონურ შრომით ხელშეკრულებებს იყენებს
და დასაქმებულს საშუალება არ ეძლევა ინდივიდუალურად შეათანხმოს შრომითი ურთიერთობის
პირობები დამსაქმებელთან, სასამართლოში დავის განხილვისას დასაქმებულის დამცველი იურისტები
სტანდარტულ პირობად მიიჩნევენ შრომითი ხელშეკრულების სადაო პირობას და მის გაბათილებას
სტანდარტული პირობების შესახებ სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლებით ითხოვენ.
შვებულება ორსულობისა და მშობიარობის გამო, შვებულება ბავშვის მოვლის გამო, შვებულება
ახალშობილის შვილად აყვანის გამო და დამატებითი შვებულება ბავშვის მოვლის გამო.
შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის წესი.
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თვისაც უნდა შესრულდეს შეთავსებითი სამუშაო, დამსაქმებლის კონკურენტია. შეთავსებითი
სამუშაოს გარდა კონკურენტი დამსაქმებლის საკითხი დღის წესრიგში დგას შრომითი ურ
თიერთობის შეწყვეტის შემდეგაც. შრომის კოდექსის მიხედვით, შრომითი ხელშეკრულებით
შეიძლება დადგინდეს დასაქმებულის ვალდებულება, შრომითი ხელშეკრულების პირობე
ბის შესრულებისას მიღებული ცოდნა და კვალიფიკაცია არ გამოიყენოს სხვა, კონკურენტი
დამსაქმებლის სასარგებლოდ. ეს შეზღუდვა შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს შრომითი
ურთიერთობის შეწყვეტიდან 6 თვის განმავლობაში, იმ პირობით, რომ ამგვ არი შეზღუდვის
მოქმედების პერიოდში დამსაქმებელი დასაქმებულს გადაუხდის ანაზღაურ
 ებას არანაკლებ
შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისას არსებული ოდენობით. ამ ტიპის შეზღუდვა არ შეიძ
ლება დაუწ ესდეთ განათლების, მეცნიერ
 ებისა და კულტურის სფეროებში მოღვაწე პირებს.
ამ დანაწესის დარღვევის შემთხვევაში, შრომის კოდექსი შესაბამის პასუხისმგ
 ებლობაზე
უთითებს და ადგენს, რომ ამ მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევით მიყე
ნებული ზიან ი ანაზღაურდება საქართველოს კანონმდ
 ებლობით დადგენილი წესით. სამწუ
ხაროდ, დამსაქმებელი ხშირად იყენებს დასაქმებულის გაუთვითცნ ობიერ
 ებლობას სამართ
ლებრივ საკითხებში და შრომით კონტრ
 აქტშ ი ისეთ უკანონო პირობებს დებს, როგორიცაა,
მაგალითად, სამსახურიდან წასვლის შემთხვევაში, რამდენიმე წლის განმავლობაში კონკუ
რენტ დამსაქმებელთან შრომითი ურთიერთობის დაწყების აკრძ ალვა.113
კანდიდატის შერჩევის ეტაპზე, ზოგიერთ შემთხვევაში, დამსაქმებელი ბოლომდე დარწ
მუნებული არ არის თავისი არჩევანის სისწორეში, ამიტომაც შესასრულებელ სამუშაოსთან
პირის შესაბამისობის დადგენის მიზნით, მხარეთა შეთანხმ ებით, დამსაქმებელმა დასაქმე
ბულთან შესაძლებელია შრომითი ხელშეკრულება გამოსაცდელი ვადით დადოს. შრო
მის კოდექსის მიხედვით, გამოსაცდელი ვადით შრომით ხელშეკრულება დასაქმებულთან
შეიძლება დაიდოს მხოლოდ ერთხელ და არაუმ ეტეს 6 თვის ვადით. გამოსაცდელი ვადით
დადებული ხელშეკრულება ფორმასავალდებულო ხელშეკრულებაა და აუცილებელია წე
რილობითი ფორმის დაცვა. მიუხ ედავად იმისა, რომ ხელშეკრულება გამოსაცდელი ვა
დითაა დადებული, დასაქმებულის მუშაობ ა ჩვეულებრივ ანაზღაურ
 ებადია. ანაზღაურ
 ების
ოდენობასა და გადახდის წესს კი მხარეებ ი განსაზღვრავენ. დამსაქმებელს უფლება აქვს,
გამოსაცდელი ვადის განმავლობაში ნებისმიერ დროს დადოს დასაქმებულთან შრომითი
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ამ ტიპის მანკიერ პრაქტიკას შრომის კოდექსის ძველმა რედაქციამ აც შეუწყო ხელი. 2013 წლის ცვლი
ლებებამდე კოდექსი ასეთ რეგულაციას გვთავაზობდა -  „შრომითი ხელშეკრულებით შეიძლება დად
გინდეს დასაქმებულის ვალდებულება, შრომითი ხელშეკრულების პირობების შესრულებისას მიღებული
ცოდნა და კვალიფიკაცია არ გამოიყენოს სხვა, კონკურენტი დამსაქმებლის სასარგებლოდ. ეს შეზღუდვა
შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შემდეგაც, მაგრამ შრომითი ურ
თიერთობის შეწყვეტიდან არა უმეტეს 3 წლის განმავლობაში“. გამოდიოდ
 ა, რომ ძველ დამსაქმებელთან
შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შემდეგ, დასაქმებულს 3 წლის განმავლობაში არ ჰქონდა უფლება
წინა შრომითი ხელშეკრულების პირობების შესრულებისას მიღებული ცოდნა და კვალიფიკაცია გამოე
ყენებინა ახალ დასაქმებულთან და შრომის უფლება განეხორციელ
 ებინა. ამ 3 წლის განმავლობაში და
საქმებული შესაძლოა ერთ-ერთი მთავარი სოციალ
 ური უფლების - შრომის უფლების განხორციელ
 ებასა
და შემოსავლის მიღების შესაძლებლობას ყოფილიყო მოკლებული. აღნიშნული დანაწესი მისი არაკონ
სტიტუციურ
 ი ბუნებიდან გამომდინარე მალევე იქნა უარყოფილი. აქვე მნიშვნელოვანია, გახსოვდეთ, რომ
დღეს არსებული რეგულაცია გათვალისწინებულია შრომის კოდექსით და შესაბამისად მოქმედებს მხო
ლოდ შრომითი ხელშეკრულების მიმართ, სხვა კერძო სამართლებრივი ხელშეკრულების შემთხვევაში
კი (მაგალითად, მომსახურების ხელშეკრულება) სახელშეკრულებო თავისუფლებისა და ხელშეკრულე
ბის შინაარსის თავისუფლად განსაზღვრის პრინციპებიდან გამომდინარე, მხარეებს შეუძლიათ სხვადას
ხვა ტიპის შეზღუდვების გათვალისწინება თუ სტანდარტული პირობებისა და სამოქალაქო ბრუნვისთვის
აუცილებელი კეთილსინდისიერ
 ების მოთხოვნებს არ შეეწ ინააღმდ
 ეგებიან.

შრომის სამართალი

ხელშეკრულება ან შეწყვიტოს მასთან გამოსაცდელი ვადით დადებული შრომითი ხელშეკ
რულება. განსხ ვ ავებით ჩვეულ
 ებრივი შრომითი ხელშეკრულებისგან გამოსაცდელი ვადით
დადებული ხელშეკრულების შეწყვეტისას დამსაქმებელი ვალდებული არ არის შრომის კო
დექსით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შეწყვეტის წესი დაიცვას114  თუ გამოსაცდელი
ვადით დადებული შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული. გამოსაც
დელი ვადით დადებული შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში დასაქმებულის
შრომა ანაზღაურდება ნამუშევარი დროის შესაბამისად.
გარდა ინდივიდუალ
 ური შრომითი ხელშეკრულებისა, შრომის კოდექსი კოლექტიურ
შრომით ხელშეკრულებას ითვალისწინებს, რომელიც ერთ ან მეტ დამსაქმებელს ან ერთ
ან მეტ დამსაქმებელთა გაერთიან ებას და ერთ ან მეტ დასაქმებულთა გაერთიან ებას შორის
იდება. განსხ ვ ავებით ინდივიდუალ
 ური ხელშეკრულებისგან კოლექტიურ
 ი შრომითი ხელ
შეკრულება იდება მხოლოდ წერილობითი ფორმით, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი
ვადით. კოლექტიურ
 ი ხელშეკრულების დებულებები ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინე
ბულ დასაქმე ბულთა ინდივიდუალ
 ური შრომითი ხელშეკრულებების განუყოფელი ნაწილია.

5.4 სამუშაო, შესვენებისა და დასვენების დრო
შრომის კოდექსი დასაქმებულების სხვადასხვ ა ასაკობრივი კატეგორიებ ისა და სამუშა
ოს სპეციფიკის გათვალისწინებით, სხვადასხვ ა სამუშაო დროის ხანგრძ
 ლივობას მიიჩ
ნევს დასაშვებად. ნორმირებული სამუშაო დროის ხანგრ
 ძ ლივობა არ უნდა აღემატებოდეს
კვირაში 40 საათს. თავის მხრივ, ნორმირებულ სამუშაო დროს შრომის მოქმედი კოდექსი
განმარტავს, როგორც ნებისმიერ დროის მონაკვეთს, რომლის განმავლობაშიც დასაქმე
ბული მუშაობს დამსაქმებლის განკარგულების პირობებში და ახორციელ
 ებს თავის საქ
მიან ობას ან/დ
 ა ასრულებს თავის მოვალეობ ებს. ამასთან, სამუშაო დროში არ ითვლება
შესვენების დრო და დასვენების დრო. განსხ ვ ავებული სამუშაო დროა გათვალისწინებუ
ლი სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის მქონე იმ საწარმოსთვის, სადაც წარმოებ ის/ს ამუშაო
პროცესის 8 საათზე მეტი ხანგრ
 ძ ლივობის უწყვეტი რეჟიმია დადგენილი. ამ შემთხვევაში,
ნორმირებული სამუშაო დროის ხანგრ
 ძ ლივობა არ უნდა აღემატებოდეს კვირაში 48 საათს.
სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის მქონე დარგების ჩამონათვალს კი საქართველოს მთავრო
ბა განსაზღვრავს სოციალ
 ურ პარტნ იორ
 ებთან კონსულტაციის შემდეგ.
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დამსაქმებლებს ხშირად მიაჩნიათ, რომ გამოსაცდელი ვადის პერიოდში ყოველგვ არი დასაბუთების გა
რეშე ნებისმიერ დროს შეუძლიათ დასაქმებულის სამსახურიდან გათავისუფლება. ამ დამოკიდებულებას
თავისი საფუძველიც აქვს, რამეთუ შრომის კოდექსის დანაწესში მითითებულია, რომ დამსაქმებელს უფ
ლება აქვს, გამოსაცდელი ვადის განმავლობაში ნებისმიერ დროს დადოს ან შეწყვიტოს დასაქმებულ
თან შრომითი ხელშეკრულება. მიუხ ედავად ამგვ არი დანაწესისა, უზენაეს ი სასამართლო ერთ-ერთ საქმეზე
გადაწყვეტილებით განმარტავს, რომ „დამსაქმებელს გამოსაცდელი ვადის „წარუმატებლად„გავლის თა
ობაზე დასაბუთების ვალდებულება ეკისრება. ამგვ არი დასკვ ნა გამომდინარეობს თავად გამოსაცდე
ლი ვადის საკანონმდ
 ებლო განმარტებიდან, რომლის მიხედვითაც, შეზღუდული ვადით დასაქმების მი
ზანია შესასრულებელ სამუშაოსთან პირის შესაბამისობის დადგენა. შესაბამისად, საგამოცდო ვადის
გასვლამდე, სამსახურიდან დათხოვნის შემთხვევაშიც, დამსაქმებელმა უნდა მიუთ
 ითოს ის არგუმენ
ტები, რის გამოც, დასაქმებულმა ვერ დააკმაყოფილა შესასრულებელი სამუშაოს ათვის დაწესებული
მოთხოვნები, რადგან ამ დროს, დასაქმებულს არ ეძლევა ამ ვადის დასრულების, მისი პროფესიულ
 ი
შესაძლებლობების სრულად გამოვლენის საშუალ
 ება“. (№ას-699-653-2017)
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იმ შემთხვევაში, თუ დამსაქმებლის საქმიანობა წარმოების/შრომითი პროცესის 24-საათიან
უწყვეტ რეჟიმს ითვალისწინებს, მხარეები უფლებამოსილი არიან, დადონ შრომითი ხელშეკ
რულება ცვლაში მუშაობის შესახებ. თუმცა ამ შემთხვევაში, სამუშაო დღეებს (ცვლებს) შორის
დასვენების ხანგრძლივობა არ უნდა იყოს 12 საათზე ნაკლები და დასაქმებულს უნდა მიეცეს
ნამუშევარი საათების ადეკვატური დასვენების დრო. ამასთან, მოქმედი რეგულაციით აკრ
ძალულია მიმდევრობით ორ ცვლაში მუშაობა. ცვლაში მუშაობა და ერთი ცვლიდან მეორ
 ე
ცვლაში გადასვლა კი ცვლების განრიგით განისაზღვრება, რომელსაც ამტკიცებს დამსაქმებე
ლი სამუშაოს სპეციფიკის გათვალისწინებით. მნიშვნელოვანია, რომ დასაქმებულს ცვლების
განრიგის ცვლილების შესახებ ეცნობოს არანაკლებ 10 დღით ადრე, თუ უკიდურესი საწარ
მოო აუცილებლობიდან გამომდინარე, ეს შეუძლებელი არ არის.
რაც შეეხ ება დასაქმებულის ასაკობრივი კატეგორიებ ის მიხედვით დადგენილ სამუშაო
დროს, აქ შემდეგი მოცემულობა გვაქვს: 16 წლიდან 18 წლამდე ასაკის არასრულწლ
 ოვ
ნის სამუშაო დროის ხანგრძ ლივობა არ უნდა აღემატებოდეს კვირაში 36 საათს და სამუშაო
დღის განმავლობაში 6 საათს, 14 წლიდან 16 წლამდე ასაკის არასრულწლ
 ოვნისა კი - კვი
რაში 24 საათს და სამუშაო დღის განმავლობაში 4 საათს. შრომის კოდექსი არეგულირებს
სამუშაო დღის განმავლობაში შესვენების საკითხსაც. იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაო დღის
განმავლობაში სამუშაო დროის ხანგრ
 ძ ლივობა 6 საათს აღემატება, დასაქმებულს წარმო
ეშობა შესვენების უფლება. შესვენების დროის ხანგრ
 ძ ლივობა განისაზღვრება მხარეთა შე
თანხმ ებით. თუ სამუშაო დღის განმავლობაში სამუშაო დროის ხანგრ
 ძ ლივობა არანაკლებ
6 საათ
 ია, შესვენების დროის ხანგრ
 ძ ლივობა უნდა იყოს, სულ მცირე, 60 წუთი. ამასთან, იმ
დასაქმებულს, რომელიც მეძუძური ქალია და 1 წლამდე ბავშვს კვებავს, თავისი მოთხოვ
ნის საფუძველზე ეძლევა დამატებითი შესვენება ბავშვ ის კვებისთვის სამუშაო დღის განმავ
ლობაში არანაკლებ 1 საათ
 ისა. ბავშვ ის კვებისთვის შესვენება სამუშაო დროში ითვლება
და ანაზღაურდება.
2020 წლის სექტემბრ
 ით თარიღდება შრომის კოდექსშ ი შესული ერთ-ერთი უმნიშვნე
ლოვანესი ცვლილება სამუშაო დროის აღრიცხვის წესის შემოღების შესახებ. მოქმედი
რეგულაციის თანახმად, დამსაქმებელი ვალდებულია სამუშაო დღეს წერილობით ან/დ
 ა
ელექტრ
 ონულად აღრიცხოს დასაქმებულთა მიერ ნამუშევარი დრო და სამუშაო დროის
(ნამუშევარი საათ
 ების) აღრიცხვის ყოველთვიურ
 ი დოკუმენტი გააცნოს დასაქმებულს, გარ
და იმ შემთხვევისა, როდესაც, სამუშაოს ორგანიზების სპეციფიკიდან გამომდინარე, ეს შე
უძლებელია. დამსაქმებელი ვალდებულია სამუშაო დროის (ნამუშევარი საათ
 ების) აღრიცხ
ვის დოკუმენტი შეინახოს 1 წლის განმავლობაში. სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმას115  
განსაზღვრავს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებ იდან დევნილთა, შრომის, ჯან
მრთ
 ელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრ
 ი (შემდგომ – მინისტრ
 ი) სოციალ
 ურ პარ
ტნიორ
 ებთან კონსულტაციის შემდეგ. აღნიშნული ცვლილების მიზანი დავის შემთხვევაში
დასაქმებულისთვის მტკიცების ტვირთის შემსუბუქება იყო, თუმცა დამსაქმებლები ამ ცვლი
ლებას მეტწილად უარყოფითად შეხვდნენ, რადგანაც დადგენილმა წესმა მათ დამატებითი
ვალდებულებები დააკ ისრა.
ნებისმიერ
 ი დასაქმებულისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა ზეგანაკვეთური
სამუშაოს ცნება და მისი ანაზღაურ
 ების წესი. ზეგანაკვეთურ სამუშაოდ მიიჩნევა მხარეთა
შეთანხმ ებით დასაქმებულის მიერ სამუშაოს შესრულება დროის იმ მონაკვეთში, რომლის
115
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ხანგრ
 ძ ლივობა აღემატება ნორმირებულ სამუშაო დროს. ამასთან, არასრულწლ
 ოვანის მი
ერ ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულების დროის ხანგრ
 ძ ლივობა სამუშაო დღის განმავ
ლობაში ჯამურად არ უნდა აღემატებოდეს 2 საათს, ხოლო სამუშაო კვირის განმავლობაში
ჯამურად − 4 საათს.
ხაზგასასმელია ის გარემოებ ა, რომ ზეგანაკვეთურად მუშაობ ისთვის აუცილებელია მხა
რეთა შეთანხმ ება, რაც იმას ნიშნავს, რომ დასაქმებული თანახმა უნდა იყოს ასეთ შრომა
ზე. დამსაქმებელი ვალდებულია 1 კვირით ადრე წერილობით შეატყობინოს დასაქმებულს
შესასრულებელი ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესახებ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც,
დამსაქმებლის ობიექტური საჭიროებ იდან გამომდინარე, მისი გაფრთ
 ხილება შეუძლებე
ლია. თუმცა შრომის კოდექსით გათვალისწინებულია ის შემთხვევები, როდესაც დასაქმე
ბულს არჩევანის თავისუფლება არ აქვს და ის ვალდებულია იშრომოს ზეგანაკვეთურად.
ად
კერძოდ, დასაქმებული ვალდებულია ანაზღაურ
 ების გარეშე შეასრულოს ზეგანაკვეთური
სამუშაო სტიქიურ
 ი უბედურების თავიდან ასაცილებლად ან/დ
 ა მისი შედეგების ლიკვიდა
ციისთვის; ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულების ვალდებულება დასაქმებულს ეკისრება
საწარმოო ავარიის თავიდან ასაცილებლად ან/და მისი შედეგების ლიკვიდაციისთვისაც,
თუმცა ამ შემთხვევაში მხოლოდ სათანადო ანაზღაურ
 ების პირობით. შრომის კოდექსი ცალ
კე გამოყოფს განსაკუთრებული კატეგორიის დასაქმებულებს და ადგენს, რომ ორსული,
ახალნამშობიარ
 ები ან მეძუძური ქალის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის, არას
რულწლ
 ოვნის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის კანონიერ
 ი წარმომადგენლის ან
მხარდამჭერის ან რომელსაც ჰყავს 3 წლამდე ბავშვ ი ზეგანაკვეთურ სამუშაოზ ე დასაქმება
მისი თანხმ ობის გარეშე აკრძ ალულია.
საინტერესოა ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების საკითხი.
ითხი შრომის კოდექსი ამ
მხრივ რაიმე კონკრ
 ეტულ დათქმ ას არ ითვალისწინებს და ადგენს, რომ ზეგანაკვეთური სა
მუშაო ხელფასის საათ
 ობრივი განაკვეთის გაზრდ
 ილი ოდენობით ანაზღაურდება, თუმცა ამ
ანაზღაურ
 ების ოდენობის განსაზღვრის უფლებამოსილებას მხარეებს ანიჭებს. ზეგანაკვე
თური სამუშაო უნდა ანაზღაურდეს ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულების შემდეგ გადასახ
დელ ყოველთვიურ შრომის ანაზღაურ
 ებასთან ერთად. ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაუ
რების კუთხით, მართალია, 2020 წლის სექტემბრის ცვლილებებით არსებითად არაფერი
შეცვლილა, თუმცა შრომის ინსპ ექციის სამსახურის გაზრდ
 ილმა მანდატმა – შეამ ოწმოს დამ
საქმებლის მიერ დასაქმებულის შრომითი უფლებებისა და შესაბამისი გარანტიებ ის ასახ
ვა შრომითი ურთიერთობის მარეგულირებელ დოკუმენტებში – ზეგანაკვეთური სამუშაოს
ანაზღაურ
 ების შრომის ხელშეკრულებაში ასახვის საკითხიც დააყ ენა დღის წესრიგში.
მოქმედი რეგულაციის თანახმად, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებ იდან დევ
ნილთა, შრომის, ჯანმრ
 თელობისა და სოციალ
 ური დაცვის სამინისტრ
 ოს სახელმწ იფო
კონტრ
 ოლისადმი დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიულ
 ი პირი − შრომის
ინსპ ექციის სამსახური (შემდგომ − შრომის ინსპ ექცია) უფლებამოსილია უზრუნველყოს
საქართველოს კონსტ
 იტუციის, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების, ამ კა
ნონის, „შრომის უსაფრთ
 ხოებ ის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „საჯარო
სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის, სამუშაო ადგილზე იძულებითი შრომის −
ტრეფიკინგის ამკრ
 ძ ალავი საქართველოს კანონმდ
 ებლობის ნორმების, საქართველოს
მთავრობის დადგენილებების, მინისტრ
 ის ბრძანებების, შრომითი უფლებებისა და შრომის
პირობების შესახებ საქართველოს სხვა ნებისმიერ
 ი ნორმატიულ
 ი აქტის, შრომითი ხელშეკ
რულებების, კოლექტიურ
 ი შრომითი ხელშეკრულებების, აგრეთვე კოლექტიურ
 ი დავების
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ფარგლ
 ებში მედიაც
 იის შედეგად მიღწეულ
 ი შეთანხმ ებებისა და საარბიტრაჟო გადაწყვე
ტილებების ნორმების (შემდგომ – შრომითი ნორმები) ეფექტიან ი გამოყენება. ამასთან,
შრომითი ნორმების ეფექტიან გამოყენებასთან დაკავშირებული საკითხები, შრომის ინს
პექციის ფუნქც
 იებ ი და უფლებამოსილებები განისაზღვრება „შრომის უსაფრთ
 ხოებ ის შესა
ხებ“ საქართველოს ორგანული კანონითა და „შრომის ინსპ ექციის შესახებ“ საქართველოს
კანონით.
შრომის ინსპ ექციის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით, შრომის ინსპ ექციის
სამსახურის მიზანი შრომითი ნორმების ეფექტიან ი გამოყენების უზრუნველყოფაა. ამ მიზ
ნის მისაღწევად სხვადასხვ ა მექანიზმებს შორის სამსახურს შრომითი ნორმების შესაძლო
დარღვევასთან დაკავშირებული საჩივრების მიღებისა და განხილვის და ასევე ინსპ ექტი
რების უფლებამოსილება გააჩნია. შრომითი ნორმების დარღვევისთვის კანონმდ
 ებლობა
ადმინისტრ
 აციულ პასუხისმგ
 ებლობასა და შესაბამის სახდელებს ითვალისწინებს. ამ ტიპის
სამართალდარღვევათა საქმეებ ის განხილვისა და სახდელების დაკისრების უფლებამოსი
ლება სწორედ შრომის ინსპ ექციას გააჩნია. შრომითი ნორმების დარღვევისთვის კანონმ
დებლობა შემდეგ ადმინისტრ
 აციულ სახდელებს ითვალისწინებს:
 გაფრთ
 ხილება;
 ჯარიმა;
 სამუშაო პროცესის შეჩერება.
სწორედ შრომის ინსპ ექციის სამსახურისთვის მანდატის გაზრდ
 ამ განაპირობა ის, რომ
დამსაქმებლები იძულებულნი არიან დასაქმებულთან არსებული შრომითი ურთიერთობის
მარეგულირებელი დოკუმენტები, შრომის კონტრ
 აქტი, შინაგანაწესი და ა.შ. შესაბამისობა
ში მოიყვანონ მოქმედ კანონმდ
 ებლობასთან. წინააღმდ
 ეგ შემთხვევაში, შესაძლოა მათზე
ადმინისტრ
 აციულ
 ი პასუხისმგ
 ებლობის დაკისრება მოხდეს.116
ზეგანაკვეთური მუშაობ ის გარდა შრომის კოდექსი განსაკუთრებული კატეგორიის და
საქმებულებისთვის ღამით მუშაობასაც ზღუდავს,
ავს კერძოდ, აკრძ ალულია ღამის სამუშა
ოზე – 22 საათ
 იდან 6 საათ
 ამდე არასრულწლ
 ოვნის, ორსული, ახალნამშობიარ
 ები ან მე
ძუძური ქალის დასაქმება; ხოლო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ან იმ პირის
დასაქმება, რომელსაც ჰყავს 3 წლამდე ბავშვ ი – მისი თანხმ ობის გარეშე. შრომის კოდექ
სი ასევე ითვალისწინებს დამატებით შესვენებას მეძუძური ქალისთვის – დასაქმებულს,
რომელიც მეძუძური ქალია და კვებავს ერთ წლამდე ასაკის ბავშვს, მისი მოთხოვნის საფუძ
ველზე ეძლევა დამატებითი შესვენება დღეში არანაკლებ 1 საათ
 ისა. ბავშვ ის კვებისათვის
განკუთვნილი შესვენება სამუშაო დროში ითვლება და ანაზღაურდება.
შრომის კოდექსი უქმე დღეების კონკრეტულ ჩამონათვალს იძლევა და წელიწადში
16 დღეს117 უქმედ აცხადებს. თუმცა დასაქმებულს უფლებამოსილებას ანიჭებს შრომის
კოდექსით დადგენილი ამ უქმე დღეების ნაცვლად მოითხოვოს სხვა დასვენების დღეები,
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“ საქართველოს ორგანული კანონით
დადგენილი ნორმების დარღვევის თაობაზე ნებისმიერი იდენტიფიცირებადი პირის შეტყობინების
საფუძველზე.
117
 	 დეტალური ჩამონათვალი მოცემულია შრომის კოდექსის მე-20 მუხლში.
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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
დადგენილი წესის შესაბამისად ანაზღაურდება.
შრომით ურთიერთობაში დასაქმებულისთვის არსებითი მნიშვნელობა აქვს კუთვნილი
შვებულების გამოყენებას. შრომის კოდექსი საკმაოდ სკრუპულოზურად აწესრიგებს აღნიშ
ნულ საკითხს, რამდენიმე ტიპის შვებულებას გამოყოფს და მათ ვადებს ადგენს. შრომის
კოდექსი ცალსახად მიუთ
 ითებს, რომ შრომითი ხელშეკრულებით შეიძლება განისაზღვროს
კოდექსით დადგენილი ვადებისგან განსხ ვ ავებული ვადები და პირობები, თუმცა აღნიშნუ
ლი არ უნდა აუარესებდეს დასაქმებულის მდგომარეობ ას. შრომის კოდექსით გათვალისწი
ნებული შვებულების ტიპები და მათი ხანგრ
 ძ ლივობა იხილეთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.
შვებულების ტიპი

ხანგრძლივობა

ანაზღაურება

ანაზღაურებადი შვებულება

წელიწადში 
24 სამუშაო დღე

ანაზღაურდება

ანაზღაურების გარეშე შვებულება

წელიწადში 
15 კალენდარული
დღე

არ ანაზღაურდება

დამატებითი შვებულება მძიმე, მავნე ან
საშიშპირობებიან სამუშაოზე მომუშავე
დასაქმებულისთვის

წელიწადში 
10 კალენდარული
დღე

ანაზღაურდება

იმისთვის, რომ დასაქმებულს შვებულების მოთხოვნის უფლება წარმოეშვას აუცი
ლებელია, რომ მას თერთმეტი თვე ჰქონდეს დამსაქმებელთან ნამუშევარი; თუმცა დასაქ
მებულისა და დამსაქმებლის შეთანხმ ებით, დასაქმებულს შეიძლება შვებულება 11 თვის
გასვლამდეც მიეც
 ეს. მუშაობ ის მეორ
 ე წლიდან კი მხარეთა შეთანხმ ებით დასაქმებულს შვე
ბულება სამუშაო წლის ნებისმიერ დროს შეიძლება მიეც
 ეს. შვებულების მოთხოვნის უფ
ლების წარმოშობის გამოსათვლელ ვადაში ითვლება დასაქმებულის მიერ ფაქტობრივად
ნამუშევარი,
ი აგრეთვე დამსაქმებლის ბრალით გამოწვეულ
 ი იძულებითი მოცდენის დრო.
გამოსათვლელ ვადაში არ ითვლება დასაქმებულის მიერ სამუშაოს არასაპატიო მიზეზით
გაცდენის ან 7 სამუშაო დღეზე მეტი ხნით ანაზღაურ
 ების გარეშე შვებულებაში ყოფნის დრო.
შვებულებაში არ ითვლება დროებ ითი შრომისუუნ არობის პერიოდ
 ი120, ასევე შვებულება
ორსულობის, მშობიარ
 ობისა და ბავშვ ის მოვლის გამო, შვებულება ახალშობილის შვილად
აყვანის გამო და დამატებითი შვებულება ბავშვ ის მოვლის გამო, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ
მაგალითისთვის, იმ დასაქმებულებისთვის, რომლებიც არ იზიარებენ მართლმადიდებლურ რწმენას,
შრომის კოდექსით დადგენილი რელიგიური დღესასწაულები არარელევანტურია და საკუთარი მრწამსის
მიხედვით დადგენილ რელიგიურ დღესასწაულებზე ითხოვენ დასვენებას.
119
 	 შრომის კოდექსით გაწერილი 16 უქმე დღე.
120
თუ შვებულების გამოყენების დროს, დასაქმებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო შრომისუუნარო
გახადა - ეს დღეები არ ჩაითვლება გამოყენებული შვებულების დღეებში, რადგანაც შვებულების მიზანი
დასვენებაა. ასეთი დასკვნა გააკეთა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ერთ-ერთ საქმეზე
მსჯელობისას.
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ტიპის შვებულების გამოყენების შემდეგ დასაქმებულს მაინც უნარჩუნდება ანაზღაურ
 ებადი
და ანაზღაურ
 ების გარეშე შვებულებების მოთხოვნის უფლება. ანაზღაურ
 ებადი შვებულებით
სარგებლობისთვის აუცილებელია შვებულების დასაქმებულის მიერ შესაბამისი განცხადე
ბით მოთხოვნა.
შრომის კოდექსი სპეციფიკურ წესს ადგენს ანაზღაურ
 ების გარეშე შვებულების აღებას
თან დაკავშირებით. ამ ტიპის შვებულების აღებისას დასაქმებული ვალდებულია 2 კვირით
ადრე გააფრთხილოს დამსაქმებელი შვებულების აღების შესახებ, გარდა იმ შემთხვევისა,
როდესაც გაფრთ
 ხილება გადაუდ
 ებელი სამედიცინო ან ოჯახური პირობების გამო შეუძ
ლებელია. თუ დასაქმებულისათვის მიმდინარე წელს ანაზღაურ
 ებადი შვებულების მიცემამ
შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს სამუშაოს ნორმალურ მიმდინარეობ აზე, დასაქმებუ
ლის თანხმ ობით დასაშვებია შვებულების გადატანა მომდევნო წლისათვის. გამონაკლისია,
არასრულწლ
 ოვანი დასაქმებული, რომლისთვისაც ანაზღაურ
 ებადი შვებულების მომდევ
ნო წლისთვის გადატანა აკრძ ალულია. ასევე აკრძ ალულია ნებისმიერ
 ი დასაქმებულისთვის
ანაზღაურ
 ებადი შვებულების ზედიზედ 2 წლის განმავლობაში გადატანა.
ორსულობის, მშობიარ
 ობისა და ბავშვ ის მოვლის გამო შვებულების ხანგრ
 ძ ლივობა და
ანაზღაურ
 ების ფარგლ
 ები იხილეთ ქვედა ცხრილში:
შვებულების ტიპი

ხანგრძლივობა

ანაზღაურება

შვებულება ორსულობისა
და მშობიარობის გამო

- 126 კალენდარული დღე;
- 143 კალენდარული დღეს
მშობიარობის გართულების ან
ტყუპის შობის შემთხვევაში.

ანაზღაურდება

შვებულება ბავშვის მოვლის - 604 კალენდარული დღე;
გამო121
- 587 კალენდარული დღე
მშობიარობის გართულების ან
ტყუპის შობის შემთხვევაში

ანაზღაურებადია
57 კალენდარული
დღე

შვებულება ახალშო
ბილის122 შვილად აყვანის
გამო

ბავშვის დაბადებიდან 550
კალენდარული დღე

- ანაზღაურდება
მხოლოდ 90 კა
ლენდარული დღე.

დამატებითი შვებულება
ბავშვის მოვლის გამო123

უწყვეტად ან ნაწილ-ნაწილ, მაგრამ
არანაკლებ წელიწადში 2 კვირისა - 
12 კვირის ოდენობით სანამ ბავშვს
5 წელი შეუსრულდება

- არ ანაზღაურდება

 	 ბავშვის მოვლის გამო შვებულება შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ გამოიყენოს ბავშვის დედამ ან
მამამ. ორსულობისა და მშობიარობის გამო შვებულებით სარგებლობა კი ბავშვის დედის ექსკლუზიური
უფლებაა, თუმცა ბავშვის მამას უფლება აქვს, ისარგებლოს აღნიშნული შვებულების იმ დღეებით,
რომლებიც ბავშვის დედას არ გამოუყენებია.
122
ამ ტიპის შვებულებით სარგებლობისთვის დასაქმებულმა უნდა იშვილოს ერთ წლამდე ასაკის ბავშვი.
123
 	 ბავშვის მოვლის გამო დამატებითი შვებულება შეიძლება მიეცეს იმ დასაქმებულს, რომელიც ფაქტობრივად
უვლის ბავშვს.
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შრომის სამართალი

შრომის კოდექსი სპეციალურ მითითებას აკეთებს ორსულობის, მშობიარობისა და
ბავშვის მოვლის გამო შვებულებისა და ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების
ანაზღაურების წესზე. ამ ტიპის შვებულება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
ანაზღაურდება. ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებადი
შვებულების, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო ანაზღაურებადი შვებულების
პერიოდზე გასაცემი ფულადი დახმარების ოდენობაა არაუმეტეს 1000 ლარისა.124  თუმცაღა
დამსაქმებელი და დასაქმებული შეიძლება დამატებით ანაზღაურებაზეც შეთანხმდნენ.

5.5 შრომის ანაზღაურება
შრომის ანაზღაურ
 ება, ბუნებრივია, მხარეთა ინდივიდუალ
 ური შეთანხმ ების საგანია,
ამიტომაც მისი ოდენობა და ანგარიშსწ ორების ფორმა შრომითი ხელშეკრულებით განი
საზღვრება. შრომის კოდექსის თანახმად, შრომის ანაზღაურ
 ება არის ძირითადი ან მინიმა
ლური ანაზღაურ
 ება ან ხელფასი ან ნებისმიერ
 ი სხვა ანაზღაურ
 ება, რომელიც გადახდილია
ფულადი ფორმით ან ნატურით და რომელსაც პირდაპირ ან არაპირდაპირ იღებს დასაქმე
ბული დამსაქმებლისგან სამუშაოს შესრულების სანაცვლოდ. შრომის ანაზღაურ
 ება გაიცემა
არანაკლებ თვეში ერთხელ.
ხელ იმ შემთხვევაში თუ დამსაქმებელი დაუგვიან ებს დასაქმე
ბულს ანაზღაურ
 ებას, დამსაქმებელი ვალდებულია ანგარიშსწ ორების დაყოვნების ყოველი
დღისთვის გადაუხ ადოს დასაქმებულს დაყოვნებული თანხის 0.07 პროცენტი.
იმ შემთხვევაში თუ დამსაქმებელმა ზედმეტი თანხა მისცა დასაქმებულს, დამსაქმე
ბელს უფლება აქვს, დასაქმებულის შრომის ანაზღაურ
 ებიდან დაქვითოს აღნიშნული
თანხა. მსგავსი წესი ვრცელდება ნებისმიერ
 ი სხვა თანხაზეც, რომელიც შრომითი ურ
თიერთობიდან გამომდინარე დასაქმებულს დამსაქმებლისთვის აქვს გადასახდელი.125
თუმცა ბალანსის შესანარჩუნებლად და დასაქმებულის ანაზღაურების გარეშე დატოვების
თავიდან ასაცილებლად შრომის კოდექსი დაქვითვის მაქსიმალურ ოდენობას ადგენს;
კერძოდ, შრომითი ანაზღაურებიდან ერთჯერადად დაქვითვის საერთო ოდენობა არ უნდა
აღემატებოდეს შრომის ანაზღაურების 50 პროცენტს.
შრომის კოდექსით დადგენილია სამსახურიდან იძულებით მოცდენის შემთხვევა და მი
სი სამართლებრივი რეგულირება. თუ შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გან
საზღვრული, დამსაქმებლის ბრალით გამოწვეული იძულებითი მოცდენის დროს და
საქმებულს შრომის ანაზღაურება მიეცემა სრული ოდენობით.
ით სწორედ ამ დანაწესს
ეყრდ
 ნობიან პრაქტიკაში, როდესაც სამსახურიდან უკანონოდ გათავისუფლებული პირები
სამსახურში აღდგენასთან ერთად დამსაქმებლის ბრალით გამოწვეულ
 ი იძულებითი მოც
დენისთვის შრომის ანაზღაურ
 ების სრულად მიცემას ითხოვენ. რაც შეეხ ება, დასაქმებულის
ბრალით გამოწვეულ იძულებით მოცდენას, აღნიშნული არ ანაზღაურდება.
 	 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
ქონებას და მატერიალურ ზიანს მიაყენებს მას, სწორედ ასეთ დროს ახდენს დამსაქმებელი დასაქმებულის
ანაზღაურებიდან თანხის დაქვითვას.
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5.6 შრომითი ურთიერთობის შეჩერება
ყოველდღიურ ცხოვრებაში შესაძლოა ისეთი ობიექტური გარემოებები წარმოიშვას,
რომელიც დასაქმებულს თავისი სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებაში ხელს შე
უშლის. სწორედ ამიტომ შრომის კოდექსი ისეთ საფუძვლებს ადგენს, რომლის არსებობაც
შრომითი ურთიერთობის შეჩერებას განაპირობებს. შრომის კოდექსის მიხედვით, შრომი
თი ურთიერთობის შეჩერება არის შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუ
შაოს დროებით შეუსრულებლობა, რომელიც არ იწვევს შრომითი ურთიერთობის
შეწყვეტას.
ას
შრომითი ურთიერთობის შეჩერების საფუძვლებია:
 	 გაფიცვა;
 	 ლოკაუტი;
 	 აქტიური ან/და პასიური საარჩევნო უფლების განხორციელება126;
 	 საქართველოს საპროცესო კანონმდ
 ებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საგა
მოძიებ ო, პროკურატურის ან სასამართლო ორგანოებში გამოცხადება;
 	 სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა;
 	 სამხედრო სარეზერვო სამსახურში გაწვევა;
 	 შვებულება ორსულობის, მშობიარ
 ობისა და ბავშვ ის მოვლის გამო, შვებულება ახალ
შობილის შვილად აყვანის გამო და დამატებითი შვებულება ბავშვ ის მოვლის გამო;
 	 ქალთა მიმართ ძალადობის ან/დ
 ა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ
 ის თავშესაფარში ან/
და კრიზისულ ცენტრ
 შ ი მოთავსება, თუ მას აღარ შეუძლია სამსახურებრივი მოვალეო
ბის შესრულება, მაგრამ წელიწადში არაუმ ეტეს 30 კალენდარული დღისა;
 	 დროებ ითი შრომისუუნ არობა, თუ მისი ვადა არ აღემატება ზედიზედ 40 კალენდარულ
დღეს, ან 6 თვის განმავლობაში საერთო ვადა არ აღემატება 60 კალენდარულ დღეს;
 	 კვალიფიკაციის ამაღლება, პროფესიულ
 ი გადამზადება ან სწავლა, რომლის ხანგრ
 ძ 
ლივობაც წელიწადში არ უნდა აღემატებოდეს 30 კალენდარულ დღეს;
 	 ანაზღაურ
 ების გარეშე შვებულება;
 	 ანაზღაურ
 ებადი შვებულება.
იმ შემთხვევაში თუ დასაქმებული ზემოთ მითითებულიდან რომელიმე საფუძვლით
(გარდა ლოკაუტ
 ის საფუძვლით ურთიერთობის შეჩერებისა) მოითხოვს შრომითი ურთი
ერთობის შეჩერებას, დამსაქმებელი ვალდებულია შრომითი ურთიერთობა გონივრული
ვადით შეაჩ ეროს. როგორც ვხედავთ, შრომითი ურთიერთობის შეჩერებისთვის აუცილე
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ბელია, რომ დასაქმებულმა მიმართოს დამსაქმებელს და შესაბამისი საფუძვლის შესახებ
შეატყობინოს, წინააღმდ
 ეგ შემთხვევაში შესაძლოა დამსაქმებლის საწარმოს ზიან ის მიად
გეს, რაც, როგორც წესი, დასაქმებულისთვის პასუხისმგ
 ებლობის დაკისრების წინაპირობად
იქცევა. დასაქმებულის მიერ შრომითი ურთიერთობის შეჩერების მოთხოვნის შემთხვევა
ში, შრომითი ურთიერთობა შეჩერებულად ჩაითვლება მოთხოვნის წარდგენიდან შეჩერე
ბის შესაბამისი საფუძვლის აღმოფხვრამდე. რაც შეეხ ება შრომის ანაზღაურ
 ებას, შრომითი
ურთიერთობის შეჩერებისას დასაქმებულს არ მიეც
 ემა შრომის ანაზღაურ
 ება, თუ შრომი
თი ხელშეკრულებით ან საქართველოს კანონმდ
 ებლობით სხვა რამ არ არის განსაზღვრუ
ლი, გარდა იმ შემთხვევისა თუ შრომითი ურთიერთობა სამხედრო სარეზერვო სამსახურში
გაწვევის ან ანაზღაურ
 ებადი შვებულებების საფუძვლით არის შეჩერებული. საქართველოს
საპროცესო კანონმდ
 ებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საგამოძიებ ო, პროკურა
ტურის ან სასამართლო ორგანოში გამოცხადებასთან დაკავშირებული ხარჯები კი ანაზღა
ურდება საქართველოს სახელმწ იფო ბიუჯ ეტიდან, კანონმდ
 ებლობით დადგენილი წესით.

5.7 შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტა
შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის მარეგულირებელი სამართლებრივი ნორმები
პრაქტიკაში ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ნორმებია. შრომის სამართალში სასამარ
თლო პრაქტიკას თუ გადავხედავთ, ვნახავთ, რომ პროცენტულად ყველაზე მეტი სასამარ
თლო დავა იმ დასაქმებულების მიერ იწყება, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ სამსახურიდან
უკანონოდ იქნენ გათავისუფლებულნი. ამიტომაც დამსაქმებელმა თუ არ დაიცვა შრომითი
ურთიერთობის შეწყვეტის კანონით დადგენილი საფუძვლები და ურთიერთობის შეწყვეტის
წესი, სასამართლო უკანონოდ გამოაცხადებს დასაქმებულის ამგვ არ გათავისუფლებას და
თანმდ
 ევ შედეგად დასაქმებულის სამსახურში აღდგენას ან მისთვის კომპენსაციის გადახ
დას დააკ ისრებს დამსაქმებელს. არსებითია ასევე სამსახურიდან გათავისუფლებისას იმ
შვებულების ბედი, რომელიც დასაქმებულს მართალია ეკუთვნოდა, თუმცა შრომითი ურთი
ერთობის განმავლობაში მისი გამოყენება ვერ მოასწრო.
5.7.1 შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლები

შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძვლები, ე.ი. ის გარემოებ ები, რომლის არ
სებობისას დამსაქმებელს დასაქმებულის სამსახურიდან გათავისუფლება შეუძლია, ამომ
წურავად არის ჩამოთვლილი შრომის კოდექსის 47-ე მუხლშ ი. ასევე შრომის კოდექსითაა
გაწერილი ის წესიც, რომელიც დამსაქმებელმა შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისას უნდა
დაიცვას (48-ე მუხლი). ამიტომაც შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის კანონიერ
 ების და
სადგენად სასამართლო სადაო შემთხვევის შრომის კოდექსის 47-ე და 48-ე მუხლებით
დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობას ამოწმებს. შრომის კოდექსის 47-ე მუხლის მი
ხედვით, შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლებია:
ა) 	 ეკონომიკური გარემოებები, ტექნოლოგიური ან ორგანიზაციული ცვლილებები127,
რომლებიც აუცილებელს ხდის სამუშაო ძალის შემცირებას;
127

 	 პრაქტიკაში ცნობილი რეორგანიზაცია, რომელსაც დამსაქმებლები ხშირად მიმართავენ.
179

V თავი

ბ) 	 შრომითი ხელშეკრულების ვადის გასვლა;
გ) 	 შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულება;
დ) 	დასაქმებულის მიერ თანამდებობის/ს ამუშაოს საკუთარი ნებით, წერილობითი განცხა
დების საფუძველზე დატოვება;
ე) 	 მხარეთა წერილობითი შეთანხმ ება;
ვ) 	 დასაქმებულის კვალიფიკაციის ან პროფესიული უნარ-ჩ ვ ევების შეუს აბამობა მის მიერ
დაკავებულ თანამდებობასთან/შ ესასრულებელ სამუშაოსთან;
ზ) 	 დასაქმებულის მიერ მისთვის ინდივიდუალ
 ური შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექ
ტიურ
 ი ხელშეკრულებით ან/დ
 ა შრომის შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების
უხეში დარღვევა. შრომის შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების უხეში დარღ
ვევა შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველი შეიძლება გახდეს მხოლოდ იმ
შემთხვევაში, თუ შრომის შინაგანაწესი შრომითი ხელშეკრულების ნაწილია.
თ) 	დასაქმებულის მიერ მისთვის ინდივიდუალ
 ური შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექ
ტიურ
 ი ხელშეკრულებით ან/დ
 ა შრომის შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების
დარღვევა, თუ დასაქმებულის მიმართ ბოლო 1 წლის განმავლობაში უკვე გამოყენე
ბულ იქნა ინდივიდუალ
 ური შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექტიურ
 ი ხელშეკრულე
ბით ან/დ
 ა შრომის შინაგანაწესით გათვალისწინებული დისციპლინური პასუხისმგ
 ებლო
ბის რომელიმე ზომა; შრომის შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების დარღვევა
შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველი შეიძლება გახდეს მხოლოდ იმ შემ
თხვევაში, თუ შრომის შინაგანაწესი შრომითი ხელშეკრულების ნაწილია.
ი) 	 თუ შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული, ხანგრ
 ძ ლივი შრო
მისუუნ არობა – თუკი შრომისუუნ არობის ვადა აღემატება ზედიზედ 40 კალენდარულ
დღეს, ან 6 თვის განმავლობაში საერთო ვადა აღემატება 60 კალენდარულ დღეს,
ამასთანავე, დასაქმებულს გამოყენებული აქვს შრომის კოდექსით გათვალისწინებუ
ლი128 შვებულება;
კ) 	 სასამართლო განაჩენის ან გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლა, რომელიც სა
მუშაოს შესრულების შესაძლებლობას გამორიცხავს;
ლ) სასამართლოს მიერ მიღებული და კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება დასაქ
მებულების მიერ განხორციელ
 ებული გაფიცვის უკანონოდ ცნობის შესახებ;
მ) 	 დამსაქმებელი ფიზიკური პირის ან დასაქმებულის გარდაცვალება;
ნ) 	 დამსაქმებელი იურიდიულ
 ი პირის ლიკვიდაციის წარმოებ ის დაწყება;
ო) 	სხვა ობიექტური გარემოება, რომელიც ამართლებს შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტას.
შრომის კოდექსის 47-ე მუხლით დადგენილი შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის
ზემოთ ჩამოთვლილი საფუძვლ
 ები ამომწურავია, რაც იმას ნიშნავს, რომ დამსაქმებელს
მხოლოდ რომელიმე ამ საფუძვლით შეუძლია დასაქმებულის სამსახურიდან გათავისუფლე
ბა. სხვა საფუძვლით შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა კი დაუშვებელია. მიუხ ედავად ამ
საფუძვლების მკაცრად დადგენისა, შრომის კოდექსი მაინც ტოვებს იმის საშუალ
 ებას, რომ
თუ დამსაქმებელს სხვა რაიმე ობიექტური გარემოებ ა უდგას, შეწყვიტოს დასაქმებულთან
შრომითი ურთიერთობა; თუმცა სადავოობ ისას, მან უნდა ამტკ იცოს, რომ ურთიერთობის
შეწყვეტა გარდაუვ ალი და გამართლებული იყო.
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იგულისხმება ანაზღაურებადი შვებულება წელიწადში სულ მცირე 24 სამუშაო დღის ოდენობით და
ანაზღაურების გარეშე შვებულება წელიწადში სულ მცირე 15 სამუშაო დღის ოდენობით.

შრომის სამართალი

შრომის კოდექსი ადგენს იმ გარემოებ ებს, რომლის არსებობისას შრომითი ხელშეკრუ
ლების შეწყვეტა დაუშვებელია. ეს გარემოებ ებია:
 	 დაუშვებელია შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა დისკრ
 იმინაციის საფუძვლით;
 	 დაუშვებელია შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა დასაქმებული ქალის მიერ თავისი
ორსულობის შესახებ დამსაქმებლისთვის შეტყობინებიდან იმ პერიოდ
 ის განმავლობა
ში, როცა დასაქმებული იყენებს ორსულობის, მშობიარ
 ობისა და ბავშვ ის მოვლის გა
მო შვებულებას ან ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულებას ან დამატებით
შვებულებას ბავშვ ის მოვლის გამო; გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა სახეზეა შრომი
თი ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგი საფუძვლებიდან ერთ-ერთი - შრომითი ხელ
შეკრულების ვადის გასვლა; შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს
შესრულება; დასაქმებულის მიერ თანამდებობის/ს ამუშაოს საკუთარი ნებით, წერილო
ბითი განცხადების საფუძველზე დატოვება; მხარეთა წერილობითი შეთანხმ ება; დასაქ
მებულის მიერ მისთვის ინდივიდუალ
 ური შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექტიურ
 ი
ხელშეკრულებით ან/დ
 ა შრომის შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების უხეში
დარღვევა; დასაქმებულის მიერ მისთვის ინდივიდუალ
 ური შრომითი ხელშეკრულებით
ან კოლექტიურ
 ი ხელშეკრულებით ან/დ
 ა შრომის შინაგანაწესით დაკისრებული ვალ
დებულების დარღვევა, თუ დასაქმებულის მიმართ ბოლო 1 წლის განმავლობაში უკვე
გამოყენებულ იქნა ინდივიდუალ
 ური შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექტიურ
 ი ხელ
შეკრულებით ან/დ
 ა შრომის შინაგანაწესით გათვალისწინებული დისციპლინური პასუ
ხისმგ
 ებლობის რომელიმე ზომა; სასამართლო განაჩენის ან გადაწყვეტილების კანონი
ერ ძალაში შესვლა, რომელიც სამუშაოს შესრულების შესაძლებლობას გამორიცხავს;
დამსაქმებელი ფიზიკური პირის ან დასაქმებულის გარდაცვალება;
 	 დაუშვებელია შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა დასაქმებულის სამხედრო სავალდე
ბულო ან სამხედრო სარეზერვო სამსახურში გაწვევის გამო ან/დ
 ა დასაქმებულის მიერ
სამხედრო სავალდებულო ან სამხედრო სარეზერვო სამსახურის გავლის პერიოდში,
გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა სახეზეა შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდე
გი საფუძვლებიდან ერთ-ერთი - შრომითი ხელშეკრულების ვადის გასვლა; შრომითი
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულება; დასაქმებულის მიერ თა
ნამდებობის/ს ამუშაოს საკუთარი ნებით, წერილობითი განცხადების საფუძველზე და
ტოვება; მხარეთა წერილობითი შეთანხმ ება; დასაქმებულის მიერ მისთვის ინდივიდუ
ალური შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექტიურ
 ი ხელშეკრულებით ან/დ
 ა შრომის
შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების უხეში დარღვევა; დასაქმებულის მიერ
მისთვის ინდივიდუალ
 ური შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექტიურ
 ი ხელშეკრულე
ბით ან/დ
 ა შრომის შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების დარღვევა, თუ და
საქმებულის მიმართ ბოლო 1 წლის განმავლობაში უკვე გამოყენებულ იქნა ინდივიდუ
ალური შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექტიურ
 ი ხელშეკრულებით ან/დ
 ა შრომის
შინაგანაწესით გათვალისწინებული დისციპლინური პასუხისმგ
 ებლობის რომელიმე ზო
მა; სასამართლო განაჩენის ან გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლა, რომელიც
სამუშაოს შესრულების შესაძლებლობას გამორიცხავს; დამსაქმებელი ფიზიკური პირის
ან დასაქმებულის გარდაცვალება;
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V თავი

 	 დაუშვებელია შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა დასაქმებულის სასამართლოში
ნაფიც მსაჯულად ყოფნის პერიოდში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა სახეზეა შრო
მითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგი საფუძვლებიდან ერთ-ერთი -  შრომითი
ხელშეკრულების ვადის გასვლა; შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სა
მუშაოს შესრულება; დასაქმებულის მიერ თანამდებობის/სამუშაოს საკუთარი ნებით,
წერილობითი განცხადების საფუძველზე დატოვება; მხარეთა წერილობითი შეთანხ
მება; დასაქმებულის მიერ მისთვ ის ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით ან
კოლექტიური ხელშეკრულებით ან/და შრომის შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდე
ბულების უხეში დარღვევა; დასაქმებულის მიერ მისთვ ის ინდივიდუალური შრომითი
ხელშეკრულებით ან კოლექტიურ
 ი ხელშეკრულებით ან/და შრომის შინაგანაწესით
დაკისრებული ვალდებულების დარღვევა, თუ დასაქმებულის მიმართ ბოლო 1 წლის
განმავლობაში უკვე გამოყენებულ იქნა ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით
ან კოლექტიური ხელშეკრულებით ან/და შრომის შინაგანაწესით გათვალისწინებუ
ლი დისციპლინური პასუხისმგ
 ებლობის რომელიმე ზომა; სასამართლო განაჩენის
ან გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლ
 ა, რომელიც სამუშაოს შესრულების
შესაძლებლობას გამორიცხავს; დამსაქმებელი ფიზიკური პირის ან დასაქმებულის
გარდაცვალება.
მიუხ ედავად იმისა, რომ შრომის კოდექსი ამომწურავ ჩამონათვალს გვთავაზობს იმ სა
ფუძვლებისა, რომლის არსებობის შემთხვევაშიც შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტა დასაშ
ვებია, პრაქტიკაში ხშირად სადავოა აღნიშნული საფუძვლების არსებობა. მაგალითად, შე
ფასების კატეგორიას წარმოადგენს თუ რამდენად უხეში ხასიათისაა დასაქმებულის
მხრიდან განხორციელებული დარღვევა და არის თუ არა დარღვევის ინტენსივობა129 და
ხარისხი საკმარისი პირთან შრომითი ხელშეკრულების შესაწყვეტად. ურთიერთსაწინააღმ
დეგო ინტერპრ
 ეტაციის თავიდან ასაცილებლად უზენაესმა სასამართლომ თავის გადაწყვე
ტილებებში ULTIMA RATIO-ს130 პრინციპი დაამკვიდრა. ამ პრინციპის თანახმად, დასაქმე
ბულის სამსახურიდან გათავისუფლება გამოყენებული უნდა იქნას მხოლოდ იმ შემთხვევაში,
როდესაც დასაქმებულის მიმართ, მის მიერ ჩადენილი გადაცდომის (დარღვევის) ხასია
თიდან და სიმძიმიდან გამომდინარე, უფრო მსუბუქი სანქც
 იის შეფარდებას აზრი აქვს და
კარგული. შესაბამისად, დასაქმებულის მიერ დარღვევის ჩადენისას დამსაქმებლის მიერ
გამოყენებული უნდა იქნას ისეთი ზომები, რომლებიც არსებულ ვითარებას გამოასწორებს,
გააუ მჯობესებს, დასაქმებულ მუშაკს უკეთესს გახდის, კვალიფიკაციას აუმაღლებს, უფრო
წინდახედულად და გულისხმ იერ
 ად მოქცევას აიძულებს. უზენაეს ი სასამართლო განმარ
ტავს, რომ მითითებული პრინციპის ამოსავალი დებულება სწორედ იმაშია, რომ ჩადენილი
დარღვევის გამო, დასაქმებულის სამუშაოდ
 ან გათავისუფლებამდე უნდა შემოწმდ
 ეს ჩადე
ნილ დარღვევასა (გადაცდომას) და გათავისუფლებას შორის პროპორციულ
 ობა. იმისათ
ვის, რომ დასაქმებულის სამსახურიდან გათავისუფლება დამსაქმებლის მხრიდან ადეკვა
გერმანულმა სასამართლომ ერთ-ერთი შრომის სამართლებრივი დავის განხილვისას დაადგინა, რომ
დასაქმებულის სამსახურში 104-ჯერ დაგვიან ება არ წარმოადგენდა შრომის ხელშეკრულების მოშლის
უპირობო საფუძველს და დასაქმებულისგან დაგვიან ების მიზეზებთან დაკავშირებით ახსნ ა-განმარტება
მოითხოვა. იხ. ჩაჩავა, „შრომის ხელშეკრულების ნებაზე დამოკიდებული და მხარეთა ნებისგან დამოუ
კიდებელი შეწყვეტა - 2013 წლის 12 ივნისის ცვლილებებით დამკვ იდრებული ახალი კლასიფიკაცია”,
შრომის სამართლის უახლესი ცვლილებების სამართლებრივი ასპექტები, თბილი, 2014 წ. გვ. 104.
130
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ტურ, საჭირო და პროპორციულ ღონისძიებ ად იქნეს მიჩნეულ
 ი, აუცილებელია, სახეზე იყოს
ისეთი მძიმე დარღვევა, რომელიც სხვა უფრო მსუბუქი სანქც
 იის გამოყენებას არამიზანშე
131
წონილს ხდის.
5.7.2 შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის წესი

მას შემდეგ, რაც წარმოიშობა შრომის კოდექსის 47-ე მუხლით დადგენილი რომელიმე
კანონისმიერ
 ი საფუძველი შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტისა, დღის წესრიგში დგება
ხელშეკრულების შეწყვეტის წესის დაცვა. იმის მიხედვით თუ რომელი საფუძვლით ხდება
შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა, დამსაქმებელი/დასაქმებული ვალდებულია დაიცვას
შესაბამისი წესი.
ხელშეკრულების დამსაქმებლის
მიერ შეწყვეტის საფუძვლები

ხელშეკრულების დამსაქმებლის
მიერ შეწყვეტის წესი

- 	 ეკონომიკური გარემოებ ები, ტექნოლოგიუ - 	 დამსაქმებელი ვალდებულია არანაკ
ლებ 30 კალენდარული დღით ადრე
რი ან ორგანიზაციულ
 ი ცვლილებები, რომ
გააფრთხილოს დასაქმებული წინას
ლებიც აუცილებელს ხდის სამუშაო ძალის
წარი წერილობითი შეტყობინების გაგ
შემცირებას;
ზავნით. ამასთანავე, დასაქმებულს მი
- 	 დასაქმებულის კვალიფიკაციის ან პრო
ეცემა კომპენსაცია არანაკლებ 1 თვის
ფესიულ
 ი უნარ-ჩ ვ ევების შეუს აბამობა მის
შრომის ანაზღაურების ოდენობით,
მიერ დაკავებულ თანამდებობასთან/შესას
შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტი
რულებელ სამუშაოსთან;
დან 30 კალენდარული დღის ვადაში.
- 	 თუ შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ
ან
არის განსაზღვრული, ხანგრ
 ძ ლივი შრომი
სუუნ არობა – თუკი შრომისუუნ არობის ვა - 	 დამსაქმებელი უფლებამოსილია არა
ნაკლებ 3 კალენდარული დღით ად
და აღემატება ზედიზედ 40 კალენდარულ
რე გააფრთ
 ხილოს დასაქმებული წი
დღეს, ან 6 თვის განმავლობაში საერთო
ნასწარი წერილობითი შეტყობინების
ვადა აღემატება 60 კალენდარულ დღეს,
გაგზავნით. ამ შემთხვევაში დასაქმე
ამასთანავე, დასაქმებულს გამოყენებუ
ბულს მიეც
 ემა კომპენსაცია არანაკ
ლი აქვს შრომის კოდექსით გათვალისწი
ლებ 2 თვის შრომის ანაზღაურ
 ების
ნებული შვებულება (ანაზღაურებადი და
ოდენობით, შრომითი ხელშეკრულე
ანაზღაურ
 ების გარეშე);
ბის შეწყვეტიდან 30 კალენდარული
- 	 სხვა ობიექტური გარემოებ ა, რომელიც
დღის ვადაში.
ამართლებს შრომითი ხელშეკრულების
შეწყვეტას.
ცხრილის 1-ელ სვეტში მითითებული რომელიმე საფუძვლით დასაქმებულთან შრომითი
ხელშეკრულების შეწყვეტისას დამსაქმებელმა უნდა დაიცვას ცხრილის მე-2 სვეტში მითი
თებული წესებიდან ერთ-ერთი.
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რაც შეეხ ება დასაქმებულის ინიციატივით თანამდებობის/ს ამუშაოს საკუთარი ნებით
დატოვებას, დასაქმებული ვალდებულია არანაკლებ 30 კალენდარული დღით ადრე გააფ
რთხილოს დამსაქმებელი წინასწარი წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით.
დამსაქმებლის მიერ შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ შრომის კოდექსი
დასაქმებულს გათავისუფლების საფუძვლის გარკვევის უფლებას ანიჭებს. მას შემ
დეგ რაც დასაქმებული შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობ აზე დამსაქმებლისგან
შეტყობინებას მიიღებს, დასაქმებულს 30 კალენდარული დღის ვადაში უფლება აქვს წერი
ლობითი შეტყობინება გაუგზავნოს დამსაქმებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვ
ლის წერილობითი დასაბუთების მოთხოვნის თაობაზე.
ე დამსაქმებელი კი ვალდებულია
დასაქმებულის მოთხოვნის წარდგენიდან 7 კალენდარული დღის ვადაში წერილობით და
ასაბუთოს შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველი. სწორედ ამ წერილობითი და
საბუთების დასაქმებულის მიერ მიღებიდან აითვლება შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის
შესახებ დამსაქმებლის გადაწყვეტილების სასამართლოში გასაჩივრების ხანდაზმულობის
ვადა, რომელიც 30 კალენდარული დღეს შეადგენს. იმ შემთხვევაში თუ დამსაქმებელი და
საქმებულის მოთხოვნის წარდგენიდან 7 კალენდარული დღის ვადაში წერილობით არ და
ასაბუთებს შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველს, დასაქმებულს უფლება აქვს,
30 კალენდარული დღის ვადაში132 სასამართლოში გაას აჩივროს დამსაქმებლის გადაწყვე
ტილება შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ. ამ შემთხვევაში დავის ფაქტობრივი
გარემოებ ების მტკიცების ტვირთი133 ეკისრება დამსაქმებელს.
დამსაქმებელს
სასამართლოს მიერ დასაქმებულთან შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ
დამსაქმებლის გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის შემთხვევაში, სასამართლოს გადაწყ
ვეტილებით, დამსაქმებელი ვალდებულია პირვანდელ სამუშაო ადგილზე აღადგინოს
პირი, რომელსაც შეუწყდა შრომითი ხელშეკრულება, ან უზრუნველყოს ის ტოლფა
სი სამუშაოთი, ან გადაუხადოს მას კომპენსაცია სასამართლ
 ოს მიერ განსაზღვრუ
ლი ოდენობით.
ით 2020 წლის სექტემბერში განხორციელ
 ებული ცვლილებებით მეტად და
კონკრ
 ეტდა აღნიშნული საკითხი და დღეს მოქმედი რეგულაციით დასაქმებულს უფლება
აქვს, პირვანდელ ან ტოლფას სამუშაო ადგილზე აღდგენის ან მის ნაცვლად დაკისრებული
კომპენსაციის გადახდის გარდა, მოითხოვოს იძულებითი განაცდურის ანაზღაურ
 ება შრო
მითი ხელშეკრულების შეწყვეტის თარიღიდან შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესა
ხებ დამსაქმებლის გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის თაობ აზე სასამართლოს კანონი
ერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების აღსრ
 ულების თარიღამდე. იძულებითი განაცდურის
ანაზღაურ
 ების განსაზღვრისას, სასამართლომ უნდა გაითვალისწინოს დამსაქმებლის მიერ
დასაქმებულისთვის გათავისუფლებისას მიცემული კომპენსაცია.
დასაქმებულის თანამდებობიდან გათავისუფლებიდან დავის სასამართლო წესით დას
რულებამდე შესაძლოა დამსაქმებელს სხვა თანამშრომელი ჰყავდეს მიღებული გათავისუფ
ლებული დასაქმებულის პოზიციაზე, ან საერთოდ გაუქმებული ჰქონდეს აღნიშნული შტატი
(პოზიცია). ამიტომაც არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, სასამართლომ შესაძლოა
გათავისუფლებული დასაქმებულის სხვა ტოლფასი სამუშაოთი უზრუნველყოფა დაავალოს
დამსაქმებელს, ან თუ არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე ესეც ვერ ხერხდება კონკ
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რომელიც დამსაქმებლის მიერ 7 დღიანი ვადის უშედეგოდ გასვლიდან აითვლება.
 	 საპროცესო სამართლის მიხედვით, მტკიცების ტვირთი, როგორც წესი, მოსარჩელეს აკისრია. გამომდინა
რე იქიდან, რომ ის იწყებს სასამართლო დავას, მანვე უნდა მიუთითოს სასამართლოს კონკრეტულ ფაქტებ
ზე და წარადგინოს შესაბამისი მტკიცებულებები, რომელიც მისი უფლების დარღვევას დაადასტურებს.
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რეტული ოდენობის კომპენსაციის გადახდა დააკისროს დამსაქმებელს დასაქმებულის სასარ
გებლოდ. თუკი დასაქმებულის სასარჩელო მოთხოვნას პირვანდელ სამუშაო ადგილზე აღ
დგენა წარმოადგენს, როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, დასაქმებულის უფლებადამცველები
უმეტეს შემთხვევაში დამსაქმებლის ბრალით გამოწვეული იძულებითი მოცდენისთვის შრომის
ანაზღაურების სრულად მიცემასაც ითხოვენ. დამსაქმებლის ბრალით გამოწვეული იძულებით
მოცდენად კი ჩაითვლება პერიოდი დასაქმებულთან შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტიდან
დამსაქმებლის გადაწყვეტილების სასამართლოს მიერ უკანონოდ ცნობამდე. გამოდის, რომ
დასაქმებულის სამსახურში აღდგენასთან ერთად, განვლილი პერიოდისთვის დასაქმებულის
თვის მისაცემი ყოველთვიური ანაზღაურების გადახადა დამსაქმებელს მაინც დაეკისრება.
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, დასაქმებულთან შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტისას
არსებითი მნიშვნელობისაა დასაქმებულის გამოუყენებელი შვებულების ბედი.
ი შრომის
კოდექსი ცალსახად ადგენს, რომ შრომითი ხელშეკრულების დამსაქმებლის ინიციატ
 ივით
შეწყვეტისას დამსაქმებელი ვალდებულია დასაქმებულს აუნაზღაურ
 ოს გამოუყ ენებელი შვე
ბულება შრომითი ურთიერთობის ხანგრ
 ძ ლივობის პროპორციულ
 ად.
ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, რომ შრომითი ურთიერთობის პერიოდში ანაზღაურებადი შვებუ
ლებით სარგებლობისათვის აუცილებელია დასაქმებულის მიერ დამსაქმებლისთვის განცხადე
ბით მიმართვა და შვებულების მოთხოვნა, წინააღმდეგ შემთხვევაში, დასაქმებული დაკარგავს
მას (ანაზღაურებად შვებულებას) მოქმედ შრომით ურთიერთობაში. შრომითი ურთიერთობის
დამსაქმებლის მიერ შეწყვეტისას კი დასაქმებული არ კარგავს გამოუყენებელი შვებულების
ანაზღაურების უფლებას, მიუხედავად იმისა, რომ ურთიერთობის პერიოდში მას შვებულება არ
მოუთხოვია. ამასთან, ბათილია შრომითი ხელშეკრულების ის პირობა, რომლითაც ანაზღაუ
რებადი შვებულებით ყოველწლიურად სარგებლობის უფლება დათმობილი ან უარყოფილია.
შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისას დამსაქმებელი ვალდებულია დასაქმებულთან
მოახდინოს საბოლოო ანგარიშსწ ორება არა უგვიან ეს 7 კალენდარული დღისა, თუ შრო
მითი ხელშეკრულებით ან კანონით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული.

5.8 გაფიცვა და ლოკაუტი
შრომის უფლების, როგორც ერთ-ერთი მთავარი სოციალ
 ური უფლების განხორციელ
 ე
ბისას, დასაქმებულებისთვის გაფიცვის შესაძლებლობის მინიჭება როგორც საქართველოს
კონსტ
 იტუციით ისე საერთაშორისო შრომის სამართლებრივი აქტებითაა განმტ
 კ იცებული.
შრომის კოდექსის მიხედვით, გაფიცვა ეს არის დავის შემთხვევაში დასაქმებულის
დროებ ითი ნებაყოფლობითი უარი შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალ
დებულებების მთლიან ად ან ნაწილობრივ შესრულებაზე. ლოკაუტი კი არის დავის შემთხ
ვევაში დამსაქმებლის დროებ ითი ნებაყოფლობითი უარი შრომითი ხელშეკრულებით გათ
ვალისწინებული ვალდებულებების მთლიან ად ან ნაწილობრივ შესრულებაზე, რომელიც
არ შეიძლება 90 კალენდარულ დღეზე მეტხანს გაგრძ ელდეს.
დავა განიმარტება, როგორც შრომითი ურთიერთობის დროს წარმოშობილი უთანხმ ო
ება, რომლის გადაწყვეტაც შრომითი ხელშეკრულების მხარეთა კანონიერ ინტერესებში
შედის. განასხვ ავებენ ინდივიდუალ
 ურ და კოლექტიურ დავას. ინდივიდუალ
 ური დავა უნ
და გადაწყდეს მხარეთა შორის შემათანხმ ებელი პროცედურებით, რაც გულისხმ ობს დასაქ
მებულსა და დამსაქმებელს შორის პირდაპირი მოლაპარაკებების გამართვას.
ას ხოლო
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კოლექტიურ
 ი დავა (დავა დამსაქმებელსა და დასაქმებულთა ჯგუფს (არანაკლებ 20 და
საქმებული) ან დამსაქმებელსა და დასაქმებულთა გაერთიან ებას შორის) უნდა გადაწყდეს
მხარეთა შორის შემათანხმ ებელი პროცედურებით, რაც გულისხმ ობს დამსაქმებელსა და
დასაქმებულთა ჯგუფს ან დამსაქმებელსა და დასაქმებულთა გაერთიან ებას შორის პირდა
პირი მოლაპარაკებების გამართვას ან მედიაციას ერთ-ერთი მხარის მიერ საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებ იდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრ
 თ
 ელობისა და სოციალ
 ური
დაცვის მინისტრ
 ისთვის შესაბამისი წერილობითი შეტყობინების გაგზავნის შემთხვევაში.
მიუხედავად იმისა, რომ გაფიცვის უფლება საქართველოს კონსტიტუციითა და საერთა
შორისო სამართლებრივი აქტებითაა განმტკიცებული, აუცილებელია, რომ გაფიცვა კა
ნონით დადგენილი პროცედურული წესების დაცვით განხორციელდეს,
ეს წინააღმდეგ
შემთხვევაში საქმე უკანონო გაფიცვასთან გვექნება, რომელიც განსხვავებით კანონიერი
გაფიცვისგან შესაძლოა დასაქმებულის წინააღმდეგ დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზო
მის გამოყენების ან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძველი გახდეს. იმისთვის, რომ
გაფიცვა კანონიერად ჩაითვალოს, აუცილებელია, რომ გაფიცვის უფლების გამოყენებას წინ
უძღოდეს შრომითი ურთიერთობის მხარეთა შორის არსებული დავის წარმოება და შემა
თანხმებელი პროცედურების გამოყენება. იმ შემთხვევაში თუ შემათანხმებელი პროცედურები
შედეგს ვერ გამოიღებს და მხარეებს შორის დავა ვერ მოგვარდება დასაქმებულებს უფლება
ეძლევათ გაფიცვის უფლება გამოიყენონ. მოლაპარაკებების ნებისმიერ სტადიაზ ე, შეთანხმ ე
ბის მისაღწევად მხარეს უფლება აქვს, წერილობით მიმართოს საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს
მედიაციის დაწყების მიზნით დავის მედიატორის დანიშვნის თაობ აზე. აღნიშნული შეტყობინე
ბის საფუძველზე მინისტრი ნიშნავს დავის მედიატ
 ორს შესაბამისი წესის თანახმად.134
კოლექტიურ
 ი დავის დროს გაფიცვისა და ლოკაუტის უფლება წარმოიშობა საქარ
თველოს ოკუპირებული ტერიტორიებ იდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრ
 თ
 ელობისა და სო
ციალ
 ური დაცვის მინისტრისათვის წერილობითი შეტყობინების გაგზავნიდან ან მინისტრ
 ის
მიერ საკუთარი ინიციატ
 ივით დავის მედიატ
 ორის დანიშვნიდან 21 კალენდარული დღის
გასვლისთანავე.
ე გაფიცვის ან ლოკაუტ
 ის დროს მხარეებ ი ვალდებული არიან, განაგრძ ონ
შემათანხმ ებელი პროცედურები.
ინდივიდუალური დავის დროს მხარეებმა გაფიცვის ან ლოკაუტის დაწყებამდე არანაკლებ
3 კალენდარული დღით ადრე ერთმანეთს, ხოლო კოლექტიური დავის დროს დამატებით მი
ნისტრს წერილობით უნდა შეატყობინონ გაფიცვის ან ლოკაუტის დრო, ადგილი და ხასიათი.
გაფიცვის კანონიერ
 ებისთვის აუცილებელია, რომ ზემოთ მითითებული წესები განუხრე
ლად შესრულდეს, წინააღმდ
 ეგ შემთხვევაში, შესაძლოა, გაფიცვა უკანონოდ იქნეს ცნობი
ლი სასამართლოს მიერ, რაც უფლებამოსილს გახდის დამსაქმებელს შეწყვიტოს დასაქმე
ბულთან დადებული შრომითი ხელშეკრულება.
გაფიცვის ან ლოკაუტ
 ის დროს დამსაქმებელი არ არის ვალდებული, მისცეს დასაქმე
ბულს შრომის ანაზღაურ
 ება.
გაფიცვის უფლება აბსოლუტური უფლებას არ წარმოადგენს და ზოგიერთ შემთხვევებში
ის შეიძლება კანონით შეიზღუდოს.135
 	 მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის არსებობის შემთხვევაში, მინისტრი უფლებამოსილია, მხარის წერი
ლობითი მიმართვის გარეშე დავის ნებისმიერ სტადიაზე საკუთარი ინიციატივით დანიშნოს მედიატორი.
135
 	 იხილეთ შრომის კოდექსის 65-ე და 67-ე მუხლები.
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სამეწარმეო სამართალი

6.1 ზოგადად
სამეწარმეო სამართალი ბიზნესურთიერთობების მარეგულირებელი ერთ-ერთი უმნიშვ
ნელოვანესი დარგია. ქვეყნები, რომლებშიც სამეწარმეო სამართლებრივი კანონმდ
 ებლო
ბა დახვეწილია და ბიზნესდავებზე ეფექტური და დროულ
 ი მართლმ ს აჯულება გარანტირე
ბულია, ინვესტიციის განხორციელ
 ების კუთხით, ყოველთვის სასურველი და ხელსაყრელია.
ამიტომაც ნებისმიერ
 ი სახელმწ იფო დაინტერესებული უნდა იყოს ინვესტორისთვის მოქნი
ლი და გამართული სამეწარმეო სამართლებრივი ნორმებით უზრუნველყოფილი ბიზნეს
გარემოს შეთავაზებით. გამომდინარე იქიდან, რომ ხელსაყრელი სამეწარმეო და საგა
დასახადო კანონმდ
 ებლობა საწარმოებ ის დაფუძნებისა და ფუნქც
 იონ ირების რიცხობრივ
მაჩვენებელს ზრდის, ქვეყნის ეკონომიკა სამეწარმეო სამართლის მოქმედების კვალდაკ
ვალ ვითარდება. ამ კუთხით კონკურენციის გამძაფრება განსაკუთრებით შეიმჩნ ევა როგორც
ევროპის კავშირის წევრ ქვეყნებს, ისე ამერიკის შეერთებული შტატების შტატებს136  შორის.
თითოეუ ლ
 ი ქვეყანა/შტ
 ატი ბიზნესოპერატორებისთვის მისაღები, მოქნილი, ლიბერალური
სამეწარმეო და საგადასახადო კანონმდ
 ებლობის შეთავაზებაზეა ორიენტირებული, რათა
საწარმოთა დაფუძნებისა და მათი ოპტიმალური მუშაობ ის უზრუნველყოფის გზით, ქვეყნის
/შტ
 ატის ეკონომიკის გაძლიერ
 ებას შეუწყოს ხელი. ამდენად, სამეწარმეო სამართალი და
მისი მარეგულირებელი კანონმდ
 ებლობა ქვეყნის განვითარების ერთგვ არი ქვაკუთხედის
ფუნქც
 იას ასრულებს.
ქართულმა სამეწარმეო სამართალმა განვითარების საკმაოდ კონტრ
 ავერსული გზა
განვლო. საბჭოთა კავშირის დაშლისა და საქართველოს დამოუკ იდებლობის აღდგენის
კვალდაკვალ, დღის წესრიგში დადგა კაპიტალისტურ წყობაზე მორგებული კერძო სამართ
ლებრივი საკანონმდ
 ებლო ბაზის შექმნ ა. ბუნებრივია, სამეწარმეო სამართლის გამართული
სისტემის შექმნ ა განსაკუთრებით რთული და ამავე დროს, უმნიშვნელოვანესი იყო გეგ
მურ ეკონომიკაზე მორგებული ქვეყნისთვის. სწორედ ამ გამოწვევების გათვალისწინებით,
1994 წელს მიღებულ იქნა საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ. ეს კანონიც, სამო
ქალაქო სამართლის სხვა დარგების მსგავსად, უპირატესად გერმანული ანალოგის გავლე
ნით შეიქმნ ა. შესაბამისად, ქართული სამეწარმეო სამართლებრივი სისტემა მეტ-ნ აკლებად
რეგულირებადი ხასიათ
 ითა და ევროპული სამეწარმეო სამართლებრივი ღირებულებები
სადმი ერთგულებით ხასიათდებოდა. 1994 წელს მიღებულმა მეწარმეთა შესახებ საქარ
თველოს კანონმა 2008 წლის მარტშ ი რადიკალური ცვლილებები განიცადა, შედეგად,
136

მიჩნეულია, რომ ბიზნესის წარმოების კუთხით ყველაზე ხელსაყრელ საინვესტიციო გარემოს დელავერის,
ტეხასისა და ნიუ-ორკის შტატების სამეწარმეო სამართალი უზრუნველყოფს.
187

VI თავი

უმრავლეს საკითხებში, კონცეფციურ
 ად დაშორდა გერმანულ სამეწარმეო სამართლებრივ
კანონმდ
 ებლობას და შეიძლება ითქვ ას, რომ გარკვ ეულწილად ამერიკული (აშშ) სამართ
ლის ზეგავლენის ქვეშ მოექცა. 2008 წლიდან 2021 წლის ბოლომდე მოქმედ მეწარმეთა
შესახებ საქართველოს კანონი დერეგულირებადი ხასიათ
 ითა და საწესდებო ავტონომიის
ფარგლ
 ების გაფართოებ ით ხასიათდებოდა. 2008 წლის ცვლილებებით კანონმდ
 ებელმა,
სამეწარმეო სამართლებრივი ურთიერთობების მთელ რიგ ასპექტებში, კანონისმიერ რე
გულირებაზე უარი თქვა და მეწარმე სუბიექტებს თავისუფლება მიან იჭა, თავად საწესდებო
ავტონომიის ფარგლ
 ებში დაერ
 ეგულირებინათ საწარმოს შიდა ურთიერთობები. სწორედ
ამ მიზნით, 2008 წლიდან 2021 წლის ბოლომდე, მოქმედი კანონიდან ამოღებულ იქნა
მთელი რიგი მუხლები და კორპორაციულ-ს ამართლებრივი ურთიერთობის დარეგულირება
მეწარმე სუბიექტების მიხედულების ამარა დარჩა. ასეთმა რადიკალურმა ცვლილებებმა
მალევე დაიმსახურა სრულიად ლოგიკური კრიტიკა. მოსამართლე, რომელსაც სამეწარმეო
სამართლებრივი დავა უნდა გადაეწყვიტა, ფაქტობრივად, შესაბამისი ინსტ
რ
 უმენტის გარე
შე დარჩა. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის წამყვ ანი ქვეყნების სამართლებ
რივი მოცემულობისგან განსხ ვ ავებით, საქართველოში არ იყო განვითარებული ან მწირად
იყო განვითარებული ე.წ. კაუტ
 ელარული იურისპრ
 უდენცია, რაც მსხვილი კორპორაციებ ისა
და ადმინისტრ
 აციულ
 ი ორგანოებ ის პრაქტიკას მოიაზრებს. ასევე, არ იყო განვითარებუ
ლი საწესდებო რეგულირების კულტურა. მეწარმეებ ის უმრავლესობა საწარმოს დაფუძნე
ბის ეტაპზე შაბლონურ წესდებას იყენებდა და ფინანსების დაზოგვისა თუ საკითხისადმი
არასერიოზ ული დამოკიდებულების გამო, ინდივიდუალ
 იზებული, საკუთარ ბიზნესზე მორ
გებული წესდების შემუშავებას არ ახდენდა. მართალია, ამ პერიოდ
 ის (1994-2021 წლე
ბი) სასამართლო პრაქტიკა გარკვ ეულ საკითხებზე მართებულ და კარგად დასაბუთებულ
გადაწყვეტილებებს გვთავაზობდა, თუმცა, შეიძლება ითქვ ას, რომ აღნიშნულიც მხოლოდ
წერტილოვან ხასიათს ატარებდა და უდიდესი ნაწილი სამეწარმეო ურთიერთობისა, რეგუ
ლირების გარეშე რჩებოდა. ამდენად, დერეგულირებული, ფაქტობრივად, გამოშიგნული
კანონის, მწირი სასამართლო და კაუტ
 ელარული პრაქტიკისა და საწესდებო ავტონომიის
კულტურის განუვითარებლობის პირობებში, მწვავედ დადგა ახალი კანონის მიღების საჭი
როებ ა. სწორედ ამ გამოწვევების გათვალისწინებით, 2016 წლიდან მეწარმეთა შესახებ
ახალი კანონის პროექტზე დაიწყეს მუშაობ ა. ამ პროცესს საკმაოდ დიდი პერიოდ
 ი დას
ჭირდა. საბოლოოდ, მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონი მიღებულ იქნა 2021 წლის 4 აგ
ვისტოს და ძალაში შევიდა 2022 წლის 1 იანვრიდან. აღსანიშნავია, რომ დღეს მოქმედი
კანონის პროექტზ ე მუშაობ ისას კანონპრ
 ოექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება, ე.წ.
RIA (Regulatory Impact Assessment) განხორციელდა, რამაც კანონის მიღებამდე მისი
ნორმების ეკონომიკაზე მოქმედების ხასიათ
 ი შეაფ
 ასა.
მეწარმეთა შესახებ დღეს მოქმედმა კანონმა მთელი რიგი ხარვეზები ამოავსო. კანონის
ზოგადი ანალიზისას რამდენიმე მახასიათ
 ებელი შეიძლება გამოკვეთოთ:
1. მოქმედი კანონი, სტრუქტურის მხრივ, არსებით ცვლილებას არ ითვალისწინებს.
1994 წელს მიღებული კანონის მსგავსად, ახალ კანონშიც ვხვდებით ზოგად და კერძო
ნაწილებს. ზოგად ნაწილში ყველა მეწარმე სუბიექტისთვის საერთო წესებია მოცემული,
ხოლო კერძო ნაწილში თითოეუ ლ
 ი ორგანიზაციულ-ს ამართლებრივი ფორმისთვის დამახა
სიათ
 ებელი ინდივიდუალ
 ური ნორმებია თავმოყრილი.
2. ახალი კანონი, ერთგვარად, დიდაქტიკური ფუნქც
 იის მატარებლადაც გვევლინება
და მთელი რიგი განმარტებებით, სიცხადის შემომტან ნორმებს გვთავაზობს. მიჩნეულ
 ია,
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რომ ამ ტიპის ნორმები დამწყები მეწარმე სუბიექტებისთვის აღმზ რდ
 ელობით ფუნქც
 იას შე
ითავსებს და განჭვრეტადი სამართლის პირობებში, სუბიექტს. სამართლებრივი შედეგების
შესახებ წინარე ცოდნას მისცემს ახალი კანონის გარკვ ეულმა ნორმებმა ასევე გაითვალის
წინა ქართული სასამართლოებ ის საუკ ეთესო პრაქტიკა და მათი განმარტებით ნორმებში
იმპლ
 ემენტირება მოახდინა.
3. მიუხ ედავად იმისა, რომ ახალი კანონით დაბრუნდა კანონის მიერ სამეწარმეო სა
მართლის კორპუსი, საწესდებო ავტონომიას საკმაოდ ფართო არეალ
 ი მიეც
 ა. მოქმედი
კანონის 1-ელივე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის სა
ზოგადოებ ის, კომანდიტური საზოგადოებ ის, შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოე
ბის, კოოპ ერატივის წესდებით ან პარტნ იორთა შეთანხმ ებით, შეიძლება განისაზღვროს ამ
კანონით დადგენილისგან განსხ ვ ავებული წესები, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც, ნორ
მის შინაარსიდან და მიზნიდან გამომდინარე, ცხადია, რომ ის იმპერატიულ
 ია. ამავე მუხ
ლის მე-4 ნაწილის მიხედვით კი, სააქციო საზოგადოებ ის წესდებით ან აქციონ ერთა შე
თანხმ ებით, ამ კანონით დადგენილისგან განსხ ვ ავებული წესები შეიძლება განისაზღვროს
მხოლოდ კანონით დაშვებულ შემთხვევებსა და ფარგლ
 ებში. ამ ნორმების ფორმულირება
ცხადყოფს, რომ კანონმდებელი კანონისმიერ რეგულირებისა და საწესდებო ავტონომიის
ერთგვ არი ბალანსის პრინციპს ამკვ იდრებს. ერთადერთი ორგანიზაციულ-ს ამართლებრი
ვი ფორმა, რომელთან მიმართებითაც წესდებისმიერ
 ი სიხისტის პრინციპი პრივალირებს,
სააქციო საზოგადოებ აა; ხოლო სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის, კომან
დიტური საზოგადოებ ის, შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის და კოოპ ერატი
ვის შემთხვევაში, საწესდებო ავტონომიის ფარგლ
 ები ფართოა. თუ კანონის კონკრ
 ეტული
ნორმის შინაარსიდან ან მიზნიდან არ გამომდინარეობს, რომ მისი შეცვლა წესდებით არის
დასაშვები. მიუხ ედავად იმისა, რომ ახალი კანონით შემოთავაზებული კანონისმიერ
 ი იმ
პერატიულ
 ი ნორმებისა და საწესდებო ავტონომიის გაფართოებ ული ფარგლ
 ების ბალანსი
დადებითად არის შეფასებული, გარკვ ეულ მუხლებთან მიმართებით, აზრთ
 ა სხვადასხვ ა
ობა უკვე დაფიქსირდა. მაგალითისთვის, შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის
მარეგულირებელ ნორმებთან მიმართებით, მათ იმპერატიულ
 ობაზე მსჯელობისას ნორმის
შინაარსი და მიზანი შესაძლებელია კონტრ
 ავერსულად შეფასდეს, რამაც მეწარმე სუბიექ
ტისთვის პასუხგაუც
 ემელი შეკითხვები წარმოშვას. საბოლოოდ, შეიძლება ითქვ ას, რომ თი
თოეუ ლ
 ი ნორმის შინაარსის და მიზნის გათვალისწინებით, ყოველ კონკრ
 ეტულ შემთხვევაში
უნდა განისაზღვროს ნორმის ხასიათ
 ი და ბუნება. რაც შეეხ ება სამეწარმეო სამართლებრივი
ურთიერთობის იმ საკითხებს, რომლებიც მეწარმეთა შესახებ კანონით რეგულირებული არ
არის ან ამომწურავად არ არის მოწესრიგებული, შეიძლება მოწესრიგდეს წესდებით.
ახალი კანონის ზოგადი დახასიათ
 ების ბოლოს კი ყურადღებას ვამახვილებთ კანონის
254-ე მუხლის 1-ელ და მე-2 ნაწილებზე. 1-ელი ნაწილის მიხედვით, ამ კანონის ამოქმე
დებამდე რეგისტრ
 ირებული საწარმო ვალდებულია, ამ კანონის ამოქმედებიდან 2 წლის
ვადაში უზრუნველყოს სარეგისტრ
 აციო მონაცემების ამ კანონის მოთხოვნებთან შე
საბამისობა.
ა წინააღმდ
 ეგ შემთხვევაში, მარეგისტრ
 ირებელი ორგანო მეწარმეს სარეგის
ტრაციო მონაცემების ამ კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად განუ
საზღვრავს დამატებით, 3-თვიან ვადას, რომელიც აითვლება ადრესატისთვის შესაბამისი
გადაწყვეტილების ამ კანონით137 დადგენილი წესით გაცნობის დღიდან. ხარვეზის აღნიშ
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ნულ ვადაში აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში, შესაბამისი სამეწარმეო საზოგადოებ ისა და
სამეწარმეო საზოგადოებ ის ფილიალ
 ის რეგისტრაცია გაუქმებულად მიიჩნევა. მე-2 ნაწი
ლის შესაბამისად კი, ამ კანონის ამოქმედებამდე რეგისტრ
 ირებულ ინდივიდუალ
 ურ მეწარ
მესა და სამეწარმეო საზოგადოებ აზე ამ კანონის მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტ
 ის მოთხოვნები
ვრცელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი საფირმო სახელწოდების შეცვლას მო
ითხოვენ. მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონის მე-16 მუხლი საწარმოს საფირმო სახელ
წოდებასთან დაკავშირებით მთელ რიგ შეზღუდვებს ითვალისწინებს, რასაც მოგვიან ებით
შევეხებით.
მიუხ ედავად იმისა, რომ საქართველო ევროპის კავშირის [A1] წევრ-ქ ვ ეყანას არ წარ
მოადგენს, ჩვენს სახელმწ იფოს განვითარების გეზი სწორედ ამ მიმართულებით აქვს აღე
ბული. მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონიც სწორედ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკ
რულებით ნაკისრი ვალდებულებების გათვალისწინებით იქნა შემუშავებული. ამიტომაც
მნიშვნელოვანია ევროპის კავშირის სივრც
 ეში ამ კუთხით არსებული გამოწვევების გააზ
რებაც. ხსენების ღირსია ევროპის კავშირის საკორპორაციო სამართლებრივი დირექტი
ვები, რომლებიც წევრი-სახელმწ იფოებ ისთვის ბიზნესის წარმოებ ის ჩარჩო-წესებს ადგენს.
კონვენციებ ი კონტინენტური ევროპის სამართლის ქვეყნების სამართლებრივ ღირებულე
ბებზეა აგებული და ანგლ
 ო-ამერიკული სამართლის სისტემის ქვეყნებისგან განსხ ვ ავებით,
მეტი კონსერვატიულ
 ობითა და რადიკალური ცვლილებებისადმი კარჩაკეტილობით ხა
სიათდებიან. ბოლო დრომდე, დიდი ბრიტანეთი, რომელიც ანგლ
 ო-ამერიკული სამართ
ლის სისტემას განეკუთვნება ევროპის კავშირის შემადგენლობაში შედიოდ
 ა, რაც ერთგვ არ
უნიკალურობას სძენდა ევროპის კავშირის საკორპორაციო სამართალს, რამეთუ ბრიტა
ნული საკორპორაციო სამართლებრივი სისტემა მოქნილი და ახლებური რეგულაციებ ით
სხვა წევრ- ს ახელმწ იფოებს მძლავრ კონკურენციას უწევდა. მაგალითისთვის, ბრიტანულ
სამართალში შემოღებულმა სამეწარმეო საქმიან ობის განხორციელ
 ების ორგანიზაციულმა
ფორმამ – ე.წ. Limited-მა, რომლის დაფუძნებაც 1 ფუნტი სტერლინგითაც შეიძლებოდა,
სერიოზ ული თავსატეხი გაუჩ ინა სხვა წევრ- ს ახელმწ იფოებს, რამაც განაპირობა კიდეც გერ
მანიაშ ი შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის სამართლის რეფორმა და კომპანი
ის დაფუძნების ეტაპზე დადგენილი ხისტი რეგულაციებ ის ერთგვ არი შემსუბუქება. თუმცაღა,
2020 წლის 31 იანვარს ბრიტანეთმა საერთოდ დატოვა ევროპის კავშირი.138

6.2 სამეწარმეო საქმიანობისა და მეწარმე სუბიექტის ცნება
მეწარმის ცნებასა და სამეწარმეო საქმიანობის ფარგლებს მეწარმეთა შესახებ სა
ქართვ ელოს ახალი კანონი ახლებურად, უფრო ზუსტი ფორმულირებით გვთავაზობს. ამ
კანონის მიხედვით, მეწარმედ მიიჩნევა ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელსაც აქვს
საწარმო. ხოლო საწარმო არის სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების ორგანიზებუ
ლი სისტემა. თავის მხრივ, სამეწარმეო საქმიანობად მიიჩნევა მოგების მიღების მიზნით
განხორციელებული მართლზომიერი, არაერთჯერადი, დამოუკიდებელი და ორგანიზებუ
ლი საქმიან ობა.
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 მართლზომიერება,
ა გულისხმ ობს საქმიან ობის კანონმდ
 ებლობის შესაბამისად გან
ხორციელ
 ებას, შესაძლებელია, კანონი ზუსტად არ ითვალისწინებდეს აღნიშნული საქმია
ნობის სახეს, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ კონკრეტული სუბიექტის ქმედება არ ეწინააღ
მდეგებოდეს მოქმედ კანონმდ
 ებლობას. მართლზომიერ
 ი არ იქნება ქმედება, რომელიც
აკრძ ალულია კანონით, ან რომელიც მოითხოვს სპეციალ
 ურ ლიცენზიას/ნ ებართვას და სუ
ბიექტი მას აღნიშნულის გარეშე ახორციელ
 ებს.
 არაერთჯერადობაში იგულისხმ ება საქმიან ობის განხორციელ
 ება სისტემატურად.
ამ დროს მთავარი განმს აზღვრელი შესაძლებელია იყოს არა კონკრ
 ეტული მოქმედებების
რაოდ
 ენობა, არამედ სუბიექტის მიერ თავისი საქმიან ობის არაერთჯერადობის განზრახვა.
 მოგების მიღების მიზანი - ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რომელიც მე
წარმე სუბიექტებსა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს განასხვ ავებს
ერთმანეთისაგან. სწორედ მოგების მიღების მიზნით იქმნ ება კონკრ
 ეტული მეწარმე სუბიექ
ტი, ხოლო რეალ
 ურად მიიღო თუ არა მან მოგება, ამას სამეწარმეო საქმიან ობის ცნებისთ
ვის მნიშვნელობა არ აქვს.
 დამოუკიდებლობა მოიაზრებს საკუთარი სახელით უფლება-მოვალეობ ების გან
ხორციელ
 ებას. ამ შემთხვევაში იგულისხმ ება სუბიექტის დამოუკ იდებლობა, თავად გან
საზღვროს მმართველობითი ორგანოებ ი, კონკრ
 ეტულ საკითხზე პასუხისმგ
 ებელი პირები
და მართოს რისკები.
 ორგანიზებულობაში კი იგულისხმ ება სუბიექტის რეგისტრ
 აცია კანონმდ
 ებლობით
განსაზღვრული ერთ-ერთი სამართლებრივი ფორმით.
ინდივიდუალ
 ური მეწარმე საქმიან ურთიერთობაში თავის უფლებებს ახორციელ
 ებს და
მოვალეობ ებს ასრულებს, როგორც ფიზიკური პირი. ინდივიდუალ
 ური მეწარმე სამეწარმეო
საქმიან ობიდან წარმოშობილი ვალდებულებებისთვის კრედიტორის წინაშე პასუხს აგებს
პირადად, მთელი თავისი ქონებით, თუ ინდივიდუალ
 ურ მეწარმესა და კრედიტორს შორის
შეთანხმ ებით (გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით განსაზღვრული ხელშეკრუ
ლების სტანდარტული პირობებისა) სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. აღნიშნულის
საპირისპიროდ, სამეწარმეო საზოგადოებ ის ფორმით სამეწარმეო საქმიან ობის განმახორ
ციელ
 ებელი იურიდიულ
 ი პირის პასუხისმგ
 ებლობა, როგორც წესი, შემოიფარგლ
 ება თავად
საზოგადოებ ის ქონებით. თუმცა, სამეწარმეო საზოგადოებ ის სხვადასხვ ა ფორმის მიხედვით
პასუხისმგ
 ებლობის საკითხიც დივერსიფიცირებულია. აღნიშნულის შესახებ უფრო დაწვრი
ლებით იხილეთ შემდგომ თავებში.
სამეწარმეო საქმიან ობის ცნების უკეთ იდენტიფიცირებისთვის, მნიშვნელოვანია გან
ვიხილოთ, თუ რა არ ითვლება სამეწარმეო საქმიან ობად. მეწარმეთა შესახებ კანონის შე
საბამისად, სამეწარმეო საქმიან ობად არ მიიჩნევა ფიზიკური პირების სახელოვნებო, სა
მეცნიერ
 ო, სამედიცინო, არქიტექტურული, საადვოკატო, საარბიტრაჟო, სამედიატ
 ორო,
სანოტარო, აუდიტორული ან საკონსულტაციო (მათ შორის, საგადასახადო კონსულტანტ
თა) საქმიან ობა, აგრეთვე ფიზიკური პირების ან იურიდიულ
 ი პირების ან სხვა ორგანიზა
ციულ
 ი წარმონაქმნ ების მიერ ელექტრ
 ოენ ერგიის გამანაწილებელ ქსელთან მიერთებული
მიკროსიმძლავრის ელექტრ
 ოსადგურით სარგებლობა შესაბამისი კანონმდ
 ებლობით დად
გენილი წესით.
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ასევე სამეწარმეო საქმიან ობად არ მიიჩნევა ფიზიკური პირების სასოფლო-სამეურნეო
ან სატყეო-სამეურნეო საქმიან ობა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მის განსახორციელ
 ებ
ლად მუდმივად დასაქმებულია 5 პირი მაინც, რომელიც არ არის წარმოებ ის მფლობელის
ოჯახის წევრი. ასეთ შემთხვევაში, საქმიან ობის განხორციელ
 ებისთვის აუცილებელია მე
წარმის სამართლებრივი ფორმის დაფუძნება. თუ სპეციალ
 ური კანონით სხვა რამ არ არის
დადგენილი, ზემოთ აღნიშნული საქმიან ობის განმახორციელ
 ებელ ფიზიკურ პირებს − თა
ვისუფალი პროფესიის წარმომადგენლებს, შეუძლიათ გამოიყენონ ამ კანონით განსაზღვ
რული მეწარმის სამართლებრივი ფორმები.

6.3 საწარმოს დაფუძნება
მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად, განსაზღვრული მეწარმე სუბიექ
ტების რეგისტრ
 აცია სავალდებულოა. აღნიშნული სუბიექტები წარმოშობილად ითვლებიან
მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრ
 შ ი რეგისტრ
 ა
ციის მომენტიდან.
მეწარმე სუბიექტის რეგისტრ
 აციას ახორციელ
 ებს საქართველოს იუსტიციის სამინისტ
როს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიულ
 ი პირი – საჯარო
რეესტრ
 ის ეროვნული სააგ
 ენტო (შემდგომში – მარეგისტრ
 ირებელი ორგანო). მეწარმე სუ
ბიექტის რეგისტრ
 აცია მოიცავს როგორც სახელმწიფო, ისე საგადასახადო რეგისტრ
 აციას.
სწორედ ამიტომ, მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ
 ი პირების
რეესტრ
 შ ი დაცული მონაცემები რეგისტრ
 აციის, რეგისტრ
 ირებულ მონაცემებში ცვლილებე
ბისა და მათი გაუქმების შესახებ მარეგისტრ
 ირებელი ორგანოს მიერ ელექტრ
 ონულად ეგ
ზავნება საქართველოს ფინანსთ
 ა სამინისტრ
 ოს მმართველობის სფეროში შემავალ საჯარო
სამართლის იურიდიულ პირს − შემოსავლების სამსახურს.
მნიშვნელოვანია, რომ რეესტრ
 შ ი რეგისტრ
 ირდება მხოლოდ სოლიდარული პასუხისმ
გებლობის საზოგადოებ ის, კომანდიტური საზოგადოებ ისა და შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლო
ბის საზოგადოებ ის პარტნ იორ
 ი/დამფუძნებელი.
სამეწარმეო საზოგადოებ ის დასაფუძნებლად ახალი კანონის თანახმად, აუცილებელია
სამეწარმეო საზოგადოების სადამფუძნებლო შეთანხმება,
ა რომელიც შეიცავს წესდებას
და მეწარმეთა შესახებ კანონის მე-5 მუხლით გათვალისწინებულ შემდეგ მონაცემებს:
ნებისმიერ
 ი სამართლ
 ებრივი ფორმის სამეწარმეო საზოგადოებ
 ის შემთხვევაში:
 	 სამეწარმეო საზოგადოებ ის საფირმო სახელწოდებას;
 	 სამეწარმეო საზოგადოებ ის იურიდიულ მისამართს;
 	 ყოველი პარტნ იორ
 ის/დამფუძნებლის საიდენტიფიკაციო მონაცემებს − სახელს, გვარს,
საცხოვრებელი ადგილის მისამართს და პირად ნომერს, ხოლო თუ პარტნ იორ
 ი იური
დიულ
 ი პირია − მის საფირმო სახელწოდებას, იურიდიულ მისამართს და საიდენტიფი
კაციო ნომერს;
 	 სამეწარმეო საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამო
სილი პირის, სამეთვალყურეო საბჭოს არსებობის შემთხვევაში − აგრეთვე სამეთვალ
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ყურეო საბჭოს წევრის საიდენტიფიკაციო მონაცემებს და უფლებამოსილების ვადას, თუ
ასეთი ვადა განსაზღვრულია;
 	 გენერალური სავაჭრო წარმომადგენლის არსებობის შემთხვევაში − მის საიდენტიფი
კაციო ან სარეგისტრ
 აციო მონაცემებს, აგრეთვე მისი უფლებამოსილების ვადას;
 	 პარტნ იორის წილის მმართველის არსებობის შემთხვევაში − მის საიდენტიფიკაციო ან
სარეგისტრ
 აციო მონაცემებს;
 	 სამეწარმეო საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამო
სილი პირის, სამეთვალყურეო საბჭოს არსებობის შემთხვევაში − აგრეთვე სამეთვალ
ყურეო საბჭოს წევრთ
 ა რაოდ
 ენობას და მათი დანიშვნისა და გათავისუფლების წესს, თუ
ეს საკითხები ამ კანონისგან განსხ ვ ავებულად არის მოწესრიგებული, ასევე აღნიშნულ
წევრთ
 ა უფლებამოსილებას;
 	 ერთობლივი წარმომადგენლობისგან139 განსხ ვავებული ფორმის წარმომადგენლობის
არსებობის შემთხვევაში − მის აღწერას.
კომანდიტური საზოგადოებ
 ის შემთხვევაში დამატებით:
 	 ინფორმაციას იმის თაობ აზე, თუ რომელი პარტნ იორ
 ია კომანდიტი და ინფორმაციას
მისი შენატანის ოდენობის შესახებ.
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებ
 ის შემთხვევაში, დამატებით:
 	 იმ წილების ოდენობას, რომლებიც გასცა შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოე
ბამ საზღაურ
 ის სანაცვლოდ, მიუხ ედავად იმისა, მიღებული აქვს თუ არა ამ სამეწარმეო
საზოგადოებ ას საზღაურ
 ი (განთავსებული წილი), აგრეთვე კაპიტალში პარტნ იორთა წი
ლობრივ მონაწილეობ ას. ისინი გამოხატული უნდა იყოს პროცენტებით და მათი ჯამი
უნდა შეადგენდეს 100 პროცენტს;
 არსებობის შემთხვევაში − დაფუძნების მომენტისთვის კაპიტალის მაქსიმალურ ოდე
ნობას, რომლის ფარგლ
 ებშიც შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ას შეუძლია
მომავალში მიიღოს წილების განთავსების შესახებ გადაწყვეტილება (ნებადართული
კაპიტალი);
 	 არსებობის შემთხვევაში − დაფუძნების მომენტისთვის გამოშვებული წილების ოდენო
ბას, აგრეთვე ინფორმაციას მათი განთავსების შემთხვევაში კაპიტალში პარტნ იორთა
არსებული წილებისა და პროცენტული მონაწილეობ ის ხელახალი გადანაწილების თა
ობაზე;
 	 არსებობის შემთხვევაში − წილების ნომინალურ ღირებულებას;
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მეწარმეთა შესახებ კანონის მიხედვით, თუ სამეწარმეო საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელი ორგანო რამდე
ნიმე წევრისგან შედგება, ისინი წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას მხოლოდ ერთობლივად ახორ
ციელ
 ებენ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც წესდება ადგენს ერთი ან რამდენიმე პირის ერთპიროვნულ
წარმომადგენლობას ან რამდენიმე პირის ერთობლივ წარმომადგენლობას ან უშვებს ასეთ შესაძლებ
ლობას.
193

VI თავი

 	 სპეციალ
 ურ პირობას, რომელიც ზღუდავს წილების გასხვ ისებას, ასეთი შეზღუდვის არ
სებობის შემთხვევაში;
 	 თითოეუ ლ
 ი კლასის წილთან მიმართებით წილების ნომინალურ ღირებულებას
(არსებობის შემთხვევაში) და სპეციალ
 ურ პირობას, რომელიც ზღუდავს წილების გასხ
ვისებას (ასეთი შეზღუდვის არსებობის შემთხვევაში).
სააქციო საზოგადოებ
 ის შემთხვევაში, დამატებით:
 	 სააქციო საზოგადოების რეგისტრ
 აციის მომენტისთვის განთავსებული კაპიტალის ოდე
ნობას;
 	 კაპიტალის მაქსიმალურ ოდენობას, რომლის ფარგლ
 ებშიც სააქციო საზოგადოე
ბას შეუძლია მომავალში მიიღოს აქციებ ის განთავსების შესახებ გადაწყვეტილება
(ნებადართული კაპიტალი), აგრეთვე აქციებ ის ნომინალურ ღირებულებას (არსებობის
შემთხვევაში);
 	 სააქციო საზოგადოების დაფუძნების მომენტისთვის განთავსებული აქციებ ის ნომინა
ლურ ღირებულებას (არსებობის შემთხვევაში) და მათ ოდენობას, ხოლო ნომინალური
ღირებულების გარეშე განთავსებული აქციებ ის შემთხვევაში − მათ ოდენობას;
 	 სპეციალ
 ურ პირობას, რომელიც ზღუდავს აქციებ ის გასხვ ისებას, ასეთი შეზღუდვის არ
სებობის შემთხვევაში;
 	 თითოეუ ლ
 ი კლასის აქციასთან მიმართებით სააქციო საზოგადოებ ის დაფუძნების მო
მენტისთვის განთავსებული აქციებ ის ნომინალურ ღირებულებას (არსებობის შემთხვე
ვაში) და მათ ოდენობას, ხოლო ნომინალური ღირებულების გარეშე განთავსებული
აქციებ ის შემთხვევაში − მათ ოდენობას;
 	 სპეციალ
 ურ პირობას, რომელიც ზღუდავს აქციებ ის გასხვ ისებას, ასეთი შეზღუდვის არ
სებობის შემთხვევაში;
 	 სააქციო საზოგადოების დაფუძნების მომენტისთვის განთავსებული კაპიტალის განაღ
დებული ნაწილის (განაღდებული კაპიტალი) ოდენობას;
 	 არაფულადი შენატანის სანაცვლოდ გამოშვებული აქციებ ის ნომინალურ ღირებულებას,
ხოლო ნომინალური ღირებულების გარეშე გამოშვებული აქციებ ის შემთხვევაში − მათ
ოდენობას, შენატანის სახეს და შენატანისთვის ვალდებული პირის სახელს/ს ახელწო
დებას;
 	 სააქციო საზოგადოების დაფუძნებასთან, აგრეთვე ლიცენზიის/ნ ებართვის მოპოვებას
თან დაკავშირებულ იმ არსებულ ან სავარაუდ
 ო ხარჯებს, რომლებიც სააქციო საზოგა
დოებ ამ უნდა გაიღოს;
 	 დაფუძნებასთან, აგრეთვე ლიცენზიის/ნ ებართვის მოპოვებასთან დაკავშირებული მოქ
მედებების განხორციელ
 ებაში მონაწილე პირთა მიერ სააქციო საზოგადოებ ისგან მიღე
ბულ ან მისაღებ ეკონომიკურ სარგებელს.
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სამეწარმეო სამართალი

კოოპერატივის შემთხვევაში დამატებით:
 	 ინფორმაციას პაის ნომინალური ღირებულების შესახებ.
ყურადსაღებია, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი ზოგიერთი მონაცემის/ინფორმაციის ცვლი
ლება გადაწყვეტილების წესდების ცვლილებისთვის საჭირო უმრავლესობით მიღებას მო
ითხოვს. კერძოდ, ამ ტიპის გადაწყვეტილების მიღება საჭიროა:
 - 	 ნებისმიერი სამართლებრივი ფორმის სამეწარმეო საზოგადოებ ის შემთხვევაში,
ისეთი მონაცემის/ინფორმაციის ცვლილებისას, როგორიცაა სამეწარმეო საზოგა
დოებ ის საფირმო სახელწოდება; სამეწარმეო საზოგადოებ ის იურიდიულ
 ი მისამარ
თი; სამეწარმეო საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფ
ლებამოსილი პირის, სამეთვალყურეო საბჭოს არსებობის შემთხვევაში − აგრეთვე
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა რაოდ
 ენობა და მათი დანიშვნისა და გათავისუფ
ლების წესი, თუ ეს საკითხები მეწარმეთა შესახებ კანონისგან განსხ ვ ავებულად არის
მოწესრიგებული, ასევე აღნიშნულ წევრთ
 ა უფლებამოსილება; მეწარმეთა შესახებ
კანონით გათვალისწინებული ერთობლივი წარმომადგენლობისგან განსხ ვ ავებული
ფორმის წარმომადგენლობის არსებობის შემთხვევაში − მისი აღწერა;
- 	 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების შემთხვევაში, ისეთი მონაცემის/
ინფორმაციის ცვლილებისას, როგორიცაა დაფუძნების მომენტისთვის კაპიტალის
მაქსიმალური ოდენობა, რომლის ფარგლ
 ებშიც შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის სა
ზოგადოებ ას შეუძლია მომავალში მიიღოს წილების განთავსების შესახებ გადაწყვე
ტილება (ნებადართული კაპიტალი); არსებობის შემთხვევაში − დაფუძნების მომენ
ტისთვის გამოშვებული წილების ოდენობა, აგრეთვე ინფორმაცია მათი განთავსების
შემთხვევაში კაპიტალში პარტნ იორთა არსებული წილებისა და პროცენტული მონა
წილეობ ის ხელახალი გადანაწილების თაობ აზე;
- 	 სააქციო საზოგადოებისა და კოოპ ერატივის შემთხვევაში, საწარმოს სარეგისტრ
 აცი
ოდ აუცილებელი ნებისმიერ
 ი მონაცემის/ინფორმაციის ცვლილების შემთხვევაში.
სადამფუძნებლო შეთანხმ ებასთან ერთად, მარეგისტრ
 ირებელ ორგანოს წარედგინება
სამეწარმეო საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსი
ლი თითოეუ ლი პირის თანხმ ობა ამ ფუნქც
 იის შესრულებაზე, გარდა იმ შემთხვევისა, რო
დესაც მათი ნება სამეწარმეო საზოგადოებ ის სადამფუძნებლო შეთანხმ ებაშია გამოხატული.
საქართველოს მოქალაქეობ ის არმქ ონე ფიზიკური პირის ან უცხო სახელმწ იფოს იური
დიულ
 ი პირის შემთხვევაში, სამეწარმეო საზოგადოებ ის სადამფუძნებლო დოკუმენტი უნდა
შეიცავდეს საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოში რეგისტრ
 ირებული სამეწარმეო
საზოგადოებ ისთვის დადგენილ ეკვივალენტურ მონაცემებს, რომლებიც გამოიყენება სა
ქართველოში სანოტარო მოქმედებების შესრულების დროს პირის იდენტიფიკაციისთვის.
რაც შეეხ ება წესდებას, მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონის თანახმად, ნებისმიერ
 ი სა
მართლებრივი ფორმის სამეწარმეო საზოგადოების წესდება უნდა შეიცავდეს, სულ მცირე,
შემდეგ მონაცემებს:
 	 სამეწარმეო საზოგადოებ ის სამართლებრივ ფორმას;
 	 სამეწარმეო საზოგადოებ ის საქმიან ობის საგანს. საქმიან ობის საგნად შეიძლება მიეთ
 ი
თოს როგორც ზოგადი სამეწარმეო საქმიან ობა, ისე კონკრ
 ეტული საქმიან ობის საგანი;
195

VI თავი

 	 პარტნ იორთა შორის შეთანხმ ებულ შეზღუდვას წილზე საკუთრების უფლებასთან დაკავ
შირებით, ასეთი შეთანხმ ების არსებობის შემთხვევაში;
 	 ინფორმაციას პარტნ იორთა შეთანხმ ების არსებობის თაობ აზე, თუ ასეთი შეთანხმ ება
არსებობს.
იმისათვის, რომ სამეწარმეო საზოგადოებ ის დაფუძნება გაზრდ
 ილ ხარჯებთან არ იყოს
დაკავშირებული და ე.წ „სტარტ აპებს“ გაუმ არტივდეთ ბიზნესის რეგისტრ
 აცია, შემუშავე
ბულ იქნა სტანდარტული წესდების ფორმები. სტანდარტული წესდებები, სამეწარმეო სა
ზოგადოებ ის სამართლებრივი ფორმების მიხედვით, დამტკ იცებულია საქართველოს იუს
ტიციის მინისტრ
 ის მიერ. ამასთან, მინისტრ
 ის მიერ სტანდარტულ წესდებაში ცვლილების
განხორციელ
 ება ან მისი გაუქმება არ გამოიწვევს იმ სამეწარმეო საზოგადოებ ის წესდებაში
ცვლილების შეტანის საჭიროებ ას, რომელსაც რეგისტრ
 აციის მიზნებისთვის გამოყენებული
ჰქონდა იმ მომენტისთვის მოქმედი სტანდარტული წესდება, გარდა იმ შემთხვევისა, რო
დესაც სტანდარტულ წესდებაში ცვლილების განხორციელ
 ების ან მისი გაუქმების მიზეზი
კანონის შესაბამისი ცვლილებაა, რომელიც სამეწარმეო საზოგადოებ ას ავალდებულებს,
უზრუნველყოს წესდების კანონის იმპერატიულ მოთხოვნასთან შესაბამისობა.
როგორც სადამფუძნებლო შეთანხმ ების, ისე სტანდარტული წესდების ფორმების მოძი
ება ბიზნესის რეგისტრ
 აციის მსურველი მეწარმისთვის ძალიან მარტივია. საჯარო რეესტრ
 ის
ეროვნული სააგ
 ენტოს ვებგვ ერდის სამეწარმეო რეესტრ
 ის განყოფილებაში, სამეწარმეო
საზოგადოებ ის ფორმების სპეციფიკაციის გათვალისწინებით, სადამფუძნებლო შეთანხმ ე
ბის ნიმუშებს ვხვდებით. აქვეა მოცემული ბმული, სადაც ხელმისაწვდომია საქართველოს
იუსტიციის მინისტრ
 ის 2021 წლის 29 ნოემბრ
 ის №791 ბრძანებით დამტკ იცებული სამე
წარმეო საზოგადოებ ის სტანდარტული წესდებები. თავის მხრივ, მეწარმეთა შესახებ ახა
ლი კანონის დათქმ ის შესაბამისად, თუ დამფუძნებლების მიერ შემუშავებული წესდება არ
არსებობს, სტანდარტული წესდება მიიჩნევა სამეწარმეო საზოგადოებ ის სადამფუძნებლო
შეთანხმ ების ნაწილად. საბოლოოდ შეგვიძლია დავასკვ ნათ, რომ ბიზნესის რეგისტრ
 აციის
მსურველის მიერ სადამფუძნებლო შეთანხმ ების შესაბამისი ნიმუშის სწორად შევსების შემ
თხვევაში, რომელიც იმთავითვე შეიცავს დანაწესს სტანდარტული წესდების გამოყენების
შესახებ, მარეგისტრ
 ირებელი ორგანო სტანდარტული წესდების წარდგენას აღარ ითხოვს;
ხოლო სტანდარტულ წესდებაში 1 წინადადების შეცვლის შემთხვევაშიც კი მიიჩნევა, რომ
მეწარმე ინდივიდუალ
 იზებულ წესდებას იყენებს და მისი წარდგენა რეგისტრ
 აციის მიზნების
თვის აუცილებელია.
2010 წლის 1 იანვრიდან ამონაწერს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიულ
 ი პირების რეესტრ
 იდან აქვს იგივე ძალა, რაც საგადასახადო რეგისტრ
 აციის
მოწმობას. იმ შემთხვევაში თუ საჯარო რეესტრ
 ის ეროვნულ სააგ
 ენტოს რეგისტრ
 ირებული
სუბიექტი მიმართავს, სუბიექტს, რომელსაც საგადასახადო რეგისტრ
 აცია არ გაუვლია 2010
წლის 1 იანვრამდე მოქმედი კანონმდ
 ებლობით დადგენილ წესით და შესაბამისად, არ აქვს
მინიჭებული ცხრანიშნა საიდენტიფიკაციო ნომერი, მას, მოთხოვნის შესაბამისად, საიდენ
ტიფიკაციო ნომერი მიენ იჭება.
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, საწარმოს რეგისტრ
 აციისთვის აუცილებელია მარეგის
ტრირებელ ორგანოში სადამფუძნებლო შეთანხმ ების წარდგენა, ხოლო ეს უკანასკნ ელი,
თავის მხრივ, მოიცავს საწარმოს წესდებასა და მეწარმეთა შესახებ კანონის მე-5 მუხლით
გათვალისწინებულ მონაცემებს (როგორიცაა, მაგალითისთვის, საფირმო სახელწოდება,
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იურიდიულ
 ი მისამართი და ა.შ.). იმ მინიმალურ მონაცემებს კი, რასაც საწარმოს წესდე
ბა უნდა შეიცავდეს, ადგენს მეწარმეთა შესახებ კანონის მე-6 მუხლი. იმ შემთხვევაში, თუ
საწარმო ცვლის ამ მონაცემებს (იგულისხმება მეწარმეთა შესახებ კანონის მე-5 და მე-6
მუხლები), აუცილებელია ცვლილების რეესტრ
 შ ი რეგისტრ
 აცია. რეგისტრ
 ირებული მონა
ცემების ცვლილება ხორციელდება სამეწარმეო საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელობასა და
წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მიმართვის საფუძველზე, თუ წესდებით ან ამ
ცვლილების რეგისტრ
 აციის საფუძვლად წარდგენილი გარიგებით სხვა რამ არ არის გათ
ვალისწინებული. თუმცა, გარდა ხელმძ ღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლება
მოსილი პირისა, კონკრ
 ეტული მონაცემების ცვლილების რეგისტრ
 აციისთვის მარეგისტრ
 ი
რებელი ორგანოსთვის მიმართვის უფლება აქვთ საწარმოს სხვა სუბიექტებსაც. კერძოდ,
ხელმძ ღვანელი პირის გარდა, პარტნ იორ
 ის საიდენტიფიკაციო მონაცემების ცვლილების
უფლება ამ წილის შემძენს და გამსხ ვ ისებელს, ხოლო მემკვ იდრეობ ის შემთხვევაში კი –
მემკვ იდრესაც ენიჭება. საწარმოს ხელმძ ღვანელი პირის გარდა, ნებისმიერ პარტნ იორს
აქვს ხელმძ ღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის, ასევე, არსე
ბობის შემთხვევაში, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის საიდენტიფიკაციო მონაცემებისა და
უფლებამოსილების ვადის მონაცემის ცვლილების რეგისტრ
 აციის უფლება. რეგისტრ
 აციას
დაქვემდებარებული [A2] პარტნ იორთა წილობრივი მონაწილეობ ის ცვლილების რეგისტ
რაციას საწარმოს ხელმძღვანელი პირის გარდა, ახორციელ
 ებს შესაბამისი პარტნ იორ
 ი.
ასევე, საწარმოს ხელმძ ღვანელი პირის გარდა, შესაბამის პარტნ იორს შეუძლია განახორ
ციელ
 ოს პარტნ იორ
 ის წილის მმართველის საიდენტიფიკაციო ან სარეგისტრ
 აციო მონაცე
მების ცვლილების რეგისტრ
 აცია.
რაც შეეხ ება წესდების ცვლილებას და მის პროცედურებს, თუ სამეწარმეო საზოგადო
ების სადამფუძნებლო შეთანხმ ებით, სხვა წესი არ არის დადგენილი, წესდების ცვლილებას
ხელს აწერს პარტნ იორთა საერთო კრების/აქციონ ერთა საერთო კრების/კ ოოპ ერატივის
წევრთ
 ა საერთო კრების თავმჯ დ
 ომარე. თუ საერთო კრებას ნოტარიუს ი ესწრ
 ება, საერთო
კრების ოქმს ადგენს და ხელს აწერს ნოტარიუს იც. თუ სამეწარმეო საზოგადოებ ის სადამ
ფუძნებლო შეთანხმ ებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, წესდების ცვლილებაზე
ან მის ახალ რედაქციაზე პარტნიორების ხელმოწერები საჭირო არ არის.
არის ამასთან,
წესდების ცვლილების დამოწმებაზე იგივე წესი ვრცელდება, რაც სადამფუძნებლო შეთანხ
მების დამოწმებისთვის არის კანონით გათვალისწინებული. კერძოდ, ცვლილება უნდა და
მოწმდ
 ეს ან სანოტარო წესით, ან მარეგისტრ
 ირებელი ორგანოს (ასევე მარეგისტრ
 ირებე
ლი ორგანოს მიერ უფლებამოსილი სხვა ადმინისტრ
 აციულ
 ი ორგანოს ან სხვა პირის მიერ)
მიერ ან ხელმოწერა შესრულებული უნდა იყოს „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტ
რონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.
საყურადღებოა, რომ სამეწარმეო საზოგადოებ ის სადამფუძნებლო შეთანხმ ებაში
ცვლილების განხორციელ
 ების მოთხოვნის შემთხვევაში, ამ ცვლილების ტექსტ
თ
 ან ერთად,
მარეგისტრ
 ირებელ ორგანოს უნდა წარედგინოს სადამფუძნებლო შეთანხმების კონსო
ლიდირებული ტექსტი.
ი ხოლო წარდგენილი კონსოლიდირებული ტექსტ
 ის ხარვეზი რე
გისტრ
 აციის შემაფერხებელი გარემოებ აა.
გამომდინარე იქიდან, რომ საწარმოს ფილიალ
 ი იურიდიულ პირს არ წარმოადგენს,
საქართველოში რეგისტრ
 ირებული მეწარმის ფილიალ
 ი არ რეგისტრ
 ირდება. თუმცა, სა
ვალდებულო რეგისტრ
 აციას ექვემდებარება საზღვარგარეთ რეგისტრ
 ირებული საწარმოს
ფილიალ
 ი, რომელმაც საქართველოს კანონმდ
 ებლობის შესაბამისად, მარეგისტრ
 ირებელ
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ორგანოს რეგისტრ
 აციისთვის საჭირო ყველა დოკუმენტი დამოწმებული ფორმით უნდა წა
რუდგინოს. რეგისტრ
 აციის შესახებ განცხადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს:
 	 მეწარმის საფირმო სახელწოდებას;
 	 მეწარმის იურიდიულ მისამართს;
 	 მეწარმის საქმიან ობის ძირითად ადგილს;
 	 მეწარმის სამართლებრივ ფორმას და იმ ქვეყანას, რომლის კანონმდ
 ებლობაც ვრცელ
დება მეწარმის რეგისტრ
 აციაზ ე;
 	 უცხო ქვეყნის იმ ორგანოს დასახელებას, რომლის მიერ
 აც რეგისტრ
 ირებულია მეწარმე
და რეგისტრ
 აციის ნომერს, თუ ამ ქვეყნის კანონმდ
 ებლობით რეგისტრ
 აცია სავალდებუ
ლოა ან სავალდებულო არ არის, თუმცა მეწარმე რეგისტრ
 ირებულია;
 	 ფილიალ
 ის საფირმო სახელწოდებას, რომელიც შედგება მეწარმის საფირმო სახელ
წოდებისა და დამატებისგან „ფილიალი“ ან „მეწარმის საფირმო სახელწოდებისგან
განსხ ვ ავებული საფირმო სახელწოდება“;
 	 ფილიალ
 ის იურიდიულ მისამართს;
 	 ფილიალ
 ის ხელმძ ღვანელის საიდენტიფიკაციო მონაცემებს და მისი წარმომადგენლო
ბითი უფლებამოსილების მოცულობას. თუ ფილიალს წარმომადგენლობითი უფლება
მოსილების მქონე რამდენიმე პირი ჰყავს, მითითებული უნდა იყოს, ისინი ფილიალს
ერთად წარმოადგენენ თუ ცალ-ც
 ალკე;
 	 მეწარმის, აგრეთვე ფილიალ
 ის საქმიან ობის საგანს. მისი მითითებისას გამოიყენება ამ
კანონით დადგენილი ნორმები საწარმოს საქმიან ობის საგნის წესდებით განსაზღვრის
შესახებ;
 	 არსებობის შემთხვევაში − ფილიალ
 ის რეგისტრ
 აციის მომენტისთვის სამეწარმეო საზო
გადოებ ის განთავსებული კაპიტალის ოდენობას.
ფილიალ
 ის რეგისტრ
 აციის შესახებ განცხადებას თან უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუ
მენტაცია:
 	 საქართველოს კანონმდ
 ებლობის შესაბამისად დამოწმებული, მეწარმის რეგისტრ
 აციის
დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 	 საქართველოს კანონმდ
 ებლობის შესაბამისად დამოწმებული სამეწარმეო საზოგადოე
ბის სადამფუძნებლო დოკუმენტები და წესდება;
 	 დოკუმენტი, რომლითაც დგინდება სამეწარმეო საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელობასა და
წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ვინაობ ა და საიდენტიფიკაციო მონაცე
მები, აგრეთვე ინფორმაცია მისი თანამდებობაზე დანიშვნისა და უფლებამოსილების
ვადის ამოწურვის თაობ აზე. ეს დოკუმენტი უნდა შეიცავდეს მითითებას იმის თაობ აზე,
პირი ფილიალს წარმოადგენს, როგორც სამეწარმეო საზოგადოებ ის ორგანოს წევრი,
თუ როგორც ფილიალ
 ის საქმიან ობასთან დაკავშირებით სამეწარმეო საზოგადოებ ის
მუდმივი წარმომადგენელი;
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სამეწარმეო სამართალი

 	 საქართველოს კანონმდ
 ებლობის შესაბამისად, დამოწმებული მეწარმის (მის ხელმძ ღ
ვანელობაზე უფლებამოსილი შესაბამისი პირის/ორგანოს) გადაწყვეტილება ფილია
ლის დაარსების შესახებ;
 	 ფილიალ
 ის ხელმძ ღვანელად/წ არმომადგენლად დასანიშნი პირის თანხმ ობა.
მოქმედი კანონით ახლებურად არის დარეგულირებული მეწარმის იურიდიულ
 ი მისა
მართის საკითხიც. კერძოდ, მეწარმის იურიდიულ მისამართს წარმოადგენს მისი ფიზი
კური მისამართი საქართველოს ტერიტორიაზ ე. სუბიექტი მეწარმეთა და არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიულ
 ი პირების რეესტრ
 ში რეგისტრ
 ირდება მის მიერ განცხადე
ბული მისამართის მიხედვით. დაინტერესებულმა პირმა იურიდიულ მისამართად უნდა მი
უთითოს საქართველოს კანონმდ
 ებლობით დადგენილი წესით განსაზღვრული მისამართი,
რომელზეც შესაძლებელია წერილობითი შეტყობინების (კორესპონდენციის) გაგზავნა.
წერილობითი შეტყობინება (კორესპონდენცია) რეგისტრ
 ირებულ მისამართზე გაგზავნის
შემდეგ ოფიციალ
 ურად გაგზავნილ წერილობით შეტყობინებად (კორესპონდენციად) ითვ
ლება. სუბიექტის იურიდიულ
 ი მისამართის განსაზღვრისთვის სავალდებულოა მისი ადგილ
სამყოფლის მესაკუთრის სათანადო წესით დადასტურებული თანხმ ობის ან ადგილსამყოფ
ლით სარგებლობის შესახებ დადგენილი წესით გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულების
სააგ
 ენტოსთვის წარდგენა.
საწარმოს დაფუძნების სამართალში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და საინტერესო საკითხია
წინარე საზოგადოება და მისი უფლებამოსილების ფარგლები. ბუნებრივია, რომ საწარმოს
დაფუძნების შესახებ პარტნიორთა შეთანხმ ების შემდგომ, საწარმოს რეგისტრ
 აციამდე, შე
საძლოა არსებობდეს გარკვეული დრო, როცა საწარმო კანონმდებლობის შესაბამისად ჯერ
კიდევ წარმოშობილი არ არის, თუმცა ის გარკვეულ მოქმედებებს ახორციელებს. წინარე სა
ზოგადოებას მეწარმეთა შესახებ ახალმა კანონმა ცალკე ნორმა – მე-10 მუხლი – დაუთმო.
ამ მუხლის შესაბამისად, სამეწარმეო საზოგადოების რეგისტრ
 აციამდე მისი სახელით ნაკის
რი ვალდებულებებისთვის უშუალოდ და შეუზღუდავად, როგორც სოლიდარული მოვალეები,
პასუხს აგებენ სამეწარმეო საზოგადოებ ის დამფუძნებელი პარტნიორები და იმ მოქმედების
განმახორციელებლები, რომელმაც გამოიწვია ამ ვალდებულებების წარმოშობა, თუ კრედი
ტორთან სხვა რამ არ არის შეთანხმ ებული. ამასთან, სამეწარმეო საზოგადოების რეგისტ
რაციამდე მისი სახელით მოპოვებული უფლებები და ნაკისრი ვალდებულებები სამეწარმეო
საზოგადოების მიერ მოწონების შემთხვევაში, სამეწარმეო საზოგადოების უფლებებად და
ვალდებულებებად იქცევა. ასეთ შემთხვევაში, სამეწარმეო საზოგადოების დამფუძნებელი
პარტნიორები და იმ მოქმედების განმახორციელებლები, რომელმაც გამოიწვია აღნიშნული
უფლებების ან/და ვალდებულებების წარმოშობა, თავისუფლდ
 ებიან ამ ვალდებულებებისგან,
თუ კრედიტორთან სხვა რამ არ არის შეთანხმებული.

6.4 მეწარმის საფირმო სახელწოდება
სხვა უამრავ ცვლილებებს შორის, მეწარმეთა შესახებ ახალმა კანონმა ახლებურად და
საკმაოდ დეტალურად დაარ
 ეგულირა მეწარმის საფირმო სახელწოდების საკითხი. გამომ
დინარე იქიდან, რომ საფირმო სახელწოდების შესახებ მიდგომები საქართველოში დრო
და დრო იცვლ
 ებოდა, არსებობდა პერიოდ
 ი, როდესაც ერთი და იმავე საფირმო სახელ
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წოდების გამოყენება დასაშვები იყო, ასევე აკრძ ალული არ იყო ლათინური ასოებ ით სა
ფირმო სახელწოდების რეგისტრ
 აციაც. აღნიშნულმა, საბოლოო ჯამში, ქაოს ი წარმოქმნ ა.
შესაბამისად, მეწარმეთა შესახებ ახალმა კანონმა სრულიად ლოგიკური და კანონზომიერ
 ი
შეზღუდვები დააწ ესა ამ კუთხით. ასევე, მოქმედი რეგულაციით უკეთ არის დაცული მესამე
პირთა უფლებები, რადგანაც საფირმო სახელწოდება უკეთ იძლევა საწარმოს სისტემისა და
პასუხისმგ
 ებლობის შესახებ ინფორმაციის იდენტიფიცირების საშუალ
 ებას.
მეწარმეთა შესახებ კანონის მე-16 მუხლის თანახმად, მეწარმის საფირმო სახელწო
დებად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ინდივიდუალ
 ური მეწარმის ან სამეწარმეო საზოგა
დოებ ის პარტნ იორ
 ის სახელი ან/დ
 ა გვარი. ასევე შესაძლებელია საფირმო სახელწოდება
შეირჩეს სამეწარმეო საზოგადოებ ის საქმიან ობის საგნის მიხედვით, ან იყოს ფანტაზიის
ნაყოფი. თუმცა ასეთ დროს პარტნ იორ
 ებმა უნდა გაითვალისწინონ შემდეგი:
 	 მეწარმის (გარდა ინდივიდუალ
 ური მეწარმისა) საფირმო სახელწოდება უნდა განსხ 
ვავდებოდეს უკვე რეგისტრ
 ირებული მეწარმის საფირმო სახელწოდებისგან. მეწარმის
საფირმო სახელწოდება უნდა შეიცვალოს ან მას უნდა დაერთოს დამატება, თუ ეს საჭი
როა ამ სახელწოდების სხვა მეწარმის საფირმო სახელწოდებისგან განსასხვ ავებლად.
 	 მეწარმის საფირმო სახელწოდება უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
 	 მეწარმის საფირმო სახელწოდება არ უნდა შეიცავდეს ისეთ გრაფიკულ სიმბოლოებს,
რომლებსაც არ აქვს ენობრივი ნორმებით დადგენილი ბგერითი ან სიტყვიერ
 ი შესატყ
ვისი.
 	 დაუშვებელია მეწარმის საფირმო სახელწოდებაში გამოყენებულ იქნეს:
- 	 ისეთი სიტყვა ან სიტყვათწყობა, რომელიც შეიცავს საქართველოს კონსტ
 იტუციურ
 ი
წყობილების დამხობის ან ძალადობით შეცვლის, ქვეყნის დამოუკ იდებლობის ხელ
ყოფის, მისი ტერიტორიულ
 ი მთლიან ობის დარღვევის მოწონებას ან/დ
 ა ამისკენ
მოწოდებას ან რომელიც ემსახურება ქვეყანაში ეროვნული, კუთხური, რელიგიურ
 ი
ან სოციალ
 ური შუღლის გაღვივებას ან ომის, ტერორიზმის, ძალადობის ან/დ
 ა სა
ქართველოს კანონმდ
 ებლობის დარღვევის მოწონებას ან/დ
 ა პროპაგანდას;
- 	 ისეთი სიტყვა ან სიტყვათწყობა, რომელიც აღვივებს შუღლს რასის, კანის ფერის,
ენის, სქესის, რელიგიის, პოლიტიკური თუ სხვა შეხედულების, ეროვნული, ეთნიკუ
რი და სოციალ
 ური კუთვნილების, წარმოშობის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგო
მარეობ ის, პროფესიის, საცხოვრებელი ან დაბადების ადგილის, ოჯახური მდგო
მარეობ ის, სექსუალ
 ური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის, ჯანმრ
 თ
 ელობის
მდგომარეობ ის, შეზღუდული შესაძლებლობის ან სხვა საფუძვლით, აგრეთვე ეწინა
აღმდ
 ეგება საჯარო წესრიგს და ზნეობ ის საყოველთაოდ აღიარ
 ებულ ნორმებს;
- 	 ისეთი დამატება, რომელმაც შეიძლება შეცდომაში შეიყვანოს მესამე პირი ან/დ
 ა
გამოიწვიოს შეცდომა ან/დ
 ა გაუგ
 ებრობა მეწარმის სამართლებრივ ფორმასთან,
საქმიან ობის მოცულობასთან ან ხასიათთან ან/დ
 ა პარტნ იორთა ურთიერთობის ში
ნაარსთ
 ან დაკავშირებით;
- 	 სახელმწიფო, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, აჭარის ავტონომიური რეს
პუბლიკის ან მუნიციპალიტეტის ორგანოს (დაწესებულების), „საჯარო სამართლ
 ის
იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, შექმნილი საჯარო
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სამართლის იურიდიული პირის, საჯარო-სამართლებრივი უფლებამოსილების განმა
ხორციელებელი სხვა ორგანოს ან მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების დასახე
ლების იდენტური ან მიმსგავსებული ფორმულირება, გარდა ამ პირების მიერ დაფუძ
ნებული ან/და მათი წილობრივი მონაწილეობით არსებული იურიდიული პირებისა;
- 	 საქართველოში რეგისტრ
 ირებული სხვა იურიდიულ
 ი პირის სახელწოდების იდენტუ
რი ან მიმსგ
 ავსებული ფორმულირება, ამ პირის თანხმ ობის გარეშე;
- 	 საქართველოში საყოველთაოდ ცნობილი პირის საფირმო სახელწოდების იდენტუ
რი ან იმდენად მიმსგ
 ავსებული ფორმულირება, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს
აღრევა, ამ პირის თანხმ ობის გარეშე;
- 	 „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთ
 ავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტ
 ით განსაზღვრული თანამდე
ბობის პირის თანამდებობის აღმნ იშვნელი სიტყვა ან სიტყვათწყობა;
- 	 საქართველოს კანონმდ
 ებლობით განსაზღვრული სამხედრო წოდების ან სახელმ
წიფო სპეციალ
 ური წოდების ან/დ
 ა დიპლომატიურ
 ი რანგის აღმნ იშვნელი ტერმინის
იდენტური ან მიმსგ
 ავსებული სიტყვა ან სიტყვათწყობა;
- 	 უცენზურო ან შეურ
 აცხმყ ოფელი სიტყვა ან სიტყვათწყობა;
- 	 ფიზიკური პირის სახელი, მისი წერილობითი თანხმ ობის გარეშე;
- 	 ფიზიკური პირის სახელი მისი გარდაცვალებიდან არანაკლებ 30 წლის განმავლო
ბაში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს ამ პირის მემკვ იდრის წერილო
ბითი თანხმ ობა მისი სახელის გამოყენებაზე.
ისევე, როგორც მეწარმეთა შესახებ ადრე მოქმედი კანონი, ახალი კანონიც მიუთ
 ითებს,
რომ მეწარმის საფირმო სახელწოდება უნდა შეიცავდეს მისი სამართლებრივი ფორმის აღ
მნიშვნელ დამატებას:
 	 ინდივიდუალ
 ური მეწარმის შემთხვევაში − „ინდივიდუალური მეწარმე“ ან „ინდმეწარმე“;
 	 სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის შემთხვევაში − „სოლიდარული პა
სუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ა“ ან „სპს“;
 	 კომანდიტური საზოგადოებ ის შემთხვევაში − „კომანდიტური საზოგადოებ ა“ ან „კს“;
 	 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებ ის შემთხვევაში − „შეზღუდული პასუხისმ
გებლობის საზოგადოებ ა“ ან „შპს“;
 	 სააქციო საზოგადოების შემთხვევაში − „სააქციო საზოგადოებ ა“ ან „სს“;
 	 კოოპ ერატივის შემთხვევაში − „კოოპერატივი“ ან „კოოპ.“
მნიშვნელოვანია ის სიახლე, რომელიც მეწარმეთა შესახებ ახალმა კანონმა სოლი
დარული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ისა და კომანდიტური საზოგადოებ ის საფირმო
სახელწოდებასთან მიმართებით შემოიღო. კერძოდ, თუ სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის
საზოგადოებ აში ან კომანდიტურ საზოგადოებ აში პერსონალურად პასუხისმგ
 ებელი პირი
არის მხოლოდ ისეთი საზოგადოებ ა, რომლის პარტნ იორთა პასუხისმგ
 ებლობა შეზღუდუ
ლია, მისი საფირმო სახელწოდება უნდა შეიცავდეს დამატებას „შეზღუდული პასუხისმგ
 ებ
ლობის სპს“[A3] ან „შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის კს“. აღნიშნული დანაწესი მესამე
პირების უფლებების დაცვას და მათ უკეთ ინფორმირებას ემსახურება.
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6.5 ერთიანი ელექტრ
 ონული პორტალი
მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონის მიერ დანერგილ სიახლეს წარმოადგენს ერთია
ნი ელექტრ
 ონული პორტალიც. კანონის გარდამავალმა დებულებებმა საჯარო რეესტრ
 ის
ეროვნულ სააგ
 ენტოს ვალდებულებად განსაზღვრა ელექტრ
 ონული პორტალის შექმნ ა.
ელექტრ
 ონული პორტალი არის სააგ
 ენტოს ერთიან ი ელექტრ
 ონული პლატფორმა,
კომუნიკაციის ვირტუალ
 ური სივრც
 ე, სადაც ქვეყნდ
 ება რეგისტრ
 აციის შესახებ გადაწყვე
ტილებები, სარეგისტრ
 აციო წარმოებ ასთან დაკავშირებული დოკუმენტები, სამეწარმეო სა
ზოგადოებ ის საერთო კრების მოწვევის შესახებ და მეწარმის მიერ საქართველოს კანონმ
დებლობის შესაბამისად გამოსაქვეყნებელი სხვა ინფორმაცია/დოკუმენტები.
ელექტრ
 ონული პორტალი შედგება სააგ
 ენტოს რეგისტრ
 ირებული მონაცემებისა და სუ
ბიექტის ავტორიზებული მომხმ არებლის გვერდისაგან. სააგ
 ენტოს რეგისტრ
 ირებული მო
ნაცემების გვერდზე განთავსდ
 ება სუბიექტის რეგისტრ
 აციის შესახებ გადაწყვეტილებები და
სარეგისტრ
 აციო წარმოებასთან დაკავშირებული დოკუმენტები, რომლებიც საჯარო და
ხელმისაწვდომია ნებისმიერი პირისთვ
 ის.
ის სუბიექტის ავტორიზებული მომხმ არებლის
გვერდი არის ერთიან ი ელექტრ
 ონული პორტალის ფარგლ
 ებში მეწარმისთვის მიკუთვნე
ბული ელექტრონული პლატფორმა (ელექტრონული მისამართი), რომელიც გამოიყენება
სუბიექტსა და სააგენტოს შორის კომუნიკაციისა და სუბიექტისთვ
 ის ელექტრონული
სერვისების მიწოდების მიზნით,
ით ასევე, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით
სუბიექტის მიერ გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის/დ
 ოკუმენტაციის საჯაროდ განსათავსებ
ლად. ელექტრონული მისამართის შექმნ ისთვის სავალდებულოა, სადამფუძნებლო შეთანხ
მებაში მითითებულ იქნეს სუბიექტის ხელმძ ღვანელობაზე უფლებამოსილი პირის მფლობე
ლობასა და სარგებლობაში არსებული მობილური ტელეფონის ნომერი და ელექტრ
 ონული
ფოსტის მისამართი.
ელექტრ
 ონული პორტალის ავტორიზებული მომხმ არებლის გვერდის მართვასა და კა
ნონით განსაზღვრული სავალდებულო მონაცემების გამოქვეყნებაზე უფლებამოსილი/პასუ
ხისმგ
 ებელი შეიძლება იყოს სუბიექტის მხოლოდ ერთი ხელმძ ღვანელი პირი.
მეწარმეთა შესახებ საქართველოს ახალ კანონის თანახმად, გამოქვეყნებად მიიჩნე
ვა ფაქტის თაობ აზე ინფორმაციის ან დოკუმენტის მარეგისტრ
 ირებელი ორგანოს ერთიან
ელექტრ
 ონულ პორტალზე განთავსება. მეწარმის, საზღვარგარეთ რეგისტრ
 ირებული მე
წარმის/არასამეწარმეო იურიდიულ
 ი პირის ფილიალ
 ის ხელმძ ღვანელობაზე უფლებამო
სილი პირი პასუხისმგ
 ებელია კანონით გათვალისწინებული გამოსაქვეყნებელი მონაცე
მების/დ
 ოკუმენტების სუბიექტის ავტორიზებული მომხმ არებლის გვერდზე (ელექტრონულ
მისამართზე) საჯაროდ გამოქვეყნება/განთავსებასთან დაკავშირებით. ამ ვალდებულების
შეუსრულებლობისთვის, კანონი ითვალისწინებს ადმინისტრ
 აციულ
 ი პასუხისმგ
 ებლობის
დაკისრებას, კერძოდ, საქართველოს ადმინისტრ
 აციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის
17716 მუხლის თანახმად, პირველ ჯერზე მოხდება სამეწარმეო საზოგადოებ ის, საზღვარ
გარეთ რეგისტრ
 ირებული სამეწარმეო საზოგადოებ ის ფილიალ
 ის ხელმძ ღვანელობითი უფ
ლებამოსილების მქონე პირის გაფრთ
 ხილება. გაფრთ
 ხილებით განსაზღვრული მოთხოვნის
გაფრთ
 ხილებიდან 1 თვის განმავლობაში შეუსრულებლობა, ან არასათანადოდ შესრულე
ბა გამოიწვევს სამეწარმეო საზოგადოებ ის, საზღვარგარეთ რეგისტრ
 ირებული სამეწარმეო
საზოგადოებ ის ფილიალ
 ის ხელმძ ღვანელობითი უფლებამოსილების მქონე პირის დაჯარი
მებას 200 ლარის ოდენობით.
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6.6 საწარმოს კაპიტალი, წილი და შენატანი
2022 წლის 1 იანვრამდე მოქმედი მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის შესაბა
მისად, საწარმოს რეგისტრ
 აციის მიზნებისთვის კაპიტალის არსებობის დამადასტურებელი
დოკუმენტის წარდგენა არ მოითხოვებოდა. თუმცა აღსანიშნავია, რომ კანონისმიერ მინი
მალურ საწესდებო კაპიტალთან მიმართებით, ქართულ სამეწარმეო სამართალში რადი
კალური ცვლილება 2008 წელს განხორციელდა. 2008 წლამდე, როგორც შეზღუდული
პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის, ისე სააქციო საზოგადოებ ის რეგისტრ
 აციისთვის აუცი
ლებელი იყო კონკრ
 ეტული მოცულობის კაპიტალის არსებობის დამადასტურებელი დოკუ
მენტის წარდგ
 ენა. დღეს მოქმედმა კანონმა, გარკვ ეულწილად, კვლავ შემოიტანა საწესდე
ბო კაპიტალის კონცეფცია, თუმცა მისი არსებობა რეგისტრ
 აციის მიზნებისთვის მხოლოდ
სააქციო საზოგადოებ ისთვის გახდა სავალდებულო.
მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი კაპიტალის რამდენიმე სახეზე უთითებს.
ნებადართული კაპიტალი - ეს
ი
არის დაფუძნების მომენტისთვის კაპიტალის მაქსიმა
ლური ოდენობა, რომლის ფარგლ
 ებშიც, საზოგადოებ ას შეუძლია მომავალში მიიღოს წი
ლების/აქციებ ის განთავსების შესახებ გადაწყვეტილება.
განთავსებული კაპიტალი – ეს არის ფულადი თანხა, რომელზეც თანხმ დ
 ებიან დამ
ფუძნებელი პარტნ იორ
 ები და მიუთ
 ითებენ სადამფუძნებლო შეთანხმ ებაში. განთავსებული
კაპიტალი უნდა იყოს სამეწარმეო საზოგადოების განთავსებული წილების ნომინალურ
ღირებულებათა ჯამის ტოლი, ხოლო თუ სამეწარმეო საზოგადოებ ას განთავსებული აქვს
აგრეთვე ნომინალური ღირებულების არმქ ონე წილები, განთავსებული კაპიტალი უნდა
აღემატებოდეს განთავსებული წილების ნომინალურ ღირებულებათა ჯამს. თუ სამეწარმეო
საზოგადოებ ას (გარდა სააქციო საზოგადოებ ისა) განთავსებული აქვს მხოლოდ ნომინა
ლური ღირებულების არმქ ონე წილები, განთავსებული კაპიტალი შეიძლება განისაზღვროს
ნებისმიერ
 ი ოდენობით. ტერმინმა – განთავსებული კაპიტალი, ფაქტობრივად, ჩაან აცვლა
საწესდებო კაპიტალის ცნება. მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონის შესაბამისად, განთავსე
ბული კაპიტალის არსებობა მხოლოდ სააქციო საზოგადოებ ის რეგისტრ
 აციის წინაპირობას
წარმოადგენს. სხვა სამეწარმეო საზოგადოებ ების შემთხვევაში, პარტნ იორ
 ებს შეუძლიათ
თავად მიიღონ გადაწყვეტილება განთავსებული კაპიტალის ფორმირების და რეგისტრ
 აცი
ის შესახებ.
სააქციო საზოგადოების განთავსებული კაპიტალის მინიმალური ოდენობა სააქციო
საზოგადოებ ის რეგისტრ
 აციის მომენტისთვის, სულ მცირე, 100 000 ლარს უნდა შეად
გენდეს. თუ სააქციო საზოგადოებ ას მხოლოდ ნომინალური ღირებულების მქონე აქციებ ი
გააჩნია, განთავსებული კაპიტალის ოდენობა უნდა შეადგენდეს ნომინალური ღირებულე
ბის მქონე აქციათ
 ა ჯამს. თუ სააქციო საზოგადოებ ას განთავსებული აქვს როგორც ნომი
ნალური ღირებულების მქონე აქციებ ი, ისე ნომინალური ღირებულების არმქ ონე აქციებ ი,
განთავსებული კაპიტალის ოდენობა აღემატება ნომინალური ღირებულების მქონე აქციათ
ა
ჯამს; ხოლო თუ სააქციო საზოგადოებ ას განთავსებული აქვს მხოლოდ ნომინალური ღირე
ბულების არმქ ონე აქციები, განთავსებული კაპიტალის ოდენობა შეადგენს, სულ მცირე, ამ
მუხლის პირველი პუნქტ
 ით დადგენილ ოდენობას.
იმ შემთხვევაში, თუ აქციის განთავსების შედეგად მიღებული ღირებულება აღემატება
აქციის ნომინალურ ღირებულებას, აღნიშნული ნამეტი სააქციო საზოგადოებ ის სარეზერვო
კაპიტალია.
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მეწარმეთა შესახებ კანონი უშვებს სააქციო საზოგადოებ ის განთავსებული კაპიტალის
ცვლილების შესაძლებლობასაც. ცვლილების შესახებ გადაწყვეტილებაში მითითებული უნ
და იყოს ცვლილების განხორციელ
 ების საფუძველი, წესი და შესაბამისი თანხა. განთავსე
ბული კაპიტალის ცვლილების შესახებ გადაწყვეტილება ნამდვილია მისი რეგისტრ
 აციისა
და გამოქვეყნების მომენტიდან.
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ
 ას შეიძ
ლება ჰქონდეს განთავსებული კაპიტალი, რომელიც ეროვნულ ვალუტაში უნდა გამოისახოს
და რომლის თავდაპირველი ოდენობაც სადამფუძნებლო შეთანხმ ებით უნდა განისაზღვ
როს. თუ შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ას აქვს მხოლოდ ნომინალური ღირე
ბულების მქონე წილები, განთავსებული კაპიტალის ოდენობა უნდა შეადგენდეს ნომინალუ
რი ღირებულების მქონე წილების ჯამს. თუ შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ას
განთავსებული აქვს როგორც ნომინალური ღირებულის მქონე წილები, ისე ნომინალური
ღირებულების არმქ ონე წილები, განთავსებული კაპიტალის ოდენობა აღემატება ნომინა
ლური ღირებულების მქონე წილების ჯამს; ხოლო თუ შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის სა
ზოგადოებ ას განთავსებული აქვს მხოლოდ ნომინალური ღირებულების არმქ ონე წილები,
განთავსებული კაპიტალი შეიძლება განისაზღვროს ნებისმიერ
 ი ოდენობით.
კოოპერატივის შემთხვევაში, წესდებით შეიძლება განისაზღვროს განთავსებული კაპი
ტალი, რომელიც შეიძლება გაიზ არდოს კოოპერატივში დამატებითი წევრების მიღებით და
მათ მიერ შენატანების განხორციელებით, აგრეთვე კოოპერატივის წევრების მიერ დარჩე
ნილი შენატანის სრულად განხორციელებით ან დამატებითი შენატანების განხორციელებით.
განაღდებული კაპიტალი განთავსებული კაპიტალის ფაქტობრივად შევსებული ნაწილია.
სარეზერვო კაპიტალი - სააქციო საზოგადოებ ის წესდებით შესაძლებელია გათვალისწი
ნებულ იქნას სარეზერვო კაპიტალის შექმნ ა. სარეზერვო კაპიტალის ოდენობაში ჩაითვლე
ბა აქციის განთავსების შედეგად მიღებული ნომინალური ღირებულების ნამეტი. სარეზერვო
კაპიტალი განკუთვნილია სააქციო საზოგადოებ ის გასული სამეურნეო წლის ზარალის ან
ზარალის ნაშთის დაფარვისა და სააქციო საზოგადოებ ის აქციათ
 ა გამოსყიდვისთვის, თუ
სააქციო საზოგადოებ ას სხვა სახსრ
 ები არ აქვს.
გარდა კაპიტალის სხვადასხვ ა სახეებ ის დივერსიფიცირებისა, მეწარმეთა შესახებ მოქ
მედმა კანონმა შემოიღო ე.წ. კაპიტალის დაცვის კონცეფცია. კანონის 145-ე მუხლის
1-ელი ნაწილის თანახმად, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელი
ორგანო, ფინანსური ანგარიშგების მონაცემების გათვალისწინებით, ამზადებს შეზღუდული
პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის დივიდენდის პარტნიორ
 ებზე განაწილების შესახებ
წინადადებას და მას პარტნ იორ
 ებს წარუდგენს. ხელმძ ღვანელი ორგანო ვალდებულია,
დივიდენდის შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის პარტნ იორ
 ებზე განაწილების
შესახებ წინადადებასთან ერთად, პარტნ იორ
 ებს წარუდგინოს განცხადება საზოგადოე
ბის გადახდისუნარიანობის შესახებ,
ებ რომლითაც დასტურდება, რომ დივიდენდის განაწი
ლების დღიდან მომდევნო კალენდარული წლის განმავლობაში ეს საზოგადოებ ა შეძლებს
ვადამოსული ვალდებულებების ჩვეულ
 ებრივი ან/დ
 ა დაგეგმილი საქმიან ობის ფარგლ
 ებში
შესრულებას. ამასთან, სამეწარმეო საზოგადოებას არ აქვს უფლება, გასცეს დივიდენდი,
თუ ეს სამეწარმეო საზოგადოებ ის გადახდისუუნ არობას გამოიწვევს.
წილი არის არამატერიალ
 ური ქონებრივი სიკეთე, რომელიც გულისხმ ობს სამეწარ
მეო საზოგადოებ ის კაპიტალში პირის მონაწილეობ ას და რომელთანაც დაკავშირებულია
უფლებები და მოვალეობები. კაპიტალში პარტნ იორ
 ის შენატანი სწორედ მისი წილის პრო
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პორციულ
 ად განისაზღვრება. პარტნ იორს შეუძლია, თავისუფლად განკარგოს სამეწარმეო
საზოგადოებ აში თავისი წილი, თუ წესდებით ან სამეწარმეო საზოგადოებ ის პარტნ იორთა
შეთანხმ ებით წილის განკარგვ ასთან დაკავშირებით შეზღუდვები დადგენილი არ არის. აქ
ციის გადაცემის აკრძ ალვა დაუშვებელია. იმ შემთხვევაში, თუ თანაპარტნ იორ
 ები ან მემ
კვიდრეებ ი ხმათა უმრავლესობით ვერ თანხმ დ
 ებიან წილის მართვაზე, სამეწარმეო სა
ზოგადოებ ის ან თანაპარტნ იორ
 ის ან ერთ-ერთი მემკვ იდრის განცხადების საფუძველზე,
სასამართლო ნიშნავს წილის მმართველს, რომელსაც მინიჭებული აქვს წილთან დაკავში
რებული ყველა უფლება.
მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი გამოყოფს ნებადართულ, გამოშვებულ და განთავ
სებულ წილს.
ნებადართული წილია, რომელიც პარტნ იორთა გადაწყვეტილების შესაბამისად, შე
საძლოა მომავალში იქნეს გამოშვებული და განთავსებული.
გამოშვებულია წილი,
ი რომლის განთავსების შესახებ გადაწყვეტილებაც პარტნ იორთა
გადაწყვეტილებით ან წესდებით განსაზღვრულმა ორგანომ მიიღო ან პარტნ იორ
 ებმა მიი
ღეს. გამოშვებული წილები განთავსებამდე უფლებებსა და მოვალეობ ებს არ წარმოშობს.
წილების განთავსებას ახორციელ
 ებს შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის ხელ
მძღვანელი ორგანო.
განთავსებულია წილი,
ი თუ ის გასცა შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ამ
სხვა პირზე გარკვ ეულ
 ი საზღაურ
 ის სანაცვლოდ, მიუხ ედავად იმისა, მიღებული აქვს თუ არა
ამ საზოგადოებ ას ეს საზღაურ
 ი.
მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონის სიახლეს წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგ
 ებ
ლობის საზოგადოებ აში განსხ ვ ავებული კლასების წილთა დაშვება. ამასთან, ერთი კლასის
ყველა წილის ნომინალური ღირებულება ერთი და იგივე უნდა იყოს; ხოლო ერთი კლასის
წილები იდენტურ უფლებებსა და ვალდებულებებს წარმოშობენ; სხვადასხვ ა კლასის წი
ლებთან დაკავშირებული სხვა უფლებები და მოვალეობ ები რეგულირდება წესდებით;
შენატანი სამეწარმეო საზოგადოებ ისთვის საკუთრებაში გადაცემული ქონებაა, რომ
ლის ეკონომიკური ღირებულება სამეწარმეო საზოგადოებ ის ბალანსშ ი აისახება. შენატანის
საგანი არის ქონებრივი სიკეთე, რომლის სამეწარმეო საზოგადოებ ისთვის გადაცემის ვალ
დებულებასაც (შენატანის განხორციელ
 ების ვალდებულება) იღებს სამეწარმეო საზოგადო
ების მომავალი ან მოქმედი პარტნ იორ
 ი, სამეწარმეო საზოგადოებ ის კაპიტალში წილის
შეძენის ან მისი ღირებულების გაზრდ
 ის სანაცვლოდ. ამასთან, მეწარმეთა შესახებ კანონით
განსაზღვრულია შეტანაუნარიან ი ობიექტები, კერძოდ, შენატანის განხორციელ
 ების ვალ
დებულება შეიძლება შესრულდეს ფულის გადახდით (ფულადი შენატანი) ან სხვა მატერია
ლური ან არამატერიალ
 ური ქონებრივი სიკეთის გადაცემით (არაფულადი შენატანი). თავის
მხრივ, სამუშაოს შესრულება ან მომსახურების გაწევა შეიძლება იყოს არაფულადი შენატა
ნის საგანი ნებისმიერ საზოგადოებ აში, გარდა სააქციო საზოგადოებ ისა. მეწარმეთა შესახებ
კანონი შენატანის განხორციელ
 ების წესსა და ვადაზეც უთითებს, კერძოდ, შენატანი უნდა
განხორციელდეს კანონითა და წესდებით დადგენილი წესით და განსაზღვრულ ვადაში.
ამასთან, ფულადი შენატანი განხორციელ
 ებულად მიიჩნევა ფულის/თ
 ანხის სამეწარმეო სა
ზოგადოებ ის მიერ გახსნ ილ საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის მომენტიდან. ხოლო, არაფულა
დი შენატანი განხორციელ
 ებულად მიიჩნევა საკუთრების უფლების გადაცემისთვის საჭირო,
საქართველოს კანონმდ
 ებლობით დადგენილი მოქმედებების შესრულების მომენტიდან. იმ
შემთხვევაში თუ არაფულადი შენატანის განხორციელ
 ებისას მისი ღირებულება შეთანხმ ე
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ბული შენატანის ოდენობაზე ნაკლებია, პარტნ იორ
 ი ვალდებულია, შეთანხმ ებული შენატა
ნის ღირებულება ფულადი სახით შეავსოს; ხოლო, თუ სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის
საზოგადოებ აში, კომანდიტურ საზოგადოებ აში ან შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგა
დოებ აში არაფულადი შენატანის ღირებულება მისი განხორციელ
 ების დროს შეთანხმ ებული
შენატანის ოდენობას აღემატება, პარტნ იორ
 ი უფლებამოსილია, მოითხოვოს სხვაობ ის ფუ
ლადი სახით დაბრუნება, საზოგადოებ ა კი უფლებამოსილია ამ ვალდებულების შესრულება
გადაავ ადოს არაუმ ეტეს 1 წლით, თუკი მხარეებ ი სხვაგვარად არ შეთანხმ დ
 ებიან.
შენატანის განუხორციელ
 ებლობასთან დაკავშირებულია ისეთ მნიშვნელოვანი საკორ
პორაციო სამართლებრივი შედეგი, როგორიცაა წილის ჩამორთმევა შენატანის შეუტ
 ანლო
ბის გამო. ეს საკითხი, ისევე, როგორც სხვა მრავალი, ახლებურად და მეწარმეთა შესახებ
ახალი კანონით მეტად დეტალიზებულად არის დარეგულირებული. კანონის 139-ე მუხ
ლის თანახმად, თუკი პარტნ იორ
 ი დადგენილ ვადაში არ განახორციელ
 ებს შენატანს, ვა
დაგადაცილებული შენატანის ღირებულებას ერიცხება ამ ვადის გადაცილების წლიური
პროცენტი საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ შესაბამისი პერიოდ
 ისთვის დადგენილი
რეფინანსირების განაკვეთის ორმაგი ოდენობით, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათ
ვალისწინებული. ამასთან, შენატანის განხორციელ
 ების ვადის გადაცილების შემთხვევაში,
ხელმძ ღვანელ ორგანოს შეუძლია დაიწყოს წილის ჩამორთმ
 ევის პროცესი.
ი პარტნ იორს
უნდა გაეგზავნოს შეტყობინება ამ პროცესის დაწყების შესახებ და შენატანის განხორციე
ლებისთვის უნდა მიეც
 ეს დამატებითი ვადა, არანაკლებ, 30 დღისა.
ა შენატანის განხორ
ციელ
 ების დამატებითი ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ კი მის დამრღვევ პარტნ იორს
შესაბამისი წერილობითი შეტყობინება ეგზავნება და იგი შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის
საზოგადოებ ის სასარგებლოდ კარგავს თავის წილს, ნაწილობრივ განხორციელ
 ებულ
შენატანს და მასთან დაკავშირებულ უფლებებს.
ებს შენატანთან დაკავშირებული მოთხოვ
ნები ძალაში რჩება.
პარტნ იორ
 ის მიერ შენატანის განუხორციელ
 ებლობის საკორპორაციო სამართლებრივი
შედეგი – პარტნ იორ
 ისთვის წილის ჩამორთმევა მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონის ამოქ
მედებამდე გარკვ ეულ აზრთ
 ა სხვადასხვ აობ ას იწვევდა. ერთ-ერთ საქმეზე140 უზენაესმა სა
სამართლომ თავის გადაწყვეტილებაში მიუთ
 ითა, რომ წილის ჩამორთმევა მხოლოდ პირ
ველადი შენატანის შეუტ
 ანლობის შემთხვევას ეხებოდა და საზოგადოებ ის მიერ დამატებითი
შენატანების განხორციელ
 ების გზით კაპიტალის გაზრდ
 ისას, პარტნ იორ
 ის მიერ დამატები
თი შენატანის განუხორციელ
 ებლობა ვერ გამოიწვევდა მისთვის წილის ჩამორთმევას. გარ
და აღნიშნულისა, მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონის ამოქმედებამდე გარკვ ეულ აზრთ
ა
სხვადასხვ აობ ას იწვევდა შენატანის შეუტ
 ანლობის შემთხვევაში, პარტნ იორ
 ისთვის წილის
ჩამორთმევის წესი. კერძოდ, შეეძლო თუ არა საზოგადოებ ას თავად მიეღ
 ო გადაწყვეტი
ლება ასეთი პარტნ იორ
 ისთვის წილის ჩამორთმევის თაობ აზე და ვალდებული იყო თუ არა
მარეგისტრ
 ირებელი ორგანო, მოეხდინა პარტნ იორ
 ის რეესტრ
 იდან ამოშლა. თუ ამ შედე
გისათვის სასამართლოსთვის მიმართვა იყო საჭირო? მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონი ამ
მხრივაც რეგულაციებ ის სიზუსტით გამოირჩევა. კანონის 140-ე მუხლი სახელდებით უთი
თებს, რომ პარტნ იორ
 ისთვის წილის ჩამორთმევა, რომელიც სასამართლოსთვის მიმართ
ვას არ საჭიროებს, ვრცელდება ასევე სავალდებულო დამატებითი შენატანის შეუტ
 ანლობის
140
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შემთხვევაშიც. გარდა ამისა, მეწარმეთა შესახებ ახალმა კანონმა შემოიტანა საზოგადოე
ბიდან (იგულისხმება შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ა) პარტნ იორ
 ის გასვლის
კონცეფციაც, რომლის თანახმადაც, სხვა საფუძვლებთან ერთად, პარტნ იორს შეუძლია სა
ზოგადოებ იდან გასვლა, თუ სხვა პარტნ იორ
 ებმა დამატებითი შენატანის განხორციელ
 ების
ვალდებულების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღეს, რომელიც მასზედაც ვრცელდება.

6.7 საწარმოს მართვა
6.7.1 კორპორაციული მართვის სისტემები

კორპორაციულ
 ი მართვა და მართვის სისტემები საკორპორაციო სამართლებრივ ლი
ტერატურაში, ალბათ, ყველაზე ინტენსიურ
 ად განხილვადი საკითხებია. ბუნებრივია, რომ
კომპანიის მართვის სისტემა მნიშვნელოვნად განაპირობებს მისი საქმიან ობის ეფექტურო
ბას, რაც მმართველი სუბიექტების პასუხისმგ
 ებლობის დაკონკრ
 ეტების გზით, საბოლოო
ჯამში, კომპანიის მოგებასა და შემოსავალს ზრდის. ამიტომაც, დღემდე არ ნელდება დის
კუსია კორპორაციულ
 ი მართვის ოპტიმალურ სისტემასთან დაკავშირებით. განსხ ვ ავებულია
სამართლის სხვადასხვ ა სისტემის მიმდევარი ქვეყნების პოზიციებ იც. შეიძლება ითქვ ას,
რომ საერთო მიზანს – კორპორაციის უკეთ და ეფექტურად მართვას სხვადასხვ ა კანონმ
დებლობები სხვადასხვ ა სისტემებით აღწევენ.
უზოგადესი დაყოფით გამოყოფენ მართვის ერთსაფეხურიან (მონისტურ)141 სისტემასა
და ორსაფეხურიან (დუალისტურ)142 სისტემებს. ერთსაფეხურიან სისტემას ანიჭებს უპირა
ტესობას ამერიკის შეერთებული შტატების საკორპორაციო სამართალი, ხოლო გერმა
ნიის, ავსტ
რ
 იისა და შვეიცარიის საკორპორაციო სამართალში ორსაფეხურიან ი სისტემაა
დამკვ იდრებული. ერთსაფეხურიან ი სისტემის მთავარი არსი იმაში მდგომარეობს, რომ
აქ კორპორაციის ხელმძ ღვანელობისა და კონტროლის ფუნქც
 იებ ი ერთი და იმავე ორგა
ნოს – დირექტორატის, ე.წ. ბორდის ხელშია კონცენტრ
 ირებული. სამეთვალყურეო საბჭოს
ფუნქც
 იებსაც ბორდი ახორციელ
 ებს. ამდენად, ამერიკულ სამართალში ბორდი და სამეთ
ვალყურეო საბჭო ერთმანეთისგან გამოყოფილი არ არის. სამეთვალყურეო საბჭოსა და
ბორდის გარდა, ამ სისტემის ქვეყნების საკორპორაციო სამართლის მიხედვით, კორპორა
ციის უმაღლეს ორგანოს აქციონ ერთა კრება წარმოადგენს, რომლის უფლებამოსილებები
შესაბამისი აქტებითაა გაწერილი. ამ სისტემაში აქციონ ერებს დირექტორებისთვის მითი
თების მიცემის უფლებამოსილება ფაქტობრივად, არ გააჩნიათ, თუმცაღა მნიშვნელოვანი
საფუძვლის არსებობისას მათი გამოწვევის ოფციის რეგულირება მაინც ითვალისწინებს.
მსხვილ კორპორაციებში ბორდი, რომელიც სხვა არაფერია თუ არა დირექტორების ერთი
ანობა (კოლეგიური ორგანო), თავის საქმიან ობას მენეჯერების მეშვეობ ით ახორციელ
 ებს.
თავის მხრივ, კორპორაციას შესაძლოა ჰყავდეს შიდა და გარე დირექტორები. ამდენად,
დირექტორებისა და მენეჯერების პასუხისმგ
 ებლობა, გარკვ ეულ შემთხვევებშ ი, თანაბრად
შეიძლება დადგეს.[A4]
მონისტური სისტემისგან განსხ ვ ავებით, დუალ
 ისტურ სისტემაში ხელმძ ღვანელობისა
და კონტრ
 ოლის ფუნქც
 იებ ი სააქციო საზოგადოებებში ერთმანეთისგან განცალკევებულია.
141
142

 	 One-tier system
 	 Two-tier system
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ორსაფეხურიან ი სისტემის მომხრ
 ე ქვეყნებში ხელმძ ღვანელობით ფუნქც
 იას დირექტორა
ტი, იგივე გამგეობ ა ახორციელ
 ებს, ხოლო კონტროლის ფუნქც
 ია სამეთვალყურეო საბჭოს
პრეროგატივაა. გამგეობ ის წევრებისთვის მითითების მიცემის უფლებამოსილება არც სა
ერთო კრებას აქვს და არც სამეთვალყურეო საბჭოს. თუმცა სამეთვალყურეო საბჭოს მთა
ვარი ფუნქც
 ია სწორედ დირექტორების გაკონტროლებაა. ამიტომ ერთი და იგივე პირი
გამგეობ ისა და სამეთვალყურეო საბჭოს წვერი ვერ იქნება. რაც შეეხ ება შეზღუდული პა
სუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ას, დუალ
 ისტურ სისტემებში ამ ტიპის საზოგადოებ ისთვის სა
ვალდებულო ორგანოებ ი მხოლოდ პარტნ იორ
 ები და ხელმძ ღვანელები (როგორც წესი,
დირექტორები) არიან. ხოლო სამეთვალყურეო საბჭო სავალდებულო ორგანო არ არის,
თუმცაღა პარტნ იორ
 ებს მათი [A5] გათვალისწინებაც შეუძლიათ.
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, დუალ
 ისტური და მონისტური სისტემების დადებით და უარ
ყოფით მხარეებზე მსჯელობა იურიდიულ ლიტერატურაში დღემდე ინარჩუნებს აქტუალ
 ობას.
თუმცაღა, ყველაზე მისაღები მოწესრიგება, ალბათ, საზოგადოებ ისთვის სისტემის არჩევის
თავისუფლების მინიჭებაში მდგომარეობს. ევროპის არაერთი სახელმწ იფო აწესებს მსგავს
რეგულირებას და თავისუფალი არჩევანის გაკეთების საშუალ
 ებას პარტნ იორ
 ებს უტოვებს.
6.7.2 საერთო კრება

მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად, სამეწარმეო საზოგადოებ ის ორ
განოებ ია: საერთო კრება, ხელმძ ღვანელი ორგანო და სამეთვალყურეო საბჭო, თუ ამ საბ
ჭოს შექმნ ა კანონით ან წესდებით არის გათვალისწინებული. სამეწარმეო საზოგადოებ ის
ზემოთ ჩამოთვლილ ორგანოებს, ბუნებრივია, თავიანთი კომპეტენცია გააჩნიათ, რომლის
ფარგლ
 ებშიც ისინი იღებენ გადაწყვეტილებებს.
საზოგადოებ ის საერთო კრებასა და მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას მეწარმე
თა შესახებ ზოგადი ნაწილის 36-ე-40-ე მუხლები ეხება. ამ მუხლების თანახმად, საერთო
კრებაში მონაწილეობ ის უფლება სამეწარმეო საზოგადოებ ის ყველა პარტნ იორს გააჩნია,
გარდა ამავე კანონით გათვალისწინებული გამონაკლისი შემთხვევისა. სამეწარმეო საზო
გადოებ ა, სულ მცირე, წელიწადში ერთხელ, წლიურ
 ი ბალანსის შედგენიდან არაუგვიან ეს
6 თვისა, ატარებს მორიგ საერთო კრებას, რაზეც პასუხისმგ
 ებელი სამეწარმეო საზოგადო
ების ხელმძ ღვანელი ორგანოა. საერთო კრებას ხელმძ ღვანელობს კრების თავმჯ დ
 ომარე,
რომელსაც ირჩევს თავად საერთო კრება. საერთო კრების თავმჯ დ
 ომარის არჩევამდე ან
იმ შემთხვევაში, თუ საერთო კრების თავმჯ დ
 ომარე არ იქნა არჩეულ
 ი, კრებას თავმჯ დ
 ომა
რეობს მისი მომწვ ევი პირი, მომწვ ევი ორგანოს თავმჯ დ
 ომარე ან მომწვ ევი იურიდიულ
 ი პი
რის ხელმძ ღვანელი, ხოლო თუ მომწვ ევი რამდენიმე პირია − მომწვ ევ პირთა ან მომწვ ევ
იურიდიულ პირთა ხელმძ ღვანელებისგან წილისყრ
 ით განსაზღვრული პირი.
საერთო კრების მიერ თავისი კომპეტენციის ფარგლ
 ებში მიღებული გადაწყვეტილების
შესრულება, რა თქმა უნდა, სავალდებულოა სამეწარმეო საზოგადოებ ის პარტნ იორ
 ებისა
და ორგანოებ ისთვის. რაც შეეხ ება საერთო კრების კომპეტენციას, კრება გადაწყვეტილე
ბას იღებს იმ საკითხებზე, რომელიც კანონით საერთო კრების უფლებამოსილებას განე
კუთვნება და რომელიც თითოეუ ლ სამეწარმეო საზოგადოებ ასთან მიმართებით, მეწარმეთა
შესახებ კანონის კერძო ნაწილის შესაბამისი მუხლებითაა დადგენილი. გარდა სააქციო სა
ზოგადოებ ისა, საერთო კრების უფლებამოსილება შეიძლება გაფართოვდეს ან დელეგირე
ბულ იქნეს წესდების საფუძველზე.
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მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონის სიახლეს წარმოადგენს საზოგადოებ ის საერთო
კრების მიერ ხელმძ ღვანელი ორგანოსა და სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ გაწეულ
 ი მუ
შაობ ის მოწონების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება. სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის
საზოგადოებ აში, კომანდიტურ საზოგადოებ ასა და შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგა
დოებ აში საერთო კრების მიერ ხელმძ ღვანელი ორგანოს და სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ
გაწეულ
 ი მუშაობ ის მოწონება აღნიშნული სამეწარმეო საზოგადოებ ის მიერ ამ ორგანოებ ის
მიმართ ზიან ის ანაზღაურ
 ების მოთხოვნის უფლებაზე უარის თქმას იწვევს, თუ ეს უფლება
აშკარა იქნებოდა საერთო კრებისთვის წარდგენილი დოკუმენტებისა და მიწოდებული ინ
ფორმაციის გულმოდგინედ შემოწმების შემთხვევაში.
სიახლეს წარმოადგენს ასევე მეწარმეთა შესახებ კანონით ან/დ
 ა წესდებით დადგენილი
წესის დარღვევით მოწვეულ
 ი კრების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების კანონიერ
 ად მიჩ
ნევის ოფციაც. კერძოდ, მეწარმეთა შესახებ კანონით ან/დ
 ა წესდებით დადგენილი წესის
დარღვევის შემთხვევაში, გადაწყვეტილების მიღება დასაშვებია, თუ კრებას ყველა პარტ
ნიორ
 ი ესწრ
 ება და ისინი თანახმანი არიან, ჩაატ
 არონ კრება და გადაწყვეტილება ამ გზით
მიიღონ. [A6] ამასთან, პარტნ იორ
 ის თანხმ ობად მიიჩნევა, თუ იგი არ მოითხოვს საერთო
კრების სხვა დროს ჩატარებას, მისი მოწვევის პროცედურის დარღვევის გამო.
თუ საზოგადოებ ის წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, საერთო კრება გა
დაწყვეტილებაუნ არიან ია, თუკი მას ესწრ
 ება/ესწრებიან ხმების უმრავლესობის მქონე პარ
ტნიორ
 ი/პარტნ იორ
 ები. იმ შემთხვევაში, თუ საერთო კრება გადაწყვეტილებაუნ არიან ი არ
არის, კრების მომწვ ევს შეუძლია იმავე წესითა და იმავე დღის წესრიგით ხელახლა მოიწვი
ოს კრება. მეორ
 ე კრება გადაწყვეტილებაუნ არიან ია, მასზე დამსწ რ
 ე ხმის უფლების მქონე
პარტნ იორთა რაოდ
 ენობის მიუხ ედავად.
სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ასა და კომანდიტურ საზოგადოებ აში
ხმების რაოდ
 ენობა გამოითვლება პარტნ იორთა რაოდ
 ენობის მიხედვით, ხოლო შეზღუ
დული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ აში, სააქციო საზოგადოებ ასა და კოოპ ერატივში −
სამეწარმეო საზოგადოებ ის კაპიტალში წილის მიხედვით, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული.
საერთო კრება გადაწყვეტილებას იღებს კენჭისყრ
 აში მონაწილეთა ხმების უმრავლესო
ბით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც კანონით ან წესდებით განსაზღვრულია ხმათა უფრო
დიდი რაოდ
 ენობა ან სხვა, დამატებითი პირობები. მეწარმეთა შესახებ კანონით ან წესდე
ბით გათვალისწინებული თანამდებობის პირის ან/დ
 ა ორგანოს არჩევისთვის ან ალტერნა
ტიულ
 ი წინადადების კენჭისყრ
 ისთვის წესდება შეიძლება ადგენდეს განსხ ვ ავებულ წესებს,
მათ შორის, ითვალისწინებდეს ხმათა უფრო მცირე რაოდ
 ენობას.
მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი ცალკე გამოყოფს საერთო კრების ოქმის მარეგუ
ლირებელ ნორმას და მისი შედგენის ვადებსა და წესებს განსაზღვრავს. კერძოდ, საერთო
კრების მოწვევის, მიმდინარეობ ისა და შედეგების შესახებ ოქმი ამ კრების დასრულებიდან
15 დღის ვადაში დგება. ოქმს ხელს აწერს საერთო კრების მიერ არჩეულ
 ი ან წესდებით
განსაზღვრული საერთო კრების თავმჯ დ
 ომარე. მეწარმეთა შესახებ კანონით ან წესდებით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში საერთო კრების ოქმს ადგენს და ამოწმებს ნოტარიუს ი.
საერთო კრების ოქმის პარტნ იორ
 ებისთვის დაუყ ოვნებლივ, სამეწარმეო საზოგადოებ ის
ხარჯზ ე გაგზავნა სავალდებულოა.
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საერთო კრების ოქმშ ი აღნიშნული უნდა იყოს:
 	 სამეწარმეო საზოგადოებ ის საფირმო სახელწოდება და საიდენტიფიკაციო ნომერი;
 	 საერთო კრების ჩატარების ადგილი და თარიღი/დრო;
 	 მითითება საერთო კრების მოწვევის პროცედურის დაცვასა და ამ კრების გადაწყვეტი
ლებაუნ არიან ობაზე. ოქმს შეიძლება დაერთოს აღნიშნულ გარემოებ ებთან დაკავშირე
ბული დოკუმენტები;
 	 ძირითად დოკუმენტშ ი ან დანართის სახით − საერთო კრების მუშაობ აში მონაწილე ან
მასზე დამსწ რ
 ე ხმის უფლების მქონე პარტნ იორთა და სხვა დამსწ რ
 ე პირთა ჩამონათ
ვალი და საიდენტიფიკაციო მონაცემები. წარმომადგენლობის შემთხვევაში, ოქმს უნდა
დაერთოს წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების დამადასტურებელი წერილობითი
დოკუმენტი ან უნდა მიეთ
 ითოს ასეთ დოკუმენტზე, თუ მას სამეწარმეო საზოგადოებ ა
სხვა დოკუმენტებთან ერთად ინახავს;
 	 საერთო კრების თავმჯ დ
 ომარის საიდენტიფიკაციო მონაცემები;
 	 საერთო კრების დღის წესრიგი;
 	 საერთო კრების გადაწყვეტილება. მასში მითითებული უნდა იყოს კენჭისყრ
 ის შედეგები;
 	 საერთო კრების მონაწილის მიერ კრებაზე მიღებული გადაწყვეტილების მიმართ განს
ხვავებული აზრის გამოთქმ ის ან საწინააღმდ
 ეგო პოზიციის გამოხატვის შემთხვევაში −
კრების შესაბამისი მონაწილის ვინაობ ა და საწინააღმდ
 ეგო პოზიციის შინაარსი, თუ იგი
მოითხოვს ამ აზრის/პ ოზიციის ოქმშ ი შეტანას.
იმ შემთხვევაში, თუ დარღვეულ
 ია საერთო კრების მოწვევისა და ჩატარების წესი, ასე
ვე კრების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ცდება მის კომპეტენციას ან ეწინააღმდ
 ეგება
კანონს, საჯარო წესრიგს ან ზნეობ ის ნორმებს, შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადო
ებისა და სააქციო საზოგადოებ ის კრების ოქმი სრულად ან ნაწილობრივ ბათილად იქნება
მიჩნეულ
 ი.
6.7.3 საზოგადოების ხელმძ
 ღვანელი ორგანო

მეწარმეთა შესახებ მოქმედმა კანონმა განსხ ვ ავებული ტერმინოლოგია შემოგვთავაზა
საწარმოს ხელმძ ღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირთან მიმარ
თებითაც. მოქმედ რეგულაციამდე არსებული კანონი შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის სა
ზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელ პირს დირექტორს უწოდებდა, თუმცა პრაქტიკაში ხშირად ფიქ
სირდებოდა ხელმძ ღვანელისთვის ისეთი განსხ ვ ავებული სახელის მინიჭების ტენდენციაც,
როგორიცაა, მაგალითად, მენეჯერი, პრეზიდენტი, მმართველი და ა.შ. ამ მოცემულობიდან
გამომდინარე, მეწარმეთა შესახებ ახალმა კანონმა განზოგადებულ ტერმინს – ხელმძ ღვა
ნელ ორგანოსა და შესაბამისად, ხელმძ ღვანელ პირს მიან იჭა უპირატესობა.
ხელმძღვანელ ორგანოზე მსჯელობისას, უპირველესად უნდა გამოვყოთ ხელმძ ღვანე
ლობისა და წარმომადგენლობის უფლებამოსილება. ხელმძ ღვანელობის უფლებამოსილე
ბა საწარმოს ხელმძ ღვანელობას, ხოლო წარმომადგენლობის უფლებამოსილება მესამე
პირებთან ურთიერთობაში საწარმოს წარმოდგენას გულისხმ ობს.
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სამეწარმეო საზოგადოებ აში ხელმძ ღვანელობითი საქმიან ობის განხორციელ
 ების უზ
რუნველსაყოფად სამეწარმეო საზოგადოებ ას უნდა ჰყავდეს ხელმძ ღვანელი ორგანო. ამ
ორგანოს უფლებამოსილება, აგრეთვე მის მიერ გადაწყვეტილების მიღების წესი, განი
საზღვრება კანონითა და წესდებით. სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადო
ებაში ხელმძ ღვანელობის უფლება აქვს ყველა პარტნ იორს. კომანდიტურ საზოგადო
ებაში ხელმძღვანელობის უფლება აქვთ პერსონალურად პასუხისმგ
 ებელ პარტნ იორ
 ებს
(კომპლემენტარებს), თუ პარტნ იორთა გადაწყვეტილებით სამეწარმეო საზოგადოებ ის
ხელმძ ღვანელად სხვა პირი არ დაინიშნება. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგა
დოებ
 აში, სააქციო საზოგადოებაში, კოოპერატივში ხელმძ ღვანელობის უფლება აქვს/
აქვთ ხელმძ ღვანელ პირს/პირებს. ამასთან, წესდება შეიძლება ითვალისწინებდეს სამეწარ
მეო საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელობის განხორციელ
 ებას:
 	 ერთი პირის მიერ ერთპიროვნულად;
 	 რამდენიმე ხელმძ ღვანელი პირის მიერ ერთობლივად ან ცალ-ც
 ალკე;
 	 ყველა ხელმძ ღვანელი პირის მიერ ერთობლივად.
თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, ივარაუდ
 ება, რომ სამეწარმეო
საზოგადოებ აში ხელმძ ღვანელობით საქმიან ობას ყველა ხელმძ ღვანელი პირი ერთობლი
ვად ახორციელ
 ებს.
სამეწარმეო საზოგადოებ ის მესამე პირებთან ურთიერთობაში წარმომადგენლობის უფ
ლებამოსილება ხელმძ ღვანელ ორგანოს ეკისრება. ამასთან, ხელმძ ღვანელი ორგანოს
წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება მესამე პირთან ურთიერთობაში არ შეიძლება შე
იზღუდოს. თუ სამეწარმეო საზოგადოებ ის ხელმძღვანელი ორგანო რამდენიმე წევრისგან
შედგება, ისინი წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას მხოლოდ ერთობლივად ახორცი
ელებენ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც წესდება ადგენს ერთი ან რამდენიმე პირის ერ
თპიროვნულ წარმომადგენლობას ან რამდენიმე პირის ერთობლივ წარმომადგენლობას,
ან უშვებს ასეთ შესაძლებლობას.
იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების დადებისას კონტრ
 აჰენტისთვის ცნობილი იყო სა
მეწარმეო საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელი ორგანოს უფლებამოსილების შეზღუდვის შესა
ხებ, სამეწარმეო საზოგადოებ ას ამ ხელშეკრულების შეცილების უფლება გააჩნია. იგივე
წესი გამოიყენება, თუ წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირი და კონტრ
 ა
ჰენტი განზრახ მოქმედებენ ერთად, რათა ზიან ი მიადგეს იმ სამეწარმეო საზოგადოებ ას,
რომლის სახელითაც მოქმედებს წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირი.
საწარმოს მართვისას განსახილველ საკითხებს შორის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და
საინტერესო საკითხს წარმოადგენს საზოგადოებასა და მის ხელმძღვანელ ორგანოს
(პირს) შორის ურთიერთობა და ამ ურთიერთობის სამართლებრივი ბუნება. მოქმედი რე
გულაციის თანახმად, შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის, სააქციო საზოგადო
ების და კოოპ ერატივის ხელმძ ღვანელ პირს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან
ათავისუფლებს საერთო კრება, თუ მისი დანიშვნა სამეთვალყურეო საბჭოს უფლებამოსი
ლებას არ განეკუთვნება. ამასთან, ხელმძ ღვანელი პირი თანამდებობაზე ინიშნება არა
უმეტეს 3 წლის ვადით, ხელახლა დანიშვნის უფლებით. თუ ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ
კანონით დადგენილი წესით არ განხორციელდება ხელმძ ღვანელი პირის უფლებამოსილე
ბის ახალი ვადის ან ხელმძ ღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის
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ცვლილების რეგისტრ
 აცია, რეგისტრ
 ირებული ხელმძ ღვანელი პირის უფლებამოსილება
განუსაზღვრელი ვადით გაგრძ ელებულად მიიჩნევა.
ხელმძღვანელი პირის/სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ
გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას/სააქციო
საზოგადოებას/კოოპერატივს და ხელმძღვანელ პირს/სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს შორის
იდება სასამსახურო [A7] ხელშეკრულება. მასზე არ ვრცელდება შრომის სამართლის
დებულებები.
ი იგივე წესი გამოიყენება სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების, კო
მანდიტური საზოგადოების ხელმძღვანელი პირის მიმართ, თუ ხელმძღვანელ პირად ინიშნება
მოწვეული პირი და არა პარტნიორი. ამასთან, საერთო კრება, ხოლო სამეთვალყურეო საბჭოს
არსებობის შემთხვევაში − სამეთვალყურეო საბჭო, უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს გაა
თავისუფლოს თანამდებობიდან ხელმძღვანელი პირი შესაბამისი საფუძვლის მითითების გარე
შე. ნებისმიერი შეთანხმება, რომელიც ამ დებულებას ეწინააღმდეგება, ბათილია.143
საწარმოსა და მის ხელმძ ღვანელ პირს შორის არსებული ურთიერთობა და მათ შო
რის დადებული ხელშეკრულება არაერთხელ გამხდ
 არა საქართველოს, საზღვარგარეთის
ქვეყნებისა თუ საერთაშორისო სასამართლოებ ის შეფასების საგანი. მეწარმეთა შესახებ სა
ქართველოს მოქმედი კანონი, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, სახელდებით მიუთ
 ითებს, რომ
ხელმძ ღვანელ პირთან იდება ე.წ. სასამსახურო[A8] ხელშეკრულება და მასზე შრომის კა
ნონმდ
 ებლობა არ ვრცელდება. აღნიშნული განპირობებულია იმით, რომ შრომის კანონმ
დებლობა პირთან დადებული შრომის ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლების ამომწურავ
ჩამონათვალს იძლევა და შრომის ხელშეკრულების შეწყვეტის ვადებსა და პროცედურებსაც
ზედმიწევნით განსაზღვრავს. იმ შემთხვევაში თუ საწარმოს ხელმძ ღვანელ პირზე შრომის
კანონმდ
 ებლობა და განსაკუთრებით, ხელშეკრულების შეწყვეტის მარეგულირებელი ნორ
მები გავრც
 ელდებოდა, აღნიშნულს, შესაძლოა, უარყოფითი გავლენა მოეხდინა საწარმოს
ბედზე. ისეთ პირობებში, როდესაც ხელმძ ღვანელი პირი არ ან ვერ ასრულებს მასზე დაკის
რებულ მოვალეობ ებს, ყოველი საათ
 იც კი გადამწყვეტი მნიშვნელობის შეიძლება იყოს სა
წარმოს ფუნქც
 იონ ირებისათვის. ამიტომაც, ხელმძ ღვანელ პირზე შრომის კოდექსით დად
გენილი მოთხოვნების გავრც
 ელება უარყოფითად აისახებოდა მეწარმე სუბიექტზ ე.
საწარმოს ხელმძ ღვანელ პირთან დადებულ სასამსახურო ხელშეკრულებაში უნდა მი
ეთითოს ხელმძ ღვანელი პირის საქმიან ობის ანაზღაურ
 ების ოდენობა, ფორმა და პერი
ოდულობა, სამსახურებრივი პრივილეგიებ ი, რომლებსაც ხელმძ ღვანელი პირი მიიღებს
ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში. აგრეთვე მისი უფლებები და ვალდებულებე
ბი, რომლებიც იმოქმედებს ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგაც. თუ სასამსახურო[A10]
ხელშეკრულება არ შეიცავს ინფორმაციას ხელმძ ღვანელი პირის საქმიან ობის ანაზღაურ
 ე
ბის შესახებ, ივარაუდ
 ება, რომ იგი თავის საქმიან ობას უსასყიდლოდ ახორციელ
 ებს. იმ შემ
თხვევაში, თუ სასამსახურო[A11] ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული,
ხელმძ ღვანელ პირს/სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს უფლება აქვს, მოშალოს სასამსახუ
რო[A12] ხელშეკრულება და ამით უარი თქვას თანამდებობაზე, თუკი ამის შესახებ, სულ
მცირე, 1 თვით ადრე წერილობით შეატყობინებს სამეთვალყურეო საბჭოს, ხელმძ ღვანელ
ორგანოს ან საერთო კრებას. ამ კრების მოწვევის ვალდებულება მას ეკისრება.
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მიუხედავად იმისა, რომ საწარმოს ხელმძ ღვანელ პირთან დადებულ ხელშეკრულებაზე შრომის კანონმ
დებლობის გაუვრც
 ელებლობა მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში დადგენილ მიდგომას წარმოადგენს, არ
სებობს გარკევული საკითხები, რომლებთან მიმართებითაც შრომის კანონმდ
 ებლობის გამოყენების სა
კითხი კვლავ დღის წესრიგში დგას (მაგალითად, ხელმძ ღვანელი პირისთვის შევბულების მიცემა და ა.შ.)

სამეწარმეო სამართალი

6.7.4 საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭო

ხელმძ ღვანელი ორგანოს საქმიან ობის კონტრ
 ოლის განხორციელ
 ების მიზნით, სამე
წარმეო საზოგადოებ ას კანონით ან წესდებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, შეიძლება
ჰყავდეს სამეთვალყურეო საბჭო. სამეთვალყურეო საბჭო ხელმძ ღვანელი ორგანოს/პ ირე
ბის საქმიან ობის კონტრ
 ოლს ახორციელ
 ებს. შესაბამისად, მას არ შეიძლება გადაეც
 ეს ხელ
მძღვანელი ორგანოს ფუნქც
 იებ ი, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევისა.
სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა გადაწყვეტილებაუნ არიან ია, თუ მას წევრთა უმრავ
ლესობა ესწრ
 ება. სამეთვალყურეო საბჭო გადაწყვეტილებას იღებს ხმათა უმრავლესობით,
თუ წესდებით ხმათა უფრო დიდი რაოდ
 ენობა არ არის გათვალისწინებული.
სამეწარმეო საზოგადოებ ის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ვალდებულია, კეთილსინ
დისიერ
 ად განახორციელ
 ოს სამეწარმეო საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელი ორგანოს/პ ირე
ბის საქმიან ობის კონტრ
 ოლი და კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში წარმოადგინოს
სამეწარმეო საზოგადოებ ა ხელმძ ღვანელ ორგანოსთან/პირებთან ურთიერთობებში.

6.7.5 საზოგადოების ხელმძ
 ღვანელი პირების ქცევის სტანდარტი 
(ფიდუციური მოვალეობები) და დერივაციული სარჩელი

საწარმოს მართვის სამართალში ხელმძ ღვანელი პირების ფიდუციურ მოვალეობ ებს
განსაკუთრებული ადგილი უკავია. საწარმოსა და მის ხელმძ ღვანელს შორის ურთიერთო
ბა სხვადასხვ ა თავისებურებით ხასითადება, რაზეც ნაწილობრივ წინა თავებში ვისაუბრეთ.
სწორედ ამ ურთიერთობის თავისებურების გამოხატულებაა ხელმძ ღვანელი პირის მიერ
საწარმოს დადგენილი ქცევის სტანდარტით მართვის ვალდებულებაც. საკორპორაციო სა
მართალში ფიდუციურ
 ი მოვალეობ ების ქვეშ მოიაზრებენ ზრუნვის (რომელიც ასევე გულ
მოდგინების მოვალეობ ის სახელით არის ცნობილი) და ერთგულების მოვალეობ ას.. 2022
წლამდე მოქმედი მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-6 ნაწილი
ზემოთ აღნიშნული ორივე მოვალეობ ის ზოგად დეფინიციას იძლეოდ
 ა. თუმცა სასამართ
ლო პრაქტიკაში საკმაოდ დეტალურად იყო ჩამოყალიბებული თითოეუ ლ
 ი ამ მოვალეობ ის
ქვესტანდარტი და საწარმოს ხელმძ ღვანელი პირის მოვალეობ ათა კატალოგი. მეწარმეთა
შესახებ მოქმედმა კანონმა გაითვალისწინა ქართული სასამართლოებ ის საუკ ეთესო პრაქ
ტიკა და წინამორბედი კანონისგან განსხ ვ ავებით, ხელმძ ღვანელი პირის ფიდუციურ
 ი მოვა
ლეობ ები დეტალურად დაადგინა. მიუხ ედავად იმისა, რომ აღნიშნული მიდგომა დადები
თად იქნა პროფესიულ წრეებში შეფასებული, ფიდუციურ
 ი მოვალეობ ების ფორმულირებამ
გარკვ ეულ
 ი კრიტიკა მაინც დაიმსახურა. კერძოდ, ახალმა კანონმა, ზრუნვის მოვალეობ ის
მსგავსად, ერთგულის მოვალეობ ის ზოგადი სტანდარტი არ გაითვალისწინა და ერთგულე
ბის მოვალეობ ის მხოლოდ ქვესტანდარტები - კონკურენციის აკრძ ალვა (53-ე მუხლი), საქ
მიან ი შესაძლებლობების მითვისება (54-ე მუხლი) და ინტერესთა კონფლიქტის აკრძ ალვა
(ისიც მხოლოდ სააქციო საზოგადოებ ის შემთხვევაში, 208-ე მუხლი) დაადგინა. განვიხი
ლოთ თითოეუ ლ
 ი მათგანი:
ზრუნვის მოვალეობ
 ა გულისხმ ობს ხელმძ ღვანელი პირი ვალდებულებას, სამეწარმეო
საზოგადოებ ის საქმეებს გაუძღვეს მართლზ ომიერ
 ად და კეთილსინდისიერ
 ი ხელმძ ღვანე
ლის გულისხმ იერ
 ებით. კერძოდ, მასზე ზრუნავდეს ისე, როგორც ანალოგიურ პირობებში
უნდა ეზრუნა/ემოქმედა ჩვეულ
 ებრივ, საღად მოაზროვნე პირს, იმ რწმენით, რომ მისი ეს
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მოქმედება სამეწარმეო საზოგადოებ ისთვის ეკონომიკურად ყველაზე ხელსაყრელია. ამას
თან, ხელმძ ღვანელი პირი სამეწარმეო საზოგადოებ ის წინაშე პასუხს აგებს კეთილსინდი
სიერ
 ების მოვალეობ ის ბრალეულ
 ი შეუსრულებლობით მიყენებული ზიან ისთვის. დაუშვე
ბელია, წესდებით ან პარტნ იორთა გადაწყვეტილებით შეიზღუდოს ხელმძ ღვანელი პირის
პასუხისმგ
 ებლობა ამ მოვალეობ ის განზრახ შეუსრულებლობისთვის.
ხელმძ ღვანელი პირის მიერ სამეწარმეო საზოგადოებ ისთვის მიყენებული ზიან ის
ანაზღაურ
 ების მოთხოვნის უფლება აქვს ხელმძღვანელ ორგანოს, სხვა ხელმძ ღვანელ
პირს, სამეთვალყურეო საბჭოს, ხოლო კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში და დად
გენილი წესით − თითოეულ პარტნ იორს. წესდებით შეიძლება დამატებით განისაზღვროს ის
პირი, რომელსაც აქვს სამეწარმეო საზოგადოებ ისთვის მიყენებული ზიან ის ანაზღაურ
 ების
მოთხოვნის უფლება.
საინტერესო დანაწესს ითვალისწინებს მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონი იმ
ხელმძ ღვანელი პირისთვის, ვინც თავისი ქმედებით საერთო კრების გადაწყვეტილებას ას
რულებს. კერძოდ, ხელმძ ღვანელი პირი თავისუფლდ
 ება პასუხისმგ
 ებლობისგან, თუ იგი
თავისი ქმედებით საერთო კრების გადაწყვეტილებას ასრულებს, გარდა იმ შემთხვევისა,
როდესაც მან საერთო კრების გადაწყვეტილების მიღებას ხელი შეუწყო არასწორი ინ
ფორმაციის მიწოდებით,
ით ან იცოდა, რომ ამ გადაწყვეტილების მიღება ზიანს გამოიწვევ
და, მაგრამ ამის თაობ აზე არ შეატყობინა საერთო კრებას გადაწყვეტილების მიღებამდე ან
აღსრ
 ულებამდე. იმ შემთხვევაში, თუ გარიგების ღირებულება სამეწარმეო საზოგადოებ ის
აქტივების საბალანსო ღირებულების 50 პროცენტს ან წესდებით გათვალისწინებულ უფრო
მცირე ოდენობას აღემატება, გარიგება საერთო კრებამ უნდა დაამტკ იცოს.
განსაკუთრებულ ვითარებაში, ზრუნვის მოვალეობას [A13] უწოდებს მეწარმეთა შე
სახებ კანონი ხელმძ ღვანელი პირის ვალდებულებას, ბრალეულ
 ი გაჭიან ურების გარეშე,
მაგრამ სამეწარმეო საზოგადოებ ის გადახდისუუნ არობის დადგომის მომენტიდან, არაუგ
ვიან ეს, 3 კვირისა, განაცხადოს გადახდისუუნ არობის შესახებ „რეაბილიტაციისა და კრე
დიტორთა კოლექტიურ
 ი დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი
წესით იმ შემთხვევაში, როდესაც სამეწარმეო საზოგადოებ ა გადახდისუუნ აროა ან გადახ
დისუუნ არობის საშიშროებ ის წინაშე დგას. გადახდისუუნ არობის შესახებ განცხადება ბრა
ლეულ
 ად გაჭიან ურებული არ არის, თუ ზემოაღნიშნული პირი ზრუნვის მოვალეობ ას ჯე
როვნად ასრულებს.
ფიდუციურ
 ი მოვალეობ ების კონტექსტ
 შ ი მეწარმეთა შესახებ ახალმა კანონმა სამეწარ
მეო გადაწყვეტილების თავისუფლების პრეზუმფციაც144 (იგივე მართებული ბიზნეს გადაწყ
ვეტილების პრეზუმფცია) დაამკვ იდრა. მეწარმეთა შესახებ კანონის 52-ე მუხლის მიხედვით,
ზრუნვის მოვალეობ ა არ არის დარღვეულ
 ი და ხელმძ ღვანელი პირი არ არის ვალდებული,
აანაზღაურ
 ოს ის ზიან ი, რომელიც სამეწარმეო საზოგადოებ ას მის მიერ მიღებული სამე
წარმეო გადაწყვეტილებით მიადგა, თუ ხელმძ ღვანელ პირს გონივრულად შეეძლო ევარა
უდა, რომ იგი სამეწარმეო გადაწყვეტილებას საკმარისი და სანდო ინფორმაციის საფუძ
ველზე, სამეწარმეო საზოგადოებ ის ინტერესებიდან გამომდინარე, დამოუკ იდებლად და
ინტერესთა კონფლიქტის ან სხვათა ზეგავლენის გარეშე იღებდა. აღნიშნული დანაწესი არ
გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც სამეწარმეო გადაწყვეტილება კანონით ან წესდე
ბით გათვალისწინებული მოვალეობ ების დარღვევით არის მიღებული.
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რაც შეეხება ერთგულების მოვალეობას, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ერთგულების მო
ვალეობის ერთიან დეფინიციას მეწარმეთა შესახებ კანონი არ გვაძლევს. კანონის ზოგად
ნაწილში მოცემულია კონკურენციის აკრძალვისა და საქმიანი შესაძლებლობების მითვისე
ბის აკრძალვის დეფინიციები, ხოლო სააქციო საზოგადოებასთან მიმართებით ინტერესთა
კონფლიქტის დეფინიცია.
კონკურენციის აკრძ ალვა გულისხმ ობს იმას, რომ ხელმძ ღვანელ პირს არ აქვს უფ
ლება, სამეწარმეო საზოგადოებ ის თანხმ ობის გარეშე განახორციელ
 ოს იგივე საქმიან ობა,
რომელსაც ახორციელ
 ებს სამეწარმეო საზოგადოებ ა, ან იყოს იმავე სფეროში მოქმედი
სამეწარმეო საზოგადოების ხელმძ ღვანელი პირი. ხელმძ ღვანელ პირთან დადებული სა
სამსახურო[A14] ხელშეკრულებით აღნიშნული ვალდებულება შეიძლება ძალაში დარჩეს
მისი თანამდებობიდან გათავისუფლების შემდეგაც, მაგრამ არაუმ ეტეს – 3 წლის ვადით.
ამ ვალდებულების დარღვევისთვის შესაძლებელია გათვალისწინებულ იქნეს კომპენსაცია.
მისი ოდენობა და გადახდის წესი განისაზღვრება სასამსახურო[A15] ხელშეკრულებით ან
მხარეთა დამატებითი შეთანხმ ებით. კონკურენციის აკრძ ალვის წესის დარღვევის შემთხ
ვევაში, სამეწარმეო საზოგადოებ ას შეუძლია დამრღ
 ვევს სამეწარმეო საზოგადოებ ისთვის
მიყენებული ზიან ისთვის, კომპენსაციასთან ერთად, შეთანხმ ებული პირგასამტეხლოს გა
დახდაც მოსთხოვოს. სამეწარმეო საზოგადოებ ას შეუძლია, დამრღვევს კომპენსაციის ნაც
ვლად მოსთხოვოს საკუთარი ან მესამე პირის სახელით დადებული გარიგებიდან დამრღ
 
ვევის მიერ მიღებული სარგებლის სამეწარმეო საზოგადოებ ისთვის გადაცემა, ან ამგვ არი
სარგებლის მიღების უფლების დათმობა. ამ უფლების გამოყენება შეუძლია ხელმძ ღვანელ
ორგანოს, სხვა ხელმძ ღვანელ პირს, სამეთვალყურეო საბჭოს, ხოლო კანონით გათვალის
წინებულ შემთხვევაში − თითოეუ ლ პარტნ იორს.
სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ასა და კომანდიტურ საზოგადოებ აში
ზემოთ აღნიშნული საქმიან ობის განხორციელ
 ებაზე თანხმ ობის გაცემა შეუძლია საერთო
კრებას, ხოლო შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ აში, სააქციო საზოგადოებ ა
სა და კოოპ ერატივში – იმ ორგანოს, რომელიც ნიშნავს ხელმძ ღვანელ პირს. აღნიშნული
თანხმ ობა შეიძლება გაიცეს როგორც ზოგადად, ისე კონკრ
 ეტულ საქმიან ობაზე, გარიგების
სახესა და სამეწარმეო საზოგადოებ აში მონაწილეობ აზე. თანხმ ობის გაცემაზე დაუს აბუთებ
ლად უარის თქმა დაუშვებელია.
ზემოთ აღნიშნული საქმიან ობის განხორციელ
 ებაზე თანხმ ობა გაცემულად მიიჩნევა, თუ
სამეწარმეო საზოგადოების ხელმძ ღვანელი პირის დანიშვნისას პარტნ იორ
 ებმა იცოდნენ,
რომ სამეწარმეო საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელი პირი ახორციელ
 ებდა აღნიშნულ საქმია
ნობას, მაგრამ მისთვის ამ საქმიან ობის შეწყვეტა არ მოუთხოვიათ.
საქმიანი შესაძლებლობის მითვისების აკრძალვა,
ა რასაც ხშირად აქვს ადგილი
პრაქტიკაში, გულისხმ ობს იმას, რომ ხელმძ ღვანელ პირს არ აქვს უფლება, სამეწარმეო
საზოგადოებ ის წინასწარი თანხმ ობის გარეშე, პირადი სარგებლის ან ამ საზოგადოებ ის
გარდა, სხვა პირთა მიერ სარგებლის მისაღებად ისარგებლოს სამეწარმეო საზოგადოებ ის
საქმიან ობის სფეროსთან დაკავშირებული საქმიან ი შესაძლებლობით, რომელიც მისთვის
ხელმისაწვდომი გახდა მოვალეობ ის შესრულებისას ან თანამდებობრივი მდგომარეობ ი
დან გამომდინარე და რომელიც, გონივრული თვალსაზრისით, სამეწარმეო საზოგადოებ ის
ინტერესის საგანი შეიძლებოდა ყოფილიყო. სამეწარმეო საზოგადოებ ის წინასწარი თან
ხმობის მიღება საჭირო არ არის, თუ საერთო კრებამ ან სამეთვალყურეო საბჭომ უკვე
იმსჯ ელა აღნიშნულ შესაძლებლობაზე და უარი თქვა მის გამოყენებაზე. ეს ვალდებულება
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ძალაში რჩება ხელმძ ღვანელი პირის თანამდებობიდან გათავისუფლებიდან არაუმ ეტეს 3
წლისა. მასთან დადებული სასამსახურო [A16] ხელშეკრულებით შეიძლება უფრო მცირე
ვადა დადგინდეს.
სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ასა და კომანდიტურ საზოგადოებ აში
ზემოთ აღნიშნული საქმიან ი შესაძლებლობით სარგებლობაზე წინასწარი თანხმ ობის გაცემა
შეუძლია საერთო კრებას, ხოლო შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ აში, სააქციო
საზოგადოებ ასა და კოოპერატივში – იმ ორგანოს, რომელიც ნიშნავს ხელმძ ღვანელ პირს.
საქმიან ი შესაძლებლობის მითვისების აკრძ ალვის წესის დარღვევის შემთხვევაში, სა
მეწარმეო საზოგადოებ ას შეუძლია დამრღვევს მოსთხოვოს ამ დარღვევით სამეწარმეო
საზოგადოებ ისთვის მიყენებული ზიან ის (მათ შორის, მიუღ
 ებელი შემოსავლის) ანაზღაურ
 ე
ბა. სამეწარმეო საზოგადოებ ას შეუძლია დამრღვევს ზიან ის ანაზღაურ
 ების ნაცვლად მოს
თხოვოს საკუთარი ან მესამე პირის სახელით დადებული გარიგებიდან დამრღ
 ვევის მიერ
მიღებული სარგებლის სამეწარმეო საზოგადოებ ისთვის გადაცემა ან ამგვ არი სარგებლის
მიღების უფლების დათმობა.
მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონის 208-ე მუხლი არეგულირებს სააქციო საზოგა
დოებ აში ინტერესთა კონფლ
 იქტს.
იქტს სააქციო საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელი პირი ვალ
დებულია, შესაბამისი ფაქტის შეტყობისთანავე აცნობოს საერთო კრებას ან სააქციო სა
ზოგადოებ ის სამეთვალყურეო საბჭოს, ხოლო მართვის მონისტური სისტემის შემთხვევაში
− საერთო კრებას ან სააქციო საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელ ორგანოს ისეთი დადებული
ან დასადები გარიგების შესახებ, რომლის მიმართაც ის დაინტერესებული პირია, აგრეთვე
მიუთ
 ითოს თავისი დაინტერესების ხასიათ
 ი.
ხელმძ ღვანელი პირი დაინტერესებულ პირად მიიჩნევა, თუ ის ან მასთან დაკავშირებუ
ლი პირი:145
 	 გარიგების მეორ
 ე მხარეა;
 	 პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს იმ სამეწარმეო საზოგადოებ ის წილთა 50 პრო
ცენტს ან 50 პროცენტზ ე მეტს, რომელიც გარიგების მეორ
 ე მხარეა;
 	 პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს იმ სამეწარმეო საზოგადოებ ის წილთა 50 პრო
ცენტს ან 50 პროცენტზ ე მეტს, რომლის, სულ მცირე, 50-პროცენტიანი წილის მესაკუთ
რე გარიგების მეორ
 ე მხარეა;
 	 არის იმ სამეწარმეო საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელი პირი ან სამეთვალყურეო საბჭოს
წევრი, რომელიც გარიგების მეორ
 ე მხარეა;
 	 გარიგების შედეგად იღებს სარგებელს, რომელიც სამეწარმეო საზოგადოებ აში წილის
ფლობასთან ან ხელმძ ღვანელი ორგანოს წევრობასთან დაკავშირებული არ არის;
 	 დაინტერესებულ პირად მიიჩნევა წესდების თანახმად.
145

 	 „დაკავშირებული პირი“ განიმარტება „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის
შესაბამისად, რომლის მიხედვით, დაკავშირებული პირი ეს არის: ა)ფიზიკურ პირთან ნათესაურ
 ი კავში
რის მქონე ის პირი, რომელიც, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, კანონისმიერ მემკვ იდ
რეთა წრიდან I და II რიგში ირიცხება; ბ) საწარმო, რომელშიც პირი პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს
ისეთ წილს, რომელიც მას პრაქტიკულ საშუალ
 ებას აძლევს, ზემოქმედება მოახდინოს ამ საწარმოს გა
დაწყვეტილებებზე; გ) იმ საწარმოს მმართველი ორგანოს წევრი, რომელშიც პირი პირდაპირ ან არაპირ
დაპირ ფლობს ისეთ წილს , რომელიც მას პრაქტიკულ საშუალ
 ებას აძლევს, ზემოქმედება მოახდინოს ამ
საწარმოს გადაწყვეტილებებზე“ დ) იურიდიულ
 ი პირის შემთხვევაში: პირის მმართველი ორგანოს წევრი
ან/დ
 ა წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი; პირის პარტნ იორ
 ი ან დამფუძნებელი, რომელსაც
პრაქტიკული საშუალ
 ება აქვს, ზემოქმედება მოახდინოს ამ იურიდიულ
 ი პირის გადაწყვეტილებებზე .
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გარიგებას, რომელშიც დაინტერესებული პირი მონაწილეობს, წინასწარ ამტკ იცებს სა
აქციო საზოგადოებ ის სამეთვალყურეო საბჭო, ხოლო მისი არარსებობის შემთხვევაში −
საერთო კრება. დაინტერესებულ პირს ეკრძ ალება შესაბამის საკითხზე ხმის მიცემა სააქციო
საზოგადოებ ის ნებისმიერ ორგანოში. თუ სააქციო საზოგადოებ ის სამეთვალყურეო საბჭოს
წევრთ
 ა უმრავლესობა დაინტერესებული პირია, გარიგებას საერთო კრება ამტკ იცებს. იმ
გარიგების დამტკ იცების შესახებ გადაწყვეტილებაში, რომელშიც დაინტერესებული პირი
მონაწილეობდა, მითითებული უნდა იყოს ამ პირის დაინტერესების ხასიათ
 ი, მოცულობა და
გარიგების სხვა მნიშვნელოვანი პირობები.
ინტერესთა კონფლიქტის მარეგულირებელი წესები არ ვრცელდება იმ სააქციო საზო
გადოებ აზე, რომელსაც ჰყავს მხოლოდ ერთი პარტნ იორ
 ი, რომელიც იმავდროულ
 ად, სა
აქციო საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელი პირია, აგრეთვე იმ გარიგებაზე, რომელიც იდება სა
აქციო საზოგადოებ ასა და მის 100-პროცენტიან შვილობილ საწარმოს ან 100-პროცენტიან
პარტნ იორს შორის.
იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების დადებისას კონტრ
 აჰენტისთვის ცნობილი იყო ინ
ტერესთა კონფლიქტის არსებობისა და სააქციო საზოგადოებ ის ნებართვის არარსებობის
შესახებ, სააქციო საზოგადოებ ას აქვს ასეთი ხელშეკრულების შეცილების უფლება.
ინტერესთა კონფლიქტის წესების დაცვის მოვალეობ ის დარღვევისას სააქციო საზო
გადოებ ას შეუძლია დამრღ
 ვევს მოსთხოვოს მისი დარღვევით სააქციო საზოგადოებ ისთ
ვის მიყენებული ზიან ის ანაზღაურ
 ება და შეთანხმ ებული პირგასამტეხლოს გადახდა, გარდა
იმ შემთხვევისა, როდესაც ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობისას, გარიგება არსები
თად იმავე პირობებით დაიდებოდა. სააქციო საზოგადოებ ას შეუძლია დამრღვევს ზიან ის
ანაზღაურ
 ების სანაცვლოდ მოსთხოვოს საკუთარი ან მესამე პირის სახელით დადებული
გარიგებიდან დამრღ
 ვევის მიერ მიღებული სარგებლის სააქციო საზოგადოებ ისთვის გადა
ცემა ან ამგვ არი სარგებლის მიღების უფლების დათმობა.
საწარმოს ხელმძ ღვანელი პირების ფიდუციურ
 ი მოვალეობ ების შესრულებასთან მჭიდ
როდ არის დაკავშირებული არაპირდაპირი − დერივაციული სარჩელის კონცეფცია. ზო
გადად, მიჩნეულ
 ია, რომ ფიდუციურ
 ი მოვალეობ ები, კერძოდ, ზრუნვისა და ერთგულების
მოვალეობ ა, ხელმძ ღვანელ პირს გააჩნია საზოგადოებ ის წინაშე, შესაბამისად, ამ მოვალე
ობების დარღვევისათვის მისი პასუხისმგ
 ებლობა დგება საზოგადოებ ის და არა საზოგადო
ების პარტნ იორ
 ების ან რომელიმე პარტნ იორ
 ის მიმართ.146 მაგრამ გარკვ ეულ შემთხვევებ
ში დასაშვებია პარტნ იორ
 ის მიერ საკუთარი სახელითა და საზოგადოებ ის სასარგებლოდ
სასამართლოში სარჩელის შეტანა. დერივაციულ სარჩელთან დაკავშირებით ანგლ
 ო-ამე
რიკული და კონტინენტური ევროპის სამართლის სისტემები რეგულირების განსხ ვ ავებულ
მოდელებს გვთავაზობს. გერმანულ სამეწარმეო სამართლებრივ კანონმდ
 ებლობაში ბო
ლო დროს შეტანილი ცვლილებების შესაბამისად, აქციონ ერებს სასამართლოში სარჩელის
წარდგენის უფლებამოსილება მხოლოდ იმ მოთხოვნების შესახებ შეუძლიათ, რომელიც
საზოგადოებ ას გამგეობ ისა (დირექტორები) და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების მიმართ
აქვს. ანგლ
 ო-ამერიკულ სამართლებრივ სისტემაში კი ეს უფლებამოსილება შედარებით
ფართოა. დერივაციულ
 ი სარჩელის აღძვრის თავისებურებებს მეწარმეთა შესახებ საქარ
თველოს მოქმედი კანონი, სააქციო საზოგადოებ ასთან მიმართებით, 222-ე მუხლით არე
გულირებს. შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ასთან მიმართებით კი − კანონი
 	 იხილეთ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება #ას-457-436-2015, 6 ივნისი, 2016 წ.
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სწორედ 222-ე მუხლზ ე უთითებს და სააქციო საზოგადოებ ის მოთხოვნიდან გამომდინარე,
აქციონ ერის სარჩელისთვის (დერივაციული სარჩელი) დადგენილ წესს შეზღუდული პასუ
ხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ აზეც ავრცელებს.
მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონის შესაბამისად, ერთ ან რამდენიმე აქციონ ერს უფ
ლება აქვს, შეიტანოს სარჩელი საკუთარი სახელით და სააქციო საზოგადოებ ის სასარგებ
ლოდ, სააქციო საზოგადოებ ის კუთვნილი მოთხოვნის განსახორციელ
 ებლად, მათ შორის,
სააქციო საზოგადოებ ის თანამდებობის პირთა წინააღმდ
 ეგ, მათ მიერ საკუთარი მოვალე
ობების შეუსრულებლობით სააქციო საზოგადოებ ისთვის მიყენებული ზიან ის ანაზღაურ
 ების
ან მიყენებული ზიან ის ანაზღაურ
 ების სანაცვლოდ მიღებული სარგებლის სააქციო საზოგა
დოებ ისთვის გადაცემის ან ამგვ არი სარგებლის მიღების უფლების დათმობის მოთხოვნით.
ამასთან, აქციონ ერი სათანადო მოსარჩელედ მიიჩნევა, თუ იგი აკმაყოფილებს შემდეგ პი
რობებს:
 	 მის მიერ სარჩელის აღძვრის მოთხოვნით სააქციო საზოგადოებ ისთვის წერილობით მი
მართვიდან გასულია 90 დღე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სააქციო საზოგადოებ ა
ამ ვადის გასვლამდე უარს იტყვის სარჩელის აღძვრაზე ან აღნიშნული ვადის დაცვამ
შეიძლება სააქციო საზოგადოებ ას გამოუსწორებელი ზიან ი მიაყ ენოს;
 	 სასამართლო დაადგენს, რომ აქციონ ერის მოთხოვნის დაკმაყოფილება არ ეწინააღმ
დეგება სააქციო საზოგადოებ ის უპირატეს ინტერესს.
მნიშვნელოვანია, რომ სააქციო საზოგადოებ ას უფლება აქვს, სარჩელის შემტან აქციო
ნერთან შეთანხმ ებით ნებისმიერ დროს ჩაენ აცვლოს მას. სასამართლოს მიერ აქციონ ერის
სათანადო მოსარჩელედ მიჩნევის შემთხვევაში, სააქციო საზოგადოებ ა ვალდებულია, მას
გონივრულ ფარგლ
 ებში აუნაზღაურ
 ოს სარჩელთან დაკავშირებით გაწეულ
 ი ხარჯები. სააქ
ციო საზოგადოებ ა თავისუფლდ
 ება ამ ხარჯების ანაზღაურ
 ების ვალდებულებისგან, თუ იგი
დაამტკ იცებს, რომ სარჩელის დაკმაყოფილება სააქციო საზოგადოებ ისთვის საზიან ო აღ
მოჩნდ
 ა. თუ აქციონ ერი არასათანადო მოსარჩელედ იქნა მიჩნეულ
 ი, მას ეკისრება სააქციო
საზოგადოებ ის მიერ გონივრულ ფარგლ
 ებში გაწეულ
 ი იმ ხარჯების ანაზღაურ
 ება, რომლე
ბიც აქციონ ერის მოთხოვნასთან დაკავშირებით წარმოიშვა.
6.7.6 გამჭოლი პასუხისმგებლობის პრინციპი და საწარმოს კრედიტორების დაცვა

საქართვ ელოში არსებული ბოლოდროინდელი სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს,
რომ ჩვენს ქვეყანაში სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების ორგანიზაციულ-სამართ
ლებრივ ფორმებს შორის ცალსახა პოპულარობით შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზო
გადოება, ე.წ. შპს გამოირჩევა. დაფუძნებულ საწარმოთა 70 პროცენტზე მეტი ამ ფორმის
ქვეშ ახორციელებს საქმიანობას. გარდა იმ მოქნილობისა, რასაც მითითებული ორგანი
ზაციულ
 ი ფორმა მის პარტნიორებს სთავაზობს, ფორმის ინტენსიურად არჩევის ერთ-ერთი
მთავარი განმაპირობებელი მიზეზი პასუხისმგებლობის შეზღუდვის საკითხია. კორპორა
ციულ
 ი ტიპის საწარმოებში, კერძოდ, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებასა და
სააქციო საზოგადობებში, განსხვავებით ამხანაგური ტიპის საზოგადოებებისგან, საწარ
მოსა და მისი პარტნიორების ქონება ერთმანეთისგან მკვეთრად დივერსიფიცირებულია.
მართალია, ქონების არსებობა ნებისმიერი იურიდიული პირის მაკვალიფიცირებელი ნი
218

სამეწარმეო სამართალი

შანია, თუმცა ამხანაგური ტიპის საზოგადოებებში კრედიტორის მოთხოვნის შესრულების
მიზნებისთვ ის საწარმოს ქონების უკმარისობისას კრედიტორის დაკმაყოფილება პარტნი
ორთა პირადი ქონებიდან ხდება. ანალოგიური მოცემულობა განსხვავებულად რეგულირ
დება კაპიტალური ტიპის საზოგადოებებში. მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი პირდა
პირ მიუთ
 ითებს, რომ სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პარტნიორები და
კომანდიტური საზოგადოების პერსონალურად პასუხისმგებელი პარტნიორები – სრული
პარტნ იორები (კომპლემენტარები) საზოგადოების ვალდებულებებისათვის კრედიტორე
ბის წინაშე პასუხს აგებენ უშუალოდ და შეუზღუდავად, როგორც სოლიდარული მოვა
ლეები. კანონის აღნიშნული დანაწესი იმპერატიულია და პარტნიორებს შორის სხვაგვა
რი შეთანხმება მესამე პირისათვის ბათილია. რაც შეეხება კომანდიტური საზოგადოების
შეზღუდულ პარტნიორებს (კომანდიტებს), შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადო
ების, სააქციო საზოგადოებისა და კოოპერატივის პარტნიორებს, ისინი საზოგადოების
ვალდებულებებისათვის კრედიტორების წინაშე პასუხს არ აგებენ. ასე რომ, საწარმოს
პარტნ იორები საწარმოს ვალდებულებებისგან დისტანცირებულნი არიან, რაც ერთგვარ
სითამამეს სძენს პირებს ბიზნესის წარმოებისას. საწარმოს მიერ ნაკისრ ვალდებულე
ბებსა და ამ ვალდებულებებიდან ნაწარმოები პასუხისმგებლობის შესახებ მსჯელობისას
გვერდს ვერ ავუვლით საწარმოს კორპორაციული საფარველის კონცეფციასა და ამ სა
ფარველის გაჭოლვის, საგამონაკლისო წესს ე.წ გამჭოლი პასუხისმგებლობის პრინციპს.
საწარმოს, როგორც ადამიანთა გაერთიანების შედეგად წარმოქმნილი ხელოვნური სუბი
ექტის შემოღების ჯერ კიდევ ადრეულ ეტაპზევე, საწარმოს მიერ საკუთარი ქონების ქო
ნა საქმიან ობის შედეგად აღებულ ვალდებულებებზე ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის
უნართან იყო მჭიდროდ დაკავშირებული. მიიჩნეოდა, რომ დამფუძნებლებს, საწარმოს
დაფუძნების ეტაპზე შეჰქონდათ რა გარკვეული შენატანები, ამით თავიანთ პირმშოს და
მოუკ იდებლობას და პასუხისმგებლობის უნარს ანიჭებდნენ. სწორედ ამიტომ, დაფუძნების
ეტაპზე წარმოიქმნებოდა ე.წ. კორპორაციული საფარველი, რაც ილუზიურად საწარმოს
გარსს აყალიბებდა, საწარმოს პარტნიორები კი ამ გარსის გარეთ რჩებოდნენ. ამდენად,
იმ სამართლებრივი ურთიერთობებიდან წარმოშობილი ვალდებულებებისთვის, რომელ
შიც საწარმო, როგორც კერძო სამართლის დამოუკიდებელი სუბიექტი, ინდივიდუალურად
და დამოუკ იდებლად მონაწილეობდა, მხოლოდ თვითონ აგებდა პასუხს. მიუხედავად პა
სუხისმგებლობის შეზღუდვის ამ ზოგადი წესისა, რომელიც დღემდე კორპორაციული ტიპის
საზოგადოებების ბალავარია, არსებობს საგამონაკლისო წესები, რომელიც კორპორაცი
ული საფარველის გაჭოლვის ან გამჭოლი პასუხისმგებლობის პრინციპის სახელითაა ცნო
ბილი. როგორც დასახელება გვეუბნება, შესაძლოა პრაქტიკაში იმ მოცემულობის წინაშე
დავდგეთ, როცა კორპორაციული გარსისა და პასუხისმგებლობის შეზღუდვის დოქტრინამ
კრედიტორის სასარგებლოდ უკან დაიხიოს და კორპორაციული საფარველის გაჭოლვით
პარტნ იორის პირადი ქონებით მოხდეს საწარმოს კრედიტორის დაკმაყოფილება. აღნიშ
ნული საგამონაკლისო წესია ძირითადი პრინციპიდან და მისი გამოყენებისთვის მთელი
რიგი კანონისმიერი და ფაქტობრივი წინაპირობების დაკმაყოფილებაა აუცილებელი;
საპროცესო სამართლებრივი კუთხითაც, აღნიშნულის მტკიცების ტვირთი საკმაოდ მძიმეა.
გამჭოლი პასუხისმგებლობის პრინციპს ვხვდებით როგორც ანგლო-ამერიკულ სამართ
ლებრივ სისტემაში, ისე კონტინენტური ევროპის სამართლის სისტემაში. საქართველოში
კი დოქტრ
 ინის დამფუძნებელ ნორმად მეწარმეთა შესახებ კანონის 26-ე მუხლი გვევლი
ნება, რომლის მიხედვითაც კომანდიტური საზოგადოების კომანდიტი, შეზღუდული პასუ
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ხისმგებლობის საზოგადოების, სააქციო საზოგადოებისა და კოოპერატივის პარტნიორი
სამეწარმეო საზოგადოების ვალდებულებისთვის კრედიტორის წინაშე პასუხს არ აგებს.
თუმცა, გამონაკლის შემთხვევაში, კომანდიტური საზოგადოების კომანდიტი, შეზღუდული
პასუხისმგებლობის საზოგადოების, სააქციო საზოგადოებისა და კოოპერატივის პარტნი
ორი სამეწარმეო საზოგადოების კრედიტორის წინაშე პასუხს აგებს პირადად, თუ ის პა
სუხისმგებლობის შეზღუდვის სამართლებრივ ფორმას ბოროტად იყენებს და სამეწარმეო
საზოგადოებას არ შეუძლია კრედიტორის მოთხოვნის დაკმაყოფილება.
სამართლებრივი ფორმის ბოროტად გამოყენება კი შეფასებითი კატეგორიაა , კანონი
უფრო კონკრ
 ეტულ დანაწესს არ გვთავაზობს, ამიტომაც მისი გაშინაარსება ისევე, როგორც
სამეწარმეო სამართლის სხვა მრავალი დანაწესისა, სასამართლოს კომპეტენციაა . კორპო
რაციულ
 ი საფარველის გაჭოლვისა და საწარმოს ვალდებულებებისთვის მისი პარტნ იორ
 ების
პირადი ქონებით პასუხისგება ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში არცთ
 უ ისე ხშირია. თუმცა
უზენაესმა სასამართლომ 2011 წელს განიხილა პრეცედენტული მნიშვნელობის საკორპო
რაციო სამართლებრივი დავა და საკმაოდ ფართოდ იმსჯ ელა პასუხისმგ
 ებლობის შეზღუდ
ვის სამართლებრივი ფორმის ბოროტად გამოყენების კონცეფციაზ ე. საქმეში ვკითხულობთ,
რომ მითითებული სამართლებრივი „კონსტრუქცია მოიცავს არა მხოლოდ პასუხისმგ
 ებლო
ბის შეზღუდვის კორპორაციულ
 ი ფორმის ბოროტად გამოყენებას (მაგალითად, კორპორა
ციის, როგორც მხოლოდ პარტნ იორ
 ის მიზნის მისაღწევი „ინსტრუმენტის” დანიშნულებით
გამოყენება; „კორპორაციული ფორმალობების დაუცველობა”; კორპორაციის, როგორც
პარტნ იორ
 ის „ალტერ ეგოს” არსებობა), არამედ, თავად შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის,
როგორც პასუხისმგ
 ებლობის კომპონენტის, ბოროტად გამოყენებას, რაც გულისხმ ობს პარ
ტნიორ
 ის მიერ პასუხისმგ
 ებლობის შეზღუდვის პრივილეგიის მარტოოდ
 ენ სხვისი ინტერესე
ბის საზიან ოდ გამოყენებას და საკუთარი ეკონომიკური რისკებისა და დანაკარგის სხვაზე
გადაკისრებას კრედიტორის განზრახ შეცდომაში შეყვანით. პარტნ იორ
 ის ამგვ არი ქმედება
ვლინდება მაშინ, როცა შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის პარტნ იორ
 ი საზო
გადოებ აში უშუალ
 ოდ ხელმძ ღვანელობს და ახორციელ
 ებს ისეთ საქმიან ობას, რომელიც
მიზნად ისახავს გადასახადებისაგან თავის არიდებას, ანუ, როცა საზოგადოებ ა პარტნ იო
რის მიერ გამოიყენება არადეკლარირებული შემოსავლის მაგენერირებელი წყაროს და
ნიშნულებით”.147
გამჭოლი პასუხისმგ
 ებლობის ჭრილში არსებითი მნიშვნელობის მატარებელია ცრუ
მაგიერ
 ი პირების კონცეფცია, რომელსაც საგადასახადო კოდექსის 246-ე მუხლი არეგუ
ლირებს. ლეგალური დეფინიციის მიხედვით, პირი გადასახადის გადამხდ
 ელის ცრუმაგიერ
პირად მიიჩნევა, თუ ეს პირი მოსალოდნელი ან არსებული საგადასახადო დავალიან ების
გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებ ისათვის თავის არიდების მიზნით გამოიყენე
ბა. ე.ი. ფაქტობრივად გამოდის, რომ გამჭოლი პასუხისმგ
 ებლობის პრინციპის სპეციალ
 იზე
ბულ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, რამეთუ კრედიტორი ამ შემთხვევაში ყოველთვის სახელ
მწიფოა, შემოსავლების სამსახურის სახით. სპეციფიკურია ასევე ისიც, რომ განსხ ვ ავებით
მეწარმეთა შესახებ კანონის 26-ე მუხლით დარეგულირებული გამჭოლი პასუხისმგ
 ებლობის
პრინციპის შესაძლო გამოყენების სასამართლო საქმეებ ისგან, რომლებიც სასამართლოს
მიერ სამოქალაქო სამართლებრივი წესით სამოქალაქო სამართლის კოლეგიის მიერ გა
ნიხილება, საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად, ცრუმაგიურ პირებად მიჩნევის საქმეს
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საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება #ას-764-715-2010, 18 აპრილი, 2011 წელი.

სამეწარმეო სამართალი

სასამართლო, ადმინისტრ
 აციულ-ს ამართლებრივი წესით, ადმინისტრ
 აციულ
 ი სამართლის
კოლეგიის მიერ განიხილავს. ერთმანეთის ცრუმაგიერ პირებად ცნობისთვის სასამართლო
პრაქტიკით არაერთი წინაპირობის არსებობა მოითხოვება. ასე რომ, ცრუმაგიერ
 ი პირების
დამდგენი ნორმა საკმაოდ მწირი შინაარსის ნორმაა. ერთ-ერთ საქმეზე უზენაეს ი სასამარ
თლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების148 შესაბამისად, საგადასახადო ვალდებულების
კონტექსტ
 შ ი გამჭოლი პასუხისმგ
 ებლობა გამოიყენება, როცა პარტნ იორ
 ების საქმიან ობა
მიმართულია გადასახადებისაგან თავის არიდების სქემების შექმნ ისაკენ და ის გამოიყენე
ბა, როგორც გადასახადებისაგან თავის არიდების „ინსტრუმენტი“. საგულისხმ ოა ის ფაქტი,
რომ უზენაეს ი სასამართლო თავის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაში გადასახადებისაგან
თავის არიდების სქემის მექანიზმების შექმნ აზე საუბრობს.
პირის გადასახადის გადამხდ
 ელის ცრუმაგიერ პირად აღიარ
 ების შესახებ საგადასა
ხადო ორგანოს შუამდგომლობას სასამართლო განიხილავს საქართველოს ადმინისტრ
 ა
ციულ
 ი საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით და იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას.
ყურადსაღებია ის გარემოებ ა, რომ 2019 წლის 28 ივნისამდე პირების ცრუმაგიერ
 ად აღი
არების საქმე ჩვეულ
 ებრივი სასარჩელო წარმოებ ით განიხილებოდა და სასამართლოში
დავის განხილვა შემოსავლების სამსახურის მიერ სარჩელის შეტანით იწყებოდა. დღეის
მდგომარეობ ით, გაფართოებ ულია შემოსავლების სამსახურის უფლებამოსილება. სამსა
ხურს უფლება აქვს, პირის გადასახადის გადამხდ
 ელის ცრუმაგიერ პირად აღიარ
 ების შესა
ხებ შუამდგომლობის სასამართლოსთვის წარდგენასთან ერთად ამ პირის ქონებაზე გაავ
რცელოს საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა, გადასახადის გადამხდ
 ელის საგადასახადო
დავალიან ების ფარგლ
 ებში. თუ სასამართლო არ დააკმაყოფილებს პირის გადასახადის
გადამხდ
 ელის ცრუმაგიერ პირად აღიარ
 ების შესახებ საგადასახადო ორგანოს შუამდგომ
ლობას, საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა უქმდ
 ება. აღნიშნული ცვლილება საკმაოდ
მკვეთრად ზღუდავს პირის საკუთრების უფლებას, რამეთუ შუამდგომლობის სასამართლო
ში შეტანასთან ერთად, სასამართლოს განჩინების გარეშე ავტომატურად საგადასახადო
გირავნობა/იპოთეკის დადება იმ პირის ქონებაზე, რომლის ცრუმაგიერ
 ობის დადასტურე
ბაც შესაძლოა შემოსავლების სამსახურმა ვერცერთი ინსტ
 ანციის სასამართლოში შესაბა
მის ფაქტებზე მიუთ
 ითებლობისა და მტკიცებულებების წარუდგენლობის გამო ვერ შეძლოს,
არაპროპორციულ
 ად და არათანაზომიერ
 ად ზღუდავს პირთა საკუთრების განკარგვ ის უფ
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ლებას. საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს, გადასახადის გადამხდ
 ელის აღიარ
 ებუ
ლი საგადასახადო დავალიან ების გადახდევინების მიზნით, გადასახადის გადამხდ
 ელის
ცრუმაგიერ
 ი პირის მიმართ განახორციელ
 ოს ამ თავით გათვალისწინებული საგადასახადო
დავალიან ების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებ ები.
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 	 Nას-1158-1104-2014
განხორციელ
 ებული საკანონმდ
 ებლო ცვლილების მოცემული კრიტიკა სახელმძ ღვანელოს ავტორის სუ
ბიექტური შეხედულებაა; თუმცა საგადასახადო კოდექსის 246-ე მუხლის მე-3 ნაწილის იმ ნორმატიულ
 ი
შინაარსის კონსტ
 იტუციურ
 ობის თაობ აზე, რომელიც ითვალისწინებს სასამართლოს მიერ პირის გადასა
ხადის გადამხდ
 ელის ცრუმაგიერ პირად აღიარ
 ების შესახებ საკითხის შუამდგომლობის სახით განხილვას
თბილისის საქალაქო სასამართლომ კონსტ
 იტუციურ
 ი წარდგინებით მიმართა საქართველოს საკონსტ
 ი
ტიცო სასამართლოს. საკონსტიტუციო სასამართლომ 2021 წლის 26 თებერვალ არსებითად განსახილ
ველად მიიღე აღნიშნული წარდგინება.
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6.7.7 უმრავლესობაში და უმცირესობაში მყოფი აქციონერები

უმცირესობაში მყოფი აქციონ ერები – მინორიტარები და მათი უფლებების დაცვა უმ
რავლესობაში მყოფი აქციონ ერებისგან – მაჟორიტარებისგან ნებისმიერ
 ი ქვეყნის საკორ
პორაციო სამართლებრივი სისტემის ერთ-ერთი ხშირად განხილვადი საკითხია. უმცირე
სობაში მყოფი აქციონ ერი ყოველთვის ცდილობს დაცვის გარანტიებ ი მოიპოვოს, რამეთუ
იცის, რომ საზოგადოებ ის მიერ მისაღებ გადაწყვეტილებაზე არსებითი ზეგავლენის მოხდე
ნის ძალმოსილება არ გააჩნია.
მინორიტარი აქციონ ერების უფლებების დაცვის საჭიროებ ა უმეტესი ქვეყნის საკორ
პორაციო სამართალში აქციათ
 ა სავალდებულო მიყიდვის ინსტ
 იტუტის ამოქმედების ეტაპზე
განსაკუთრებული სიმწვ ავით წარმოდგება. მარტივად რომ ვთქვათ, აღნიშნული კონცეფცია
მაჟორიტარ აქციონ ერს, რომელსაც აქციათ
 ა დადგენილი პროცენტი აქვს საკუთრებაში, უფ
ლებამოსილებას ანიჭებს, ფაქტობრივად, საზოგადოებ იდან განდევნოს მინორიტარი აქცი
ონერი. სწორედ ამ დროს, დღის წესრიგში დგება სავალდებულო მიყიდვისას სამართლიან ი
ფასის განსაზღვრისა და მინორიტარი აქციონ ერების უფლებების დაცვის საკითხი. აქციათ
ა
სავალდებულო მიყიდვის ნორმის მეწარმეთა შესახებ კანონში შემოღებას არც საქართ
ველოში ჩაუვლია უხმაურ
 ოდ. 2006 წლისთვის სავალდებულო მიყიდვის შესახებ ნორმის
მოქმედი რედაქციის არაკონსტ
 იტუციურ
 ობის საფუძვლით, საკონსტ
 იტუციო სასამართლოში
რამდენიმე სარჩელი შევიდა, რასაც მოჰყვ ა კიდეც ნორმის არაკონსტიუციურად ცნობა.
თუმცაღა, სასამართლომ ცალსახად მიუთ
 ითა, რომ არაკონსტიუციური და მიუღ
 ებელი იყო
არა თავად აქციათ
 ა სავალდებულო მიყიდვის ინსტ
 იტუტი, არამედ იმ დროისათვის კანონ
ში არსებული ფორმულირება. მოგვიან ებით, კერძოდ, 2008 წელს კანონში საკითხის ახ
ლებური რეგულირების დამდგენი ნორმა შევიდა და სავალდებულო მიყიდვის კონცეფცია
განსხ ვ ავებულად ჩამოყალიბდა. აქციათ
 ა სავალდებულო მიყიდვის, როგორც კონცეფციის
შესახებ მსჯელობისას, 2 ძირითადი საკითხი წარმოიშობა – დასაშვებია თუ არა უმცირესო
ბაში მყოფი აქციონ ერის საკუთრების უფლების იმგვ არი შეზღუდვა, რომ მას ფაქტობრივად,
მისი ნების გარეშე დავათმობინოთ საკუთრება და მეორ
 ე – თუ პირველ ეტაპს წარმატე
ბით გავივლით და სავალდებულო მიყიდვის კონცეფციის მართებულების ეჭვს დავძლევთ,
რა მექანიზმებით არის შესაძლებელი აქციათ
 ა სამართლიან ი ფასის დადგენა. იურიდიულ
ლიტერატურაში არაერთი მოსაზრება გამოითქმ ის იმის შესახებ, თუ რატომ არის გამარ
თლებული მინორიტარი აქციონ ერების ე.წ. განდევნა. ძირითადი არგუმენტაციის მიხედ
ვით, მინორიტარი აქციონ ერები, რომელთაც კომპანიის მართვის პოლიტიკაზე ზეგავლე
ნის მოხდენა არ ძალუძთ მიდრეკილნი არიან კომპანიის მაჟორიტარი აქციონ ერებისა და
მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების გასაჩივრებისკენ, რასაც საზოგადოებ ა დაუსრუ
ლებელ და გაწელილ სასამართლო დავებამდე მიჰყავს. აღნიშნული კი, საბოლოო ჯამ
ში, უარყოფით ზეგავლენას ახდენს კომპანიაზ ე. რაც შეეხ ება აქციათ
 ა სამართლიან ი ფასის
დადგენის საკითხს, სწორედ ეს ნაწილი გახდა მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონში
აქციათ
 ა სავალდებულო მიყიდვის ნორმის თავდაპირველი რედაქციის კრიტიკის მთავარი
მიზეზი. იმდროინდელი რედაქციით, ფასის განსასაზღვრად ექსპ ერტის მოწვევა ხდებოდა,
ვისთან ურთიერთობასაც, ბუნებრივია, კვლავ მაჟორიტარი აქციონ ერები ამყარებდნენ, ამი
ტომაც სამართლიან ი ფასის დადგენის მექანიზმი ბოლომდე გამართული არ იყო. მეწარმე
თა შესახებ დღეს მოქმედი კანონის მიხედვით, აქციათ
 ა სავალდებულო მიყიდვის კონცეფ
ცია შემდეგნაირად გამოიყურება:
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სამეწარმეო სამართალი

 	 თუ აქციების შეძენის შედეგად, აქციონ ერს საკუთრებაში აქვს სააქციო საზოგადოებ ის
ხმების არანაკლებ 95 პროცენტისა, მაშინ ამ აქციონ ერს უფლება აქვს, სამართლიან
ფასად გამოისყიდოს სხვა აქციონ ერთა აქციებ ი.
 	 აქციათ
 ა სავალდებულო მიყიდვის შესახებ გადაწყვეტილება გამოაქვს სასამართ
ლოს, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით. აქციათ
ლოს
ა
გამოსყიდვის სამართლიან ფასსა და გამოსყიდვის სააღრიცხვო თარიღს განსაზღვრავს
სასამართლო, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით,
აქციათ
 ა სავალდებულო მიყიდვის შესახებ სასამართლო გადაწყვეტილებით.
 	 მყიდველი სასამართლოსთვის მიმართვამდე, არაუგვიან ეს 1 თვისა, აქვეყნებს თავის
განცხადებას აქციათ
 ა სავალდებულო მიყიდვის თაობ აზე. ეს განცხადება უნდა შეიცავ
დეს ინფორმაციას აქციათ
 ა გამოსყიდვის მიზეზების/პ ირობების და პროცედურების შე
სახებ.
 	 აქციათა რეესტრის მწარმოებელი პირი – რეგისტრ
 ატორი სასამართლოს მიერ განსაზღ
ვრულ გამოსყიდვის სააღრიცხვო თარიღს ამ თარიღამდე, არაუგვიანეს 5 დღისა, ყველა
ნომინალურ მფლობელს ატყობინებს. გამოსყიდვის სააღრიცხვო თარიღიდან აქციათა
გამოსყიდვის პროცედურების დასრულებამდე წყდება ამ აქციებთან დაკავშირებული ოპე
რაციები, გარდა ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებებისა. რეგისტრ
 ატორი ადგენს
ყველა რეგისტრ
 ირებული მესაკუთრის სიას გამოსყიდვის სააღრიცხვო თარიღის მდგომა
რეობით (ამ სიაში მიეთითება მათი ვინაობა, მისამართები და მათ საკუთრებაში არსებულ
აქციათა რაოდენობა) (გამოსყიდვის რეესტრი) და მყიდველის მიერ შესაბამის ქმედებათა
განხორციელების დამადასტურებელი დოკუმენტების (მათ შორის, აქციათა გამოსასყიდი
თანხის სრულად დეპონირების დამადასტურებელი დოკუმენტის) წარდგენის საფუძველზე
ყველა აქციას მყიდველის სახელზე გადააფორმებს. რეგისტრ
 ატორის ხარჯებს ანაზღაუ
რებს მყიდველი. მყიდველი ყველა დარჩენილი აქციის გამოსასყიდ თანხას განათავსებს
დანარჩენ აქციონერთა სასარგებლოდ გახსნილ ნომინალური მფლობელობის ანგარიშზე
კომერციულ ბანკში, ცენტრალურ დეპოზიტართან ან საბროკერო კომპანიასთან, რომელ
საც მყიდველი გადასცემს გამოსყიდვის რეესტრს.

6.8 მეწარმე სუბიექტები მეწარმეთა შესახებ საქართვ
 ელოს კანონის
მიხედვით
6.8.1 შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოება

საქსტ
 ატის ბოლო პერიოდ
 ის მონაცემებზე დაყრდნობით, შესაძლებელია ითქვ ას, რომ
იურიდიულ პირებს შორის ყველაზე მეტად მოთხოვნადი სწორედ შეზღუდული პასუხისმგ
 ებ
ლობის საზოგადოებ ის სამართლებრივი ფორმით რეგისტრ
 აციაა . აღნიშნული გამოწვეუ
ლია იმით, რომ კანონის მიხედვით, შპს-ს პარტნ იორ
 ები პასუხს არ აგებენ საზოგადოებ ის
ვალდებულებებისათვის, თუმცა როგორც ზემოთ აღინიშნა, თუ მითითებული პირები ბო
როტად გამოიყენებენ საზოგადოებ ის სამართლებრივ ფორმას, მათი ინდივიდუალ
 ური და
პირადი პასუხისმგ
 ებლობის საკითხი დადგება.
223

VI თავი

შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის, როგორც მეწარმე სუბიექტის, მარეგუ
ლირებელმა ნორმებმა არსებითი ცვლილება განიცადეს. 2022 წლამდე მოქმედი მეწარმე
თა შესახებ კანონის კერძო ნაწილში ამ მეწარმე სუბიექტის საქმიან ობის მარეგულირებელი
სულ 5 მუხლი იყო შემორჩენილი. ახალი კანონი კი, გარდა იმისა, რომ ზოგადი ნაწილით
ბევრად დეტალურ მოწესრიგებას ადგენს ნებისმიერ
 ი საწარმოსთვის, უშუალ
 ოდ შეზღუ
დული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ას 27 მუხლს უთმობს. აღნიშნული, რა თქმა უნდა,
დადებითად უნდა შეფასდეს, რადგანაც შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის,
როგორც ყველაზე მოთხოვნადი მეწარმე სუბიექტის, ირგვ ლივ დავაც ყველაზე ხშირად მიმ
დინარეობს, ხოლო ურთიერთობების მომწესრიგებელი ნორმების სიმრავლე, ერთი მხრივ,
სასამართლო დავების პრევენციას ა და მეორ
 ე მხრივ, სასამართლო გადაწყვეტილებების
დასაბუთებულობასა და ერთგვ აროვანი პრაქტიკის ჩამოყალიბებას უზრუნველყოფს.
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება არის სამეწარმეო საზოგადოება, რომლის
კაპიტალი დაყოფილია წილებად,
ად ხოლო ამ საზოგადოების ვალდებულებებისთვის პარტ
ნიორების პასუხისმგებლობა შეზღუდულია. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებ ა
კრედიტორის წინაშე მთელი თავისი ქონებით აგებს პასუხს. თავის მხრივ, შეზღუდული პასუ
ხისმგებლობის საზოგადოება პარტნიორთა ვალდებულებებისთვის პასუხს არ აგებს.
შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის წილი არის უფლების საგანი, რომელიც
განსაზღვრავს შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის კაპიტალში პირის მონაწი
ლეობ ას. კაპიტალში პარტნ იორ
 ის შენატანი სწორედ მისი წილის პროპორციულ
 ად განი
საზღვრება. გამომდინარე იქიდან, რომ წილი ჩვეულ
 ებრივი ქონებრივი სიკეთეა,[A1] დღის
წესრიგში ხშირად დგება წილის განკარგვ ის საკითხი. მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონის
თანახმად, პარტნ იორს შეუძლია გაასხვისოს ან უფლებრივად დატვირთოს თავისი წი
ლი თავად საზოგადოებ ისა და პარტნ იორთა თანხმ ობის გარეშე. ამასთან, გადაწყვეტილე
ბა, რომელიც ზღუდავს, კრძალავს ან/დ
 ა პარტნ იორ
 ების ან შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის
საზოგადოებ ის თანხმ ობაზე დამოკიდებულს ხდის პარტნ იორ
 ის მიერ თავისი წილის გასხ
ვისებას ან უფლებრივად დატვირთვას, ანდა ცვლილება შეაქვს მოქმედ შეზღუდვაში, აკრ
ძალვაში ან წილის გასხვ ისებისთვის ან უფლებრივად დატვირთვისთვის საჭირო თანხმ ობის
გაცემის წესში, მიიღება მხოლოდ ყველა იმ პარტნ
 იორის თანხმ
 ობით, რომელსაც აღ
ნიშნული შეზღუდვა ან აკრძალვა ეხება.
ა ყურადსაღებია, რომ წილის გასხვ ისების და უფ
ლებრივად დატვირთვის შესახებ შეთანხმ ება წერილობით უნდა გაფორმდ
 ეს. ამასთან, პარ
ტნიორს ვალდებულება ეკისრება წილის გასხვ ისების ან უფლებრივად დატვირთვის შესახებ
შეთანხმ ების გაფორმებისთანავე აცნობოს ამის თაობ აზე შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის
საზოგადოებ ას. წილის გასხვ ისება ან უფლებრივად დატვირთვა ძალაში შედის მარეგის
ტრირებელი ორგანოს მიერ წილის ახალი პარტნ იორ
 ის სახელზე რეგისტრ
 აციისთანავე.
მნიშვნელოვანია, რომ წილის გასხვ ისების მომენტშ ი, გასხვ ისებულ წილთან დაკავშირებუ
ლი შეუსრულებელი ვალდებულებებისთვის შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის
წინაშე სოლიდარულად აგებენ პასუხს წილის გამსხ ვ ისებელი და წილის შემძენი პარტნ იო
რები, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
როგორც წინა თავებში აღვნიშნეთ, კანონი შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადო
ებისთვის განთავსებული, იგივე საწესდებო კაპიტალის ქონის ვალდებულებას და არც მის
მინიმალურ ოდენობას არ ადგენს. თუმცა შესაძლოა, აღნიშნულის შესახებ გადაწყვეტილე
ბა თავად საზოგადოებ ამ მიიღოს. ამდენად, შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ას
შესაძლოა ჰქონდეს განთავსებული კაპიტალი,
ი რომელიც ეროვნულ ვალუტაში უნდა
224

სამეწარმეო სამართალი

იყოს გამოსახული და რომლის თავდაპირველი ოდენობაც სადამფუძნებლო შეთანხმ ებით
უნდა განისაზღვროს. იმ შემთხვევაში, თუ შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოე
ბას მხოლოდ ნომინალური ღირებულების მქონე წილები აქვს, განთავსებული კაპიტალის
ოდენობა უნდა შეადგენდეს ნომინალური ღირებულების მქონე წილების ჯამს. ხოლო თუ
შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ას განთავსებული აქვს როგორც ნომინალური
ღირებულის მქონე წილები, ისე ნომინალური ღირებულების არმქ ონე წილები, განთავსე
ბული კაპიტალის ოდენობა აღემატება ნომინალური ღირებულების მქონე წილების ჯამს.
ამასთან, თუ შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ას განთავსებული აქვს მხოლოდ
ნომინალური ღირებულების არმქ ონე წილები, განთავსებული კაპიტალი შეიძლება განი
საზღვროს ნებისმიერ
 ი ოდენობით.
რაც შეეხება შენატანს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში, მეწარმეთა
შესახებ მოქმედი კანონის თანახმად, რაიმე შეტანაუნარიან ობიექტებთან მიმართებით
შეზღუდვა დადგენილი არ არის (განსხვავებით სააქციო საზოგადოებისგან)150.
პარტნ იორს, რომელიც ვალდებულია, შეთანხმ ებული შენატანი განახორციელ
 ოს, შე
უძლია შენატანი ფულადი ან არაფულადი სახით განახორციელ
 ოს, გარდა იმ შემთხვევი
სა, როდესაც არაფულადი შენატანი წესდებით არის აკრძ ალული. სიახლეს წარმოადგენს
საერთო კრების უფლებამოსილება შენატანის განხორციელ
 ების ვალდებულებისგან პარ
ტნიორ
 ის განთავისუფლების შესახებ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც შენატანის განხორ
ციელ
 ება აუცილებელია კრედიტორთა მოთხოვნების ან შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის სა
ზოგადოებ ის ფუნქც
 იონ ირებისთვის მნიშვნელოვანი ინტერესის დასაკმაყოფილებლად. იმ
შემთხვევაში, თუ შენატანის განხორციელ
 ების ვალდებულებისგან გათავისუფლება ნომინა
ლური ღირებულების მქონე წილს ეხება, გათავისუფლება დასაშვებია მხოლოდ განთავსე
ბული კაპიტალის შესაბამისად შემცირებით. მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი არც შენა
ტანის განხორციელ
 ების სავალდებულო ვადებს ადგენს და მიუთ
 ითებს, რომ შენატანი უნდა
განხორციელდეს წესდებით ან პარტნ იორთა შეთანხმ ებით დადგენილი წესით. შენატანის
სრულად ან ნაწილობრივ განხორციელ
 ება წილების განთავსებისთანავე სავალდებულო არ
არის. შენატანის განხორციელ
 ების ვადის თაობ აზე შეთანხმ ების არარსებობის შემთხვევაში,
შენატანი უნდა განხორციელდეს შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის მოთხოვ
ნიდან გონივრულ ვადაში, რომელიც განისაზღვრება ამ საზოგადოებ ის საჭიროებ ის, პარ
ტნიორთა ქონებრივი მდგომარეობ ისა და შესასრულებელი ვალდებულების მოცულობის
გათვალისწინებით. ამდენად, პარტნ იორ
 ებს შეუძლიათ თავად განსაზღვრონ დადგენილი
შენატანების განხორციელ
 ების ვადები და წესი.
  
მართვ
 ის ორგანოებ
ი
ხელმძღვანელი ორგანო
შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ას ხელმძ ღვანელობს და, მესამე პირებ
თან ურთიერთობაში, წარმოადგენს ხელმძ ღვანელი ორგანო, რომელიც შედგება ერთი ან
რამდენიმე ხელმძ ღვანელი პირისგან. რამდენიმე ხელმძ ღვანელი პირის არსებობის შემ
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თუმცა, თუკი პარტნ იორ
 ები მიიღებენ გადაწყვეტილებას სავალდებულო დამატებითი შენატანის განხორ
ციელ
 ების შესახებ, ეს შენატანი ფულადი ფორმით უნდა განხორციელდეს, ხოლო ნებაყოფლობითი და
მატებითი შენატანი შესაძლოა არაფულადი ფორმითაც განხორციელდეს (მეწარმეთა შესახებ კანონის
140-ე მუხლი).
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თხვევაში, გამოიყენება შესაბამისი ნორმები სააქციო საზოგადოებ ის ორგანოებ ის შესახებ.
ხელმძ ღვანელი პირი შეიძლება იყოს როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიულ
 ი პირი, რომელიც
ვალდებულია ხელმძ ღვანელობითი და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებების გან
ხორციელ
 ებისას პარტნ იორთა გადაწყვეტილებას დაემ ორჩილოს. საზოგადოებ ის ხელმძ ღ
ვანელი პირის პარტნ იორთა გადაწყვეტილებისადმი დამორჩილების კონცეფცია ყურადსა
ღები მახასიათ
 ებელია, რაც კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის
საზოგადოებ აში მართვის ორგანოებ ის ერთგვ არ სუბორდინაციულ ხასიათს (განსხვავებით,
სააქციო საზოგადოებ ისგან).
ხელმძ ღვანელი პირი უფლებამოსილია, გადაწყვეტილება მიიღოს ყველა იმ საკითხზე,
რომელიც, კანონის ან წესდების თანახმად, არ განეკუთვნება პარტნ იორთა ან სამეთვალ
ყურეო საბჭოს კომპეტენციას. ამასთანავე, საერთო კრება უფლებამოსილია კენჭისყრ
 აში
მონაწილეთა ხმების ¾-ის უმრავლესობით მიიღოს გადაწყვეტილება ნებისმიერ საკითხზე.
ხელმძ ღვანელ პირთან ურთიერთობის შინაარსი და მისი საქმიან ობის ანაზღაურ
 ება გა
ნისაზღვრება ამ კანონითა და სასამსახურო ხელშეკრულებით, რომელსაც ხელმძ ღვანელ
პირთან დებს საერთო კრება, ხოლო მართვის დუალ
 ისტური სისტემის შემთხვევაში − სა
მეთვალყურეო საბჭო. სასამსახურო ხელშეკრულების ბუნების შესახებ იხილეთ წინა თავები.
ხელმძ ღვანელი პირის გარდაცვალების, თანამდებობიდან გადადგომის ან მისი უფლე
ბამოსილების სხვაგვარად შეწყვეტის შემთხვევაში, პარტნ იორ
 ებმა ახალი ხელმძ ღვანელი
პირი 1 თვის ვადაში უნდა აირჩიონ.
საერთო კრება
შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელი ორგანო, ხოლო წეს
დებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში − სამეთვალყურეო საბჭო საერთო კრებას იწვევს
წელიწადში ერთხელ მაინც, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მეწარმეთა შესახებ კანონით
დადგენილი წესის შესაბამისად, საერთო კრება გადაწყვეტილებას იღებს კრების ჩატარე
ბის გარეშე. პარტნ იორს შეუძლია საერთო კრებაში მონაწილეობ ა მიიღოს პირადად ან
წარმომადგენლის მეშვეობით. წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება გაიცემა წერილო
ბით, ერთ ან რამდენიმე საერთო კრებაზე წარმომადგენლობის ან გარკვ ეულ
 ი ვადის გან
მავლობაში წარმომადგენლობის უფლებით.
საერთო კრება, რომელიც იხილავს შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის
საქმიან ობის წლიურ შედეგებს, მოიწვევა წლიურ
 ი ბალანსის შედგენიდან 6 თვის ვადაში,
თუ წესდებით უფრო მცირე ვადა არ არის გათვალისწინებული. კრება ტარდება ხელმძ ღ
ვანელი ორგანოს, ხოლო წესდებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში − სამეთვალყურეო
საბჭოს მიერ საერთო კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინების გამოქვეყნებიდან და პარტ
ნიორ
 ებისთვის მოსაწვევების გაგზავნიდან, სულ ცოტა, 14 დღის შემდეგ. თუმცა, წესდებით
შეიძლება დადგინდეს განსხ ვ ავებული ვადა. ამასთან, საერთო კრების ჩატარების ადგილი
და დრო გაუმ ართლებლად არ უნდა ზღუდავდეს პარტნ იორ
 ის საერთო კრებაში მონაწილე
ობის უფლებას.
საერთო კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინება/მოსაწვევი უნდა შეიცავდეს საერთო
კრების დღის წესრიგს. ამასთან, საწარმოს პარტნ იორს უფლება აქვს, ხელმძ ღვანელ ორ
განოს მოსთხოვოს საერთო კრების დღის წესრიგის თითოეუ ლ
 ი საკითხის თაობ აზე გან
მარტებების გაცემა და წარადგინოს თავისი მოთხოვნა/აზრი. თუ პარტნ იორ
 ის მოთხოვნა
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საერთო კრებამდე, სულ ცოტა, 3 დღით ადრე წერილობით იქნება წარდგენილი, იგი უნდა
დაკმაყოფილდეს ან შეტანილი უნდა იქნეს დღის წესრიგში ერთ-ერთ საკითხად. პარტნ ი
ორს შეუძლია ამავე წესით მოითხოვოს დღის წესრიგში საკითხის შეტანა/დამატება. საერ
თო კრების დღის წესრიგის საკითხის თაობ აზე განმარტებების გაცემაზე ან დღის წესრიგში
საკითხის შეტანის მოთხოვნაზე უარის თქმა დასაშვებია მხოლოდ შეზღუდული პასუხისმგ
 ებ
ლობის საზოგადოებ ის არსებითი ინტერესების დასაცავად, რაც წერილობით უნდა იქნეს
დასაბუთებული.
საერთო კრებაზე ხელმძ ღვანელი პირის სავალდებულო დასწრ
 ების შესახებ მეწარმე
თა შესახებ მოქმედი კანონი არაფერს უთითებს. კანონის შესაბამისად, კრებაზე შეიძლება
მოწვეულ იქნენ აგრეთვე შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელი
პირები, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები და სხვა პირები. თუმცა, მთელ რიგ შემთხვევებ
ში, ხელმძ ღვანელ პირს პროაქტიურ
 ი მოქმედებების განხორციელ
 ების ვადლებულება ეკის
რება, რაც თავის თავში, საერთო კრებაზე დასწრ
 ებასაც გულისხმ ობს.
მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი იცნობს რიგგარეშე კრების კონცეფციას აც. პარ
ტნიორთა რიგგარეშე კრების მოწვევის უფლება აქვს/აქვთ ხელმძ ღვანელ ორგანოს ან
სამეთვალყურეო საბჭოს (არსებობის შემთხვევაში), ხოლო ხელმძ ღვანელი პირების არ
ყოფნის შემთხვევაში (მოიაზრება გარდაცვალება, თანამდებობიდან გადადგომა, მათი უფ
ლებამოსილების სხვაგვარად შეწყვეტა და სხვა) − პარტნ იორს/პ არტნ იორ
 ებს, რომელიც
/რომლებიც ფლობს/ფლობენ შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის წილების ან
ხმის უფლების მქონე წილების, სულ მცირე, 5 პროცენტს.
წესდებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, პარტნ იორთა გადაწყვეტილების მისაღე
ბად საერთო კრების მოწვევა აუცილებელი არ არის. საერთო კრების მოწვევის უფლე
ბამოსილების მქონე ორგანო/პირი გადასაწყვეტი საკითხების შემცვ ელ დღის წესრიგს და
პარტნ იორთა გადაწყვეტილების პროექტს უგზავნის პარტნ იორ
 ებს მათ რეგისტრ
 ირებულ
მისამართებზე, ხოლო წესდებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში − ელექტრ
 ონული ფორ
მით. იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამის ვადაში, პარტნ იორ
 ი საერთო კრების მოწვევის უფლე
ბამოსილების მქონე ორგანოს წერილობით არ აცნობებს თავის თანხმ ობას პარტნ იორთა
გადაწყვეტილების პროექტზ ე, მიიჩნევა, რომ იგი ამ პროექტს არ ეთანხმ ება. პარტნ იორთა
გადაწყვეტილებას ხელს აწერს საერთო კრების მოწვევის უფლებამოსილების მქონე ორ
განო და გადაწყვეტილების ასლებს, რომლებზეც მითითებულია გადაწყვეტილების მიღების
თარიღი, უგზავნის პარტნ იორ
 ებს ამ გადაწყვეტილების მიღებიდან, არაუგვიან ეს 5 დღისა.
მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი გვაძლევს იმ საკითხების კატალოგს, რომელზეც
გადაწყვეტილების მიღება საერთო კრების კომპეტენციას წარმოადგენს. კერძოდ, პარტნ ი
ორთა გადაწყვეტილების მიღება აუცილებელია შემდეგი საკითხების გადასაწყვეტად:
 	 ფინანსური ანგარიშის დამტკ იცება;
 	 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ქონების პარტნიორთა შორის განაწილება;
 	 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების მიერ საკუთარ კაპიტალში წილის შეძენა;
 	 წილებიდან ან წილების კლასებიდან გამომდინარე უფლებების ცვლილება;
 	 პარტნ იორის გარიცხვა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებ იდან;
 	 პარტნ იორის გასვლა შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ იდან;
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 	 ხელმძ ღვანელი პირის თანამდებობაზე დანიშვნა, მასთან სასამსახურო ხელშეკრულე
ბის დადება და მისი თანამდებობიდან გათავისუფლება;
 	 სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნ ა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სამეთვალყურეო
საბჭოს შექმნ ა კანონით არის გათვალისწინებული;
 	 სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის არჩევა, არჩევის ვადის განსაზღვრა, გათავისუფლება;
 	 დირექტორისა და სამეთვალყურეო საბჭოს ანგარიშების დამტკ იცება;
 	 სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის საქმიან ობის ანაზღაურ
 ების განსაზღვრა;
 	 სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის ან დირექტორის წინააღმდ
 ეგ მიმდინარე სასამართლო
პროცესში მონაწილეობ ა (მათ შორის, ამ პროცესისთვის წარმომადგენლის დანიშვნა);
 	 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებ ის რეორგანიზაცია;
 	 შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებ ის დაშლა; შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლო
ბის საზოგადოებ ის სადამფუძნებლო შეთანხმ ების/წ ესდების [A2] ცვლილების მიღება.
რაც შეეხ ება გადაწყვეტილების მიღების წესს, პარტნ იორთა გადაწყვეტილების მისაღე
ბად აუცილებელია კენჭისყრ
 აში მონაწილეთა ხმების ნახევარზე მეტი, თუ წესდებით სხვა
რამ არ არის გათვალისწინებული. პარტნ იორ
 ის ხმების რაოდ
 ენობა გამოითვლება შეზღუ
დული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის კაპიტალში ამ პარტნ იორ
 ის წილის მიხედვით, თუ
წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. ამასთან, შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის
საზოგადოებ ის სადამფუძნებლო შეთანხმ ების/წესდების ცვლილება მიღებული უნდა იქნეს
კენჭისყრ
 აში მონაწილეთა ხმების 3/4-ის უმრავლესობით, თუ წესდებით ხმათა უფრო დიდი
რაოდ
 ენობა არ არის გათვალისწინებული.
სამეთვალყურეო საბჭო
შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ისთვის სამეთვალყურეო საბჭო სავალდე
ბულო ორგანოს არ წარმოადგენს. სამეთვალყურეო საბჭო მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქ
მნება, თუ კანონი ან წესდება ითვალისწინებს მის არსებობას. სამეთვალყურეო საბჭოზე,
თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, შესაბამის შემთხვევაში, ვრცელდება
მეწარმეთა შესახებ კანონის ის მუხლები, რომლებიც სააქციო საზოგადოებ ის სამეთვალ
ყურეო საბჭოს არეგულირებს. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრზ ე ასევე ვრცელდება მეწარ
მეთა შესახებ კანონის 51-ე (ზრუნვის მოვალეობა განსაკუთრებულ ვითარებაში) და 53-ე
(კონკურენციის აკრძ ალვა) მუხლები, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
დივიდენდის განაწილება
საინტერესო და პრაქტიკულად მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს დივიდენდის გა
ნაწილება შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ აში. ახალი კანონის ამოქმედებამდე
საქართველოს საერთო სასამართლოებს მყარად დადგენილი პრაქტიკა ჰქონდათ. რომ
ლის მიხედვითაც [A3], სასამართლო არ იჭრებოდა საწარმოს კომპეტენციაშ ი, გაენ აწი
ლებინა თუ არა დივიდენდი. მოსარჩელე პარტნ იორ
 ები მიმართავდნენ სასამართლოს და
მოითხოვდნენ საწარმოსთვის დივიდენდის გაცემის დავალდებულებას, რადგან უტყუარ
 ად
მტკიცდებოდა, რომ საწარმოს მოგება გააჩნდ
 ა. მიუხ ედავად ამისა, სასამართლო უარს ამ
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ბობდა ასეთი სარჩელების დაკმაყოფილებაზე და უთითებდა, რომ დივიდენდის განაწილე
ბის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება პარტნ იორთა კრების კომპეტენციას მიეკ უთვნებოდა.
სასამართლოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეეძლო დაევ ალდებულებინა საწარმო, გაეც
 ა დი
ვიდენდი, თუ დივიდენდის განაწილების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მიუხ ედავად,
კონკრ
 ეტულ პარტნ იორზე დივიდენდის გაცემა არ ხდებოდა.
რაც შეეხ ება მეწარმეთა შესახებ მოქმედ კანონს, დივიდენდის განაწილების შესახებ
გადაწყვეტილება ამ კანონითაც პარტნ იორთა საერთო კრების კომპეტენციას მიეკ უთვნება.
კერძოდ, პროცედურა ასეთია – შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის ხელმძ ღვა
ნელი ორგანო ფინანსური ანგარიშგების მონაცემების გათვალისწინებით ამზადებს წინადა
დებას შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის დივიდენდის პარტნ იორ
 ებზე განაწი
ლების შესახებ და მას პარტნ იორ
 ებს წარუდგენს. ხელმძ ღვანელი ორგანო ვალდებულია,
პარტნ იორ
 ებს დივიდენდის შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის პარტნ იორ
 ებ
ზე განაწილების შესახებ წინადადებასთან ერთად წარუდგინოს განცხადება საზოგადოებ ის
გადახდისუნარიან ობის შესახებ, რომლითაც დასტურდება, რომ დივიდენდის განაწილების
დღიდან, მომდევნო კალენდარული წლის განმავლობაში, ეს საზოგადოებ ა შეძლებს ვა
დამოსული ვალდებულებების ჩვეულ
 ებრივი ან/დ
 ა დაგეგმილი საქმიან ობის ფარგლ
 ებში
შესრულებას. პარტნ იორ
 ები იღებენ ხელმძ ღვანელი ორგანოს წინადადების შესაბამის, ან
მისგან განსხ ვ ავებულ გადაწყვეტილებას დივიდენდის პარტნ იორ
 ებზე განაწილების შესა
ხებ. დივიდენდის პარტნ იორ
 ებზე განაწილების შესახებ პარტნ იორთა გადაწყვეტილებაში
უნდა მიეთ
 ითოს დივიდენდის განაწილების თარიღიც. მნიშვნელოვანია, რომ დივიდენდის
მოთხოვნის უფლება წარმოეშ ობა იმ პირს, რომელიც დივიდენდის განაწილების შესახებ
გადაწყვეტილების მიღების მომენტშ ი შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის პარ
ტნიორ
 ი იყო.
მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი ძველი კანონის მსგავსად დივიდენდის განაწილების
ვადებსაც ადგენს. კერძოდ, დივიდენდი პარტნიორებზე უნდა განაწილდეს დივიდენდის პარ
ტნიორებზე განაწილების შესახებ პარტნიორთა გადაწყვეტილებაში მითითებული თარიღიდან
წესდებით, ან ამ გადაწყვეტილებით განსაზღვრულ ვადაში, რომელიც არ უნდა აღემატებო
დეს აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღებიდან 9 თვეს. იმ შემთხვევაში, თუ დივიდენდის პარ
ტნიორებზე განაწილების შესახებ გადაწყვეტილებაში თარიღი მითითებული არ არის, დივი
დენდის განაწილების თარიღად მიიჩნევა ამ გადაწყვეტილების მიღების თარიღი.
მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონის სიახლეს წარმოადგენს ისიც, რომ დივიდენდის
პარტნ იორ
 ებზე განაწილება დაუშვებელია, თუ დიდია იმის ალბათობა, რომ ამის შედეგად
შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ა მომდევნო კალენდარული წლის განმავლო
ბაში ვერ შეძლებს ვადამოსული ვალდებულებების ჩვეულ
 ებრივი ან/დ
 ა დაგეგმილი საქმი
ანობის ფარგლ
 ებში შესრულებას. ასევე დაუშვებელია დივიდენდის პარტნ იორ
 ებზე განა
წილება, თუ ამის შედეგად შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის აქტივები ვეღარ
დაფარავს ვალდებულებებსა და განთავსებული კაპიტალის ოდენობას. დაუშვებელია აგ
რეთვე რეზერვების განაწილება, თუ ეს აკრძ ალულია კანონით ან წესდებით.
ყურადსაღებია საზოგადოებ ასა და მის პარტნ იორს შორის სახელშეკრულებო ურთი
ერთობის მარეგულირებელი ნორმა. მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონის მიხედვით, პარ
ტნიორს ან პარტნ იორთან დაკავშირებულ პირს შეუძლია სახელშეკრულებო ურთიერთობა
ჰქონდეს შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ასთან (მათ შორის, იყოს ხელმძ ღვა
ნელი პირი ან სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი და მიიღოს ამ საზოგადოებ ისგან შესაბამისი
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ხელშეკრულებიდან გამომდინარე საზღაურ
 ი), თუ ხელშეკრულების პირობები და ხელშეკ
რულებით დადგენილი საზღაურ
 ი არსებითად შეეს აბამება დამოუკ იდებელ პირებს შორის
არსებული სახელშეკრულებო ურთიერთობის პირობებს. აღნიშნული დანაწესი ეხმიან ება
საქართველოში დანერგილ მანკიერ პრაქტიკას, რომელიც ხელფასის სახით ე.წ. „ფარული
დივიდენდის“ გაცემას გულისხმ ობს.
ზემოთ აღნიშნული ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, პარტნ იორ
 ი
ვალდებულია დააბრუნოს მიღებული დივიდენდი/საზღაურ
 ი, თუ მან იცოდა ან უნდა სცოდ
ნოდა დივიდენდის განაწილების ან დივიდენდის/ს აზღაურ
 ის მიღების დაუშვებლობის შე
სახებ. ზემოთ აღნიშნული ვალდებულებების შეუსრულებლობისთვის ხელმძ ღვანელი პირი
შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის წინაშე პასუხს აგებს სოლიდარულად, მთე
ლი თავისი ქონებით, პირდაპირ და უშუალ
 ოდ. შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადო
ებას არ შეუძლია უარი თქვას ამ უფლების გამოყენებაზე.
6.8.2. სააქციო საზოგადოებ
ა

სააქციო საზოგადოებ ა – ეს არის საზოგადოებ ა, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა, თა
ვისი აქციებ ი კაპიტალის ბაზარზე განათავსოს. ამ ორგანიზაციულ-ს ამართლებრივ ფორმას
თან მიმართებით, მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი დეტალიზებული რეგულირებითა და
იმპერატიულ
 ი დანაწესებით გამოირჩევა. შესაბამისად, საწესდებო ავტონომიის ფარგლ
 ე
ბი სააქციო საზოგადოებ ასთან მიმართებით, მკვეთრად დავიწროებ ულია. ამასთან, სააქ
ციო საზოგადოებ ა ერთადერთი სამეწარმეო საზოგადოებ აა, რომლის რეგისტრ
 აციისთვის
კანონმდ
 ებლობა კონკრ
 ეტული ოდენობის განთავსებულ კაპიტალს მოითხოვს, კერძოდ,
სააქციო საზოგადოებ ის განთავსებული კაპიტალის მინიმალური ოდენობა სააქციო საზო
გადოებ ის რეგისტრ
 აციის მომენტისთვის უნდა შეადგენდეს, სულ მცირე, 100 000 ლარს.
ამასთან, თუ სააქციო საზოგადოებ ას მხოლოდ ნომინალური ღირებულების მქონე აქციებ ი
აქვს, განთავსებული კაპიტალის ოდენობა უნდა შეადგენდეს ნომინალური ღირებულების
მქონე აქციათ
 ა ჯამს. თუ სააქციო საზოგადოებ ას განთავსებული აქვს როგორც ნომინალური
ღირებულების მქონე აქციებ ი, ისე ნომინალური ღირებულების არმქ ონე აქციებ ი, განთავ
სებული კაპიტალის ოდენობა აღემატება ნომინალური ღირებულების მქონე აქციათ
 ა ჯამს.
თუ სააქციო საზოგადოებ ას განთავსებული აქვს მხოლოდ ნომინალური ღირებულების არმ
ქონე აქციებ ი, განთავსებული კაპიტალის ოდენობა შეადგენს, სულ მცირე, 100 000 ლარს.
სააქციო საზოგადოებ ის მარეგულირებელ პირველივე მუხლშ ი იკვეთება ამ ტიპის საზო
გადოებ ის ძირითადი ნიშან-თ
 ვისებები, კერძოდ,
 	 სააქციო საზოგადოება არის სამეწარმეო საზოგადოებ ა, რომლის კაპიტალი დაყოფი
ლია აქციებ ად.
 	 აქციონ ერი სააქციო საზოგადოებ ის ვალდებულებებისთვის პასუხს არ აგებს.
 	 სააქციო საზოგადოება კრედიტორის წინაშე მთელი თავისი ქონებით აგებს პასუხს.
 	 სააქციო საზოგადოება აქციონ ერთა ვალდებულებებისთვის პასუხს არ აგებს.
 	 აქცია არის რეგისტრ
 ირებული, დემატერიალ
 იზებული, სახელობითი ფასიან ი ქაღალდი,
რომელიც განსაზღვრავს სააქციო საზოგადოებ ის კაპიტალში პირის მონაწილეობ ას.
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სააქციო საზოგადოებ ის კაპიტალი, პირველ ეტაპზე, აქციონ ერთა შენატანებით ივსება.
მართალია, მეწარმეთა შესახებ კანონი უშვებს როგორც ფულად, ისე არაფულად შენატანს
სააქციო საზოგადოებ აში, თუმცა სამუშაოს შესრულება ან მომსახურების გაწევა არაფულა
დი შენატანის განხორციელ
 ების საგანი ვერ იქნება. რაც შეეხ ება შენატანის განხორციე
ლების წესსა და ვადას, აღნიშნული განისაზღვრება კანონით ან/დ
 ა წესდებით. თუ ეს ვადა
დადგენილი არ არის, აქციონ ერმა შენატანი უნდა განახორციელ
 ოს სააქციო საზოგადოებ ის
მოთხოვნის შემდეგ, გონივრულ ვადაში. აქციის გასხვ ისების მომენტისთვის მასთან დაკავ
შირებული შეუსრულებელი ვალდებულებებისთვის გამსხ ვ ისებელი აქციონ ერი, შემძენთან
ერთად, სააქციო საზოგადოებ ის წინაშე სოლიდარულად აგებს პასუხს, თუ წესდებით სხვა
რამ არ არის გათვალისწინებული.
სააქციო საზოგადოებ ის დაფუძნებისას ან მისი კაპიტალის გაზრდ
 ისას აქციონ ერმა შე
ნატანი უნდა განახორციელ
 ოს სააქციო საზოგადოებ ის რეგისტრ
 აციის ან მისი კაპიტალის
გაზრდ
 ის მომენტიდან 5 წლის ვადაში, თუ წესდებით უფრო მცირე ვადა არ არის გათვალის
წინებული.
განსხ ვ ავებით შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ისგან, სააქციო საზოგადო
ების რეგისტრ
 აციის ან კაპიტალის გაზრდ
 ის მომენტისთვის აქციონ ერმა ფულადი შენატანი
უნდა განახორციელ
 ოს შესაბამისი გამოშვებული აქციის ნომინალური ღირებულების, სულ
მცირე, 25 პროცენტის ოდენობით, ხოლო ნომინალური ღირებულების არარსებობის შემ
თხვევაში, განთავსებული კაპიტალის, სულ მცირე, 25 პროცენტის ოდენობით.
აქციონ ერის მიერ ფულადი ვალდებულების განხორციელ
 ების ვადის დარღვევის შემ
თხვევაში, დაახლოებ ით იგივე შედეგი დგება, რაც შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზო
გადოებ ისთვის არის გათვალისწინებული. კერძოდ, თუკი აქციონ ერმა დაარღვია ფულა
დი შენატანის განხორციელ
 ების ვადა, ვადამოსულ განუხორციელ
 ებელ ფულად შენატანს
ერიცხება წლიურ
 ი პროცენტი საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ შესაბამისი პერიო
დისთვის დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ორმაგი ოდენობით, თუ წესდებით სხვა
რამ არ არის გათვალისწინებული. სააქციო საზოგადოებ ამ დამატებით შეიძლება მოითხო
ვოს აღნიშნული ვადის დარღვევით გამოწვეულ
 ი ზიან ის ანაზღაურ
 ება. იგივე წესი ვრცელ
დება არაფულად შენატანზე. აქციონ ერის მიერ ფულადი შენატანის განხორციელ
 ების ვადის
დარღვევისას სააქციო საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელ ორგანოს შეუძლია დაიწყოს აქციის
ჩამორთმევის პროცესი. ამ შემთხვევაში, სააქციო საზოგადოებ ა ვალდებულია, გააფრთ
 ხი
ლოს აქციონ ერი აქციის ჩამორთმევის პროცესის დაწყების შესახებ და ფულადი შენატანის
განხორციელ
 ებისთვის მისცეს მას დამატებითი ვადა, არანაკლებ 30 დღისა. იმ შემთხვე
ვაში, თუ დამატებითი ვადაც უშედეგოდ გავა, ხელმძ ღვანელი ორგანოს მიერ გაგზავნილი
შეტყობინებით აქციონ ერი სააქციო საზოგადოების სასარგებლოდ კარგავს აქციას, გან
ხორციელ
 ებულ შენატანს და მასთან დაკავშირებულ უფლებებს. განუხორციელ
 ებელ შენა
ტანთან დაკავშირებული სააქციო საზოგადოებ ის მოთხოვნები ძალაში რჩება.
სააქციო საზოგადოებ ის რეგისტრ
 აციამდე აქციონ ერების მიერ შერჩეულმა დამოუკ იდე
ბელმა აუდიტორმა ნებისმიერ არაფულად შენატანთან დაკავშირებით უნდა შეადგინოს ან
გარიში, რომელიც უნდა გამოქვეყნდ
 ეს მარეგისტრ
 ირებელი ორგანოს ელექტრ
 ონულ პორ
ტალზე. დამოუკ იდებელი აუდიტორი შეიძლება იყოს ფიზიკური პირი ან იურიდიულ
 ი პირი.
კანონმდ
 ებლობა სხვადასხვ ა კლასის აქციათ
 ა არსებობის შესაძლებლობას უშვებს. თუ
წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, აქცია შეიძლება იყოს ჩვეულ
 ებრივი ან
პრივილეგირებული. 1 ჩვეულ
 ებრივი აქცია საერთო კრებაზე 1 ხმის უფლებას უზრუნველ
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ყოფს. ხოლო პრივილეგირებული აქცია ხმის უფლებას არ უზრუნველყოფს, გარდა კანო
ნით ან წესდებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ამასთან, პრივილეგირებულ აქციათ
ა
რაოდ
 ენობა არ უნდა აღემატებოდეს განთავსებული აქციებ ის რაოდ
 ენობის ნახევარს. პრი
ვილეგირებული აქცია მის მფლობელს ანიჭებს წესდებით დადგენილ უპირატესობას დივი
დენდის განაკვეთისა და მიღების რიგითობის მხრივ.
განსხ ვ ავებით შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის წილისგან აქციის დარე
გისტრ
 ირება მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტ
რში არ ხდება. აქციათ
 ა რეგისტრ
 აცია ხდება აქციათ
 ა რეესტრ
 შ ი. აქციათ
 ა რეესტრ
 ი, რო
მელშიც აღირიცხება აქციაზ ე საკუთრების უფლება, იწარმოებ ა საქართველოს ეროვნული
ბანკის მიერ დადგენილი შესაბამისი წესებით. აქციათ
 ა რეესტრ
 შ ი აქციონ ერებისა და მათი
უფლებების რეგისტრ
 აციისთვის პასუხისმგ
 ებელია საქართველოს კანონმდ
 ებლობით ან/დ
 ა
წესდებით განსაზღვრული, აქციათ
 ა რეესტრ
 ის წარმოებ ის უფლებამოსილების მქონე პირი.
აქციაზ ე საკუთრების უფლება და მისგან გამომდინარე აქციონ ერის უფლებები წარმოიშობა,
იცვლება და წყდება სწორედ აქციათ
 ა რეესტრ
 შ ი რეგისტრ
 აციის მომენტიდან ან ნომინალუ
რი მფლობელის აქციათ
 ა რეესტრ
 შ ი ჩანაწერში აღრიცხვის მომენტიდან, თუ, ამ ჩანაწერის
შესაბამისად, აქცია ნომინალურ მფლობელობაშია გადაცემული.
აქციონ ერის აქციაზ ე საკუთრების უფლება დასტურდება აქციათ
 ა რეესტრ
 შ ი ჩანაწერით
ან ნომინალური მფლობელის ჩანაწერით. აქციონ ერს უნდა მიეც
 ეს აქციათ
 ა რეესტრ
 იდან
ამონაწერი ან ნომინალური მფლობელის ამონაწერი. აქციათ
 ა რეესტრ
 იდან ამონაწერის
გაცემისთვის პასუხისმგ
 ებელია სააქციო საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელი ორგანო, ხოლო
იმ შემთხვევებში, სადაც აქციათ
 ა რეესტრ
 ის წარმოებ ა დამოუკ იდებელი რეგისტრ
 ატორის
მიერ არის მოთხოვნილი – დამოუკ იდებელი რეგისტრ
 ატორი. ნომინალური მფლობელის
ამონაწერის გაცემისთვის პასუხისმგ
 ებელია თავად ნომინალური მფლობელი.
აქციათ
 ა რეესტრ
 ის დამოუკ იდებელი რეგისტრ
 ატორის მეშვეობ ით წარმოებ ა სავალდე
ბულოა იმ სააქციო საზოგადოებ აში, რომლის აქციონ ერთა რაოდ
 ენობა 50-ზე მეტია. სააქ
ციო საზოგადოებ ას, რომლის აქციონ ერთა ოდენობა 50-ს არ აღემატება, შეუძლია აქცი
ათა რეესტრ
 ი აწარმოოს თავად ან დამოუკ იდებელი რეგისტრ
 ატორის მეშვეობ ით, გარდა
„ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ანგარიშ
ვალდებული საწარმოსი, რომლის აქციათ
 ა რეესტრ
 ი დამოუკ იდებელმა რეგისტრ
 ატორმა
უნდა აწარმოოს.
მართვ
 ის ორგანოებ
ი
სააქციო საზოგადოებ ის ორგანოებს წარმოადგენენ: საერთო კრება და ხელმძ ღვანელი
ორგანო (მართვის მონისტური სისტემის არჩევისას) ან საერთო კრება, სამეთვალყურეო
საბჭო და ხელმძ ღვანელი ორგანო (მართვის დუალ
 ისტური სისტემის არჩევისას). სააქციო
საზოგადოებ ას, თავისი შეხედულების მიხედვით, შეიძლება ჰქონდეს მართვის დუალ
 ისტური
ან მონისტური სისტემა. დუალ
 ისტურია მართვის სისტემა, როდესაც სააქციო საზოგადოე
ბას, საერთო კრებისა და ხელმძ ღვანელი ორგანოს გარდა, ჰყავს სამეთვალყურეო საბჭო.
მონისტურია მართვის სისტემა, როდესაც სააქციო საზოგადოებ ას არ ჰყავს სამეთვალყუ
რეო საბჭო. მართვის სისტემის არჩევის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება სააქციო საზო
გადოებ ის დაფუძნებისას და აღინიშნება წესდებაში. მართვის სისტემის არჩევის შესახებ
გადაწყვეტილება შეიძლება შეიცვალოს, თუ მის შეცვლას მხარს დაუჭ ერს საერთო კრება
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,კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების არანაკლებ 3/4-ით. იმ შემთხვევაში, თუ სააქციო საზო
გადოებ ა „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ
ანგარიშვალდებულ საწარმოს წარმოადგენს, რომლის ფასიან ი ქაღალდები სავაჭროდ
არის დაშვებული საფონდო ბირჟაზე, ან თუ სააქციო საზოგადოებ ა საქართველოს ეროვნუ
ლი ბანკის მიერ არის ლიცენზირებული, სავალდებულოა არანაკლებ 3 და არაუმ ეტეს 21
წევრისგან შემდგარი სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნ ა.
საერთო კრება
მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი სააქციო საზოგადოებ ის აქციონ ერთა კრების კომ
პეტენციის ჩამონათვალს გვაძლევს. კერძოდ, საერთო კრება გადაწყვეტილებებს იღებს ამ
კანონითა და წესდებით საერთო კრების კომპეტენციისთვის მიკუთვნებულ საკითხებზე, მათ
შორის:
 	 წესდებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, წესდების ახალი რედაქციის მიღების შესახებ;
 	 სააქციო საზოგადოების სადამფუძნებლო შეთანხმებაში გასათვალისწინებელ საკითხებზე;
 	 სააქციო საზოგადოების მართვის სისტემის (მონისტური ან დუალ
 ისტური) შეცვლის შე
სახებ;
 	 სააქციო საზოგადოების რეორგანიზაციის შესახებ;
 	 სააქციო საზოგადოების დაშლის, ლიკვიდატორის დანიშვნის, შუალ
 ედური და საბო
ლოო სალიკვიდაციო ბალანსების დამტკ იცების შესახებ;
 	 სააქციო საზოგადოების მიერ აქციათ
 ა გამოსყიდვის ნებართვის გაცემის შესახებ;
 	 განთავსებული კაპიტალის ცვლილების შესახებ;
 	 სამეთვალყურეო საბჭოს (მართვის დუალ
 ისტური სისტემის შემთხვევაში) ან ხელმძ ღვა
ნელი ორგანოს (მართვის მონისტური სისტემის შემთხვევაში) შემადგენლობის, წევრე
ბის რაოდ
 ენობის, მათი არჩევის, ვადამდე გამოწვევის, ანაზღაურ
 ების ოდენობისა და
სტრუქტურის განსაზღვრის შესახებ;
 	 სააქციო საზოგადოების აუდიტის ანგარიშის დამტკ იცებისა და აუდიტის განმახორციე
ლებელი პირის შერჩევის შესახებ;
 	 ფინანსური ანგარიშის დამტკ იცებისა და დივიდენდის განაწილების შესახებ;
 	 საერთო კრების მიმდინარეობ ის წესის დადგენისა და ხმის დამთვლელი კომისიის არ
ჩევის შესახებ;
 	 სააქციო საზოგადოების ხელმძ ღვანელი ორგანოს/პირების და სააქციო საზოგადოე
ბის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების წინააღმდ
 ეგ მიმდინარე სასამართლო პროცესში
მონაწილეობ ის შესახებ, მათ შორის, აღნიშნული პროცესისთვის წარმომადგენლის და
ნიშვნის თაობ აზე;
 	 თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, სააქციო საზოგადოებ ის მიერ იმ
ქონების შეძენის, გასხვ ისების, გაცვლის (ერთმანეთთან დაკავშირებული გარიგებების)
ან სხვაგვარად დატვირთვის შესახებ, რომლის ღირებულება სააქციო საზოგადოებ ის
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აქტივების საბალანსო ღირებულების ნახევარზე მეტს შეადგენს. გარდა ისეთი გარიგე
ბისა, რომელიც ჩვეულ
 ებრივ საწარმოო საქმიან ობას ეხება;
 	 აქციათ
 ა რაოდ
 ენობის, ნომინალური ღირებულების, კლასებისა და მათთან დაკავშირე
ბული უფლებების განსაზღვრის შესახებ;
 	 აქციათ
 ა ნომინალური ღირებულების ცვლილების ან დამატებითი აქციებ ის განთავსების
შესახებ;
 	 ამ კანონით ან წესდებით გათვალისწინებულ გარიგებაზე თანხმ ობის გაცემის შესახებ;
 	 სხვა იურიდიულ
 ი პირის დაფუძნების ან წილობრივი მონაწილეობ ის შესახებ;
 	 ხელმძ ღვანელ პირთა ანაზღაურ
 ების ფორმისა და ოდენობის განსაზღვრის შესახებ.
მნიშვნელოვანია, რომ საერთო კრებას არ აქვს უფლება, მიიღოს გადაწყვეტილებები
იმ საკითხებზე, რომლებიც სხვა ორგანოებ ის კომპეტენციას განეკუთვნება, გარდა იმ შემ
თხვევებისა, როდესაც ეს ორგანოებ ი საერთო კრებას მათი კომპეტენციისთვის მიკუთვნე
ბული საკითხის გადაწყვეტის თხოვნით მიმართავენ.
სააქციო საზოგადოებ აში საერთო კრებას იწვევს სააქციო საზოგადოებ ის ხელმძ ღვა
ნელი ორგანო. კანონი ან წესდება შეიძლება ითვალისწინებდეს აგრეთვე საერთო კრების
სხვა პირების მიერ მოწვევას. ამასთან, იმ შემთხვევაში, თუ სააქციო საზოგადოებ ის ხელმ
ძღვანელი ორგანო არ ასრულებს თავის მოვალეობ ას და არ იწვევს საერთო კრებას, სააქ
ციო საზოგადოებ ის სამეთვალყურეო საბჭო ვალდებულია, მოიწვიოს საერთო კრება. საერ
თო კრების მოწვევის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება კენჭისყრ
 აში მონაწილეთა ხმების
უმრავლესობით, რის თაობ აზედაც დგება სხდომის ოქმი. სხდომის ოქმშ ი უნდა აღინიშნოს,
არის თუ არა საერთო კრება მოწვეულ
 ი აქციონ ერთა ინიციატ
 ივით.
რაც შეეხ ება საერთო კრების მოწვევის წესს, საერთო კრების მოწვევის შესახებ გადაწყ
ვეტილება უნდა გამოქვეყნდ
 ეს მარეგისტრ
 ირებელი ორგანოს ელექტრ
 ონულ პორტალზე
საერთო კრების ჩატარების თარიღამდე, სულ მცირე, 21 დღით ადრე. საერთო კრების
მოწვევის შესახებ გადაწყვეტილება ასევე ქვეყნდ
 ება სააქციო საზოგადოებ ის ვებგვ ერდზე
(არსებობის შემთხვევაში). ყოველი მომდევნო საერთო კრება შეიძლება მოწვეულ იქნეს
ზემოთ აღნიშნულ მინიმალურ ვადაზე ადრე, თუ საერთო კრება მოიწვევა პირველი საერ
თო კრების მოწვევისთვის მოთხოვნილი კვორუმის არარსებობის გამო პირველი საერთო
კრება მოწვეულ იქნა საქართველოს კანონმდ
 ებლობით დადგენილი წესით და მის დღის
წესრიგში დამატებული არ არის საკითხი. ამ შემთხვევაში, ბოლო საერთო კრებისა და მომ
დევნო საერთო კრების თარიღებს შორის, სულ მცირე, 10-დღიანი შუალ
 ედი უნდა იყოს.
ხელმძღვანელი ორგანო
სააქციო საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელი ორგანო შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის სა
ზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელი ორგანოსგან განსხ ვ ავებულია. სააქციო საზოგადოებ ის ხელ
მძღვანელი ორგანო თავისი ფუნქც
 იებ ის შესრულებისას ვალდებული არ არის, შეასრულოს
სააქციო საზოგადოებ ის სამეთვალყურეო საბჭოს, საერთო კრების ან ცალკეულ
 ი აქციონ ე
რების მითითებები. კანონით ან წესდებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სააქციო საზო
გადოებ ის ხელმძ ღვანელი ორგანო ვალდებულია გადაწყვეტილებები სააქციო საზოგადოე
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ბის სამეთვალყურეო საბჭოს შეუთ
 ანხმ ოს. ამასთან, სააქციო საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელი
ორგანო ვალდებულია, შეასრულოს საერთო კრებისა და სააქციო საზოგადოებ ის სამეთ
ვალყურეო საბჭოს მიერ საკუთარი კომპეტენციის ფარგლ
 ებში მიღებული გადაწყვეტილე
ბები.
რაც შეეხ ება ხელმძ ღვანელი ორგანოს კომპეტენციას, ყველა საკითხი, რომლებიც კა
ნონით ან წესდებით არ განეკუთვნება საერთო კრების ან სააქციო საზოგადოებ ის სამეთ
ვალყურეო საბჭოს კომპეტენციას, განეკუთვნება სააქციო საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელი
ორგანოს კომპეტენციას.
სააქციო საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელი ორგანოს წევრები სააქციო საზოგადოებ ას
ერთობლივად ხელმძ ღვანელობენ. იგივე წესი მოქმედებს მართვის მონისტურ სისტემაში,
გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ხელმძ ღვანელობითი უფლებამოსილება 1 ხელმძ ღვა
ნელ პირს აქვს გადაცემული. სააქციო საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელი ორგანო გადაწყ
ვეტილებას იღებს კენჭისყრ
 აში მონაწილეთა ხმების უმრავლესობით, თუ წესდებით ხმათა
უფრო დიდი რაოდ
 ენობა არ არის გათვალისწინებული. ამასთან, წესდებით ან კანონითა
და წესდებით დადგენილ ფარგლ
 ებში სააქციო საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელი ორგანოს
დებულებით, შეიძლება ისე განისაზღვროს ხელმძ ღვანელ პირებს შორის ფუნქც
 იათ
 ა გა
ნაწილება და მათ მიერ გადაწყვეტილებათა მიღების წესი, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს
თითოეუ ლ
 ი ხელმძ ღვანელი პირისთვის მინიმალური აუცილებელი ფუნქც
 იის შენარჩუნება.
სააქციო საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელ პირს არაუმ ეტეს 3 წლის ვადით თანამდებო
ბაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სამეთვალყურეო საბჭო. ხოლო მართ
ვის მონისტური სისტემის შემთხვევაში, მას თანამდებობაზე ნიშნავს სააქციო საზოგადოებ ის
საერთო კრება, ხელახლა დანიშვნის უფლებით, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათ
ვალისწინებული. პირის სააქციო საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელ პირად დანიშვნის შემდეგ
სააქციო საზოგადოებ ა მასთან დებს სამსახურებრივ [A4] ხელშეკრულებას. ამ ხელშეკრუ
ლების მოქმედების ვადა უნდა შეეს აბამებოდეს პირის აღნიშნულ თანამდებობაზე დანიშ
ვნის ვადას. სასამსახურო [A5] ხელშეკრულებას სააქციო საზოგადოებ ის სახელით დებს
სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯ დ
 ომარე, ხოლო მართვის მონისტური სისტემის შემთხვევაში
− საერთო კრების თავმჯ დ
 ომარე.
სამეთვალყურეო საბჭო
სააქციო საზოგადოებ ის სამეთვალყურეო საბჭო ახორციელ
 ებს სააქციო საზოგადოებ ის
ხელმძ ღვანელი ორგანოს საქმიან ობის კონტრ
 ოლს და დადგენილ ფარგლ
 ებში თანამშ
რომლობს მასთან სააქციო საზოგადოებ ისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების მომზადებისა
და გადაწყვეტის პროცესში. მართვის მონისტური სისტემის არსებობისას სამეთვალყურეო
საბჭოს ფუნქციას ასრულებს/ასრულებენ არააღმასრულებელი ხელმძ ღვანელი პირი/პირე
ბი. თუ ხელმძ ღვანელი ორგანო მხოლოდ აღმასრულებელი ხელმძ ღვანელი პირებისგან
შედგება, სააქციო საზოგადოებ ის სამეთვალყურეო საბჭოს ფუნქც
 იას ასრულებს საერთო
კრება. შესაბამის შემთხვევაში, გამოიყენება ამ კანონით დადგენილი ნორმები სამეთვალ
ყურეო საბჭოს კომპეტენციის შესახებ.
რაც შეეხ ება სამეთვალყურეო საბჭოს კომპეტენციას, მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კა
ნონის მიხედვით, სააქციო საზოგადოებ ის სამეთვალყურეო საბჭოს უფლება აქვს:
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სააქციო საზოგადოების ხელმძ ღვანელ ორგანოს ნებისმიერ დროს მოსთხოვოს სააქ
ციო საზოგადოებ ის საქმიან ობის ანგარიში;

 	 გამოითხოვოს, განიხილოს, შეამ ოწმოს და შეისწავლოს სააქციო საზოგადოებ ის საქმი
ანი დოკუმენტაცია, მათ შორის, საბუღალტრ
 ო დოკუმენტაცია, სააქციო საზოგადოებ ის
ქონებრივი ობიექტები და სალარო; ამ მოქმედებების განხორციელ
 ება დაავ ალოს სა
მეთვალყურეო საბჭოს თითოეუ ლ წევრს ან მათ განსახორციელ
 ებლად მოიწვიოს ექს
პერტები;
 	 შეამოწმოს სააქციო საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელი ორგანოს წლიურ
 ი ანგარიშები, წი
ნადადებები მოგების განაწილების შესახებ, საქმიან ობის ანგარიში და ამის თაობ აზე
მოახსენოს საერთო კრებას;
 	 წარმოადგინოს სააქციო საზოგადოებ ა ხელმძღვანელ პირთან ურთიერთობაში, მათ
შორის, სასამართლოში;
 	 მეწარმეთა შესახებ კანონით ან წესდებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში გაას აჩივ
როს საერთო კრების გადაწყვეტილებები.
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს უფლება აქვს, გაეცნოს ხელმძ ღვანელი ორგანოს/ხ ელ
მძღვანელი პირის მიერ წარდგენილ ანგარიშებსა და ინფორმაციას. ამასთან, სამეთვალ
ყურეო საბჭო ვალდებულია, მოიწვიოს საერთო კრება, თუ ამას მოითხოვს სააქციო სა
ზოგადოებ ის ინტერესები. წესდებით ან კანონითა და წესდებით დადგენილ ფარგლ
 ებში
სააქციო საზოგადოებ ის სამეთვალყურეო საბჭოს დებულებით შეიძლება ისე განისაზღვროს
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს შორის ფუნქც
 იათა განაწილება და მათ მიერ გადაწყვეტი
ლებათა მიღების წესი, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს სამეთვალყურეო საბჭოს თითოეუ ლ
 ი
წევრისთვის მინიმალური აუცილებელი ფუნქც
 იის შენარჩუნება.
სააქციო საზოგადოებ ის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრზ ე შესაბამის შემთხვევებში
ვრცელდება მეწარმეთა შესახებ კანონის ის მუხლები, რომლებიც არეგულირებენ ზრუნ
ვის მოვალეობ ას (50-ე მუხლი), განსაკუთრებულ ვითარებაში ზრუნვის მოვალეობ ას (51-ე
მუხლი), კონკურენციის აკრძ ალვას (53-ე მუხლი) და ხელმძ ღვანელ პირთა სოლიდარული
პასუხისმგ
 ებლობას (55-ე მუხლი).
რაც შეეხ ება სააქციო საზოგადოებ ის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებსა და მათი არჩე
ვის წესს, მეწარმეთა შესახებ კანონის თანახმად, სააქციო საზოგადოებ ის სამეთვალყურეო
საბჭო უნდა შედგებოდეს, სულ მცირე, 3 წევრისგან. წესდებით შეიძლება განისაზღვროს
მის წევრთ
 ა მაქსიმალური რაოდ
 ენობა. ამასთან, სააქციო საზოგადოებ ის სამეთვალყურეო
საბჭოს წევრი შეიძლება იყოს როგორც ფიზიკური პირი, ისე იურიდიულ
 ი პირი. სააქციო
საზოგადოებ ის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს ირჩევს საერთო კრება კენჭისყრ
 აში მონა
წილეთა ხმების უმრავლესობით ან სამეთვალყურეო საბჭოში წევრის დელეგირებით, თუ
კანონით ან წესდებით სხვა რამ არ არის დადგენილი.
დივიდენდის გაცემა
სააქციო საზოგადოებ აში დივიდენდის გაცემის წესთან მიმართებით, მეწარმეთა შესახებ
მოქმედი კანონით უზრუნველყოფილია გარკვ ეულ
 ი ბალანსი დივიდენდის გაცემის პოლი
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ტიკის თავისუფლებასა და კანონისმიერ შეზღუდვას შორის. მოქმედი რეგულირების თანახ
მად, სააქციო საზოგადოებ ა უფლებამოსილია შუალ
 ედური ან წლიურ
 ი ფინანსური შედეგე
ბის მიხედვით, კანონით დადგენილი წესით მიიღოს განთავსებულ აქციებზე დივიდენდის
სახით მოგების განაწილების შესახებ გადაწყვეტილება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც:
 	 დივიდენდის განაწილებამდე ან დივიდენდის განაწილების შედეგად სააქციო საზოგა
დოებ ის ბოლო ფინანსურ ანგარიშგებაში აღნიშნული წმინდა აქტივის ოდენობა იქნება
უფრო ნაკლები, ვიდრე განთავსებული კაპიტალის ოდენობა და კანონით ან წესდებით
გათვალისწინებული იმ რეზერვების ოდენობა, რომელთა აქციონ ერებზე განაწილება
დაუშვებელია;
 	 გასანაწილებელი დივიდენდის ოდენობა აღემატება ბოლო ფინანსურ ანგარიშგებაში
აღნიშნულ, ხოლო შუალ
 ედური დივიდენდის შემთხვევაში − ბოლო ფინანსური ანგა
რიშგების შედგენის შემდეგ მიღებულ, სააქციო საზოგადოებ ის წმინდა მოგებისთვის წი
ნა წლების გაუნ აწილებელი მოგებისა და თავისუფალი რეზერვებიდან გამოთავისუფ
ლებული სახსრ
 ების დამატებით და წინა წლების დაუფ
 არავი ზარალისა და კანონით
ან წესდებით დადგენილ რეზერვებში გადასარიცხი თანხების გამოკლებით მიღებულ
ოდენობაზე;
 	 დივიდენდის გადახდის დღისთვ ის ან დივიდენდის გადახდის შედეგად, სააქციო საზოგა
დოება გადახდისუუნარო გახდება ან გადახდისუუნარობის საშიშროების წინაშე დადგება.
დივიდენდი გადახდილი უნდა იქნეს ფულით, თუ დივიდენდის გადახდის შესახებ საერთო
კრების გადაწყვეტილებით დივიდენდის სხვა ქონებით გაცემა დადგენილი არ არის. დივი
დენდის გადახდის (მათ შორის, დივიდენდის მოცულობისა და თითოეული სახის აქციაზე დი
ვიდენდის გაცემის ფორმის) შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს საერთო კრება. დივიდენდის
მოცულობა არ შეიძლება აღემატებოდეს სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს
მიერ, ხოლო მართვის მონისტური სისტემის შემთხვევაში − სააქციო საზოგადოების ხელმ
ძღვანელი ორგანოს მიერ 2/3-ის უმრავლესობით მიღებული გადაწყვეტილებით რეკომენ
დებულ ოდენობას. დივიდენდის გაცემის ვადასა და წესს განსაზღვრავს წესდება ან საერთო
კრება თავისი გადაწყვეტილებით. დივიდენდის გაცემის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს საერ
თო კრების მიერ დივიდენდის გადახდის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების დღიდან 6 თვეს,
თუ წესდებით ან საერთო კრების გადაწყვეტილებით დივიდენდის გაცემის უფრო მცირე ვადა
არ არის დადგენილი. მნიშვნელოვანია, რომ აქციონერზე გაცემული დივიდენდი, რომელ
საც ეს აქციონერი არ მიიღებს, დივიდენდის გადახდის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების
დღიდან 5 წლის შემდეგ უნდა გაუქმდეს და სააქციო საზოგადოებისთვის მისი მოთხოვნა და
უშვებელია. წესდება შეიძლება ითვალისწინებდეს დივიდენდის აქციასთან დაკავშირებული
შენატანის განხორციელებული ნაწილის პროპორციულად განაწილებას.
6.8.3 კოოპერატივი

კოოპ ერატივი მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონით გათვალისწინებული სხვა სამეწარ
მეო საზოგადოებ ისგან არსებითად განსხ ვ ავებული საზოგადოებ აა. მთავარი განმასხვ ავე
ბელი კი ის არის, რომ მისი მიზანი უპირატესად მოგების მიღება კი არა, არამედ წევრთ
ა
მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაა. ლეგალური დეფინიციის მიხედვით, კოოპ ერატივი
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არის წევრთ
 ა შრომით საქმიან ობაზე დაფუძნებული ან წევრთ
 ა ეკონომიკური თუ სოციალ
 უ
რი საქმიან ობის ხელშეწყობის მიზნით შექმნ ილი სამეწარმეო საზოგადოებ ა, რომლის ამო
ცანაა მათი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება და რომლის უპირატესი მიზანი არ არის
მოგების მიღება. კოოპ ერატივი საკუთარი ვალდებულებებისთვის კრედიტორების წინაშე
პასუხს აგებს მხოლოდ თავისი ქონებით. კანონი 9 სახის კოოპ ერატივის დაფუძნების საშუ
ალებას იძლევა, ესენია:
 	 ნედლეულ
 ის მომპოვებელი კოოპ ერატივი, რომელიც ნედლეულს საკუთარი წევრების
თვის მოიპოვებს;
 	 სასოფლო-სამეურნეო ან სარეწაო პროდუქციის ერთობლივად გამსაღებელი კოოპ ერა
ტივი;
 	 სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებელი და სხვადასხვ ა საგნის დამამზადებე
ლი და ერთობლივი ხარჯებით მათი რეალ
 იზაციის განმახორციელ
 ებელი კოოპ ერატივი
(სასოფლო-სამეურნეო და საწარმოო კოოპ ერატივი);
 	 მასობრივი მოხმარების საქონლის საბითუმო ვაჭრობის წესით შემძენი და საცალო ვაჭ
რობით მათი რეალ
 იზაციის განმახორციელ
 ებელი კოოპ ერატივი;
 	 სასოფლო-სამეურნეო წარმოებ ისთვის ან სარეწისთვის აუცილებელი მატერიალ
 ურ-
ტექნიკური რესურსების შემძენი, მწარმოებ ელი ან მათი ერთობლივად გამომყენებელი
კოოპ ერატივი;
 	 სასოფლო-საკრედიტო კოოპ ერატივი;
 	 სამომხმ არებლო (მრავალდარგოვანი) კოოპ ერატივი, რომლის სამართლებრივი, ეკო
ნომიკური და სოციალ
 ური საფუძვლები რეგულირდება „სამომხმარებლო კოოპ ერაციის
შესახებ“ საქართველოს კანონით;
 	 არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება – საკრედიტო კავშირი;
 	 სასოფლო-სამეურნეო კოოპ ერატივი, რომლის სამართლებრივი, ეკონომიკური და სო
ციალ
 ური საფუძვლები რეგულირდება ამ კანონითა და „სასოფლო-სამეურნეო კოოპ ე
რატივის შესახებ“ საქართველოს კანონით.
კოოპ ერატივის დაფუძნება შეუძლიათ როგორც ფიზიკურ, ისე იურიდიულ პირებს. გან
სხვ ავებით სააქციო საზოგადოებ ისგან და შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის
გან, კოოპ ერატივის დასაფუძნებლად აუცილებელია, სულ მცირე, 5 დამფუძნებელი. განსხ 
ვავებით სააქციო საზოგადოებ ისგან კოოპ ერატივის რეგისტრ
 აციისთვის სავალდებულო არ
არის განთავსებული კაპიტალის ქონა, თუმცა წესდებით შეიძლება განისაზღვროს კოოპ ე
რატივის განთავსებული კაპიტალიც.
სააქციო საზოგადოებ ის მსგავსად კოოპ ერატივის რეესტრს არ აწარმოებს მეწარმეთა
და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრ
 ი. კოოპ ერატივის ხელ
მძღვანელი ორგანო ვალდებულია, თავად აწარმოოს კოოპ ერატივის წევრთ
 ა რეესტრ
 ი,
რომელშიც შეტანილ იქნება კოოპ ერატივის თითოეუ ლ
 ი წევრის საიდენტიფიკაციო მონაცე
მები, აგრეთვე მისი პაის ოდენობა და კატეგორია. კოოპ ერატივის წევრთა რეესტრ
 ი კოო
პერატივის ყველა წევრისთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. ის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს
კოოპ ერატივის ვებგვ ერდზე, თუ კოოპ ერატივს აქვს ვებგვ ერდი. ამ ვალდებულების შესრუ
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ლება ეკისრება ხელმძ ღვანელ ორგანოს. ამასთან, კოოპ ერატივში წევრის მიღება, კოო
პერატივიდან წევრის გასვლა, პაის შეცვლა ან ახალი პაის შეძენა იურიდიულ ძალას იძენს
მხოლოდ კოოპ ერატივის წევრთ
 ა რეესტრ
 შ ი რეგისტრ
 აციის მომენტიდან.
კოოპ ერატივის წესდება შეიძლება ითვალისწინებდეს სხვადასხვ ა კატეგორიის პაის.
თუმცა, ერთი და იმავე კატეგორიის პაის მფლობელებს ერთნაირი უფლებები და მოვალეო
ბები აქვთ. კოოპ ერატივის წესდების მიხედვით, პაის გასხვ ისება შეიძლება დამოკიდებული
იყოს ხელმძ ღვანელი ორგანოს თანხმ ობაზე.
კოოპ ერატივის წევრი კოოპ ერატივის საქმიან ობაში ძირითადად მონაწილეობ ას კოო
პერატივის საერთო კრების მეშვეობ ით იღებს. კოოპ ერატივის წევრს უფლება აქვს, პირა
დად ან წარმომადგენლის მეშვეობ ით მიიღოს მონაწილეობ ა საერთო კრების მუშაობ აში და
განახორციელ
 ოს თავისი ხმის უფლება. ამასთან, ხმის უფლება არ შეიძლება გამოიყენოს იმ
პირმა, რომლის საკითხსაც იხილავს საერთო კრება.
რაც შეეხ ება საერთო კრების მოწვევის წესს, საერთო კრება, გარდა ამ კანონითა და
წესდებით სპეციალ
 ურად გათვალისწინებული შემთხვევებისა, მოწვეულ
 ი უნდა იქნეს წელი
წადში ერთხელ მაინც. ამასთან, პარტნ იორთა წლიურ
 ი კრება მოწვეულ
 ი უნდა იქნეს წლიუ
რი ბალანსის შედგენიდან 6 თვის ვადაში. საერთო კრებას იწვევს კოოპ ერატივის ხელმძ ღ
ვანელი ორგანო, თუ კანონით ან წესდებით საერთო კრების მოწვევის უფლებამოსილება
სხვა პირსაც არ აქვს მინიჭებული. საერთო კრების მოწვევა ხელმძ ღვანელი ორგანოს მო
ვალეობ აა. მნიშვნელოვანია, რომ საერთო კრება დაუყ ოვნებლივ უნდა იქნეს მოწვეულ
 ი,
თუ კოოპ ერატივის წევრთ
 ა 10 პროცენტი ან წესდებით გათვალისწინებული კოოპ ერატივის
წევრთ
 ა სხვა რაოდ
 ენობა კონკრ
 ეტული მიზნის მითითებით წერილობით მოითხოვს საერთო
კრების მოწვევას. იმ შემთხვევაში, თუ საერთო კრების მოწვევის თაობ აზე კოოპ ერატივის
წევრთ
 ა მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება, სასამართლოს შეუძლია განმც
 ხადებელ კოოპ ე
რატივის წევრებს მიან იჭოს საერთო კრების მოწვევის უფლებამოსილება.
პარტნ იორთა კრების კომპეტენციას მეწარმეთა შესახებ კანონის 2 ნორმა განსაზღვ
რავს. პარტნ იორთა წლიურ
 ი კრება გადაწყვეტილებებს იღებს შემდეგ საკითხებზე:
 	 წლიურ
 ი ანგარიშის დამტკ იცება;
 	 კოოპ ერატივის ხელმძღვანელი ორგანოს და სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ წლის გან
მავლობაში გაწეულ
 ი მუშაობ ის მოწონება;
 	 წლიურ
 ი მოგების გამოყენება ან წლიურ
 ი ზარალის დაფარვა.
ხოლო საერთო კრების ექსკ ლ
 უზიურ კომპეტენციას განეკუთვნება გადაწყვეტილებების
ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა:
 	 კოოპ ერატივის წესდებაში ცვლილების შეტანა;
 	 კოოპ ერატივის იურიდიულ
 ი მისამართის შეცვლა;
 	 კოოპ ერატივის საფირმო სახელწოდების შეცვლა;
 	 პაის გაზრდა;
 	 დამატებითი შენატანის განხორციელ
 ების ვალდებულების შემოღება ან გაფართოებ ა
შესაბამისი პაის მფლობელის თანხმ ობით;
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VI თავი

 	 კოოპ ერატივის ინვესტორი წევრის მიღება ან მისი ხმის უფლების განსაზღვრა;
 	 რამდენიმე ხმის უფლების დაწესება ან გაზრდ
 ა;
 	 პაის დაყოფა.
იმ შემთხვევაში, თუ კოოპ ერატივის წევრთ
 ა რაოდ
 ენობა 500-ზე მეტია, საერთო კრების
ნაცვლად მოწვეულ იქნება წარმომადგენელთა კრება, ხოლო თუ კოოპ ერატივის წევრთ
ა
რაოდ
 ენობა 200-ზე მეტია, წესდება შეიძლება ითვალისწინებდეს, რომ საერთო კრების
ნაცვლად წარმომადგენელთა კრება ჩატარდეს. წარმომადგენლად შეიძლება არჩეულ იქ
ნეს ნებისმიერი ქმედუნარიან ი ფიზიკური პირი, რომელიც არის კოოპ ერატივის წევრი, გარ
და კოოპ ერატივის ხელმძ ღვანელი პირისა და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრისა. მოქმედი
რეგულაციის თანახმად, წარმომადგენელთა კრება შედგება, სულ მცირე, 50 წარმომადგენ
ლისგან, რომლებსაც კოოპ ერატივის წევრები ირჩევენ. წარმომადგენელს არ აქვს თავისი
უფლებამოსილების სხვა პირისთვის გადაცემის უფლება. წარმომადგენელი აირჩევა საყო
ველთაო, პირდაპირი, თანასწორი არჩევნების საფუძველზე ფარული კენჭისყრ
 ით. ამას
თან, პირი წარმომადგენლად არ შეიძლება აირჩეს 4 წელზე მეტი ვადით.
საწარმოს მართვის სისტემასთან მიმართებით, მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი
კოოპ ერატივს არჩევანის საშუალ
 ებას ანიჭებს. კოოპ ერატივს შეიძლება ჰქონდეს მართვის
როგორც მონისტური, ისე დუალ
 ისტური სისტემა. კოოპ ერატივის მართვის დუალ
 ისტური
სისტემის შემთხვევაში, ხელმძ ღვანელობისა და კონტრ
 ოლის ფუნქც
 იებ ი განაწილებულია
ხელმძ ღვანელ ორგანოსა და სამეთვალყურეო საბჭოს შორის. წესდებაში უნდა აღინიშნოს
კოოპ ერატივის მართვის სისტემის არჩევის შესახებ. თუ წესდებაში არ არის აღნიშნული კო
ოპერატივის მართვის სისტემის არჩევის შესახებ, ივარაუდ
 ება, რომ გამოიყენება კოოპ ერა
ტივის მართვის დუალ
 ისტური სისტემა.
კოოპ ერატივის სამეთვალყურეო საბჭო შედგება საერთო კრების მიერ კენჭისყრ
 აში
მონაწილეთა ხმების უმრავლესობით არჩეულ
 ი, არანაკლებ 3 და არაუმ ეტეს 15 წევრისგან.
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთ
 ა რაოდ
 ენობა განისაზღვრება წესდებით. კოოპ ერატივის
სამეთვალყურეო საბჭო ახორციელ
 ებს კოოპ ერატივის ხელმძ ღვანელი ორგანოს საქმია
ნობის კონტრ
 ოლს ამ კანონითა და წესდებით დადგენილი წესებისა და პირობების დაცვით.
სამეთვალყურეო საბჭო იღებს ინფორმაციას კოოპერატივის საქმეებ ის მიმდინარეობ ის შე
სახებ. მას შეუძლია ნებისმიერ დროს მოსთხოვოს ხელმძ ღვანელ ორგანოს/ხელმძ ღვანელ
პირს ანგარიში და უშუალ
 ოდ ან თავის მიერ განსაზღვრული პირების მეშვეობ ით, შეამ ოწმოს
კოოპ ერატივის დოკუმენტაცია. სამეთვალყურეო საბჭომ უნდა შეამ ოწმოს წლიურ
 ი ბალან
სი, კოოპ ერატივის ფინანსური მდგომარეობ ის შესახებ ანგარიში, წინადადებები წლიურ
 ი
მოგების განაწილების შესახებ და ამ შემოწმების შედეგები უნდა მოახსენოს პარტნ იორთა
კრებას წლიურ
 ი ბალანსის დამტკ იცებამდე. სამეთვალყურეო საბჭოს სხვა ფუნქც
 იებ ი შეიძ
ლება განისაზღვროს წესდებით. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს არ აქვს თავისი ფუნქც
 იე
ბის სხვა პირისთვის გადაბარების უფლება.
კოოპ ერატივის ხელმძღვანელი ორგანო შედგება არანაკლებ 2 წევრისგან, თუ წეს
დებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. კოოპ ერატივის ხელმძ ღვანელ პირს, არა
უმეტეს 3 წლის ვადით, ირჩევს საერთო კრება. ამასთან, ხელმძ ღვანელი პირი ნებისმიერ
დროს შეიძლება იქნეს გამოწვეულ
 ი ხელმძ ღვანელი ორგანოს წევრობიდან, თუ ამ გადაწყ
ვეტილებას საერთო კრების მონაწილეთა 2/3 დაუჭ ერს მხარს.
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რაც შეეხ ება მოგების განაწილებას,
ას წლიურ
 ი ანგარიშის დამტკ იცებისას საერთო კრე
ბა იღებს გადაწყვეტილებას სამეურნეო წელს კოოპ ერატივის მოგების ან ზარალის კოოპ ე
რატივის წევრებისთვის განაწილების შესახებ. პირველ სამეურნეო წელს მოგება ან ზარალი
ნაწილდება კოოპ ერატივის წევრების მიერ განხორციელ
 ებული შენატანების პროპორცი
ულად, ხოლო ყოველ მომდევნო სამეურნეო წელს – მოგების მიმატებითა და ზარალის
ჩამოწერით, წინა სამეურნეო წლის ბოლოს არსებული პაის საერთო თანხის პროპორციუ
ლად. ამასთან, წესდებამ შეიძლება გაითვალისწინოს კოოპ ერატივის მოგებისა და ზარა
ლის განაწილების სხვა წესებიც.
6.8.4 სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოება

სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებ ა ამხანაგური ტიპის, პერსონიფიცი
რებული საზოგადოებ აა. სამართლებრივი დეფინიციის დამდგენ ნორმაში მოცემულია ამ
ტიპის საზოგადოებ ის მაკვალიფიცირებელი ნიშან-თ
 ვისებები. კერძოდ, სოლიდარული პა
სუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ა არის სამეწარმეო საზოგადოებ ა, რომლის პარტნ იორ
 ები
ერთობლივად, ერთიანი საფირმო სახელწოდებით ახორციელ
 ებენ სამეწარმეო საქმია
ნობას და ამ საზოგადოებ ის ვალდებულებებისთვის კრედიტორების წინაშე პასუხს აგებენ
უშუალოდ და შეუზღუდავად, როგორც სოლიდარული მოვალეებ
 ი.
ი ამასთან კანონით
დადგენილია, რომ სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ას უნდა ჰყავდეს, სულ
მცირე, 2 პარტნ იორ
 ი. ერთ-ერთი უმთავრესი განმასხვ ავებელი ნიშანი კაპიტალური ტიპის
საზოგადოებ ებსა და სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ას შორის სწორედ სა
ზოგადოებ ის შეუზღუდავ პასუხისმგ
 ებლობას უკავშირდება. ამიტომაც ამ ტიპის საზოგადოე
ბების დაფუძნება საქართველოში შედარებით ნაკლები ინტენსივობით ხდება.
მეწარმეთა შესახებ კანონი სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისთვის შენატა
ნის განხორციელების ვალდებულებას არ ადგენს. თუმცა თუკი პარტნიორი წესდების მიხედვით
იკისრებს შენატანის განხორციელების ვალდებულებას, ამ ვალდებულების წესდებით განსაზღ
ვრულ ვადაში შეუსრულებლობის შემთხვევაში დანარჩენ პარტნიორებს შეუძლიათ მიიღონ
გადაწყვეტილება შენატანის განხორციელების ვალდებულების დამრღვევი პარტნიორის სო
ლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებიდან გარიცხვის შესახებ, თუ წესდებით სხვა რამ
არ არის გათვალისწინებული ან სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას მხოლოდ
2 პარტნიორი ჰყავს. თუ სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას მხოლოდ 2 პარ
ტნიორი ჰყავს, შენატანის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, სოლიდარული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება შეიძლება დაიშალოს მეწარმეთა შესახებ კანონით დადგენილი წესით.
სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის პარტნ იორს უფლება აქვს, სოლი
დარული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის სახელით მოითხოვოს სხვა პარტნ იორ
 ის მიერ
ნაკისრი შენატანის განხორციელ
 ების ვალდებულების შესრულება და ამ მიზნით, სოლიდა
რული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ა სასამართლოში წარმოადგინოს. საზოგადოებ ის
სახელით სასამართლოსთვის სარჩელით მიმართვის უფლება პარტნ იორს მხოლოდ იმ შემ
თხვევაში აქვს, თუ ამის შესახებ შენატანის განხორციელ
 ების ვალდებულების დამრღ
 ვევი
პარტნ იორ
 ი წერილობით იქნა გაფრთ
 ხილებული და მან გაფრთ
 ხილებიდან 1 თვის ვადაში
არ შეასრულა აღნიშნული ვალდებულება.
მესამე პირებთან ურთიერთობაში სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის
წარმომადგენლობის უფლებამოსილება აქვს ყველა პარტნ იორს.
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სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებ ის ხელმძღვანელობის უფლება აქვს
ყველა პარტნიორს. პარტნ იორ
 ი, რომელიც სარგებლობს ამ უფლებით და არ არის ჩამო
ცილებული ხელმძ ღვანელობით საქმიან ობას, ვალდებულია განახორციელ
 ოს აღნიშნული
საქმიან ობა. პარტნ იორმა არ უნდა განახორციელ
 ოს თავისი ხელმძ ღვანელობითი უფლე
ბამოსილებიდან გამომდინარე ისეთი ქმედება, რომელსაც ხელმძ ღვანელობითი უფლება
მოსილების მქონე სხვა პარტნ იორ
 ი ეწინააღმდ
 ეგება. იმ შემთხვევაში, თუ წესდებით ხელ
მძღვანელობის უფლებამოსილება ერთ ან რამდენიმე პარტნ იორს აქვს მინიჭებული, სხვა
პარტნ იორ
 ები ხელმძ ღვანელობით საქმიან ობას არ ახორციელ
 ებენ. ამასთან, დაუშვებელია
ყველა პარტნ იორ
 ის ხელმძ ღვანელობითი საქმიან ობისგან სრულად ჩამოცილება. იმ შემ
თხვევაში, თუ სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის პარტნ იორ
 ი იურიდიულ
 ი
პირია, ხელმძ ღვანელობითი უფლებამოსილების განხორციელ
 ება მის ხელმძ ღვანელს/
ხელმძ ღვანელებს ეკისრება/ეკისრებათ.
სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის პარტნ იორს, საზოგადოებ ის სპე
ციფიკიდან გამომდინარე, უფლებათა საკმაოდ დიდი სპექტრ
 ი აქვს, მიუხ ედავად იმისა,
მონაწილეობს თუ არა ის საზოგადოებ ის მართვაში. მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანო
ნის მიხედვით, ყველა პარტნ იორს, მათ შორის, იმ პარტნ იორს, რომელიც სოლიდარული
პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელობაში არ მონაწილეობს, უფლება აქვს,
მიიღოს ინფორმაცია სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის საქმიან ობის შესა
ხებ და გაეცნოს მის საქმიან დოკუმენტაციას. ეს უფლება არ შეიძლება შეიზღუდოს. ასევე,
ყველა პარტნ იორს, მათ შორის, იმ პარტნ იორს, რომელიც სოლიდარული პასუხისმგ
 ებ
ლობის საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელობაში არ მონაწილეობს, უფლება აქვს, მოსთხოვოს
სხვა პარტნ იორ
 ებს სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის მიმართ არსებული
ვალდებულებების შესრულება და ამის თაობ აზე სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგა
დოებ ის სახელით წარადგინოს სარჩელი.
სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ისთვის, როგორც პერსონიფიცირებული
საზოგადოებ ისთვის, დამახასიათ
 ებელია ნებისმიერ
 ი პარტნ იორ
 ისთვის კრების მოწვევის
შესაძლებლობის მინიჭება. მეწარმეთა შესახებ კანონის თანახმად, პარტნ იორს შეუძლია
1-კვირიანი ვადის დაცვით მოიწვიოს სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის სა
ერთო კრება ყველა სხვა პარტნ იორ
 ისთვის მოსაწვევის დაზღვეულ
 ი წერილით ან ელექტ
რონული ფოსტით გაგზავნით. მოსაწვევი უნდა შეიცავდეს საერთო კრების დღის წესრიგის
პროექტს. მოსაწვევის მიღებიდან 3 დღის ვადაში პარტნ იორ
 ებს შეუძლიათ მოითხოვონ
საერთო კრების დღის წესრიგში დამატებების შეტანა. ეს მოთხოვნა უნდა დაკმაყოფილდეს.
ამასთან, საერთო კრებაზე პარტნ იორ
 ები საკუთარი შემადგენლობიდან, კენჭისყრ
 აში მონა
წილეთა ხმების უმრავლესობით ირჩევენ საერთო კრების თავმჯ დ
 ომარეს. საერთო კრებაზე
ყოველ პარტნ იორს აქვს 1 ხმა.
რაც შეეხ ება სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ აში მოგების განაწილე
ბას, მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონის თანახმად, პარტნ იორს უფლება აქვს, სოლიდა
ბას
რული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის წლიურ
 ი მოგებიდან, რომელიც სამეურნეო წლის
ბოლოს არის დადგენილი, მოითხოვოს დივიდენდი სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის სა
ზოგადოებ ის კაპიტალში მისი წილის შესაბამისი თანხის 4 პროცენტის ოდენობით. თუ წლი
ური მოგების თანხა საკმარისი არ არის, დივიდენდის დაანგარიშების პროცენტი შესაბამი
სად მცირდება. ამასთან, დივიდენდის დაანგარიშებისას გათვალისწინებულია პარტნ იორ
 ის
მიერ სამეურნეო წლის განმავლობაში განხორციელ
 ებული შენატანი მისი განხორციელ
 ე
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ბიდან სამეურნეო წლის ბოლომდე დარჩენილი დროის პროპორციულ
 ად. თუ პარტნ იორმა
სამეურნეო წლის განმავლობაში გახარჯა ფული სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის საზო
გადოებ ის კაპიტალში მისი წილიდან, გახარჯული ფული/თანხა გათვალისწინებულ იქნება
გახარჯვ ამდე გასული დროის პროპორციულ
 ად. ამასთან, წესდება შეიძლება ითვალისწი
ნებდეს სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის მოგების ან ზარალის განაწილე
ბის ზემოთ აღნიშნულისგან განსხ ვ ავებულ წესს.
სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის პარტნ იორს შეუძლია, ყველა სხვა
პარტნ იორ
 ის წინასწარი თანხმ ობის შემთხვევაში, გაასხვ ისოს თავისი წილი, თუ წესდებით
სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. ამასთან, პარტნ იორ
 ის მიერ წილის გასხვ ისებისთ
ვის საჭიროა წერილობითი ხელშეკრულება.
სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ იდან პარტნ იორ
 ის გასვლის/გ
 არიცხ
ვის შემთხვევაში, სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ აში მისი წილი დაემ ატება
სხვა პარტნ იორ
 ების წილებს ამ წილების პროპორციულ
 ად. ასევე პარტნ იორ
 ის გარდაცვა
ლების შემთხვევაშიც, მისი წილი დაემ ატება სხვა პარტნ იორ
 ების წილებს.
6.8.5 კომანდიტური საზოგადოება

კომანდიტური საზოგადოებ ა, თავისი ბუნებით, სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის სა
ზოგადოებ ის მონათესავე სამეწარმეო საზოგადოებ ას წარმოადგენს, თუმცა განსხ ვ ავებით
სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებ ისგან, კომანდიტურ საზოგადოებ ას გარდა
პერსონალურად პასუხისმგ
 ებელი პარტნ იორ
 ისა, აუცილებლად უნდა ჰყავდეს მინიმუმ ერთ
პარტნ იორ
 ი, რომლის პასუხისმგ
 ებლობაც მის მიერ შეტანილი საგარანტიო თანხით არის
შეზღუდული. ამიტომ ხშირად საკორპორაციო სამართლებრივ ლიტერატურაში მას ჰიბრი
დული ტიპი საზოგადოებ ასაც უწოდებენ. ლეგალური დეფინიციის თანახმად, კომანდიტუ
რი საზოგადოებ ა არის სამეწარმეო საზოგადოებ ა, რომლის პარტნ იორ
 ები ერთობლივად,
ერთიან ი საფირმო სახელწოდებით ახორციელ
 ებენ სამეწარმეო საქმიან ობას და რომელ
თაგან, სულ მცირე, 1 პარტნ იორ
 ის პასუხისმგ
 ებლობა კომანდიტური საზოგადოებ ის კრე
დიტორების წინაშე შეზღუდულია შესაბამისი საგარანტიო თანხის ოდენობით (კომანდიტი),
ხოლო სხვა პარტნ იორ
 ი/პარტნ იორ
 ები კრედიტორების წინაშე პასუხს აგებს/აგებენ უშუა
ლოდ და შეუზღუდავად, როგორც სოლიდარული მოვალეებ ი (კომპლემენტარი). იმ შემთხ
ვევაში, თუ საგარანტიო თანხა კომანდიტის მიერ სრულად არ არის შეტანილი, კომანდიტი
კომანდიტური საზოგადოებ ის კრედიტორების წინაშე პასუხს აგებს მის მიერ განუხორციე
ლებელი შენატანის ოდენობითაც. ამასთან, კომანდიტის საგარანტიო თანხა კომანდიტური
საზოგადოებ ის კრედიტორების მიმართ განისაზღვრება რეესტრ
 შ ი მითითებული საგარან
ტიო თანხის ოდენობით. მნიშვნელოვანია, რომ რეესტრ
 შ ი მითითებული საგარანტიო თან
ხის არარეგისტრ
 ირებულ მომატებას კრედიტორები შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში
დაეყრდნონ, თუ მომატება საქმიან ურთიერთობებში დამკვ იდრებული წესით გახდება ცნო
ბილი ან კომანდიტური საზოგადოებ ა ამის შესახებ კრედიტორებს სხვა გზით შეატყობინებს.
გამომდინარე იქიდან, რომ კომანდიტური საზოგადოება მთელ რიგ ასპექტებში სოლიდა
რული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას ემსგავსება, კომანდიტური საზოგადოების მიმართ ამ
კანონის ზოგადი ნაწილით დადგენილ წესებთან ერთად გამოიყენება სოლიდარული პასუხისმ
გებლობის საზოგადოების მომწესრიგებელი ნორმები, თუ მეწარმეთა შესახებ კანონის კომან
დიტური საზოგადოების მომწესრიგებელი თავით [A6] სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
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კომანდიტური საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელობაზე სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის
საზოგადოებ ის მარეგულირებელი წესები ვრცელდება. ამდენად, კომპლ
 ემენტარებს აქვთ
ხელმძ ღვანელობითი უფლებამოსილება, ხოლო კომანდიტებს არ გააჩნიათ ეს უფლება
მოსილება. ამასთან, კომანდიტს არ შეუძლია იმოქმედოს კომანდიტური საზოგადოებ ის
ჩვეულ
 ებრივი სამეწარმეო საქმიან ობის ფარგლ
 ებში, კომპლ
 ემენტარების მიერ განხორ
ციელ
 ებული ხელმძ ღვანელობითი საქმიან ობის საწინააღმდ
 ეგოდ. თუ კომპლ
 ემენტარების
მოქმედება სცილდება კომანდიტური საზოგადოებ ის ჩვეულ
 ებრივ სამეწარმეო საქმიან ო
ბას, საჭიროა საერთო კრების გადაწყვეტილება, რომლის მიღებაში კომანდიტებიც მონა
წილეობ ენ. იმ შემთხვევაში, თუ კომანდიტს ხელშეკრულებით მინიჭებული აქვს იურიდიულ
 ი
მნიშვნელობის მოქმედების განხორციელ
 ების უფლებამოსილება, იგი კომანდიტური საზო
გადოებ ის წინაშე პასუხს აგებს, როგორც შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის
ხელმძ ღვანელი ორგანო. კომანდიტის მიერ წილის გასხვ ისების შემთხვევაში ხელმძ ღვანე
ლობითი უფლებამოსილება წილის შემძენზე არ გადადის.
წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას რაც შეეხ ება, მესამე პირებთან ურთიერთო
ბაში კომანდიტურ საზოგადოებ ას წარმოადგენენ კომპლ
 ემენტარები, თუ წესდებით კომპ
ლემენტარს წარმომადგენლობის უფლებამოსილება შეზღუდული არ აქვს. ამასთან, კომან
დიტური საზოგადოებ ის წარმომადგენლობის უფლებამოსილება კომანდიტს მხოლოდ იმ
მინდობილობის საფუძველზე აქვს, რომელსაც კომპლ
 ემენტარები გასცემენ.
კომანდიტის მიერ მოგების მიღება, რა თქმა უნდა, მეწარმეთა შესახებ კანონით უზრუნ
ველყოფილია, თუმცა კომანდიტმა კუთვნილი მოგება შეიძლება მიიღოს მხოლოდ თავი
სი წილის პროპორციულ
 ად. მას არ შეუძლია მოითხოვოს ეს მოგება, ვიდრე მისი შენატა
ნი წესდებით გათვალისწინებულ თანხაზე ნაკლებია. ამასთან, კომანდიტი ვალდებული არ
არის, დააბრუნოს ის თანხა, რომელსაც იგი კეთილსინდისიერ
 ად და სათანადოდ შედგენი
ლი ბალანსის საფუძველზე მოგების სახით მიიღებს.
კომანდიტის კუთვნილი წილი კომანდიტურ საზოგადოებ აში ჩვეულ
 ებრივი ქონებრივი
სიკეთეა. ამდენად, მას შეუძლია თავისი წილი გაასხვ ისოს ან მემკვ იდრეობ ით გადასცეს
სხვა პარტნ იორ
 ების თანხმ ობის გარეშე, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებუ
ლი. ამასთან, კომანდიტის მიერ წილის გასხვ ისებისთვის საჭიროა წერილობითი ხელშეკ
რულება.
6.8.6.ერთი პირის სამეწარმეო საზოგადოება

ერთი პირის საწარმოს ცნება პირველად მეწარმეთა შესახებ კანონში 2017 წელს შე
მოვიდა. მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი მას ერთი პირის სამეწარმეო საზოგადოებ ას
უწოდებს და უთითებს, რომ შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ა ან სააქციო სა
ზოგადოებ ა შეიძლება დააფ
 უძნოს ერთმა პირმა. ამასთან, შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლო
ბის საზოგადოებ ის ან სააქციო საზოგადოებ ის რეგისტრ
 აციის შემდეგ ყველა წილის/აქციის
ერთი პარტნ იორ
 ის საკუთრებაში გადასვლის შემთხვევაში ეს სამეწარმეო საზოგადოებ ა
ხდება ერთი პირის სამეწარმეო საზოგადოებ ა. ამის შესახებ ინფორმაცია და პარტნ იორ
 ის
საიდენტიფიკაციო მონაცემები შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის შემთხვევაში
უნდა აისახოს რეესტრ
 შ ი, ხოლო სააქციო საზოგადოებ ის შემთხვევაში – აქციათ
 ა რეესტრ
 შ ი
და საჯაროდ ხელმისაწვდომი უნდა იყოს.
იმ შემთხვევაში თუ სამეწარმეო საზოგადოებ ას ერთადერთი პარტნ იორ
 ი ჰყავს, საერ
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თო კრების უფლებამოსილებას ის ახორციელ
 ებს, ხოლო ამ უფლებამოსილების ფარგლ
 ებ
ში მიღებული გადაწყვეტილება წერილობით ფორმდ
 ება.
ყურადსაღებია, რომ სამეწარმეო საზოგადოებ ასა და მის ერთადერთ პარტნ იორს შო
რის ხელშეკრულება აუცილებლად წერილობითი ფორმით უნდა დაიდოს, გარდა იმ შემთხ
ვევისა, როდესაც ხელშეკრულება ჩვეულ
 ებრივი საქმიან ობის ფარგლ
 ებში იდება.
6.8.7 ძირითადი მეწარმე სუბიექტები ანგლ
 ო–ამერიკულ და კონტინენტური 
ევროპის ქვეყნებში

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ბაზარზე არაერთი მეწარმე სუბიექტი ოპერირებს. იმისდა
მიხედვით ქვეყანა რომელ სამართლებრივ სისტემას მეკუთვნება ვარირებს ის ორგანიზაციულ
-სამართლებრივი ფორმებიც, რომლის ქვეშაც ბიზნესის წარმოებაა შესაძლებელი. შეიძლება
ითქვას, რომ ნებისმიერი სამართლებრივი სისტემის მიზანი ერთია – უზრუნველყოს სამეწარ
მეო საქმიანობის განხორციელბისთვის ოპტიმალური ორგანიზაციული ფორმების მრავალფე
როვნება, რათა საქამიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე დამფუძნებელმა პირებმა მათთვის
სასურველი ინკორპორების ფორმის შერჩევა შეძლონ. მთავარი დაყოფა, რაც, ალბათ, ყველა
ქვეყნის სამეწარმეო სამართლისთვის ნაცბობია, მოგებაზე ორიენტირებული იურიდუილი პი
რების კორპორაციულ და ამხანაგური ტიპის საზოადოებებად გრადირებაა. ამხანგური ტიპის
საზოგადოების პარტნიორების პასუხისმგებლობა, საწარმოსგან გამოცალკევებული არ არის,
რაც იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოების ვალდებულებებისთვის მისი პარტნიოები თავიანთი ქო
ნებითაც აგებენ პასუხს. რაც შეეხება კორპორაციულ მეწარმე სუბიექტებს, აქ პასუხისმგებლობა
თავად საწარმოს ქონებითაა შემოფარგლული და საზოგადოების ვალდებულებებისთვის მისი
დამფუძნებელი, როგორც წესი, პასუხს არ აგებს. გამომდინარე იქიდან, რომ ბიზნესის წარმო
ებისთვის უმრავლეს შემთხვევაში კორპორაციული ტიპის საზოგადოებების ორგანიზაციულ-სა
მართლებრივ ფორმებს ვიყენებთ, შევეხოთ მეწარმე სუბიექტების იმ ტიპებს, რასაც ძირითადი
სამართლებრივი სისტემების წამყვანი ქვეყნების კანონმდებლობა ადგენს.
აშშ
ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველაზე მსხვილი და ფართომასშტაბიანი მეწარმე
სუბიქტი კორპორაციაა. საზოგადოება, რომელსაც საკმაოდ კომპლექსური მართვის სისტემა
და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ორგანოები ჰყავს. აქციონერები, როგორც წესი,
კომპანიის ვალდებულებებითვის პასუხს არ აგებენ. აშშ-ს სამართალში ჩვენ ვერ ვხდებით
შეზღრული პასხუსიმგებლობის საზაოგდოებას ქართული საკორპორაციო სამართლებრივი
გაგებით. კორპორაციები აქ დაყოფილი ღია (Publicly held corporation) და დახურულ
კორპორაციებად (Closely held corporation).
corporation) აშშ-ს საკორპორაციო სამართალში გვხდევბა
ე.წ. შპს (Limitied Liability Company), თუმცაღა ქართული შპს-სგან ის მკვეთრად განსხვავდება,
რამეთუ იურიდიულ პირს საერთოდ არ წარმოადგენს. ღია და დახურული კორპორაციები
ერთმანეთისგან პარტნიორთა რაოდენობით, მართვის სტილითა და აქციების საჯარო ვაჭრობაში
მონაწილეობის კრიტერიუმით გასნხვავდებიან. ბუნებრივია, ღია კორპარციები უფრო ფართო
მასშტაბის კომპანიები არიან და მათი აქციებიც საჯარო ვაჭრობაშია ჩართული.151
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მითითებული დაყოფა უზოგადესია. ლიტერატურაში კლასიფიცირება სხვა უმარავი ნიშნითაც ხორციელ
დება, მაგალითისთვის, დიდი ღია კოროპრაციებ ი, მცირე ღია კორპორაციებ ი და ა.შ.
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გერმანია
გერმანიის საკორპორაციო სამართლის მიხედვით ერთმანეთისგან უნდა განვასხვ ავოთ
სააქციო საზოგადოება, კომანდიტური სააქციო საზოგადოება და შეზღუდული პასუ
ხისმგებლობის საზოაგდოება.
ა თავის მხრივ, სააქციო საზოგადოებ ა იყოფა საჯარო სააქ
ციო საზოგადოებ ად და მცირე სააქციო საზოგადოებ ად, იშვიათ
 ად, თუმცა მაინც ვხვდებით
ერთი პირის სააქციო საზოგადოებ ასაც. მკვეთრი სხვაობ ა, რაც გერმანულ სამართლებრივ
ფომებსა და მათ მსგავს ქართულ ფორმებს შორის გვხვდება მინიმალურ კანონისმიერ სა
წესდებო კაპიტალთან არის დაკავშირებული. როგორც უკვე აღვნიშნეთ ქართული სამეწარ
მეო სამართლით მინიმალური საწესდებო კაპიტალი კომაპნიის დასაფუძნებლად მოთხოვ
ნილი არ არის. გერმანია კი არ ღალატობს თავის მიერ არჩეულ
 ი გზას და მაინც ინარჩუნებს
მინიმალური კანონისმიერი კაპიტალის დოქტრ
 ინას როგორც სააქციო საზოგადოებ ის ისე
შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ისთვის.

6.9 სამეწარმეო საზოგადოების რეორგანიზაცია, დაშლა
რეორგანიზაცია
მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი მეწარმე სუბიექტის რეორგანიზაციის რამდენიმე
ფორმას იცნობს, კერძოდ,
 	 სამეწარმეო საზოგადოებ ის გარდაქმნ ა;
 	 სამეწარმეო საზოგადოებ ების შერწყმა (მიერთება ან გაერთიან ება);
 	 სამეწარმეო საზოგადოებ ის გაყოფა (დაყოფა ან გამოყოფა).
გარდაქმნა − პარტნ იორთა გადაწყვეტილების საფუძველზე, სამეწარმეო საზოგადო
ება შეიძლება გარდაიქმნას სხვა სამართლებრივი ფორმის სამეწარმეო საზოგადოებ ად.
გარდაქმნ ის შემდეგ სამეწარმეო საზოგადოებ ა აგრძ ელებს არსებობას ახალი სამართ
ლებრივი ფორმით. სამეწარმეო საზოგადოებ ის გარდაქმნ ის შემთხვევაში, ახალი სამართ
ლებრივი ფორმის სამეწარმეო საზოგადოებ ის დაფუძნებასთან დაკავშირებით, ამ კანონით
დადგენილი მოთხოვნები გამოიყენება გარდაქმნ ილი სამეწარმეო საზოგადოებ ის მიმართ.
სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებ ის პარტნ იორ
 ები, კომანდიტური საზო
გადოებ ის კომპლ
 ემენტარები სოლიდარულად, პირადად, მთელი თავიანთი ქონებით აგე
ბენ პასუხს აღნიშნული სამეწარმეო საზოგადოების იმ ვალდებულებებისთვის, რომლებიც
სამეწარმეო საზოგადოების გარდაქმნ ამდე წარმოიშვა, ამასთანავე, მოთხოვნა ვადამოსუ
ლი გახდა მის გარდაქმნ ამდე ან მისი გარდაქმნ იდან, არაუგვიან ეს 5 წლისა.
გარდაქმნ ის შემდეგ სამეწარმეო საზოგადოებ აში პარტნ იორ
 ის წილი უნდა იყოს იმ წი
ლის პროპორციულ
 ი, რომელიც მას ჰქონდა წინა სამეწარმეო საზოგადოებ აში. სხვა შემთხ
ვევაში, სამეწარმეო საზოგადოებ ის პარტნ იორ
 ებმა გარდაქმნ ის შესახებ გადაწყვეტილება
ერთხმად უნდა მიიღონ.
გარდაქმნ ის შესახებ სამეწარმეო საზოგადოებ ის პარტნ იორთა გადაწყვეტილება უნ
246

სამეწარმეო სამართალი

და განთავსდ
 ეს მარეგისტრ
 ირებელი ორგანოს ერთიან ელექტრ
 ონულ პორტალზე. ხოლო
გარდაქმნ ის რეგისტრ
 აციის უზრუნველსაყოფად ხელმძ ღვანელმა ორგანომ მარეგისტრ
 ი
რებელ ორგანოს უნდა წარუდგინოს განცხადება სამეწარმეო საზოგადოებ ის გარდაქმნ ის
შესახებ, რომელსაც ხელს უნდა აწერდნენ უფლებამოსილი პირები.
გარდაქმნ ა ძალაში შედის მისი რეგისტრ
 აციის მომენტიდან. გარდაქმნ ის რეგისტრ
 აციის
შემდეგ გარდაქმნ ის შესახებ სამეწარმეო საზოგადოებ ის პარტნ იორთა გადაწყვეტილების
ბათილობაზე მითითება დაუშვებელია.
სამეწარმეო საზოგადოებ ის გარდაქმნ ის რეგისტრ
 აციის შესახებ განცხადება მარეგისტ
რირებელ ორგანოს შეიძლება წარედგინოს გარდაქმნ ის შესახებ სამეწარმეო საზოგადო
ების პარტნ იორთა გადაწყვეტილების გამოქვეყნებიდან 1 თვის შემდეგ. ამ ვადის დაცვა
სავალდებულო არ არის, თუ ყველა პარტნ იორ
 ი წერილობით უარს განაცხადებს გასაჩივ
რების უფლების გამოყენებაზე, რაც უნდა დამოწმდ
 ეს ამ კანონით წესდებაზე ხელმოწერის
დამოწმებისთვის დადგენილი წესით.
  
შერწყმა და გაყოფა
ერთი ან ერთზე მეტი სამეწარმეო საზოგადოებ ა (მიერთებული სამეწარმეო საზოგადო
ება) ლიკვიდაციის პროცედურის  დაწყების გარეშე შეიძლება მიუე რთდეს სხვა სამეწარმეო
საზოგადოებ ას (შემძენი სამეწარმეო საზოგადოება) მისთვის საკუთარი აქტივებისა და ვალ
დებულებების სრულად გადაცემით, რის სანაცვლოდაც მიერთებული სამეწარმეო საზოგა
დოებ ის პარტნ იორ
 ები მიიღებენ წილებს შემძენ სამეწარმეო საზოგადოებ აში.
ორი ან ორზე მეტი სამეწარმეო საზოგადოებ ა (გაერთიანებული სამეწარმეო საზოგა
დოებ ები) ლიკვიდაციის პროცედურის დაწყების გარეშე შეიძლება გაერთიანდეს ახალი სა
მეწარმეო საზოგადოებ ის დაფუძნებით (გაერთიანებული სამეწარმეო საზოგადოებ ა), რო
მელსაც კანონის ძალით სრულად გადაეც
 ემა გაერთიან ებული სამეწარმეო საზოგადოებ ების
აქტივები და ვალდებულებები, რის სანაცვლოდაც გაერთიან ებული სამეწარმეო საზოგადო
ებების პარტნ იორ
 ები მიიღებენ წილებს გაერთიან ებულ სამეწარმეო საზოგადოებ აში.
სამეწარმეო საზოგადოებ ას, რომელიც უნდა დაიყოს, შეუძლია თავისი აქტივებისა და
ვალდებულებების ნაწილები კანონის ძალით სრულად გადასცეს:
 	 დაყოფის შედეგად ახლად დაფუძნებულ ორ ან ორზე მეტ სამეწარმეო საზოგადოებ ას
(დაყოფა დაფუძნებით);
 	 უკვე არსებულ ორ ან ორზე მეტ სამეწარმეო საზოგადოებ ას (დაყოფა შეძენით).
სამეწარმეო საზოგადოებ ას, რომლისგანაც გამოიყოფა სამეწარმეო საზოგადოებ ა, შე
უძლია თავისი აქტივებისა და ვალდებულებების ნაწილი/ნაწილები გადასცეს:
 	 გამოყოფის შედეგად ახლად დაფუძნებულ ერთ ან ერთზე მეტ სამეწარმეო საზოგადო
ებას (გამოყოფა დაფუძნებით);
 	 უკვე არსებულ ერთ ან ერთზე მეტ სამეწარმეო საზოგადოებ ას (გამოყოფა შეძენით).
შერწყმის/გ
 აყოფის შემთხვევაში, გაერთიან ებული სამეწარმეო საზოგადოებ ის/მ იერთე
ბული სამეწარმეო საზოგადოებ ის/დ
 აყოფილი სამეწარმეო საზოგადოებ ის რეგისტრ
 აცია
უქმდ
 ება ლიკვიდაციის პროცედურის დაწყების გარეშე, ხოლო მისი აქტივები და ვალდებუ
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ლებები სრულად გადაეცემა გაერთიან ებულ სამეწარმეო საზოგადოებ ას/შემძენ სამეწარ
მეო საზოგადოებ ას/ახლად დაფუძნებულ სამეწარმეო საზოგადოებ ას. შერწყმის შემთხვევა
ში, გაერთიანებული სამეწარმეო საზოგადოებ ა/შემძენი სამეწარმეო საზოგადოებ ა პასუხს
აგებს ყველა ვალდებულებისთვის, რომელიც ჰქონდა შერწყმულ სამეწარმეო საზოგადო
ებებს. გაყოფის შემთხვევაში, ახლად დაფუძნებული სამეწარმეო საზოგადოებ ა/შემძენი
სამეწარმეო საზოგადოება გაყოფილი სამეწარმეო საზოგადოებ ის ვალდებულებებისთვის
პასუხს აგებს სოლიდარულად. ეს პასუხისმგ
 ებლობა იზღუდება გაყოფით მისთვის მიკუთვ
ნებული წმინდა აქტივის ოდენობით.
შერწყმის/გ
 აყოფის გეგმა მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონის სიახლეს წარმო
ადგენს. შერწყმის შემთხვევაში, შერწყმაში მონაწილე ყველა სამეწარმეო საზოგადოებ ის
ხელმძ ღვანელობაზე უფლებამოსილი ორგანოები, შეძენით გაყოფის შემთხვევაში − გა
ყოფილი სამეწარმეო საზოგადოებ ისა და შემძენი სამეწარმეო საზოგადოებ ების ხელმძ ღ
ვანელობაზე უფლებამოსილი ორგანოებ ი, ხოლო დაფუძნებით გაყოფის შემთხვევაში −
გაყოფილი სამეწარმეო საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელი ორგანო შეიმუშავებენ/შ ეიმუშავებს
შერწყმის/გ
 აყოფის გეგმას. ეს გეგმა ითვალისწინებს შერწყმის/გ
 აყოფის პირობებს.
შერწყმის/გ
 აყოფის გეგმა უნდა შეიცავდეს სულ მცირე შემდეგ მონაცემებს:
 	 შერწყმაში/გაყოფაში მონაწილე ყოველი სამეწარმეო საზოგადოებ ის საიდენტიფიკა
ციო მონაცემებს, აგრეთვე მის და ახლად დაფუძნებული სამეწარმეო საზოგადოებ ის
სამართლებრივ ფორმას, საფირმო სახელწოდებასა და იურიდიულ მისამართს;
 	 წილების გადაცვლის თანაფარდობას და მეწარმეთა შესახებ კანონის 65-ე მუხლის მე-5
პუნქტ
 ით გათვალისწინებული ფულადი ანაზღაურ
 ების ოდენობას, თუ ასეთი ანაზღაურ
 ე
ბა გამოიყენება;
 	 შემძენ სამეწარმეო საზოგადოებ აში/ახლად დაფუძნებულ სამეწარმეო საზოგადოებ აში
წილების გაცემასთან დაკავშირებულ პირობებს;
 	 თარიღს, რომლის დადგომიდანაც შემძენ სამეწარმეო საზოგადოებ აში/ახლად დაფუძ
ნებულ სამეწარმეო საზოგადოებ აში წილები მათ მფლობელებს ანიჭებს უფლებას, მო
ნაწილეობ ა მიიღონ სამეწარმეო საზოგადოებ ის მოგებაში, აგრეთვე არსებობის შემთხ
ვევაში − სპეციალ
 ურ პირობას, რომელიც გავლენას ახდენს აღნიშნულ უფლებაზე;
 	 თარიღს, რომლის დადგომიდანაც შერწყმული სამეწარმეო საზოგადოებ ების/გ
 აყოფი
ლი სამეწარმეო საზოგადოებ ის გარიგებები ბუღალტრ
 ული მიზნებისთვის გაერთიან ებუ
ლი სამეწარმეო საზოგადოებ ის/შ ემძენი სამეწარმეო საზოგადოებ ის/ახლად დაფუძნე
ბული სამეწარმეო საზოგადოებ ის გარიგებებად მიიჩნევა;
 	 უფლებებს, რომლებსაც გაერთიან ებული სამეწარმეო საზოგადოებ ა/შემძენი სამეწარ
მეო საზოგადოებ ა/ახლად დაფუძნებული სამეწარმეო საზოგადოებ ა ანიჭებს შერწყ
მული სამეწარმეო საზოგადოებ ების/გ
 აყოფილი სამეწარმეო საზოგადოებ ის წილების/
აქციებ ის (გარდა ჩვეულ
 ებრივი აქციებ ისა) მფლობელებს, აგრეთვე იმ პარტნ იორ
 ებს,
რომელთა წილებს/აქციებს განსაკუთრებული უფლებები ჰქონდა მინიჭებული, და სხვა
ფასიან ი ქაღალდების მფლობელებს, ან ამ პირთა მიმართ შეთავაზებულ ზომებს;
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სამეწარმეო სამართალი

 	 ყველა სარგებელს, რომლებიც ენიჭებათ/ენიჭება შერწყმაში/გაყოფაში მონაწილე რო
მელიმე სამეწარმეო საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელ პირებს, სამეთვალყურეო საბჭოს
წევრებს, პარტნ იორ
 ებს ან დამოუკ იდებელ აუდიტორს;
 	 საჭიროების შემთხვევაში − ახალი სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობას;
 	 გაყოფის შემთხვევაში შემძენი სამეწარმეო საზოგადოებ ისთვის/ახლად დაფუძნებული
სამეწარმეო საზოგადოებ ისთვის გადასაცემი აქტივებისა და ვალდებულებების ამომწუ
რავ აღწერასა და განაწილებას;
 	 გაყოფილი სამეწარმეო საზოგადოებ ის პარტნიორ
 ებისთვის შემძენი სამეწარმეო საზო
გადოებ ის/ახლად დაფუძნებული სამეწარმეო საზოგადოებ ის წილების მიკუთვნებას და
იმ კრიტერიუმს, რომლის საფუძველზედაც მიეკ უთვნა მათ ისინი;
 	 წილის ნომინალურ ღირებულებას, რომელსაც მიიღებენ პარტნ იორ
 ები შემძენ სამეწარ
მეო საზოგადოებ აში/ახლად დაფუძნებულ სამეწარმეო საზოგადოებ აში/გაერთიან ებულ
სამეწარმეო საზოგადოებ აში, თუ ასეთი ღირებულება გამოიყენება.
მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი რეორგანიზაციის პროცესში მყოფი საწარმოს
კრედიტორთა დაცვის მექანიზმებსაც ითვალისწინებს, კერძოდ, რეორგანიზაციაშ ი მონა
წილე სამეწარმეო საზოგადოებ ების კრედიტორებს უფლება აქვთ, რეორგანიზაციის რე
გისტრ
 აციიდან 3 თვის ვადაში მოსთხოვონ სამეწარმეო საზოგადოებ ას მათი მოთხოვნების
უზრუნველყოფა, თუ დაამტკ იცებენ, რომ რეორგანიზაცია საფრთ
 ხეს უქმნ ის ამ მოთხოვნე
ბის დაკმაყოფილებას. აღნიშნული უფლება აქვთ იმ კრედიტორებს, რომელთა მოთხოვნე
ბიც გარდაქმნ ის შესახებ გადაწყვეტილების ან შერწყმის/გ
 აყოფის გეგმის გამოქვეყნებამდე
წარმოიშვა.
დაშლა
ინდივიდუალ
 ური მეწარმის გაუქმების შემთხვევაში, საკმარისია მხოლოდ ფიზიკური პი
რის განცხადება, რომელსაც არ სჭირდება დამოწმება რეგისტრ
 აციის გაუქმების შესახებ,
აღნიშნული გამოწვეულ
 ია თავად ინდივიდუალ
 ური მეწარმის სამართლებრივი ფორმით,
ვინაიდან ინდ. მეწარმე [A17] არის ფიზიკური პირი, რომელიც ვალდებულებებისათვის
პასუხს აგებს სოლიდარულად. შესაბამისად, მისი შეუსრულებელი ვალდებულებებისათ
ვის პასუხისმგ
 ებლობა შესაძლებელია განხორციელდეს ფიზიკური პირის მიერ, უშუალ
 ოდ
ინდ. მეწარმის, [A18] როგორც მეწარმე სუბიექტის, გაუქმების შემთხვევაშიც. ინდივიდუა
ლური მეწარმის რეგისტრ
 აციის გაუქმების საფუძველს, გარდა პირადი განცხადებისა, წარ
მოადგენს ინდივიდუალ
 ურ მეწარმედ რეგისტრ
 ირებული ფიზიკური პირის გარდაცვალება,
სასამართლოს მიერ მისი გარდაცვლილად გამოცხადება ან უგზო-უკვლოდ დაკარგულად
აღიარ
 ება, აგრეთვე მისი მხარდაჭერის მიმღებად ცნობა, თუ მხარდაჭერის მიმღებად ცნო
ბის შესახებ სასამართლოს გადაწყვეტილებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული. აღნიშნუ
ლისგან არსებითად განსხვ ავებულია საწარმოს გაუქმება, რისთვისაც გარკევული პროცესის
წარმართვაა საჭირო.
როგორც აღვნიშნეთ, მეწარმე სუბიექტის არსებობა დგინდება ამონაწერით მეწარ
მეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან.
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ხოლო არსებობის შეწყვეტა რეგისტრაციის გაუქმებით ხდება.
ა მეწარმეთა შესახებ მოქ
მედმა კანონმა იმ პროცესს, რომლის ბოლოსაც სამეწარმეო საზოგადოებ ის რეგისტრ
 აციის
გაუქმება ხდება, სამეწარმეო საზოგადოების დაშლა უწოდა.
ა
სამეწარმეო საზოგადოებ ის დაშლის საფუძვლებია:
 	 სამეწარმეო საზოგადოებ ის პარტნ იორთა გადაწყვეტილება სამეწარმეო საზოგადოებ ის
დაშლის შესახებ;
 	 სამეწარმეო საზოგადოებ ის პარტნ იორთა სავალდებულო რაოდ
 ენობასთან დაკავშირე
ბით ამ კანონით დადგენილი მოთხოვნის დარღვევა;
 	 იურიდიული პირის ლიკვიდაციის შესახებ სისხლ
 ის სამართლის საქმეზე სასამართლოს
განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლ
 ა;
 	 სამეწარმეო საზოგადოების პარტნიორის განცხადების/სარჩელის საფუძველზე სასამარ
თლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სამეწარმეო საზოგადოების დაშლის შესახებ;
 	 წესდებით გათვალისწინებული სხვა საფუძვლები.
შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ აში, სააქციო საზოგადოებ ასა და კოოპ ე
რატივში სამეწარმეო საზოგადოებ ის დაშლის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება კენჭის
ყრაში მონაწილეთა ხმების 3/4-ის უმრავლესობით, ხოლო სხვა შემთხვევაში, მას ყველა
პარტნ იორ
 ი ერთხმად იღებს.
მეწარმეთა შესახებ კანონის მოქმედმა რედაქციამ, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, პარტ
ნიორ
 ის სარჩელის საფუძველზე საზოგადოებ ის დაშლის კონცეფცია შემოიღო, რაც პრო
ფესიულ წრეებში დადებით ცვლილებად შეფასდა. 2022 წლამდე მოქმედი კანონის პირო
ბებში, პრაქტიკაში განსაკუთრებულ პრობლემას ქმნიდა 50-50%-იანი წილის მესაკუთრე 2
პარტნ იორ
 ის ჩიხური სიტუაც
 ია, ე.წ. “Deadlock”. ძველი რეგულაცია ამ მხრივ ფაქტობრი
ვად გამოსავალს არ ითვალისწინებდა. შესაბამისად, მსგავსი და სხვა ტიპის (მაგალითად
პარტნ იორ
 ის მიერ თავისი მოვალეობ ების არსებითი დარღვევა) გამოწვევების საპასუხოდ,
კანონმდ
 ებელმა პარტნ იორ
 ის სარჩელის საფუძველზე საზოგადოებ ის სასამართლოს გა
დაწყვეტილებით დაშლის წესი დაადგინა.
მოქმედი რეგულაციის თანახმად, მნიშვნელოვანი საფუძვლის არსებობისას, პარტნ იო
რის განცხადების/ს არჩელის საფუძველზე სამეწარმეო საზოგადოებ ა შეიძლება დაიშალოს
სასამართლოს გადაწყვეტილებით. ამასთან, კანონმა განსაზღვრა ე.წ. მნიშვნელოვანი სა
ფუძველი და მიუთ
 ითა, რომ ის სახეზე გვაქვს თუ ერთ-ერთმა პარტნ იორმა განზრახ ან უხეში
გაუფრთ
 ხილებლობით დაარღვია კანონით ან წესდებით მისთვის დაკისრებული არსებითი
მოვალეობ ა, ან თუ პარტნიორ
 ი მოვალეობ ას ვეღარ ასრულებს და სამეწარმეო საზოგადო
ების მიზანი ვეღარ მიიღწევა.
იმ შემთხვევაში, თუ სხვა პარტნ იორ
 ის/პარტნ იორ
 ების ინტერესს სამეწარმეო საზოგადო
ების შენარჩუნება წარმოადგენს, მას/მ ათ შეუძლია/თ/ სამეწარმეო საზოგადოებ ის დაშლის
შესახებ განცხადების სასამართლოში შემტანი პარტნ იორ
 ის წილი, სასამართლოს მეშვეო
ბით, სამართლიან ფასად გამოისყიდოს განცხადების შეტანიდან 30 დღის განმავლობაში.
ამ შემთხვევაში, ყოველ პარტნ იორს უნდა მიეც
 ეს თავისი წილის პროპორციულ
 ად გამოს
ყიდვაში მონაწილეობ ის შესაძლებლობა, თუ დანარჩენი პარტნ იორ
 ები წილების გადანაწი
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ლების სხვა წესზე არ შეთანხმ დ
 ებიან. ამასთან, შეთავაზების გაკეთებიდან 30 დღის ვადაში,
წილის გამოსყიდვის სამართლიან ფასზე მხარეთა შეუთ
 ანხმ ებლობისას სამართლიან ფასს
ადგენს სასამართლო. აქვე მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული დანაწესი დისპოზიციურ
 ია
და წესდებით შეიძლება გამოირიცხოს ან შეიზღუდოს სამეწარმეო საზოგადოებ ის დაშლის
მოთხოვნის უფლება.
კანონის კიდევ ერთ სიახლეს წარმოადგენს ხარვეზიანი საზოგადოების კონცეფცია.
მოქმედი რეგულაციის მიხედვით, თუ სამეწარმეო საზოგადოებ ის რეგისტრ
 ირებული მონა
ცემები აღარ შეეს აბამება მეწარმეთა შესახებ კანონით განსაზღვრულ რეგისტრ
 აციის სა
ვალდებულო პირობებს, მარეგისტრ
 ირებელი ორგანო თავისი ინიციატ
 ივით იღებს გადაწყ
ვეტილებას ხარვეზის დადგენის შესახებ და სამეწარმეო საზოგადოებ ას ანიჭებს ხარვეზიან ი
საზოგადოებ ის სტატუსს, რის შესახებაც მიეთ
 ითება რეესტრ
 შ ი და ეცნობება სამეწარმეო
საზოგადოებ ას. ხარვეზიან ი საზოგადოებ ის სტატუსის არსებობის პერიოდში ჩერდება რე
გისტრ
 ირებული მონაცემების მოქმედება და რეესტრ
 იდან ამონაწერი არ გაიცემა.
რეგისტრ
 ირებული მონაცემების მოქმედების შეჩერებისა და რეესტრ
 იდან ამონაწერის
გაცემის დაუშვებლობის წესი მოქმედებს მარეგისტრ
 ირებელი ორგანოს გადაწყვეტილების
გასაჩივრების შემთხვევაშიც. ხარვეზიან ი საზოგადოებ ის მიერ ხარვეზის აღმოფხვრის და
მადასტურებელი ინფორმაციის/დ
 ოკუმენტის წარდგენისა და მის საფუძველზე, რეგისტრ
 ა
ციის განხორციელ
 ების შემდეგ ხარვეზიან ი საზოგადოებ ის სტატუსი უქმდ
 ება.
მას შემდეგ, რაც რეგისტრ
 ირდება საზოგადოებ ის დაშლა, იწყება საზოგადოებ ის ლიკ
ვიდაციის პროცესი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სამეწარმეო საზოგადოებ ის ქონების
მიმართ დაწყებულია გადახდისუუნ არობის საქმის წარმოებ ა ან საწარმოს წინააღმდ
 ეგ მიმ
დინარეობს სისხლ
 ის სამართლის საქმის წარმოებ ა.
ლიკვიდაციის პროცესში მყოფი სამეწარმეო საზოგადოებ ა ინარჩუნებს იურიდიულ
 ი პი
რის სტატუსს და იყენებს თავის საფირმო სახელწოდებას დამატებით „ლიკვიდაციის პროცეს
ში“. ლიკვიდაციის პროცესში მყოფი სამეწარმეო საზოგადოებ ის ორგანოებ ი ინარჩუნებენ
თავიანთ უფლებამოსილებებს, გარდა ხელმძ ღვანელი პირებისა, რომლებსაც ლიკვიდა
ტორების რეგისტრ
 აციისთანავე უწყდებათ ხელმძ ღვანელობითი და წარმომადგენლობითი
უფლებამოსილებები.
ლიკვიდაციის პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება კრედიტორთა ინტე
რესების დაცვას. სწორედ ამ მიზნით, ლიკვიდატორებმა მარეგისტრ
 ირებელი ორგანოს ერ
თიან ელექტრ
 ონულ პორტალზე ან თავიანთ ვებგვერდზე განცხადების გამოქვეყნებით დაუ
ყოვნებლივ უნდა შეატყობინონ კრედიტორებს სამეწარმეო საზოგადოებ ის დაშლის შესახებ
და უნდა მოიწვიონ ისინი მოთხოვნების განსაცხადებლად.
მარეგისტრ
 ირებელი ორგანო საწარმოს ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების რეგისტრ
 ა
ციის შესახებ ინფორმაციას ელექტრ
 ონული კომუნიკაციის საშუალ
 ებით უგზავნის საქართ
ველოს ფინანსთ
 ა სამინისტრ
 ოს მმართველობის სფეროში შემავალ საჯარო სამართლის
იურიდიულ პირს − შემოსავლების სამსახურს, რომელიც შესაბამისი შეტყობინების მიღე
ბიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში უზრუნველყოფს მარეგისტრ
 ირებელი ორგანოსთვის სუ
ბიექტის მოსალოდნელი საგადასახადო ვალდებულების არსებობის შესახებ ინფორმაცი
ის მიწოდებას. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მოსალოდნელია სუბიექტის საგადასახადო
ვალდებულების არსებობა, უნდა შეიცავდეს მითითებას იმ ვადაზე, რომელშიც ჩატარდება
საგადასახადო შემოწმება საგადასახადო ვალდებულების/დ
 ავალიან ების არსებობის შემოწ
მების მიზნით. ეს ვადა არ უნდა აღემატებოდეს საწარმოს ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების
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რეგისტრ
 აციიდან 90 დღეს. აუცილებლობის შემთხვევაში, საგადასახადო შემოწმების ჩა
ტარების 90-დღიანი ვადა შეიძლება გაგრძ ელდეს მხოლოდ ერთხელ, არაუმ ეტეს 2 თვისა.
ამ პუნქტ
 ით გათვალისწინებული სუბიექტის მოსალოდნელი საგადასახადო ვალდებულების
არსებობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების 10-დღიანი ვადის, აგრეთვე ამ ინფორმაცია
ში მითითებული საგადასახადო შემოწმების ჩატარების ვადის უშედეგოდ გასვლის შემთხვე
ვაში, სუბიექტი საგადასახადო დავალიან ების არმქ ონედ მიიჩნევა.
ლიკვიდაციის პროცესში მყოფი სამეწარმეო საზოგადოებ ის ქონება ნაწილდება პარტნ ი
ორთა შორის მათ წილებთან დაკავშირებული უფლებების შესაბამისად. თუმცა აღნიშნული
დანაწესი დისპოზიციურ
 ი ხასიათ
 ისაა და პარტნ იორები შესაძლოა წესდებით განსხ ვ ავებულ
წესზე შეთანხმ დ
 ნენ. იმ შემთხვევაში, თუ შენატანები სრულად არ იყო განხორციელ
 ებული,
თავდაპირველად ბრუნდება შენატანები ან მათი ღირებულება, ხოლო ნარჩენი ქონება ნა
წილდება პარტნ იორთა წილებთან დაკავშირებული უფლებების შესაბამისად. ამასთან, თუ
ქონება შენატანების დასაბრუნებლად საკმარისი არ არის, ნარჩენი ქონება ნაწილდება წი
ლებთან დაკავშირებული უფლებების შესაბამისად, ხოლო თუკი შენატანები სრულად არ
იყო განხორციელ
 ებული − განხორციელ
 ებული შენატანების პროპორციულ
 ად.
კრედიტორთა ინტერესების დაცვის მიზნით, მეწარმეთა შესახებ მოქმედი კანონი, ლიკ
ვიდაციის პროცესში ქონების განაწილების შესაძლებლობას მხოლოდ სამეწარმეო საზო
გადოებ ის ვალდებულებების დაფარვიდან და სამეწარმეო საზოგადოებ ის დაშლის შესახებ
განცხადების გამოქვეყნებიდან 5 თვის შემდეგ უშვებს. სასამართლოს გადაწყვეტილების
საფუძველზე ქონება შეიძლება განაწილდეს სამეწარმეო საზოგადოებ ის დაშლის შესახებ
განცხადების გამოქვეყნებიდან 3 თვის შემდეგ, თუ არსებობს დამოუკ იდებელი აუდიტორის
დასკვ ნა, რომ ყველა ვალდებულება შესრულებულია და, არსებული ვითარებიდან გამომ
დინარე, ქონების განაწილება საფრთ
 ხეს არ უქმნ ის მესამე პირთა უფლებებს. იმ შემთხვევა
ში, თუ ცნობილი კრედიტორები არ განაცხადებენ თავიანთი მოთხოვნების შესახებ, ქონება
შეიძლება განაწილდეს მხოლოდ მათი მოთხოვნების შესაბამისი ღირებულების სასამარ
თლოს ან ნოტარიუს ის სადეპოზიტო ანგარიშზე განთავსების შემდეგ. ამასთან, თუ ვალ
დებულება სადავოა ან მისი შესრულების ვადა არ დამდგარა, ქონება შეიძლება მხოლოდ
იმ შემთხვევაში განაწილდეს, თუკი კრედიტორს წარედგინება ვალდებულების ტოლფასი
უზრუნველყოფა.
ლიკვიდაციის პროცესი სრულდება რეგისტრ
 აციის გაუქმებით. სამეწარმეო საზოგადოე
ბის ქონების სრულად განაწილება იწვევს საწარმოს ლიკვიდაციის დასრულებას. საწარმოს
ლიკვიდაციის პროცესი უნდა დასრულდეს საწარმოს ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების რე
გისტრ
 აციიდან არაუგვიან ეს 4 თვისა, ხოლო საგადასახადო შემოწმების ჩატარების ვადის
გაგრძ ელების შემთხვევაში − საგადასახადო შემოწმების დასრულების შესახებ ინფორმა
ციის მარეგისტრ
 ირებელი ორგანოს მიერ მიღებიდან, არაუგვიან ეს 1 თვისა.
რაც შეეხება პროცედურას, ლიკვიდატორებმა მარეგისტრირებელ ორგანოს უნდა
მიმართონ ლიკვიდაციის რეგისტრაციის მოთხოვნით, რომლის საფუძველზეც მარეგის
ტრირებელი ორგანო გააუქმებს სამეწარმეო საზოგადოების რეგისტრაციას. ამასთან. სა
ქართვ ელოს კანონმდებლობის საფუძველზე სამეწარმეო საზოგადოების გაკოტრებულად
გამოცხადების შემთხვევაში, მოვალის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი ვალ
დებულია მარეგისტრირებელ ორგანოს წარუდგინოს შესაბამისი სასამართლო განჩინება
მისი გამოტანიდან 30 დღის ვადაში, რის შედეგად სამეწარმეო საზოგადოების რეგისტ
რაცია უქმდება.
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იმ შემთხვევაში, თუ სამეწარმეო საზოგადოებ ის რეგისტრ
 აციის გაუქმების შემდეგ გაირ
კვევა, რომ დარჩენილია ქონება ან აუცილებელია დამატებითი სალიკვიდაციო მოქმედე
ბების განხორციელ
 ება, სასამართლომ იურიდიულ
 ი ინტერესის მქონე პირის განცხადების
საფუძველზე უნდა დანიშნოს იგივე ან ახალი ლიკვიდატორი.

6.10 ეკონომიკური საქმიანობა
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად, ეკონომიკურ საქმიან ობად ით
ვლება ნებისმიერ
 ი საქმიან ობა, რომელიც ხორციელდება მოგების, შემოსავლის ან კომ
პენსაციის მისაღებად, მიუხ ედავად ასეთი საქმიან ობის შედეგებისა. აქვე განსაზღვრულია
საქმიან ობები, რომელიც არ ითვლება ეკონომიკურ საქმიან ობად, ესენია: სახელმწ იფო
ხელისუფლების, ეროვნული მარეგულირებელი და ადგილობრივი თვითმმ ართველობის
ორგანოებ ის საქმიან ობა, რომელიც უშუალ
 ოდ არის დაკავშირებული მათთვის საქართვე
ლოს კანონმდებლობით მინიჭებული ფუნქც
 იებ ის შესრულებასთან, გარდა ხელშეკრულების
საფუძველზე ფასიან ი მომსახურების გაწევისა; საქველმოქმედო საქმიან ობა; რელიგიურ
 ი
საქმიან ობა; დაქირავებით მუშაობ ა; ფიზიკური პირის მიერ ფულადი სახსრ
 ების განთავსება
ბანკებსა და სხვა საკრედიტო დაწესებულებებში დეპოზიტებსა და ანაბრებზე; საქმიან ობის
ან/დ
 ა ოპერაციებ ის სახეებ ი ან/დ
 ა ოპერაციებ ის ერთობლიობ ა, რომლებიც განისაზღვრება
საქართველოს ფინანსთ
 ა მინისტრ
 ის ბრძანებით, საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-
საბიუჯ ეტო კომიტეტთან შეთანხმ ებით. უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდება/მომსახურების
გაწევა ეკონომიკურ საქმიან ობად ითვლება, თუ იგი განახორციელ
 ა: ა) საწარმომ; ბ) მე
წარმე ფიზიკურმა პირმა მეწარმეთა შესახებ კანონის პირველი მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქ
ტებით განსაზღვრული საქმიან ობის ფარგლ
 ებში.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დადგენილი კლასიფიკატო
რით განსაზღვრულია ეკონომიკური საქმიან ობის სახეებ ი. აღნიშნული საქმიან ობების რეგის
ტრაცია შესაძლებელია განხორციელდეს ეკონომიკურ საქმიან ობათა რეესტრ
 შ ი, რომელიც
არის რეგისტრ
 ირებულ ეკონომიკურ საქმიან ობათა, მათში ცვლილების, მათი შეწყვეტის,
ეკონომიკური საქმიან ობის ადგილის (მისამართის) შესახებ ინფორმაციათ
 ა ერთობლიობ ა.
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №381 მომეტებული საფრთხის შემცველი,
მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალის დამტკიცების თაობაზე გან
საზღვრავს იმ საქმიანობების ჩამონათვალს, რომლის განხორციელებამდეც აუცილებელია
განხორციელდეს მათი რეგისტრ
 აცია. მეწარმე სუბიექტს საკუთარი სურვილით შეუძლია დაა
რეგისტრ
 იროს ნებისმიერი სხვა საქმიანობა. ეკონომიკური საქმიანობის რეგისტრ
 აცია ნება
ყოფლობითია, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევები
სა. თუ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სავალდებულოა
ეკონომიკური საქმიანობის ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრ
 აცია, სუბიექტს
შესაბამისი ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების უფლება ენიჭება მარეგისტრირებე
ლი ორგანოს მიერ რეგისტრ
 აციის თაობ აზე გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ. ეკონომიკუ
რი საქმიანობის რეგისტრ
 აციის ვადაა 1 წელი. რეგისტრაციის მომენტიდან ვადის გასვლა იწ
ვევს რეგისტრ
 აციის თაობ აზე გადაწყვეტილების ძალადაკარგულობას, თუ დაინტერესებული
პირი არ წარადგენს მოთხოვნას რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ.
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რეგისტრ
 აციის შემდეგ მზადდება ამონაწერი ეკონომიკურ საქმიან ობათა რეესტრ
 ისა
და მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ
 ი პირების რეესტრ
 ის სა
ფუძველზე და ასახავს სუბიექტის შესახებ ამ რეესტრ
 ებში რეგისტრ
 ირებულ, ძალაში მყოფ
მონაცემებს. კერძოდ, მოიცავს ინფორმაციას სამეწარმეო რეესტრ
 იდან, ინფორმაციას საქ
მიან ობის ადგილის შესახებ, ინფორმაციას გამოყენებული ეკონომიკური საქმიან ობების
შესახებ, ინფორმაციას საქმიან ობის ვადის შესახებ. ყველა საქმიან ობას, რომელიც გან
საზღვრულია ეროვნული კლასიფიკატორით აქვს კოდი, რომელიც არის უნიკალური და
არ მეორდება. კოდი განსაზღვრავს იმ ჩამონათვალს, რომელსაც მოიცავს აღნიშნული
საქმიან ობა. იმ შემთხვევაში თუ დაინტერესებული პირი აღარ ახორციელ
 ებს ეკონომიკურ
საქმიან ობათა რეესტრ
 შ ი რეგისტრ
 ირებულ საქმიან ობას, მარეგისტრ
 ირებელ ორგანოს მი
მართავს რეგისტრ
 აციის გაუქმების შესახებ განცხადებით, რის შემდეგაც ეკონომიკურ საქმი
ანობათა რეესტრ
 იდან გაიცემა გადაწყვეტილება რეგისტრ
 აციის გაუქმების შესახებ.

6.11 ევროკავშირის ძირითადი საკორპორაციო სამართლ
 ებრივი 
დირექტივების მოკლე ანალიზი
საქართველო დღეის მდგომარეობ ით ევროპის კავშირის წევრი ქვეყანა არ არის. თუმ
ცაღა, ჩვენს ქვეყანას პოლიტიკური გეზი სწორედ ამ მიმართულებით უჭირავს. ამიტომაც
რელევანტურად მიგვაჩნია მოკლედ შევეხოთ ევროპის კავშირის საკორპორაციო სამარ
თლებრივ დირექტივებს, რომელთა როლი ევროკავშირის ბაზარზე განუზომლად დიდია.
1-ელი დირექტივა შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საწარმოებ
 ის გახსნ
 ილობის
ვალდებულებების შესახებ (68/151EEC) – მიღებულია ჯერ კიდევ 1968 წელს და მი
სი მთავარი მიზანია ინფორამციის გახსნ ილობისა და შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის კომ
პანიის წარმომადგენლობითი ორგანოებ ის მარეგულირებელი წესების კოორდინირება.
დირექტივა ასევე შეიცავს კომპანიებ ის ლიკვიდაციის მარეგულირებელ ნორმებსაც. 2003
წელს აღნიშნულ დირექტივაში ცვლილების განხორციელ
 ების მიზნით მიღებულ იქნა ახალი
დირექტივა (2003/58/EC). ამ უკასკნ ელმა გაამ არტივა კომპანიის ინფორმაციაზ ე საზოგა
დოებ ის წვდომის შესაძლებლობები.
მე-2 დირექტივა საჯარო შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოების დაარ
სებისა და მისი კაპიტალის შენარჩუნების შესახებ (77/91/EC) – მიღებულ იქნა 1976
წელს. დირექტივა ეხება შემდეგ საკითხებს: საჯარო შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის სა
წარმოს დაფუძნება და მინიმალური კანონისმიერ
 ი საწესდებო კაპიტალისა და კაპიტალის
ცვლილების მარეგულირებელი წესები. დირექტივის მთავარი მიზანი კრედიტორთა ინტე
რესების დასაცავად კომპანიის კაპიტალის შენარჩუნების წესების შემოღებაა.
მე-3 დირექტივა საჯარო შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმოების შიდა შერ
წყმასთან დაკავშირებით (78/855/EEC) – მიღებულ იქნა 1978 წელს. დირექტივამ შერ
წყმის შემთხვევებად დააკვალიფიცირა ერთი კომპანიის მიერ მეორ
 ე კომპანიის სრული
შთანთქმ ა და 2 კომპანიის შეერთებით ახლის წარმოშობა. დირექტივაში ასევე ვხვდებით
შერწყმის 3 სხვადასხვ ა ეტაპს და მის მარეგულირებელ წესებს.
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მე-4 დირექტივა შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის კომპანიების წლიურ
 ი ანგარი
შების შესახებ (78/660/EC) – მიღებულ იქნა 1978 წელს. მისი რეგულირების სფეროა
ნებისმიერ
 ი ტიპის კომპანიის წლიურ
 ი ანგარიშებისა და მოხსენებების, მათი შეფასების მე
თოდებისა და გამოქვეყნების წესების რეგულირება.
მე-8 დაირექტივა ფინანსური აღირცხვის დოკუმენტების სავალდებულო აუდიტის
განხორციელებაზე პასუხიმგებელი პირების კვალიფიკაციის შესახებ (84/253/EEC)
– მიღებულია 1984 წელს. მე-4 და მე-7 დირექტივებთან ერთად წარმოადგენს კომპანიის
ანგარიშებისა და სავალდებულო აუდიტის განმახორციელ
 ებელი პირების კვალიფიკაციის
დამდგენი წესების ერთობლიობ ას.
მე-11 დირექტივა კომპანიის ფილიალების ინფორმაციის ღიაობის შესახებ
(89/666/EC) – მიღებულ იქნა 1989 წელს. დირექტივა არეგულირებს ისეთ საკითხებს, რო
გორიცაა წევრი-სახელმწიფოებ ის მიერ შიდა კანონმდ
 ებლობით დაკისრებული ინფორმა
ციის გახნილობის კრიტერიუმ ების დაცვის წესები კომპანიებ ის იმ ფილიალ
 ებთან მიმართე
ბით, რომლებიც სხვა წევრი-სახელმწ იფოს კანონმდ
 ებლობით რეგულირდებიან. ამ კუთხით
ამოსავალი პარტნ იორ
 ებისა და მესამე პირებისთვის შესაბამისი დაცვის უზრუნველყოფაა.
მე-12 დირექტივა ერთი პირის საწარმოს შესახებ (89/667/EEC) – მიღებულ იქნა
1989 წელს. დირექტივა ინდივიდუალ
 ური მეწარმეებ ისთვის პასუხისმგ
 ებლობის შეზღუდვის
სამართლებრივ ინსტ
რ
 უმენტებს ქმნის.
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VII თავი
ფასიანი ქაღალდების ცნება და ფასიანი
ქაღალდების ბაზარი

ფასიან ი ქაღალდი განსაზღვრული ფორმის მქონე დოკუმენტია, რომელიც მის მესაკუთ
რეს გარკვ ეულ უფლებებს ანიჭებს. უზოგადესი დაყოფით არსებობს საწარმდ
 გენლო, სა
ორდერო და პირადი ფასიან ი ქაღალდი. საწარმოდგენლო ფასიან ქაღალდში მითითებუ
ლი არ არის კრედიტორის სუბიექტი, ამიტომაც დოკუმენტის გამცემის მხრიდან შესრულება
იმ პირის წინაშე განხორციელდება, ვინც წარადგენს დოკუმენტს. საორდეროა დოკუმენტი,
რომლითაც მოთხოვნის უფლება აქვს როგორც მოვალის მიერ აღნიშნულ პირველ მფლო
ბელს, ისე სხვა პირსაც, რომლის უფლებამოსილებაც დადასტურებულია თანმიმდევრული
ინდოსამენტებით. პირად ფასიან ქაღალდს კი ისეთი დოკუმენტი განეკუთვნება, რომელიც
განსაზღვრული პირის სახელზეა გამოწერილი და რომლითაც მხოლოდ ამ უკანსკ ენლს
აქვს მოთხოვნის უფლება. გარდა ამ სახეებ ისა იურიდიულ ლიტერატურაში ვხვდებით ფა
სიან ი ქაღალდების ისეთ სახეებსაც, როგორიცაა საინვესტიციო, კომერციულ
 ი და სახელ
152
მწიფო ფასიან ი ქაღალდები.
შეგვიძლია ფასიან ი ქაღალდების დაყოფა საგადასახადო
დოკუმენტებად – ჩეკი, თამასუქი, აკრედიტივი; საფონდო ფასიან ქაღალდებად – აქცია,
ობლიგაცია; ქონებრივი უფლებების დამდგენ დოკუმენტებად – როგორებიცაა ლომბარდის
საგირავნო მოწმობა, შემნახველი ბანკის წიგნაკი და ა.შ.
რაც შეეხ ება ფასიან ი ქაღალდების ბაზარს, ამ მხრივ 2 მიმართულება შეგვიძლია გა
მოვყოთ სახელმწიფო ფასიან
 ი ქაღალდების ბაზარი და კოპრორაციულ
 ი და საერთა
შორისო ფინანსური ინსტიტუტების ფასიანი ქაღალდების ბაზარი.
ი სახელმწ იფო ფა
სიან ქაღალდებთან მიმართებით საქართველოში საწყისი რეგულაციებ ი 90-იან წლებთან
არის დაკავშირებული. ამ მხრივ საკმაოდ პროგრესული გზა გავიარ
 ეთ. დღეისათვის სა
ქართველოს ფინანსთ
 ა სამინისტრ
 ოს მიერ ემისირებულია (გამოშვებულია) როგორც მოკ
ლევადიან ი და საშუალ
 ოვადიან ი, ისე გრძელვადიან ი ფასიან ი ქაღალდები. რაც შეეხ ება
კოპორაციულ
 ი ფასიან ი ქაღალდების ბაზარს, ამ მხრივ საქართველოში განსაკუთრებული
აქტიურ
 ობა 2014 წლიდან შემიჩნევა. ფასიან ი ქაღალდების ბაზარზე გააქტიურდნენ საერ
თაშორისო ფინანსური ინსტ
 იტუტებიც, განსაკუთრებით კი მას შემდეგ, რაც საქართველოს
ეროვნულმა ბანკმ ა სასურველი საერთაშორისო ფინანსური ინსტ
 იტუტების სია დაადგინა და
ამ სიაშ ი მოხვედრილ სუბიექტებს ფასიან ი ქაღალდების ლარში გამოცემის უფლებამოსი
ლება მიან იჭა.
კაპიტალის ბაზარზე მსჯელობისას, აუცილებლია ვახსენოთ, რომ განასხვ ავებენ კაპი
ტალის პირველად და მეორ
 ად ბაზრებს. პირველად ბაზარზე ემისირებული (გამოცემული)
ფასიან ი ქაღალდების პირველი გაყდივა ხდება უშუალ
 ოდ ემიტენტის მიერ მყიდველზე. ემი
ტენტის მიზანი ამ დროს ფულადი კაპიტალის მობილიზაციაა . მეორ
 ადი ბაზარი კი უშუალ
 ოდ
152
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ზარნაძე, ფასიანი ქაღალდების კლასიფიკაცია, ჟურნალი სამართალი, თბ. 2000წ., №8-9, გვ.25-28.
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ინვესტორისკენ არის მიმართული. მეორ
 ადი ბაზარი აძლევს ინვესტორს საშუალ
 ებას, მო
ახდინოს საკუთარი ფასიან ი ქაღალდების შემდგომი გადაყიდვა და ემიტენტის საქმიან ობის
წარმატებულობის მაჩვენებლის გათვალისწინებით ტრანზაქციიდან მიიღოს ან ვერ მიიღოს
მოგება.153
მეორ
 ადი ბაზრის კუთხით განსაკუთრებული ადგილი უკავია საფონდო ბირჟებს, რო
მელიც განსაკუთრებულ ორგანიზებულ ბაზარს წარმოადგენს. თუმცაღა მეორ
 ადი ბაზარი
მხოლო საფონდო ბირჟებით არ შემოიფარგლ
 ება. არსებობს არასაბირჟო ბაზარიც, სადაც
ტრანზაქციებ ი საფონდო ბირჟის გვერდის ავლით უშუალ
 ოდ ინევსტ
 ორსა და დილერს შო
154
რის ხორციელდება.
ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებულ ურთიერთობებეს საქართველოში აწესრიგებს
ფასიან ი ქაღალდების ბაზრის შესახებ კანონი, სამოქალაქო კოდექსი და ასევე სხვა საკა
ნონმდ
 ებლო აქტები. ფასიან ი ქაღალდების ბაზრის შესახებ კანონის მიზანია საქართველო
ში ფასიან ი ქაღალდების ბაზრის განვითარება, ფასიან ი ქაღალდების ბაზარზე ინვესტორთა
ინტერესების დაცვა, ემიტენტთ
 ა მიერ ფასიან ი ქაღალდების საჯარო შეთავაზებისას მათი
ინფორმაციის, აგრეთვე ფასიან ი ქაღალდებით საჯარო ვაჭრობის ღიაო
 ბ ის უზრუნველყო
ფა, ფასიან ი ქაღალდებით საჯარო ვაჭრობაში სამართლიან ი წესებისა და თავისუფალი
კონკურენციის დამკვ იდრება. რაც შეეხ ება სამოქალაქო კოდექსს, 911-929-ე მუხლები
აწესრიგებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა საწარმდ
 გენლო ფასიან ი ქაღალდებიდან წარ
მოშობილი ვალდებულება, საორდერო ფასიან ი ქაღალდებიდან წარმოშობილოი ვალდე
ბულება და პირადი ფასიან ი ქაღალდები.

153

154

გიგუაშვილი, კორპორაციის კაპიტალიზაციის მექანიზმების მოწესრიგება კაპიტალის ბაზრი სამართლის
მიხედვით, სადისერტაციო ნაშრომი, თბ., 2017წ. გვ.33-34.
იქვე, გვ.36.
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VIII თავი
ორმაგი დაბეგვრის ზოგადი სამართლებრივი
დახასიათება

ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების ხელშეკრულებებსა და საერთაშორისო კერძო
სამართალს, ერთი შეხედვით, იდენტური ბუნება და მიზნები აქვს. მსგავსი ვარაუდ
 ის საფუძ
ველი, ალბათ, იმ პრობლემის ინტერნაციონ ალურობაშია, რომლის გადაჭრასაც თითოეუ 
ლი მათგანი ემსახურება. თუმცაღა, საკითხის დეტალურ ანალიზს საპირისპირო დასკვ ნამდე
მივყავართ. ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულებები თავისი არსით მკვეთრად ემიჯნება საერ
თაშორისო კერძო სამართალს, რამეთუ ამ უკანასკნ ელის მიზანი კონკრ
 ეტულ შემთხვევა
ში გამოსაყენებლი სამართლის შერჩევაა. საერთაშორიო კერძო სამართლის გამოყენების
საკითხი დღის წესრიგში მაშინ დგება, როდესაც სადავო შემთხვევის გადაწყვეტისას ორი
სხვადასხვ ა ქვეყნის სამართალი ეკონკურენტება ერთმანეთს. ასეთ დროს სწორედ საერ
თაშორისო კერძო სამართლის ნორმებმა უნდა მიგვითითოს გამოსაყნებელ სამართალზე.
ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების ხელშეკრულებების შემთხვევაში კი მოცემულობა
განსხ ვ ავებულია. ამ ტიპის ხელშეკრულებები ორმაგი დაბეგვრის თავიდან ასაცილებლად
იმ სფეროებში, სადაც საგადასახადო მოთხოვნების ურთიერთგადაკვეთაა მოსალოდნე
ლი ან თუნდაც თეორ
 იულ
 ად შესაძლებელი სახელმწ იფოებ ის საგადასახადო მოთხოვნების
შეზღუდვით დამოუკ იდებელ მექანიზმებს ქმნიან. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ხელშეკ
რულებაზე ხელმომწერი სახელმწ იფოებ ი ერთობლივად იზღუდავენ თავს კონრეტულ შემ
თხვევებში არ აკრიბონ გადასახადები ან აკრიბონ მხოლოდ იმ პირობებით, რასაც ხელ
შეკრულება ითვალისწინებს. კონტრ
 აქტორი მხარეებ ი, ასე ვთქვათ, ერთმანეთში იყოფენ
„გადასახდის წყაროსა“ და „დასაბეგრი ობიექტის“ კონცეფციებს და ერთგვ არ ზღვარს უდ
გენენ შიდასახელმწ იფოებრივ დაბეგვრას. ხელშეკრულებაზე ხელმომწერი სახელმწ იფოს
საგადასახადო სამართლის მოქმედების შეზღუდვა შეიძლება გამოიხატოს მეორ
 ე სახელმ
წიფოს სასარგებლოდ გადასახადის აკრებაზე უარის თქმით (ე.წ. გათავისუფლების მეთო
დი155) ან კონტრაქტორ სახელმწიფოში გადახდილი გადასახადის ჩათვლით (ე.წ. ჩათვლის
მეთოდი156). ამდენად, ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების ხელშეკრულება არც ისეთ
გადასახადს წარმოქმნ ის, რომელიც შიდასახელმწ იფოებრვ საგადასახადო სისტემაში არ
არსებობს და არც არსებული საგადასახადო მოთხოვნის გაფართოებ ას ან შეცვლას იწვევს.
სახელმწ იფოს მიერ აკრებილი გადასახადების ფარგლ
 ები ორმაგი დაბეგვრის თავიდან
აცილების ხელშეკრულებით დადგენილი შეზღუდვების გათვალისწინებით მხოლოდ შიდა
სახელმწ იფოებრივი სამართლითაა განპირობებული. სწორედ ამიტომ, კონკრ
 ეტულ ქვეყ

155
156
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ნებში157 გადასახადების დაწესებისთვის აუცილებელი მკაცრი საკანონმდ
 ებლო პროცედუ
რები ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების ხელშეკრულების დადებასთან მიმართებით
არ გამოიყენება.
ეკონომიკური თანამშრ
 ომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD)158, რომლის
წევრ ქვეყანას საქართველო დღეის მდგომარეობ ით არ წამროადგენს საერთაშორისო ვაჭ
რობისა და ეკონომიკური პროგრესის ხელშეწყობის მიზნით 1963 წელს ჩამოყალიბებული
საერთაშორისო ორგანიზაციაა . ამ წელსვ ე ორგანიზაციის მიერ მიღებულ იქნა მოდალური
კონვენცია, რომელიც სართაშორისო ორმაგი დაბეგვრისა და გადასახადების გადახდისგან
თავის არიდების პრევენციის საკითხებს არეგულირებს. კონვენციას და მის კომენტარებს,
ბუნებრივია, აქტიურ
 ად იყენებს ორგანიზაციის წევრი სახელმწ იფოებ ი. თუმცაღა მისი გა
მოყენებადობა უკვე გაცდა წევრი სახელმწ იფოებ ის საზღვრებს და როგორც საუკ ეთესო
პრაქტიკის დამდგენი ყველასათვის მისაღები ნორმების ერთობლიობ ა არაწევრი სახელმ
წიფოებ ის მიერ
 აც გამოიყენება.159
ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების ხელშეკრულებებს, როგორც წესი, შემდეგი
სტრუქტურა აქვთ: 1-ელი და მე-2 თავი ხელშეკრულების გამოყენების წიანპირობებსა და
ძირითადი ტერმინების მნიშვნელობებს ადგენს. მე-3 თავში საშემოსავლო გადასახდების
განაწილების წესებს ვხვდებით. მე-4 თავი კაპიტალის გადასახადების განაწილების წესებს
გვთავაზობს. მე-5 თავში მე-3 და მე-4 თავით გაწერილ წესებთან დაკავშირებული სამართ
ლებრივი შედეგებია გაწერილი, რამეთუ სწორედ ამ თავში ფიქსირდება გათავისუფლების
მეთოდსა და ჩათვლის მეთოდს შორის, როგორც საკითხის დარეგულირების თანაბრად
მისაღებ გზებს შორის განხორციელ
 ებული არჩევანი. მე-6 თავში დისკრ
 იმინაციის აკრძ ალ
ვის, გაურკვ ევლობის ორმხ რ
 ივი მოლაპარაკებით გადაჭრის, ინფრომაციის გაცვლის, დიპ
ლომატებისა და ოფიციალ
 ური წარმომადგენელბისთვის საგადასახადო პრივილეგიებ ის
შენარჩუნების და სხვა წესებია გაწერილი. ხოლო, ბოლო მე-7 თავი ხელშეკრულების ძა
ლაში შესვლისა და მისი შეწყვეტის წესებს არეგულირებს.
ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვ ე
თის შესახებ შეთანხმ ებების მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს ქვეყნებს შორის ეკონომიკური
თანამშრ
 ომლობის გაღრმავებასა და ინვესტიციებ ის მოზიდვას. საქართველოს მიერ გა
ფორმებულ შეთანხმ ებათა ტექსტ
 ები ეფუძნება ეკონომიკური თანამშრ
 ომლობისა და განვი
თარების ორგანიზაციის (OECD) მოდალურ კონვენციას და განსაზღვრავს ქვეყნებს შორის
დაბეგვრის პრინციპებს. კერძოდ, იურიდიულ
 ი და ფიზიკური პირების მიერ მეორ
 ე ქვეყა
ნაში გაწეულ
 ი საქმინობიდან მიღებული შემოსავალი დაიბეგრება იმ ქვეყანაში, სადაც ის
იქნა მიღებული ან რეზიდენტობის ქვეყანაში. შემოსავლის წყაროს ქვეყანაში დაბეგვრის
შემთხვევაში, ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების მიზნით რეზიდენტი ქვეყანა იღებს
ვალდებულებას, გადასახადის გადამხდ
 ელს ჩაუთვალოს წყაროს ქვეყანაში გადახდილი გა
დასახადი. შეთანხმ ების მთავარი მიზანია ასევე გადასახადების გადაუხდელობისაგან თავის
 	 მაგალითისთვის, აშშ, ფინეთი, დიდი ბრიტანეთი, შვეიცარია და ა.შ.
Organisation for Economic Co-operation and Development
159
 	 თავად ორგანიზაცია, რომლისთვისაც ცნობილია კონვენციის გამოყენების მასშტ
 აბი, ღიაო
 ბ ას ინარჩუნებს
არაწევრი სახელმწ იფოებ ის მხრიდან კონცენციის დახვეწის საქმეში შეტანილ წვლილთან მიმართებით.
მეტიც, ორგანიზაციის კომიტეტმა კონვეცნის რევიზიის პროცესი საჯარო გახადა არაწევრი სახელმწ იფო
ების, სხვა საერთაშორისო ორგაიზაციებ ისა და დაინტერესებული მხარეებ ის მონაწილეობ ის კუთხით.
მიჩნეულ იქნა, რომ ასეთი გაფართოებ ული კონტრ
 უბიცია მხოლოდ და მხოლოდ პოზიტიურ ზეგავლენას
იქონიებდა მოდალური კონვენციის გადახედვისას.
157
158
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არიდება, რაც მიიღწევა საგადასახადო მიზნებისთვის ინფორმაციის გაცვლის საერთაშო
რისო სტანდარტების დანერგვ ით. საქართველოს ამ ეტაპისთვის 56 ქვეყანასთან აქვს ორ
მაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვ ეთის შესა
ხებ მოქმედი შეთანხმ ება გაფორმებული. ამ ქვეყნებს შორის არიან ავსტ
რ
 ია, პოლონეთი,
ჰოლანდია, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, ესპანეთი, საფრანგეთი, საბერძნეთი, თურქეთი,
აზერბაიჟანი, იაპონია, დანია და ა.შ.160
2017 წლის 7 ივნისს, OECD-ის კვირეულ
 ის ფარგლ
 ებში, საქართველომ ხელი მოაწ ე
რა „დასაბეგრი ბაზის შემცირებისა და მოგების გადატანის აღკვ ეთის მიზნით საგადასახა
დო შეთანხმ ებებთან დაკავშირებული ღონისძიებ ების დანერგვ ის შესახებ“ მრავალმხ რ
 ივ
კონვენციას (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to
Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI)). მრავალმხ რ
 ივი კონვენციის მიზანია
BEPS-ის პროექტის ფარგლ
 ებში საგადასახადო შეთანხმ ებებთან დაკავშირებით შემუშავე
ბული ღონისძიებ ების, მათ შორის BEPS-ის მე-6 და მე-14 ღონისძიებ ით გათვალისწინე
ბული მინიმალური სტანდარტების დანერგვ ა ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესა
ხებ შეთანხმ ებებში. ამჟამად, საქართველოს მიერ გაფორმებული და ძალაში შესული 56
შეთანხმ ებიდან მრავალმხ რ
 ივი საგადასახადო კონვენციით გათვალისწინებული ნორმები
გავრც
 ელდება 34 შეთანხმ ებაზე. 2018 წლის 27 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის
მიერ რატიფიცირებული იქნა მრავალმხ რ
 ივი საგადასახადო კონვენციის ტექსტ
 ი და აღ
ნიშნულთან დაკავშირებით საქართველოს მიერ გაკეთებული დათქმ ებისა და პოზიციებ ის
შესახებ დოკუმენტი.161

 	 სრული ჩამონათვალი და მათთან გაფორმებული შეთანხმები ტექსტები შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროს ვებ-ვერდზე.
161
 	 www.mof.ge 2019 წლის 07 ნოემბრის მდგომარეობით.
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სპეციალური ეკონომიკური ზონები

სპეციალ
 ური ეკონომიკური ზონა შეიძლება განიმარტოს, როგორც ადგილი, სადაც სპე
ციალ
 ური საგადასახადო და სამართლებრივი შეღავათებია დაწესებული. ასეთი ზონები
დამახასიათ
 ებელია როგორც განვითარებული ისე განვითარებადი ქვეყნებისთვის. მიჩნე
ულია, რომ კარგად ორგანიზებულ და სწორად დაგეგმილ სპეციალ
 ურ ეკონომიკურ ზონას
ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში სერიოზ ული წვლილის შეტანა შეუძლია. თავისუფალი
ეკონომიკური ზონის სახეებს წარმოადგენს: თავისუფალი ინდუსტრ
 იულ
 ი ზონა, თავისუფა
ლი სავაჭრო ზონა, თავისუფალი ეკონომიკური ზონა, თავისუფალი პორტი, სავაჭრო-სა
საწყობო ზონები და ა.შ. დასათაურ
 ებებიდანაც ჩანს, რომ მათ შორის მთავარ სხვაობ ას
საქმიან ობის სფეროებ ი განაპირობებს.

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები (თიზ-ები)
საქართველოში მეტად გავრც
 ელებულ სპეციალ
 ურ ეკონომიკურ ზონას თავისუფალი
ეკონომიკური ზონები, ე.წ. თიზ-ები წარმოადგენენ, რომელთა დაფუძნება 2008 წლიდან
იწყება.
ჩვენს ქვეყანაში თავისუფალი ინდუსტრ
 იულ
 ი ზონების დაფუძნება და საქმიან ობა წეს
რიგდება საქართველოს კანონით თავისუფალი ინდუსტრ
 იულ
 ი ზონების შესახებ, საქართვე
ლოს საბაჟო კოდქს ით, საგადასახადო კოდექსით და სხვა ნორმატიულ
 ი აქტებით.
თავისუფალი ეკონომიკური ზონის შემოღების მიზანი ნათლად ჩანს თავისუფალი ინდუს
ტრიულ
 ი ზონების შესახებ კანონში, რომლის მიხდვითაც ამოსავალი წერტილი ეკონომი
კური საქმიან ობისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნ ა და საქართველოში კაპიტალისა და
ტექნოლოგიებ ის შემოსვლისთვის ხელშეწყობაა.
ზემოთ აღნიშნული კანონის შესაბმისად, თავისუფალი ინდუსტრ
 იულ
 ი ზონა საქართვე
ლოს საბაჟო კოდექსით გათვალისწინებული თავისუფალი ზონის სახეობ აა, სადაც დამა
ტებითი პირობები და საგადასახადო შეღავათები მოქმედებს. თავისუფალი ინდუსტრ
 იულ
 ი
ზონა წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიის ნაწილს, რომლის საზღვრებიც განსაზღვ
რულია და რომელიც განსაზღვრული ვადით გამოიყოფა ეკონომიკური საქმიან ობისათვის.
ასეთ ზონას კანონით მინიჭებული აქვს სპეციალ
 ური სტატუსი, შესამისად, მის ფარგლ
 ებში
პირები სპეციალ
 ურ ეკონომიკურ და სამართლებრივ რეჟიმს ექვემდებარებიან და მასზე არ
ვრცელდება ადგილობრივი თვითმმ ართველობის ორგანოებ ის უფლებამოსილებანი.
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის კრიტერიუმები გაწერილია თავისუფალი
ინდუსტრ
 იულ
 ი ზონების შესახებ კანონით. მისი შექმნა შესაძლებელია ნებისმიერ ტერი
ტორიაზ ე, რომლის ფართობი აღემატება 10 ჰექტარს, გარდა საქართველოს კანონმ
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დებლობით განსაზღვრული დაცული ტერიტორიებისა. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის
შექმნის, მოწყობისა და ფუნქციონირების წესები განისაზღვრება საქართველოს მთავრო
ბის დადგენილებით.162
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის საბოლოო გადაწყვეტილებას საქართველოს
მთავრობა იღებს, თუმცა მისი შექმნის ინიციატივა შეიძლება გამოავლინოს, როგორც მთავ
რობამ, ისე ფიზიკურმა ან იურიდიულმა პირმა, რომელსაც კანონი ორგანიზატროს უწოდებს.
იმისთავის, რომ თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნა მოითხოვოს, ორგანიზატორმა უნ
და წარადგინოს გარანტია, რომლის ოდენობასა და პირობებს თავისუფალი ინდუსტრიული
ზონის შექმნის, მოწყობისა და ფუნქციონირების წესების შესახებ საქართველოს მთავრობის
დადგენილება აწესებს. ამ დადგენილების მიხედვით, თიზის ორგანიზატორის წარდგენილი
გარანტიის ოდენობა განისაზღვრება წარდგენილი თიზის მოწყობის გეგმის შესაბამისად თი
ზის მიწის ნაკვეთის ფართობის ყოველ 1 კვადრატულ მეტრზე 5 ევროს ოდენობით, არა
უმეტეს 2 000 000 ევროს ოდენობისა. ყოველ 10 წელიწადში გარანტიის ოდენობა შეიცვ
ლება ინფლაციისა და ვალუტის კურსის ცვლილებების გათვალისწინებით. გარანტიის ვადის
ყოველი შემდგომი გაგრძელების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასევე, არანაკლებ 3 წლის
ვადით, მაგრამ არა უმეტეს თიზის სტატუსის მოქმედების დარჩენილი ვადისა) წარმოდგე
ნილ უნდა იქნეს მიმდინარე გარანტიის ვადის ამოწურვამდე. მას შემდეგ რაც თიზის შექმნის
შესახებ განცხადებას ორგანიზატორი წარუდგენს მთავრობას, ეს უკანასკნელი განცხადების
მიღებიდან 50 დღის ვადაში განიხილავს მას და იღებს დადგენილებას თავისუფალი ინდუსტ
რიული ზონის შექმნის შესახებ ან ორგანიზატორს ეუბნება დასაბუთებულ უარს.
იმ შემთხვევაში, როდესაც თავისუფალი ინდუსტრ
 იულ
 ი ზონის შექმნ ის ინიციატ
 ივა მთავ
რობისგან მოდის, ეს უკანასკელი ან მის მიერ უფლებამოსილი სხვა სახელმწ იფო ორგანო
თავისუფალი ინდუსტრ
 იულ
 ი ზონის ორგანიზატორის შესარჩევად ატარებს ტენდერს. საქარ
თველოს მთავრობის ინიციატ
 ივის შემთხვევაში, თავისუფალი ინდუსტრ
 იულ
 ი ზონა იქმნ ება
სახელმწ იფოს საკუთრებაში არსებულ მიწაზე ან ადგილობრივი თვითმმ ართველობის ორ
განოსთან შეთანხმ ებით – მის საკუთრებაში არსებულ მიწაზე. ამ შემთხვევაში მიწის ნაკვეთი
გაიცემა იჯარით, ვადით არა უმეტეს 59 წლისა ან გადაეც
 ემა პირს საკუთრების ან აღნაგო
ბის უფლებით.
თავისუფალ ინდუსტრ
 იულ ზონაში დასაშვებია ნებისმიერ
 ი საქონლის წარმოებ ა, გადა
მუშავება ან მომსახურების გაწევა, გარდა შემდეგი საქმიან ობებისა:
9 იარაღის, საბრძოლო მასალის წარმოება, იარაღით, საბრძოლო მასალით ვაჭრობა;
9 ბირთვული, რადიოა ქტიური ნივთიერ
 ებების წარმოებ ა, ბირთვული, რადიოა ქტიურ
 ი
ნივთიერ
 ებებით ვაჭრობა;
9 ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალ
 ებების შეტანა, შენახვა, წარმოებ ა ან/დ
 ა
რეალ
 იზაცია;
9 თამბაქოს ნაწარმის ან/დ
 ა თამბაქოს ნედლეულ
 ის შეტანა, შენახვა, წარმოებ ა ან/დ
 ა
რეალ
 იზაცია.
თავისუფალ ინდუსტრ
 იულ ზონაში წარმოებ ულ საქონელზე საქართველოს ფინანსთ
ა
სამინისტრ
 ოს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიულ
 ი პირი
– შემოსავლების სამსახური გასცემს საქონლის საქართველოში წარმოშობის დამადასტუ
რებელ შესაბამისი ფორმის სერტიფიკატს.
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სპეციალური ეკონომიკური ზონები

თავისუფალი ინდუსტრ
 იულ
 ი ზონის ლიკვიდაციის საფუძვლებია:
9 ვადის ამოწურვა;
9 ორგანიზატორის განცხადება თავისუფალი ინდუსტრ
 იულ
 ი ზონის ლიკვიდაციის თა
ობაზე;
9 საქართველოს მთავრობის შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლოს გადაწყვე
ტილება.
აღნიშნული კანონით თავისუფალი ინდუსტრ
 იულ
 ი ზონებისთვის დადგენილია შემდეგი
განსხ ვ ავებული წესები:
9 თავისუფალ ინდუსტრ
 იულ ზონაში მოგების გადასახადისაგან გათავისუფლებუ
ლია თავისუფალი ინდუსტრ
 იულ
 ი ზონის საწარმოს მიერ მიღებული მოგება საქართ
ველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად, გარდა იმავე კოდექსით გათვალის
წინებული შემთხვევისა.
9 თავისუფალ ინდუსტრ
 იულ ზონაში უცხოური საქონლის შეტანა არ იბეგრება და
მატებული ღირებულების გადასახადით.
ით
9 თავისუფალ ინდუსტრ
 იულ ზონაში განხორციელ
 ებული ოპერაციები არ იბეგრება
დამატებული ღირებულების გადასახადით.
ით
9 თავისუფალ ინდუსტრ
 იულ ზონაში არსებული ქონება გათავისუფლებულია ქონე
ბის გადასახადისაგან.
ან
 ი საქონლის შეტანა გათავისუფლებუ
9 თავისუფალ ინდუსტრ
 იულ ზონაში უცხოურ
ლია იმპორტის გადასახადისაგან.
ან
9 თავისუფალ ინდუსტრ
 იულ ზონაში წარმოებული საქონლის თავისუფალი ინ
დუსტრიული ზონიდან შეტანა (იმპორტი) საქართველოს სხვა ტერიტორიაზე
(თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის გარეთ) გათავისუფლებულია იმპორტის
გადასახადისაგან.
ან
9 თავისუფალ ინდუსტრ
 იულ ზონაში საშემოსავლო გადასახადს დაქირავებული იხ
დის შემოსავლის დეკლარირების საფუძველზე.
ე
9 საქართველოს მთავრობის დადგენილებით შესაძლებელია თავისუფალ ინდუსტრ
 ი
ულ ზონაში განხორციელ
 ებულ ცალკეულ საქმიანობებზე გაუქმდეს ლიცენზიის/
ნებართვის აღების ვალდებულება ან დაწესდეს ლიცენზიის/ნ ებართვის აღების
გამარტივებული წესი ლიცენზიებ ისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კა
ნონის შესაბამისად.
თავისუფალი ინდუსტრ
 იული ზონის საწარმო შეიძლება იყოს ნებისმიერ
 ი ორგანიზა
ციულ-ს ამართლებრივი და საკუთრების ფორმის საწარმო, რომელიც რეგისტრ
 ირებულია
თავისუფალ ინდუსტრ
 იულ ზონაში საქართველოს კანონმდ
 ებლობით დადგენილი საწარ
მოთა რეგისტრ
 აციის ნორმების შესაბამისად. თავისუფალ ინდუსტრ
 იულ ზონაში საქმიან ო
ბას ახორციელებენ ამ ზონაში რეგისტრ
 ირებული საწარმოებ ი. თავისუფალი ინდუსტრ
 იულ
 ი
ზონის გარეთ რეგისტრ
 ირებული საწარმოებ ი (როგორც საქართველოსი, ისე უცხოურ
 ი) თა
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ვისუფალ ინდუსტრ
 იულ ზონაში საქმიან ობას ახორციელ
 ებენ ამ ზონაში რეგისტრირებუ
ლი მუდმივი დაწესებულებების მეშვეობით,
ით გარდა თავისუფალ ინდუსტრ
 იულ ზონაში
ელექტრ
 ოენ ერგიის, წყლის, ბუნებრივი აირის განაწილების, კავშირგაბმულობისა და კანა
ლიზაციის მომსახურებების და მათთან დაკავშირებული საქმიან ობის განმახორციელ
 ებელი
საქართველოს საწარმოებ ისა. თავისუფალი ინდუსტრ
 იულ
 ი ზონის საწარმო საქართველოს
სხვა ტერიტორიაზ ე (თავისუფალი ინდუსტრ
 იულ
 ი ზონის გარეთ) საქმიან ობას ახორციე
ლებს, როგორც უცხოურ
 ი საწარმოს მუდმივი დაწესებულება.
თავისუფალი ინდუსტირული ზონის საქმიან ობის მართვას კანონის მიხედვით ახორციე
ლებს ადმინისტრ
 ატორი, რომელიც შეიძლება იყოს ორგანიზატორი ან მის მიერ დანიშნული
ფიზიკური ან იურიდიულ
 ი პირი. ორგანიზატორი და ადმინისტრ
 ატორი არ წარმოადგენენ
თავისუფალი ინდუსტრ
 იულ
 ი ზონის საწარმოს და რეგისტრ
 ირებულნი უნდა იყვნენ საქარ
თველოს სხვა ტერიტორიაზ ე (თავისუფალი ინდუსტრ
 იულ
 ი ზონის გარეთ) საქართველოს
კანონმდ
 ებლობით დადგენილი წესით.
საქართველოში 5 თავისუფალი ინდუსტრ
 იულ
 ი ზონა ფუნქც
 იონ ირებს:
9 ფოთის თავისუფალი ინდუსტრ
 იულ
 ი ზონა;
9 ყულევის თვისუფალი ინდუსტრ
 იულ
 ი ზონა;
9 ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრ
 იულ
 ი ზონა;
9 თბილისის ტექნოლოგიურ
 ო პარკის თავისუფალი ინდუსტრ
 იულ
 ი ზონა;
9 ქუთაისის ჰუალ
 ინგის თავისუფალი ინდუსტრ
 იულ
 ი ზონა.
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საქართვ
 ელოს კანონი ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ

საქართველოში 2016 წლის 8 ივნისს სამოქმედო შემოღებულ იქნა კანონი ბუღალტ
რული აღნიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ. კანონმა პირველივე მუხლით გან
საზღვრა რეგულირების სფერო და მიუთ
 ითა, რომ ადგენს საერთაშორისოდ აღიარ
 ებული
სტანდარტების შესაბამისად საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების, ფი
ნანსური ანგარიშგების, მმართველობის ანგარიშგების და ამ კანონით გათვალისწინე
ბული სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგების
მომზადებისა და წარდგენის, პროფესიულ
 ი სერტიფიცირების, აუდიტორული საქმია
ნობის (მომსახურების) განხორციელების და მისი ხარისხის უზრუნველყოფის, აღნიშნულ
სფეროებზე სახელმწიფო ზედამხედველობის განხორციელ
 ების და პასუხისმგ
 ებლო
ბის დაკისრების სამართლებრივ საფუძვლებს.
ებს ნათელია, რომ კანონის რეგულირების
სფერო საკმაოდ ფართოა. საქართველოს კანონმდ
 ებლობის შესაბამისად, ბუღალტრ
 ული
აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროს სახელმწ იფო ზედამხედველობას საქართ
ველოს ფინანსთ
 ა სამინისტრ
 ოს სისტემაში შემავალი სახელმწ იფო საქვეუწყებო დაწესებუ
ლება – ბუღალტრ
 ული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახუ
რი ახორციელ
 ებს.163
აღნიშნული კანონი საკმაოდ ვრცელი და დეტალიზებულია, ამიტომაც ჩვენ მხოლოდ
რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს განვიხილავთ.
ბიზნეს-ოპერატორებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა ამ კანონის მიზნებისთ
ვის საწარმოებ ის კატეგორიებ ად დაყოფა და ანგარიშგების თვალსაზრისით მათზე გავრც
 ე
ლებული კანონისმიერ
 ი მოთხოვნები. კანონი შემდეგ კლასიფიკაციას გვიდგენს:
9 პირველი კატეგორიის საწარმო.
9 მეორე კატეგორიის საწარმო.
9 მესამე კატეგორიის საწარმო.
9 მეოთხე კატეგორიის საწარმო.
9 ჯგუფები.
163

იხ. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის ბრძანება №223 ბუღალტრული
აღრიცხვის, ანგარიშეგბისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.
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9 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები.
9 საზოგადოებრივი დაინტერესების პირები (ე.წ სდპ-ები).164

პირველი კატეგროიის საწარმო


ასეთად მიიჩნევა, სუბიექტი, რომლის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს
შემდეგი სამი კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს:
9 აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონს ლარს აღემატება;
9 შემოსავალი 100 მილიონ ლარს აღემატება;
9 საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალ
 ო რაოდ
 ენობა 250-ს აღემატება.
ბუღალტრ
 ულ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებას აწარმოებს ფინანსური ანგა
რიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს სტანდარტების) შესაბამისად.
პირველი კატეგორიის ყველა საწარმო ვალდებულია მოამზადოს საქმიან ობის მიმო
ხილვა. თუ მმართველობის ანგარიშგებაში გათვალისწინებული ინფორმაცია ასახულია
ფინანსურ ანგარიშგებაში, სუბიექტი თავისუფლდება აღნიშნული ინფორმაციის მმარ
თველობის ანგარიშგებაში წარდგ
 ენის ვალდებულებისაგან.
საწარმო, რომლის საქმიან ობა მოიცავს წიაღ
 ით სარგებლობას (მათ შორის, ნავთობისა
და გაზის მოპოვებას) ან ბუნებრივი წარმოშობის ტყეში ხე-ტყის დამზადებას, ვალდებულია
ყოველწლ
 იურ
 ად მოამზადოს სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების
შესახებ ანგარიშგება.
ა
პირველი კატეგორიის საწარმო ვალდებულია უზრუნველყოს საკუთარი ფინანსური
ანგარიშგების აუდიტი ყოველი საანგარიშგებო პერიოდ
 ისთვის. ამავდროულ
 ად, აუდი
ტორმა/აუდ
 იტორულმა ფირმამ უნდა გამოთქვ ას მოსაზრება საქმიან ობის მიმოხილვის მის
მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტებთან შესაბამისობისა და იმავე საანგარიშგებო პერი
ოდის ფინანსურ ანგარიშგებებთან თანხვ დენილობის თაობ აზე. აუდიტორი/აუდ
 იტორული
ფირმა განსაზღვრავს არსებით უზუსტობებს და საჭიროებ ის შემთხვევაში მიუთ
 ითებს მათ
არსს (მმართველობითი ანგარიშგების აუდიტი).
ი)
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საზოგადოებრივი დაინტერესების პირად (სდპ) მიიჩნევა იურიდიულ
 ი პირი, რომელიც არის:
– ანგარიშვალდებული საწარმო, რომლის ფასიან ი ქაღალდები საფონდო ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვე
ბულია „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
– კომერციულ
 ი ბანკი «საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ» საქართველოს ორგანული კანონის
შესაბამისად;
– მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებ ის შესახებ“ საქართველოს კანო
ნის შესაბამისად;
– მზღვეველი „დაზღვევის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
– არასახელმწ იფო საპენსიო სქემის დამფუძნებელი „არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზ
რუნველყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
– საინვესტიციო ფონდი „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
– არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება – საკრედიტო კავშირი „არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესე
ბულებების – საკრედიტო კავშირების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
– საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკ იცებული კრიტერიუმ ების საფუძველზე სამსახურის მიერ სდპად განსაზღვრული პირი.
გამომდინარე იქიდან, სდპ-ები განსაკუთრებული კატეგორიის იურიდიულ
 ი პირებია არიან ბიზნეს სამარ
თლის სახელმძ ღვანელოს მიზნებისთვის მათი მარეგულირებელი წესები განხილვაზე არ შევჩერდებით.

საქართვ
 ელოს კანონი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ

მეორე კატეგორიის საწარმო
ასეთად მიიჩნევა სუბიექტი, რომელიც არ არის მესამე ან მეოთხე კატეგორიის საწარმო
და რომლის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდ
 ის ბოლოს შემდეგი სამი კრიტერიუმ ი
დან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს:
9 აქტივების ჯამური ღირებულება 50 მილიონ ლარს არ აღემატება;
9 შემოსავალი 100 მილიონ ლარს არ აღემატება;
9 საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 250-ს არ აღემატება.
მეორ
 ე კატეგორიის საწარმო ბუღალტრ
 ულ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებას
აწარმოებს მცირე და საშუალ
 ო საწარმოებ ის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდარტების (მსს ფასს სტანდარტები) შესაბამისად. ამასთანავე, მას უფლება აქვს, გამო
იყენოს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (ფასს სტანდარტები). თუ
სუბიექტის საქმიან ობის მარეგულირებელი შესაბამისი ნორმატიულ
 ი აქტი ითვალისწინებს
უფრო მაღალი რანგის ანგარიშგების სტანდარტის გამოყენების წესს, მაშინ სუბიექტი ვალ
დებულია იხელმძ ღვანელოს აღნიშნული სტანდარტით.
მეორ
 ე კატეგორიის ყველა საწარმო ვალდებულია მოამზადოს საქმიან ობის მიმოხილვა
(მმართველობის ანგარიშგება).
ა) თუ მმართველობის ანგარიშგებაში გათვალისწინებული
ინფორმაცია ასახულია ფინანსურ ანგარიშგებაში, სუბიექტი თავისუფლდ
 ება აღნიშნული ინ
ფორმაციის მმართველობის ანგარიშგებაში წარდგენის ვალდებულებისაგან.
მეორ
 ე კატეგორიის საწარმო ვალდებულია უზრუნველყოს საკუთარი ფინანსური ანგა
რიშგების აუდიტი ყოველი საანგარიშგებო პერიოდ
 ისთვის.
აუდიტორმა/აუდ
 იტორულმა ფირმამ უნდა გამოთქვ ას მოსაზრება საქმიან ობის მიმოხილ
ვის მის მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტებთან შესაბამისობისა და იმავე საანგარიშგებო
პერიოდ
 ის ფინანსურ ანგარიშგებებთან თანხვ დენილობის თაობ აზე. აუდიტორი/აუდ
 იტორუ
ლი ფირმა განსაზღვრავს არსებით უზუსტობებს და საჭიროებ ის შემთხვევაში მიუთ
 ითებს
მათ არსს (მმართველობითი ანგარიშგების აუდიტი).
ი)

მესამე კატეგორიის საწარამო
ასეთად მიიჩნევა სუბიექტი, რომელიც არ არის მეოთხე კატეგორიის საწარმო და რომ
ლის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდ
 ის ბოლოს შემდეგი სამი კრიტერიუმ იდან სულ
მცირე ორ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს:
9 აქტივების ჯამური ღირებულება 10 მილიონ ლარს არ აღემატება;
9 შემოსავალი 20 მილიონ ლარს არ აღემატება;
9 საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 50-ს არ აღემატება.
მესამე კატეგორიის საწარმო ბუღალტრ
 ულ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებას
აწარმოებს მცირე და საშუალ
 ო საწარმოებ ის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო
სტანდარტების (მსს ფასს სტანდარტები) შესაბამისად. ამასთანავე, მას უფლება აქვს, გამო
იყენოს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (ფასს სტანდარტები). თუ
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სუბიექტის საქმიან ობის მარეგულირებელი შესაბამისი ნორმატიულ
 ი აქტი ითვალისწინებს
უფრო მაღალი რანგის ანგარიშგების სტანდარტის გამოყენების წესს, მაშინ სუბიექტი ვალ
დებულია იხელმძ ღვანელოს აღნიშნული სტანდარტით.
მესამე კატეგორიის საწარმო გათავისუფლებულია აუდიტის მოთხოვნისაგან,
ან თუ სა
ქართველოს კანონმდ
 ებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

მეოთხე კატეგორიის საწარმო
ასეთად მიიჩნევა სუბიექტი, რომლის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდ
 ის ბოლოს
შემდეგი სამი კრიტერიუმ იდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს:
9 აქტივების ჯამური ღირებულება 1 მილიონ ლარს არ აღემატება;
9 შემოსავალი 2 მილიონ ლარს არ აღემატება;
9 საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 10-ს არ აღემატება.
მეოთხე კატეგორიის საწარმო ფინანსურ ანგარიშგებას აწარმოებს სამსახურის მიერ
დადგენილი სტანდარტის შესაბამისად. მეოთხე კატეგორიის საწარმოს უფლება აქვს გამო
იყენოს ზომით მაღალი კატეგორიის საწარმოს სტანდარტები (ფასს სტანდარტები ან მსს
ფასს სტანდარტები). თუ სუბიექტის საქმიან ობის მარეგულირებელი შესაბამისი ნორმატიუ
ლი აქტი ითვალისწინებს უფრო მაღალი რანგის ანგარიშგების სტანდარტის გამოყენების
წესს, მაშინ სუბიექტი ვალდებულია იხელმძ ღვანელოს შესაბამისი სტანდარტით.
მეოთხე კატეგორიის საწარმო გათავისუფლებულია აუდიტის მოთხოვნისაგან,
ან თუ სა
ქართველოს კანონმდ
 ებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

ჯგუფი


ჯგუფად მიიჩნევა მშობელი საწარმო და ყველა მისი შვილობილი საწარმო. ჯგუფის ზომითი
კატეგორიის განსაზღვრისთვის გამოიყენება შესაბამისი ფინანსური ანგარიშგების სტანდარ
ტების მიხედვით მშობელი საწარმოს საანგარიშგებო პერიოდ
 ის ბოლოს კონსოლიდაციის
წესით გამოანგარიშებული აქტივების ჯამური ღირებულება, შემოსავალი და საანგარიშგებო
პერიოდში დასაქმებულთა საშუალ
 ო რაოდ
 ენობა.
პირველი, მეორ
 ე და მესამე კატეგორიებ ის ჯგუფების კონსოლიდირებულ ანგარიშგება
ზე ვრცელდება საწარმოს ზომითი კატეგორიებ ის კრიტერიუმ ები და ამ კატეგორიებ ისათვის
დადგენილი მოთხოვნები.
პირველი და მეორ
 ე კატეგორიებ ის ჯგუფები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ საკუთა
რი კონსოლიდირებული ანგარიშგების აუდიტი ყოველი საანგარიშგებო პერიოდ
 ისთვის.
მესამე კატეგორიის საწარმო გათავისუფლებულია აუდიტის მოთხოვნისაგან, თუ საქარ
თველოს კანონმდ
 ებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი.
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საქართვ
 ელოს კანონი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი


ასეთად მიიჩნევა განსაზღვრული მიზნის მისაღწევად შექმნ ილი, საკუთარი ქონების მქონე,
ორგანიზებული წარმონაქმნ ი, რომელიც თავისი ქონებით დამოუკ იდებლად აგებს პასუხს
და საკუთარი სახელით იძენს უფლებებსა და მოვალეობ ებს, დებს გარიგებებს და შეუძ
ლია სასამართლოში გამოვიდეს მოსარჩელედ და მოპასუხედ. მისი მიზანია არასამეწარ
მეო საქმიან ობა.
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ
 ი პირი ფინანსურ ანგარიშგებას
აწარმოებს სამსახურის მიერ დადგენილი სტანდარტის შესაბამისად. არასამეწარმეო
(არაკომერციულ) იურიდიულ პირს უფლება აქვს გამოიყენოს ფასს სტანდარტები ან მსს
ფასს სტანდარტები.
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ
 ი პირი გათავისუფლებულია აუდიტის
მოთხოვნისაგან,
ან თუ საქართველოს კანონმდ
 ებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი.
მნიშვნელოვანია შევეხოთ პასუხისმგ
 ებლობის საკითხს იმ მოთხოვნების დარღვევის
თვის, რაც კანონშია გაწერილი. ამავე კანონით სამსახური ვალდებულია ამ კანონის,
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვ ეთის ხელშეწყობის შესახებ სა
ქართველოს კანონისა და მათ საფუძველზე გამოცემული კანონქვ ემდებარე ნორმატიულ
 ი
აქტის მოთხოვნების დარღვევისათვის ერთდროულ
 ად ან ცალ-ც
 ალკე, თანამიმდევრულად,
ხოლო დარღვევისა და შესაძლო რისკის სერიოზულობიდან გამომდინარე – არათანამიმ
დევრულად, გარდა ამ კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა:
აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის/გარიგების პარტნ
 იორის მიმართ გამოიყენოს
შემდეგი სანქციები:
9 წერილობითი გაფრთ
 ხილება;
9 საჯარო გაფრთ
 ხილება (რეესტრში ასახვით);
9 ფულადი ჯარიმა;
9 აუდიტორის/აუდ
 იტორული ფირმის შემთხვევაში − მისთვის რეგისტრ
 აციის გაუქმება;
9 აუდიტორისათვის/აუდ
 იტორული ფირმისათვის/გ
 არიგების პარტნ იორ
 ისათვის აუდი
ტის ჩატარების ან/დ
 ა აუდიტორულ დასკვ ნაზე ხელის მოწერის და აუდიტორული
ფირმის პარტნ იორ
 ისათვის/აქციონ ერისათვის ფუნქც
 იებ ის შესრულების დროებ ით,
არაუმ ეტეს 3 წლით აკრძ ალვა;
პროფესიული ორგანიზაციის მიმართ გამოიყენოს შემდეგი სანქციებ
 ი:
9 წერილობითი გაფრთ
 ხილება;
9 ფულადი ჯარიმა;
9 კანონის მე-11 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტ
 ების საფუძველზე მინიჭებული უფლების
ჩამორთმევა (პროფესიული ორგანიზაციებ ისთვის პირის პროფესიულ
 ი სერტიფიცი
რების უფლების ჩამორთმევა, სპეციალ
 იზებული გამოცდების განმახორციელ
 ებელი
ორგანოსთვის შესაბამისი უფლების ჩამორთმევა);
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სპეციალ
 იზებული გამოცდების განმახორციელ
 ებელი ორგანოს მიმართ გამოიყე
ნოს შემდეგი სანქციები:
9 წერილობითი გაფრთ
 ხილება;
9 ფულადი ჯარიმა;
9 კანონის მე-11 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტ
 ების საფუძველზე მინიჭებული უფლების
ჩამორთმევა (პროფესიული ორგანიზაციებ ისთვის პირის პროფესიულ
 ი სერტიფიცი
რების უფლების ჩამორთმევა, სპეციალ
 იზებული გამოცდების განმახორციელ
 ებელი
ორგანოსთვის შესაბამისი უფლების ჩამორთმევა);
9 სდპ-ის, პირველი, მეორ
 ე, მესამე ან მეოთხე კატეგორიის საწარმოს მიმართ გამო
იყენოს შემდეგი სანქც
 იებ ი:
9 წერილობითი გაფრთ
 ხილება;
9 ფულადი ჯარიმა;
9 სდპ-ის შემთხვევაში − მისი მმართველობითი ორგანოს წევრისთვის სდპ-ში ამ კა
ნონით გათვალისწინებული თავისი ფუნქც
 იებ ის შესრულების დროებ ით, არაუმ ეტეს
3 წლით აკრძ ალვა;
პირის მიმართ გამოიყენოს შემდეგი სანქციები:
9 წერილობითი გაფრთ
 ხილება;
9 ფულადი ჯარიმა.
სამართალდარღვევის საქმის წარმოებ ის დაწყების საფუძველია ამ კანონით გათვა
ლისწინებული სამართალდარღვევის გამოვლენა. ამ შემთხვევაში უფლებამოსილი პირი
აღნიშნული საქმის განხილვის შედეგებზე დაყრდ
 ნობით გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმი
ნისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს.
აქტს
სამსახურის უფროსის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტთან
დაკავშირებული დავა შესაძლებელია განიხილონ საბჭომ165 და სასამართლომ
სასამართლომ. საჩივრის
ავტორს უფლება აქვს, დავის ნებისმიერ ეტაპზე მიმართოს სასამართლოს. სამსახურის
გადაწყვეტილების გასაჩივრება არ აჩერებს მის მოქმედებას
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ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭო - სამსახურთან არსებული, ბუღალტრული
აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტთან დაკავშირებული საკითხების განმხილველი და შესაბამისი
გადაწყვეტილებების მიმღები ორგანო.

კაზუსები

კაზუსი 1
ლოლაძის მეუღლის – ქავთარაძის განცხადების საფუძველზე, სასამართლომ ლოლაძე
ფსიქიკური აშლილობის გამო უფლებაუუნარო და ქმედუუნარო პირად ცნო.
1. შეესაბამება თუ არა სასამართლოს გადაწყვეტილება მოქმედ კანონმდებლობას? პასუხი
დაასაბუთეთ.
2. რას ნიშნავს პირის ქმედუნარიანობა და აქვს თუ არა ქმედუნარიანობა იურიდიულ პირს?
3. როდის წარმოიშობა და წყდება ფიზიკური პირის უფლებაუნარიანობა და ქმედუნარიანობა?

კაზუსი 2
სასამართლოს მიერ გარდაცვლილად გამოცხადებული ლესელიძე ცოცხალი აღმოჩნდ
 ა და
გარდაცვლილად გამოცხადებამდე მის საკუთრებაში არსებული ავტომობილის უკან დაბ
რუნება მოსთხოვა სისაურს, რომელმაც ნასყიდობის ხელშეკრულების საფუძველზე შეიძინა
ავტომანქანა.
1. აქვს თუ არა ლესელიძეს ავტომანქანის დაბრუნების მოთხოვნის უფლება და რა შემთხ
ვევაში?
2. რა წინაპირობების არსებობაა აუცილებელი პირის გარდაცვლილად გამოცხადებისთვის?

კაზუსი 3
კერძო სამართლის სამეწარმეო პირმა შპს “ბერმუდმა” წესდებაში გათვალისწინებული საქ
მიან ობის საგანზე – საბურავების წარმოებ აზე უარი თქვა და მანქანის შალითების დამზადე
ბა და რეალ
 იზება დაიწყო.
1. დაცულია თუ არა მოქმედი კანონმდ
 ებლობის მოთხოვნები? პასუხი დაას აბუთეთ.
2. რა განსხვავებაა საჯარო სამართლის იურიდიული პირისა და კერძო სამართლის იური
დიული პირის უფლებაუნარიანობას შორის?

კაზუსი 4
დუგლაძემ სარჩელი შეიტანა სასამართლოში და მოპასუხედ ერთობლივი საქმიან ობა
(ამხანაგობა) “მეგობრები” მიუთ
 ითა. სასამართლომ სარჩელი არ მიიღო იმ საფუძვლით,
რომ ერთობლივ საქმიან ობას (ამხანაგობას) სასამართლოში მხარედ გამოსვლის უფლება
არ ჰქონდა?
1. დაცულია თუ არა მოქმედი კანონმდ
 ებლობის მოთხოვნები – შეუძლია თუ არა უშუალ
 ოდ
ერთობლივ საქმიან ობას (ამხანაგობას) სასამართლოში მხარედ გამოსვლა, პასუხი და
ასაბუთეთ.
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კაზუსი 5
ერთობლივი საქმიან ობის „მეგობრების“ მონაწილე პირმა დიმიტრი გელაშვილმა თავისი
წილის გიორგი ლიპარტელიან ისთვის გადაცემა განიზრახა. აღნიშნულზე თანხმ ობის მისა
ღებად მან ამხანაგობის სხვა წევრებს მიმართა. ამხანაგობის წევრებმა უარი განაცხადეს
თანხმ ობის გაცემაზე იმ მიზეზით, რომ სამოქალაქო კოდექსი კრძალავს ერთობლივი საქ
მიან ობის წილის უფლების სახით გასხვ ისების შესაძლებლობას.
1. შეეს აბამება თუ არა ამხანაგობის წვერთა პოზიცია მოქმედ კანონმდ
 ებლობას? პასუხი
დაას აბუთეთ.
2. ვის შეიძლება ჰქონდეს ხელმძ ღვანელობისა და წარმომადგენლობის უფლებამოსილე
ბა ერთობლივ საქმიან ობაში?

კაზუსი 6
გიორგაძემ კაპანაძეს მინდობილობის საფუძველზე მიანიჭა წარმომადგენლობის უფლებამო
სილება, რომლის საფუძველზეც კაპანაძეს შეეძლო გიორგაძე მესამე პირებთან ურთიერთო
ბაში წარმოედგინა. მოგვიანებით გიორგაძე სასამართლოს მიერ ცნობილ იქნა მხარდაჭერის
მიმღებად სწორედ წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელების სფეროში.
1. რა ბედი ეწევა წარმომადგენლობას?
2. გარდა გარიგების საფუძველზე წარმოშობილი წარმომადგენლობისა, რის საფუძველზე
შეიძლება წარმოიშვას წარმომადგენლობა?

კაზუსი 7
ჩიბურდანიძესა და შპს „ლაოსს“ შორის დაიდო ფართის იჯარის ხელშეკრულება, რომ
ლის მიხედვითაც ეს უკანასკნ ელი საიჯარო ქირის სანაცვლოდ ისარგებლებს ჩიბურდანიძის
კუთვნილი ფართით იმ შემთხვევაში თუკი შპს „ლაოსი“ გაიმარჯვ ებს უკვე გამოცხადებულ
ტენდერში.
1. უშვებს თუ არა სამოქალაქო კოდექსი ამ ტიპის გარიგების დადების შესაძლებლობას?
პასუხი დაასაბუთეთ.
2. კაზუსში მოცემული გარემოებების გათვალისწინებით, სავალდებულოა თუ არა ამ ტიპის
გარიგების წრილობითი ფორმით დადება?

კაზუსი 8
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ
 ი პირი “სამართლებრივი დახმარებისა და
საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრ
 ი” შესაბამისი ორგანოს გადაწყვეტი
ლებით გადაკეთდა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად.
1. დასაშვებია თუ არა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ
 ი პირის სხვა ორგა
ნიზაციულ ფორმად გარდაქმნა, დადებითი პასუხის შემთხვევაში, რომელ ორგანიზაციულ
ფორმად გარდაქმნაა დასაშვები?
2. უშვებს თუ არა მოქმედი კანონმდებლობა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიუ
ლი პირის მიერ სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობას?
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კაზუსები

კაზუსი 9
ჭიოკ აძემ და გოლუბიანმა მიწის ნაკვეთის ნასყიდობის ხელშეკრულება ზეპირსიტყვიერ
 ად
დადეს და მის ყველა არსებით პირობაზე შეთანხმ დ
 ნენ.
1. ბათილია თუ არა მხარეებს შორის დადებული ხელშეკრულება? პასუხი დაასაბუთეთ.
2. წარმოადგენს თუ არა ნასყიდობის ხელშეკრულება გარიგებას? პასუხი დაასაბუთეთ.
3. საცილოდ ბათილი გარიგების რა სახეებს იცნობთ?

კაზუსი 10
კერესელიძესა და ჭანტურიას შორის გაფორმებულია ნასყიდობის ხელშეკრულება, რომ
ლის მიხედვითაც კერესელიძე ვალდებულია 1 ტონა კარტოფილი არაუგვიან ეს 2019 წლის
10 აპრილისა გადასცეს ჭანტურიას. ჭანტურია, თავის მხრივ, ვალდებულია, რომ შეთან
ხმებული საზღაურ
 ი 5000 ლარის ოდენობით გადაუხ ადოს გამყიდველს. გამყიდველმა
დათქმ ულ დროში არ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულება. ჭანტურიას აღარ აქვს ინტერესი
დაგვიან ებით მიღებული პროდუქტისა, რადგანც ის რესტორნების ქსელის მეაპტრ
 ონეა და
მას კარტოფილი კონკრ
 ეტული დღისთვის ესაჭიროებ ოდა. ჭანტურიამ წერილი გაუგზავნა
კერესელიძეს და შეატყობინა, რომ ის გადიოდ
 ა ხელშეკრულებიდან, რაზეც კერესელიძე
არ დაეთ
 ანხმ ა. ჭანტურიას მიაჩნია, რომ ამ მოცემულობაში მას კერსელიძის თანხმ ობა არ
ესაჭიროებ ოდა.
1. სწორია თუ არა ჭანტურიას მოსაზრება კერსელიძის თანხმ ობასთან დაკავშირებით. პა
სუხი დაას აბუთეთ.

კაზუსი 11
15 წლის დემეტრეს ბიძამ საწარმოს დამოუკ იდებლად გაძღოლის უფლება მიან იჭა. დემეტ
რე მეორე დღესვე შეუდგა საქმეს. 3 დღის გასვლის შემდეგ დემეტრეს უარი უთხრეს სახ
ლისთვის საძინებელი გარნიტურის მიყიდვაზე იმ საფუძვლით, რომ ის არასრულწლ
 ოვანია
და ქმედუუნ აროა.
1. ჰქონდა თუ არა დემეტრეს საწარმოს გაძღოლის უფლება?
2. რამდენად ქემდუუნაროა დემეტრე?

კაზუსი 12
ლიპარტელიანმა ლაღიძესგან შეიძინა ლაზერული ეპილაციის ძვირადღირებული აპარატი,
რომელიც საჯარო რეესტრ
 ის ეროვნული სააგ
 ენტოს მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალ
 ურ
ქონებრივ სიკეთეებზე უფლებათა რეესტრ
 შ ია დარეგისტრ
 ირებული. ლიპარტელიან ი გახდა
რა აპარატის მესაკუთრე, აღმოაჩ ინა, რომ გირავნობა, რომელიც გამყიდველის მიერ ნივ
თის საკუთრებაში ქონის დროს იყო წარმოშობილი, აპარატის მის საკუთრებაში გადასვლის
შემდეგ კვლავაც არსებობს.
1.

სწორად გადავიდა თუ არა გირავნობა ახალ შემძენზე?
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კაზუსი 13
ეგნატაშვილს სესხის ხელშეკრულება ჰქონდა გაფორმებული მაისურაძესთან. სესხის ხელ
შეკრულებიდან გამომდინარე მაისურაძის მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად გირავნობა
ჰქონდა დადებული ძამუკაშვილის ელექტრ
 ოაპ არატურას. ეგნატაშვილმა სესხის ხელშეკრუ
ლებიდან გამომდინარე თავისი ვალდებულება 1000 ლარის მაისურაძესთვის დაბრუნებისა
მაისურაძესთან შეთანხმ ების გარეშე გადააკ ისრა ჩაკვეტაძეს.
1. 	აქვს თუ არა მოვალეს უფლება კრედიტორის თანხმ ობის გარეშე მოახდინოს ვალის მე
სამე პირისთვის გადაკისრება?
2. 	რომელ მხარეებს შორის იდება ვალის გადაკისრების გარიგება?
3. 	რა ფორმით იდება ვალის გადაკისრების გარიგება?
4. 	რა ბედი ეწევა მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად გათვალისწინებულ გირავნობას ვალის
გადაკისრებისას?

კაზუსი 14
მამაცაშვილსა და ბერიძეს შორის გაფორმებულია უპროცენტო სესხის ხელშეკრულება,
რომლის ძალითაც ბერიძე ვალდებულია ნასესხები თანხა მამაცაშვილს ხელშეკრულების
გაფორმებიდან 1 წლის განმავლოვაში დაუბრუნოს. ბერიძეს თავდებად უდგას ლიპარტე
ლიან ი. ბერიძემ თავის ვალი კანონით დადგენილი წესით გადააკ ისრა მაისურაძეს.
1. 	რა ბედი ეწევა თადვებობას კაზუსში მოცემულ შემთხვევაში?
2. 	რა ბედი ეწევა მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალ
 ებას მოთხოვნის დათმობისას?

კაზუსი 15
მენაბდიშვილმა და ერემაძემ კანონით დადგენილი წესით დადეს აღნაგობის გარიგება.
გარიგების შესაბამისად ერემაძეს მიენ იჭა მენაბდიშვილის ნაკვეთზე ნაგებობის აშენების
უფლება. მოგვიან ებით ერემაძემ გელაშვილთან გაფორმებული ხელშეკრულებიდან გამომ
დინარე მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად გირავნობით დატვირთა აღნიშნული აღნაგობის
უფლება.
1. 	ვის წარმოეშ ობა საკუთრების უფლება აშენებულ ნაგებობაზე?
2. 	რა ფორმას ითვალისწინებს მოქმედი კანონმდებლობა აღნაგობის წარმოშობისათვის?
3. 	უშვებს თუ არა მოქმედი კანონმდ
 ებლობა აღნაგობის უფლების ვალდებულების უზრუნ
ველსაყოფად გამოყენებას? შესაძლებელია თუ არა აღნაგობის უფლების დაგირავება?

კაზუსი 16
გურიელსა და დარჯანიას შორის გაფორმებულია სერვიტუტის ხელშეკრულბა. ხელშეკრუ
ლების შესაბამისად, დარჯანია თავისთვის და თავისი ოჯახისთვის ბინად იყენებს გურიელ
 ის
სახლს.
1. 	რა სახის სერვიტუტთან გვაქვს მოცემულ შემთხვევაში საქმე?
2. 	სერვიტიტის რა სხეებს იცნობს მოქმედი კანონმდ
 ებლობა?
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კაზუსი 17
მანჯავიძემ და გიორგაძემ საჯარო რეესტრ
 შ ი, საჯარო რეესტრ
 ის სპეციალ
 ისტის თანდასწ
რებით შეადგინეს იპოთეკის ხელშეკრულება, რომელშიც გაითვალისწინეს, რომ ძირითა
დი ვალდებულების მოვალის მიერ შეუსრულებლობის შემთხვევაში, იპოთეკის საგნის რეა
ლიზაცია მოხდებოდა სასამართლოს გარეშე, ნოტარიუს ის მიერ გაცემული სააღსრ
 ულებო
ფურცლ
 ის საფუძველზე. აღნიშნული ხელშეკრულება დარეგისტრ
 ირდა საჯარო რეესტრ
 შ ი
და იპოთეკის საგანს დაედ
 ო იპოთეკა.
1. ძირითადი ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ექნება თუ არა იპოთეკარს
ნოტარიუს ისთვის სააღსრ
 ულებო ფურცლ
 ის გაცემის მოთხოვნით მიმართვის უფლება?
პასუხი დაას აბუთეთ.
2. იპოთეკის საგნის რეალ
 იზაციის რა გზებს ითვალისწინებს სამოქალაქო კოდექსი?

კაზუსი 18
მაგდა ბერიძემ საკონდიტრო მაღაზია „ტკბილ ქვეყანასთან“ გააფ
 ორმა ხელშეკრულება,
რომლის მიხედვითაც მაღაზიას მისთვის უნდა მიეწ ოდებინა 3 ტორტი და 500 ნაჭერი სხვა
დასხვ ა სახის ნამცვ ხარი. მაღაზიამ ხელშეკრულებით დადგენილ ვადებში მიაწ ოდა ბერიძეს
ტორტი და ნამცხვრები. თუმცა ყუთში 500 ნაჭრის ნაცვლად 495 ნაჭერი აღმოჩნდ
 ა.
1. 	აქვს თუ არა ბერიძეს ხელშეკრულებიდან გასვლის უფლება?
2. 	რა შედეგებს იწვევს ხელშეკრულებიდან გასვლა?

კაზუსი 19
ცარციძემ ავტომანქანების ბაზრობაზე კოპაძის ავტომანქანის შეძენა გადაწყვიტა და ამ უკა
ნასკნ ელთან ნასყიდობის ყველა არსებითი პირობა შეათ
 ანხმ ა, ამასთანავე, მყიდველმა
1500 ლარი ბეს სახით გადაუხ ადა გამყიდველს და შეუთ
 ანხმ დ
 ა, რომ ნასყიდობის ფასს
მეორ
 ე დღეს გადაიხდიდა და მანქანას წაიყვანდა. მეორ
 ე დღეს მისულ ცარციძეს, რომელ
საც თან ჰქონდა გამყიდველისთვის მისაცემი თანხა მანქანის ღირებულებას – 7000 ლარს
გამოკლებული 1500 ლარი, კოპაძემ განუცხადა, რომ ბეს თანხა ნასყიდობის ფასში არ
ითვლებოდა და რომ 7000 ლარი სრულად უნდა გადაეხ ადა მყიდველს.
1. 	შეესაბამება თუ არა კოპაძის მოთხოვნა მოქმედ კანონმდ
 ებლობას?
2. 	რა შედეგებს ითვალისწინებს მოქმედი კანონმდ
 ებლობა ბეს მიმღების და ბეს მიმცემის
მიერ ვალდებულების დარღვევის შემთხვევებში? შესაძლებელია თუ არა ასეთ დროს
ზიან ის ანაზღაურ
 ების მოთხოვნა?

კაზუსი 20
გელაშვილსა (კრედიტორი) და კაპანაძეს (მოვალე) შორის გაფორმებული იყო სესხის
ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც გაცემული იყო სავალო საბუთი. ვადამოსული
ვალდებულების შესრულების სანაცვლოდ გელაშვილმა კაპანაძეს სავალო საბუთის დაბრუ
ნებაზე უარი განუცხადა.
1. 	რის უფლებას ანიჭებს ასეთ დროს კანონმდ
 ებლობა მოვალეს?
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კაზუსი 21
დოლიძესა და შაბაშვილს შორის გაფორმდ
 ა ნარდობის ხელშეკრულება, რომლის მიხედ
ვითაც, დოლიძემ შაბაშვილის სასარგებლოდ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვე
ვაში შეთანხმ ებული ოდენობის პირგასამტეხლოს გადახდა იკისრა. დოლიძემ ვერ შეძლო
ვადამოსული ვალდებულების შესრულება. შაბაშვილი ითხოვს როგორც ვალდებულების
შესრულებას, ისე პირგასამტეხლოს გადახდასა და ზიან ის ანაზღაურ
 ებას?
1. 	აქვს თუ არა შაბაშვილს ერთდროულ
 ად ვალდებულების შესრულებისა და პირგასამტეხ
ლოს გადახდის მოთხოვნის უფლება?
2. 	აქვს თუ არა შაბაშვილს ერთდროულ
 ად ვალდებულების შესრულებისა და ზიან ის
ანაზღაურ
 ების მოთხოვნის უფლება?
3. ჩამოთვალეთ მოთხოვნის უზრუნველყოფის დამატებითი (ვალდებულებით-სამართლებ
რივი) საშუალ
 ებები.

კაზუსი 22
შპს „ანდამატსა“ და შპს „ექსვის“ შორის გაფორმდ
 ა მომსახურების ხელშეკრულება. ხელ
შეკრულებაში გაიწერა, რომ მომსახურების მიმღები – შპს „ექსვი“ მომსახურების გამ
წევს – შპს „ანდამატს“ წინსწ რ
 ებით უხდის 300 000 ლარს. ხელშეკრულებიდან გამომ
დინარე მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად შპს „ექსვის“ სურს იპოთეკით დაიტვირთოს შპს
„ანდამატის“ საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება. შპს „ანდამატს“ მიაჩნია, რომ კა
ნონმდ
 ებლობა ამის საშუალ
 ებას არ იძლევა, რადგანაც მოქმედი რეგულაციით მხოლოდ
იმ შემთხვევაშია აღნიშნული დაშვებული თუ ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარე ეროვნული
ბანკის ზედამხედველობას დაქვემდებარებული ფინანსური დაწესებულებაა.
1. 	შეესაბამება თუ არა მოქმედ კანონმდ
 ებლობას შპს „ანდამატის“ პოზიცია?
2. 	სავალდებულოა თუ არა სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე იპოთეკის ხელშეკ
რულების სანოტარო წესით დამოწმება?

კაზუსი 23
ჯალაღონიას ა და შპს „ინფო-კრედიტს“ შორის გაფორმებული სესხის უზრუნველსაყოფად
იპოთეკით არის დატვირთული მოვალის – ჯალაღონიას კუთვნილი კომერციულ
 ი ფართი.
შპს „ინფო-კრედიტმა“ რამდენჯერმე გააფრთ
 ხილა მოვალე, რადგანაც ეს უკანასკნ ელი
შესაბამისი გულმოდგინებით არ ზრუნავს იპოთეკის საგნის მოვლაზე, რაც იპოთეკის საგნის
ფასის შემცირებას იწვევს. მიუხ ედავად იპოთეკარის მოთხოვნისა ჯალაღონია მაინც ვერ
ასრულებს იპოთეკის საგნის მოვლის მოვალეობ ას.
1. 	რისი უფლება აქვს კაზუსში მოცემულ შემთხვევაში იპოთეკარს?
2. 	რას ნიშნავს ნივთის იძულებითი მართვა (სეკვესტრი) და რა შემთხვევაში უნდა მოხდეს
მისი გაუქმება?

კაზუსი 24
კომანდიტური საზოგადოებ ის დირექტორად პარტნ იორთა კრების გადაწყვეტილებით და
ნიშნულ იქნა ამავე საწარმოს კომანდიტი გიორგი მამასახლისი.
1. 	დაცულია თუ არა კანონმდ
 ებლობის მოთხოვნა?
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კაზუსი 25
შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ა „მერმისის“ წესდებაში მითითებულია, რომ
პატნიორ
 ებს არ აქვთ უფლება საკუთარი წილი ისე გაასხვ ისონ, რომ უპირატესი შესყიდვის
უფლება განახორციელ
 ონ სხვა პარტნ იორ
 ების მიმართ. შპს-ს პარტნ იორს უპირატესი შე
ყიდვის უფლების გვერდის ავლით სურს წილის გასხვ ისება, რადგანაც მიაჩნია, რომ წესდე
ბის აღნიშნული ჩანაწერი ბათილია.
1. 	სწორია თუ არა პარტნიორ
 ის პოზიცია?

კაზუსი 26
სააქციო საზოგადოებ ა „ლენტის“ აქციებ ის 5 პროცენტის მესაკუთრე პარტნ იორს უმრავლე
სობაში მყოფმა პარტნ იორმა (აქციათა 85% მესაკუთრე) განუცხადა, რომ აპირებდა მისი
აქციებ ის გამოსყიდვას. უმიცრესობაში მყოფ აქციონ ერს აქციებ ის გაყიდვა არ სურს, თუმცა
აქციათ
 ა 85% მესაკუთრემ განუმარტა, რომ მას არჩევანის უფლებას კანონი არ ანიჭებდა.
1. 	სწორია თუ არა აქციათ
 ა 85% მესაკუთრის განმარტება?

კაზუსი 27
კეჭაყმაძემ და მურჯიკნელმა მიწის ნაკვეთის ნასყიდობის ხელშეკრულება საჯარო რეესტ
რის ეროვნულ სააგ
 ენტოში, რეესტრ
 ის უფლებამოსილი წარმომადგენლის თანდასწრ
 ებით
გააფ
 ორმეს. ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ საკუთრების უფლების რეგისტრ
 აციის
თვის საჯარო რეესტრ
 ის წარმომადგენელმა მხარეებს განუმარტა, რომ საჭირო იყო სარე
გისტრ
 აციო მოსაკრებლის გადახდა. კეჭაყმაძე, რომელიც გამყიდველია, მიიჩნევს, რომ ამ
თანხის გადახდა მყიდველს – მურჯიკნელს ეკუთვნის. მურჯიკნელი, თავის მხრივ, კეჭაყმა
ძეს სთხოვს აღნიშნულს.
1. 	მოქმედი კანონმდ
 ებლობის მიხედვით, კაზუსში მოცემულ სიტუაც
 იაშ ი ვის ეკისრება მო
საკრებლის გადახდის ვალდებულება?
2. 	მოქმედი კანონმდებლობით ვის ეკისრება მოძრავი ნივთების გაყიდვის ხარჯების გაწევა?

კაზუსი 28
გულუამ და მეხაშიშვილმა 550 კილოგრამი ფორთოხლის ნასყიდობის ხელშეკრულება და
დეს ზეპირსიტყვიერ
 ად. მხარეებ ი შეთანხმ დ
 ნენ, რომ კილოგრამი ფორთოხლის ფასი 2
ლარი, ჯამში კი 1100 ლარი იქნებოდა. ხელშეკრულების პირობების თანახმად, გულუამ
დათქმ ულ დროსა და ადგილას მეხაშიშვილს მიუტ
 ანა ხელშეკრულების საგანი. შეთანხმ ე
ბისამებრ, მეხაშიშვილმა გულუას თანდასწრ
 ებით აწონა ფორთოხალი, რომელიც 490 კი
ლოგრამი აღმოჩნდ
 ა. მყიდველს და გამყიდველს წონასთან დაკავშირებით არაფერი უთ
ქვამთ. საღამოსთვის გულუას საბანკო ანგარიშზე 980 ლარი დაერ
 იცხა. გულუას მიაჩნია,
რომ მას 1100 ლარი ეკუთვნის, რადგანაც მეხაშიშვილმა ფორთოხლის პარტია აწონვის
შემდეგ ჩვეულებრივ მიიღო და მის წონაზე არაფერი უთქვ ამს. ამდენად, საკუთარი შესრუ
ლება გულუას ნაკლის მქონედ არ მიაჩნია.
1. 	განსაზღვრ
 ეთ, მოქმედი კანონმდ
 ებლობის მიხედვით, მოცემულ სიტუაც
 იაშ ი მყიდველს
რა უფლებამოსილება აქვს?
2. 	ნასყიდობის ხელშეკრულების მიზნებისთვის, რას ნიშნავს ნივთობრივად და უფლებრი
ვად უნაკლო ნივთი?
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კაზუსი 29
ცეცაძესა და აბესაძეს შორის ტელეფონის განვადებით ნასყიდობის ხელშეკრულება 1 წლის
ვადით ზეპირსიტყვიერ
 ად დაიდო, რომლის ძალითაც ცეცაძემ აბესაძეს გადასცა სამსუნგის
ფირმის მობილური ტელეფონი. მხარეებ ი შეთანხმ დ
 ნენ, რომ უშუალ
 ოდ ტელეფონის საბაზ
რო ფასის (1490 ლარის) გარდა, აბესაძე (მყიდველი) ცეცაძეს გადაუხდიდა განვადების
ყოველთვიურ პროცენტს 57 ლარის ოდენობით.
1. 	დაცულია თუ არა სამოქალაქო კოდექსით განვადებით ნასყიდობის ხელშეკრულების
დადებისთვის დადგენილი მოთხოვნები?
2. 	ნამდვილია თუ არა მოცემული გარიგება და რა თანხის გადახდის ვალდებულება ეკის
რება აბესაძეს?

კაზუსი 30
წივილაშვილსა და ჩიმაკაძეს შორის გაფორმებულია ბინის ქირავნობის 5 წლიანი ხელშეკ
რულება. ხელშეკრულებაში ჩადებულია პირობა, რომ ჩიმაკაძეს, როგორც დამქირავებელს,
აქვს ამ ბინის უპირატესი შესყიდვის უფლება, რომლის გასხვისების უფლებაც აქვს დამქირა
ვებელს. გამქირავებელმა ბინის გაყიდვა გადაწყვიტა. მან ჩოხელთან – პოტენციურ მყიდველ
თან შეთანხმ ებული პირობები ჩიმაკაძეს გააცნო და ამ პირობებით ბინის შეძენა შესთავაზა.
მითითებული პიროებების თანახმად, ჩოხელი ბინის სანაცვლოდ იხდიდა 45 000 ლარს და
დამატებით არემონტებდა გამყიდველის კუთვნილ ფართს. ჩიმაკაძეს მიაჩნია, რომ წივილაშ
ვილმა და ჩოხელმა მოილაპარაკეს და მისთვის გვერდის ავლის მიზნით მოიფიქრეს ფართის
გარემონტება, როგორც დამატებითი ვალდებულების კისრება, რამეთუ განსხვავებით ჩოხე
ლისგან, რომელიც ხელოსანია, მას არ შეუძლია სარემონტო სამუშაოების წარმოება.
1. 	ითვალისწინებს თუ არა მოქმედი კანონმდ
 ებლობა უპირატესი შესყიდვის უფლების სხვა
პირისთვის გადაცემის შესაძლებლობას?
2. რის უფლებას ანიჭებს, მოცემულ შემთხვევაში, მოქმედი კანონმდ
 ებლობა ჩიმაკაძეს?

კაზუსი 31
ჩიმაკაძემ შპს „ფამუქთან“ ხელშეკრულება გააფ
 ორმა, რომლის მიხედვითაც ჩიმაკაძე კომ
პანიის მდივნის ფუნქც
 იებს შეასრულებს და კომპანიის დირექტორს საოფ
 ისე მომსახურებას
გაუწ ევს კონკრ
 ეტული თანხის სანაცვლოდ. შპს „ფამუქმა“ ჩიმაკაძესთან 1-წლიანი მომსა
ხურების ხელშეკრულება გააფ
 ორმა.
1. 	სწორად გაფორმდ
 ა თუ არა მომსახურების ხელშეკრულება?
2. რა განსხ ვავებაა მომსახურების ხელშეკრულებასა და შრომის კონტრ
 აქტს შორის?

კაზუსი 32
ბახტაძესა და შპს „ლოტუსს“ შორის გაფორმებულია შრომის კონტრ
 აქტი, რომლის მიხედ
ვითაც ბახტაძე კომპანიაშ ი დამლაგებლის პოზიციაზ ეა დასაქმებული. შრომის კონტრ
 აქტშ ი
მითითებულია, რომ შრომის შინაგანაწესი ხელშეკრულების ნაწილია. შინაგანაწესში გაწე
რილია შრომის ანაზღაურების გაცემის წესი, რომელიც ეწინააღმდ
 ეგება ბახატაძესა და შპს
„ლოტუსს“ შორის გაოფრმ ებულ შრომის კონტრ
 აქტს.
1. მოცემულ შემთხვევაში, შრომის შიან აგანაწესის დებულებას მიენ იჭება უპირატესობა, თუ
შრომის კონტრ
 აქტის დებულებას?
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კაზუსი 33
დგებუაძესა და სს „ლოჯისტიკს” შორის 5 თვის ვადით ზეპისიტყვიერად გაფორმდა შრომის
კონტრაქტი გამოსაცდელი ვადით, რომლის მიხედვითაც დგებუაძე დასაქმდა სს „ლოჯისტიკში“.
3 თვის გასვლის შემდეგ დამსაქმებელმა ყოველგვარი ახსნის გარეშე, დგებუაძე გაუშვა სამსა
ხურიდან. დგებუაძეს მიაჩნია, რომ 5 თვის გასვლის შემდეგ დამსაქმებელს ყოველგვარი დასა
ბუთების გარეშე შეეძლო მისი სამსახურიდან გათავისუფლება, მაგრამ ვადაზე ადრე გაშვების
შემთხვევაში, დამსაქმებელი ვალდებულია დაასაბუთოს მისი გაშვების კანონიერება.
1. დასაშვებია თუ არა გამოსაცდელი ვადით შრომის კონტრ
 აქტის 5 თვის ვადით ზეპირად
დადება?
2. სწორია თუ არა დგებუაძ ის პოზიცია – ეკისრება თუ არა მოცემულ შემთხვევაში დამსაქ
მებელს გათავისუფლების საფუძვლ
 ების დასაბუთების ვალდებულება?

კაზუსი 34
შპს „კარაკალას” რეორგანიზაციის შედეგად გამოეყ ო შპს „კალა”, რომელმაც როგორც
დამოუკ იდებელმა სუბიექტმ ა ცალკე გააგრძ ელა ფუნქც
 იონ ირება. შპს „კალამ” რეორგა
ნიზაციიდან 1 წელში 3 ახალი დასაქმებული მიიღო სამსახურში და მათთან კონტრ
 აქტი 6
თვის ვადით გააფ
 ორმა.
1. წარმოადგენს თუ არა შპს „კალა” ე.წ. „დამწყებ საწარმოს“?
2. კაზუსში მოცემული გარემოებ ების გათვალისწინებით დასაქმებულებთან დადებული
შრომის კონტრ
 აქტი რა ვადით დადებულად მიიჩნევა?

კაზუსი 35
ბოლქვ აძე ოპერატორის პოზიციაზ ე დასაქმებული იყო შპს “წითელქუდაში”. დასაქმების
მე-9 თვეს დამსაქმებელმა ბოლქვ აძე სამსახურიდან სრულიად უსაფუძვლოდ გაათ
 ავი
სუფლა. ბოლქვ აძემ სასამართლოს მიმართა თავისი დარღვეულ
 ი უფლების აღსადგენად.
ბოლქვ აძემ დავა მოიგო და სასამართლოს გადაწყვეტილებით გათავისუფლებიდან 8 თვის
შემდეგ აღდგენილ იქნა თავის პოზიციაზ ე და დამსაქმებელს დაევ ალა იძულებით განაც
დურის ანაზღაურ
 ებაც. სამსახურში აღდგენიდან მე-5 დღეს ბოლქვ აძემ შვებულების აღება
მოინდომა. დამსაქმებელმა მას განუმარტა, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ მას მხოლოდ
9 თვე და 5 დღე აქვს ნამუშევარი, შვებულება არ ეკუთვნის.
1. შეესაბამება თუ არა დამსაქმებლის პოზიცია მოქემედ კანონმდ
 ებლობას?

კაზუსი 36
მანჯავიძე ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგად დასაქმებულია კერძო სკოლა
„ალიონში”. დამსაქმებელთან დადებულ შრომის კონტრ
 აქტშ ი მითითებულია, რომ შრომი
თი ურთიერთობის დასრულების შემდეგ დასაქმებულს ეკრძ ალება 6 თვის განმავლობაში
კონკურენტ დამსაქმებელთნ შრომით ურთიერთობაში შესვლა, რა დროსაც კერძო სკოლა
„ალიონი” მანჯავიძეს გადაუხდის შესაბამის ანაზღაურ
 ებას.
1. აქვს თუ არა კერძო სკოლა „ალიონს” შრომის კონტრ
 აქტშ ი ზემოთ აღნიშნული დანაწე
სის ჩადების უფლება?
2. მოქმედი კანონმდ
 ებლობის მიხედვით, რა შემთხვევაში შეუძლია დამსაქმებელს შეუზღუ
დოს დასაქმებულს შეთავსებით სამუშაოზ ე ხელშეკრულების დადების უფლება?
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კაზუსი 37
დოლიძესა და ა(ა)იპ 139-ე ბაგა-ბაღს შორის გაფორმებულია შრომის კონტრ
 აქტი. მითი
თებული კონტრ
 აქტის მიხედვით, დამსაქმებელს შეუძლია დასაქმებულთან გაფორმებული
შრომის კონტრ
 აქტის შეწყვეტა ხელშეკრულების მოშლის საფუძვლით, თუკი დამსაქმებელი
2 თვით ადრე წერილობით შეატყობინებს დასაქმებულს, ხელშეკრულების მოშლის შესახებ.
1. აქვს თუ არა დამსაქმებელს ზემოთ მითითებული საფუძვლით ხელშეკრულების შეწყვე
ტის უფლება?
2. შრომის კოდექსის მიხედვით, რა ვალდებულება აკისრია დამსაქმებელს, დასაქმებუ
ლისთვის შრომითი ურთიერთობის ორგანიზაციულ
 ი ცვლილების საფუძვლით შეწყვეტის
შესახებ 3 კალენდარული დღით ადრე გაფრთ
 ხილების შემთხვევაში?

კაზუსი 38
ლიზინგის ხელშეკრულების ფარგლ
 ებში, შპს „კომპასს”, როგორც ლიზინგის გამცემს ნას
ყიდობის ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული შპს „ინტერკომთან” – მიმწოდებელთან. მი
თითებული ხელშეკრულების საგანი კი ლიზინგის მიმღებმა ინდმეწარმე ლევან გიორგაძემ
უნდა მიიღოს. შპს „კომპასმა” და შპს „ინტერკომმა” მათ მიერ დადებულ ხელშეკრულება
ში, ლიზინგის საგნის მიწოდების პირობებთან დაკავშირებით გარკვ ეულ
 ი ცვლილება შეი
ტანეს ისე, რომ გიორგაძესთვის არაფერი უკითხვათ. გიორგაძეს მიაჩნია, რომ კომპანიებს
მისი თანხმ ობის გარეშე ცვლილების განხორციელ
 ების უფლება არ ჰქნოდათ. ლიზინგის
გამცემსა და მიმწოდებელს, თავის მხრივ, მიაჩნიათ, რომ ლიზინგის მიმღების თანხმ ობა
საჭირო არ იყო, რამეთუ აღნიშნული მითითებული იყო თავად ლიზინგის ხელშეკრულებაში.
1. კაზუსში მოცემული რომელი სუბიექტის პოზიციაა სწორი და რატომ?

კაზუსი 39
მაისურაძესა და დემეტრაძეს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით, მაისურა
ძემ დემეტრაძეს კონკრ
 ეტული ანაზღაურ
 ების სანაცვლოდ 5 ცალი ხის კარის დამზადება
შეუკვეთა. მას შემდეგ, რაც დემეტრაძემ კარების დასამზადებლად გარკვ ეულ
 ი სამუშაო
გასწია, მაისურაძემ სრულიად უმიზეზოდ უარი განაცხადა ხელშეკრულებაზე. დემეტრაძეს
მიაჩნია, რომ მაისურაძე უმიზეზოდ, შესაბამისი საფუძვლის მითითების გარეშე ვერ გავა
ხელშეკრულებიდან.
1. რა ხელშეკრულებასთან გვაქვს საქმე?
2. მოქმედი კანონმდ
 ებლობის მიხედვით, შეუძლია თუ არა მაისურაძეს ნებისმიერ დროს
საფუძვლის მითითების გარეშე უარი თქვას ხელშეკრულებაზე?

კაზუსი 40
ლიპარტიას – მეიჯარესა და დადიანს – მოიჯარეს შორის გაფორმებულია მიწის იჯარის
ხელშეკრულება, რომლის საგანსაც მიწასთან ერთად მისი ინვენტარიც წარმოადგენს. იჯა
რის პერიოდში, მიწაზე არსებული დანადგარი მწყობრიდან დადიან ისგან დამოუკ იდებელი
მიზეზების გამო გამოვიდა.
1. მოქმედი კანონმდ
 ებლობის მიხედვით, ვის ეკისრება დანადგარის გამოცვლის ვალდე
ბულება?
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კაზუსი 41
გოგიბერიძესა და ბახტაძეს შორის გაფორმებულია მიწის იჯარის ხელშეკრულება. მოიჯა
რე – ბახტაძე იჯარის მოქმედების ვადის განმავლობაში გარდაიცვალა. მის მემკვ იდრეებს
ხელშეკრულების მოშლა არ სურთ და მიაჩნიათ, რომ მოქმედი კანონმდ
 ებლობის მიხედ
ვით, მათ საიჯარო ურთიერთობის გაგრძელების მოთხოვნის უფლება აქვთ. თავის მხრივ,
გოგიბერიძეს, როგორც მეიჯარეს მიაჩნია, რომ მოიჯარის გარდაცვალებით ხელშეკრუ
ლება შეწყვეტილია და მოიჯარის მემკვ იდრეებს კანონმდ
 ებლობა საიჯარო ურთიერთობის
გაგრძ ელების მოთხოვნის უფლებას არ ანიჭებს.
1. აქვთ თუ არა მოქმედი კანონმდ
 ებლობის მიხედვით, მოიჯარის მემკვ იდრეებს საიჯარო
ურთიერთობის გაგრძ ელების მოთხოვნის უფლება?

კაზუსი 42
გეჯაძემ თავისი კუთვნილი ბინა გამოსყიდვის უფლებით მიჰყიდა ხუბულიას. გამოსყიდვის
ვადად განისაზღვრა 10 წელი, რომელიც მოგვიან ებით 3 წლით გაგრძ ელდა. აღნიშნულ პე
რიოდში გეჯაძემ გამოსყიდვის განხორციელ
 ება მოინდომა, მას მიაჩნია, რომ გამოსყიდვის
დროს მიყიდველი ასევე ვალდებულია დაუბრუნოს ნაყიდი ნივთი საკუთვნებელთან ერთად.
1. 	აკმაყოფილებს თუ არა მოქმედი კანონმდ
 ებლობის მოთხოვნებს კაზუსში მოცემული გა
მოსყიდვის უფლებით ნასყიდობის ხელშეკრულება? პასუხი დაას აბუთეთ.
2. 	სწორია თუ არა გეჯაძის პოზიცია საკუთვნებელთან მიმართებით?

კაზუსი 43
ზეპირი ფორმით დადებული თავდებობის ხელშეკრულებით ბალავაძე, როგორც თავდები
ჯინჯოლავას, როგორც მოვალეს, კრედიტორის წინაშე ვალდებულების შესასრულებლად
თავდებად დაუდგა. კრედიტორმა ბალავაძეს მიმართა და მისგან მოითხოვა დაკმაყოფი
ლება. ბალავაძემ უარი განუცხადა კრედიტორს დაკმაყოფილებაზე იმ მოტივით, რომ კრე
დიტორს არ უცდია ძირითადი მოვალის მიმართ იძულებით აღსრ
 ულება.
1. სწორია თუ არა ბალავაძის პოზიცია?
2. რა ფორმით იდება თავდებობის ხელშეკრულება?

კაზუსი 44
დევაძესა და ბოკერიას შორის სესხის ხელშეკრულება ზეპირსიტყვიერ
 ად დაიდო. მსესხებ
ლის – ბოკერიას ქონებრივი მდგომარეობ ა ხელშეკრულების დადების შემდეგ არსებითად
გაუა რ
 ესდა. შეშინებული გამსესხებელი – დევაძე დაუყ ონებლივ ითხოვს ვალის დაბრუნე
ბას. ბოკერიას კი მიაჩნია, რომ მისი ქონებრივი მდგომარეობ ის გაუა რ
 ესება არანაირ ზე
გავლენას არ მოახდენს სესხის ხელშკ ერულებიდან გამომდინარე შესრულებაზე, ამიტომაც
დევაძეს არა აქვს უფლება, ვალის დაბრუნება დაუყ ოვნებლივ მოითხოვოს.
1. აქვს თუ არა მოცემულ შემთხვევაში დევაძეს ვალის დაბრუნების დაუყ ონებლივ
მოთხოვნის უფლება?
2. რა ფორმას ითვალისწინებს სესხის ხელშკ ერულების დადებისთვის სამოქალაქო
კოდექსი?
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კაზუსი 45
15 წლის ჯორბენაძეს კანონიერმა წარმომადგენელმა თანხმ ობა მისცა საგაკვეთილო საა
თებისგან დამოუკ იდებელ დროს ემუშავა სკოლის ბიბლიოთკაში. მუშაობ ის 8 კვირის შემ
დეგ ჯორბენაძემ შეწყვიტა მითითებულ დამსაქმებელთან შრომითი ურთიერთობა. რამდე
ნიმე დღეში კი სულ სხვა სკოლის ბიბლიოთ
 ეკაში მოინდომა მუშაობ ის დაწყება.
1. აქვს თუ არა ჯორბენაძეს აღნიშნულის უფლება?
2. სჭირდება თუ არა ჯორბენაძეს კანონიერ
 ი წარმომადგენლის თანხმ ობის ხელახალი მო
პოვება?

კაზუსი 46
შპს „ბალუსა” და მისი დირექტორის გურამ სანიკიძის ცრუმაგიერ პირებად ცნობის მოთხოვ
ნით, შემოსავლების სამსახურმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში შუამდგომლობა
შეიტანა.
1. რომელი კოლეგიის განსჯ ადია აღნიშნული დავა?
2. სასარჩელო მოთხოვნის უზრუნველყოფის რა სახე გამოიყენება ხოლმე ასეთ დროს?

კაზუსი 47
შპს „თაუერსს“ ჰყავს ორი პარტნ იორ
 ი, ფიზიკური პირი და ერთი დირექტორი – დავით ახ
ვლედიან ი. დავით ახვლედიანმა მიმართა საჯარო რეესტრს და მოითხოვა დირექტორის
თანამდებობიდან გათავისუფლება. ამის შემდეგ საწარმოს არც ერთი აქტიურ
 ი დირექტორი
აღარ რჩებოდა. მარეგისტრ
 ირებელმა ორგანომ – საჯარო რეესტრ
 ის ეროვნულმა სააგ
 ენ
ტომ, დირექტორის განცხადების საფუძველზე, შპს „თაუერსს“ დაუდგინა ხარვეზი, როგორც
არასწორად რეგისტრ
 ირებულ საწარმოს. პარტნ იორ
 ებმა აღნიშნული ხარვეზი არ აღმოფხ
ვრეს, კერძოდ, არ დანიშნეს ახალი დირექტორი.
1. 	რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ პარტიორ
 ებმა დადგენილ ვადაში არ დანიშნეს ახალი დი
რექტორი?

კაზუსი 48
დავით ჯოლოგუა 2013 წლის 3 იანვრიდან 2017 წლის 5 იანვრის ჩათვლით იყო საწარმოს
ხელმძ ღვნელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი. აღნიშნული საწარმოს
საქმიან ობა იყო პურ-ფ
 უნთუშეულ
 ის რეალ
 იზაცია. 2017 წლის 3 იანვარს იგი დაინიშნა შპს
„ბეიქერსის“ ხელმძ ღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირად. ორი
ვე საწარმო ახორციელ
 ებდა იდენტურ საქმიან ობას. შპს „ბეიქერსთან“ ხელშეკრულების
დადებისას, მისთვის ცნობილი იყო ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ. საბოლოოდ, დავით
ჯოლოგუას ა და შპს „ბეიქერს“ შორის დადებულმა ხელშეკრულებამ ზიან ი მოუტ
 ანა საზო
გადოებ ას.
1. 	„მეწარმეთა შესახებ’’ საქართველოს კანონის მიხედვით, რისი ვალდებულება აქვს დამ
რღვევ – დავით ჯოლოგუას?
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კაზუსი 49
ოთხმა ფიზიკურმა პირმა გადაწყვიტა შეზღუდული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის დაფუ
ძება. მათ ამ მიზნით შეადგინეს ინდივიდუალ
 იზებული 211წესდება, სადაც საწარმოს ყველა
სავალდებულო რეკვიზიტი განისაზღვრა. წესდებით პარტნ იორ
 ებმა განსაზღვრეს, რომ მათ
მომავალში შეუზღუდავად, ერთმანეთთან შეთანხმ ების გარეშე შეეძლებათ თავიანთ საკუთ
რებაში არსებული წილის გასხვ ისება და არც ერთ პარტნ იორს არ ექნება წილის უპირატესი
შესყიდვის უფლება, იქნება ეს სასყიდლიან ი თუ უსასყიდლო ფორმით გასხვ ისება.
1. 	„მეწარმთა შესახებ’’ საქართველოს კანონის შესაბამისად, შესაძლებელია თუ არა, აღ
ნიშნულ დათქმ ას ითვალისწინებდეს საწარმოს წესდება?

კაზუსი 50
სააქციო საზოგადოებ ა „დომინოს“, რომელიც არ არის „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შე
სახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ანგარიშვალდებული საწარმო, ჰყავს 60
ჩვეულ
 ებრივი და პრივილეგირებული აქციის მქონე აქციონ ერი. ისინი აწარმოებ ენ აქციათ
ა
რეესტრს. ამისთვის მათ არ ჰყავთ დამოუკ იდებელი რეგისტრ
 ატორი და აქციათ
 ა რეესტრ
 ის
წარმოებ ას თავად ახორციელ
 ებენ.
1. 	რა შემთხვევაშია უფლებამოსილი სააქციო საზოგადოებ ა აქციათ
 ა რეესტრ
 ი აწარმოოს
თავად და რა შემთხვევაშია ვალდებული, ჰყავდეს დამოუკ იდებელი რეგისტრ
 ატორი?

კაზუსი 51
ფიზიკურმა პირებმა გადაწყვიტეს სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის დაფუძ
ნება, წესდების შესაბამისად განისაზღვრა ორი პარტნ იორ
 ი- დავით გობეჯიშვილი და ნინო
ასანიძე. მათ განსაზღვრეს საწარმოს სახელწოდება, შპს „დნ“.
1. 	შეესაბამება თუ არა პარტნ იორ
 ების მიერ განსაზღვრული სახელწოდება მოქმედი კა
ნონმდ
 ებლობის მოთხოვნებს? პასუხი დაას აბუთეთ.

კაზუსი 52
დავით შალიკაშვილმა გადაწყიტა კომანდიტური საზოგადოებ ის დაფუძნება. წესდების შესა
ბამისად განისაზღვრა, რომ ის იქნება კომანდიტის სტატუსის მქონე პარტნ იორ
 ი და მას არ
ეყოლება სხვა პარტნ იორ
 ი.
1. 	შესაძლებელია თუ არა, კომანდიტური საზოგადოებ ა დააფ
 უძნოს ერთმა პირმა? ჩამოთ
ვალეთ მეწარმე სუბიექტები, რომელთა დაფუძნებაც შეუძლია მხოლოდ ერთ პირს.

კაზუსი 53
შპს „ბენეს“ ერთ-ერთმა პარტნ იორმა გიორგი გიორგაძემ თავისი წილი ლევან მაისურაძეს
მიჰყიდა. აღნიშნული ცვლილების დარეგისტრ
 ირების მიზნით მარეგისტრ
 ირებელ ორგანოს
წარედგინა წილის ნასყიდობის ხელშეკრულება და პარტნ იორთა კრების ოქმი. მარეგისტ
რირებელმა ორგანომ დაადგინა ხარვეზი.
1. რა საფუძვლით დაადგენდა მარეგისტრ
 ირებელი ორგანო ხარვეზს თუ გავითვალისწი
ნებთ, რომ შპს „ბენე“ 2022 წლის იანვარში დაფუძნებული საწარმოა?
2. მოქმედი მეწარმეთა შესახებ კანონის თანახმად, რა შემთხვევაში არ აქვს უფლება სა
წარმოს გასცეს დივიდენდი?
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კაზუსი 54
შპს „მნათემ“ და შპს „დოლჩევიტამ“ კომანდიტური საზოგადოების დაფუძნება გადაწყვიტეს.
1. 	აქვს თუ არა 2 შპს-ს კომანდიტური საზოგადოებ ის დაფუძნების უფლება?
2. 	რა მოთხოვნებს ითვალისწინებს მოქმედი მეწარმეთა შესახებ კანონი იმ სოლიდარული
პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის საფირმო სახელწოდებასთან მიმართებით, რომელ
საც მხოლოდ ისეთი პარტნ იორ
 ები ჰყავს, რომელთა პასუხისმგ
 ებლობა შეზღუდულია?

კაზუსი 55
შპს „ბაგი“ მესამე კატეგორიის ნავთობის მომპოვებელი საწარმოა. ბუღალტრ
 ული აღრიცხ
ვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა კომპანიას სახელმწ იფოს
მიმართ განხორციელ
 ებული გადახდების შესახებ ანგარიშგების წარდგენა მოსთხოვა.
1. 	შეესაბამება თუ არა სამსახურის მოთხოვნა მოქმედ კანონმდ
 ებლობას?
2. 	რას ნიშნავს აბრევიატურა სდპ?

კაზუსი 56
გამყიდველსა და მყიდველს შორის გაფორმდა საერთაშორისო გადაზიდვის ხელშეკრულება
INCOTERMS 2020-ის რედაქციით DDP ტერმინის ქვეშ.
1. 	რა ტიპის ტრანსპ ორტისთვის არის განკუთვნილი DDP ტერმინი INCOTERMS 2020-ის
რედაქციით?

კაზუსი 57
მჟავანაძემ შპს „კამპა ლიზინგთ
 ან“ ლიზინგის ხელშეკრულება გააფ
 ორმა, რომლის მი
ხედვითაც მჟავანაძემ ლიზინგის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2 კვირის ვადაში შპს
„ბარაკუდასგან“ საბეჭდი აპარატურა უნდა მიიღოს. მჟავანაძემ ლიზინგის საგანი დადგე
ნილ ვადებში მიიღო, თუმცა წინასწარ დადგენილ და შეთანხმ ებულ გადახდის გრაფიკს
სისტემატურად არღვევს. შპს „კამპა ლიზინგს“ ლიზინგის ხელშეკრულების მოშლა სურს.
მჟავანაძეს მიაჩნია, რომ ლიზინგის გამცემს მხოლოდ ზიან ის ანაზღაურ
 ების მოთხოვნის
უფლება აქვს და არა ხელშეკრულების მოშლის.
1. 	შეესაბამება თუ არა მჟავანაძის პოზიცია მოქმედ კანონმდ
 ებლობას?
2. 	დასაშვებია თუ არა ლიზინგის საგნის ხელმეორედ გაცემა ლიზინგით?

კაზუსი 58
გიორგი გიორგაძესა და შპს „ლეგას“ შორის 3 თვის ვადით ზეპირი ფორმით გაფორმდ
 ა
შრომითი ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც გიორგაძე კომპანიის IT სამსახურში სა
ტიჟიორ
 ად დაინიშნა. სტაჟირების განმავლობაში გიორგაძე ანაზღაურ
 ებას არ იღებდა. 3
თვის გასვლის შემდეგ, გიორგაძესთან კვლავ გაფორმდ
 ა ანაზღაურ
 ების გარეშე სტაჟირე
ბის ხელშეკრულება, ამჯერად 9 თვის ვადით.
1. 	დაცულია თუ არა მოცემულ შემთხვევაში შრომის კოდექსით დადგენილი შრომის კონტ
რაქტის ფორმის მოთხოვნა?
2. 	შეესაბამება თუ არა მოქმედ კანონმდ
 ებლობას გიორგაძესთვის ანაზღაურ
 ების გარეშე
სტაჟირების ხელშეკრულების მეორ
 ეჯერ გაფორმება?
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კაზუსი 59
კეკელიძე შპს „კნაუფში“ გაყიდვების მენეჯერის პოზიციაზ ეა დასაქმებული. კეკელიძეს ხში
რად უწევს მივლინებით სხვადასხვ ა ქალაქებსა და ქვეყნებში სიარ
 ული. ერთ-ერთ წელს მას
60 სამუშაო დღის მივლინებებში გატარება მოუწ ია. კეკელიძეს პრეტენზია არ ჰქონია და
თანახმა იყო აღნიშნული დღეებ ის განმავლობაში სამუშაო ადგილის დროებ ით შეცვლაზე.
მხარეებს შორის გაფორმებულ შრომის კონტრ
 აქტშ ი მივლინებასთან დაკავშირებით შრო
მის კოდექსის რეგულაციისგან განსხ ვ ავებული არაფერია მითითებული.
1. 	უშვებს თუ არა მოქმედი შრომის კანონმდ
 ებლობა 60 სამუშაო დღის განმავლობაში და
საქმებულის მივლინებაში ყოფნას?
2. 	შეუძლია თუ არა დამსაქმებელს დასაქმებული მივლინებაში გაგზავნოს მასთან ხელშეკ
რულების გაფორმებიდან 1 თვის შემდეგ?

კაზუსი 60
შპს „დაკიმ“ კომანდიტური საზოგადოებ ა „ლიანა ბრეგვაძის“ წინააღმდ
 ეგ, რომელსაც 1
კომპლ
 ემენტარი და 3 კომანდიტი ჰყავს, სარჩელი შეიტანა და მათ შორის გაფორმებული
მომსახურების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის კომანდიტური საზოგადოე
ბისთვის დაკისრება მოითხოვა. სასამართლომ სარჩელი დააკმაყოფილა და კომანდიტურ
საზოგადოებ ას შპს „დაკისთვის“ 20 000 ლარის გადახდა დააკ ისრა. კომანდიტური საზო
გადოებ ის ქონება მხოლოდ 5000 ლარის ღირებულებისაა. სასამართლოს გადაწყვეტილე
ბის აღსრ
 ულება კომპლ
 ემენტარი ლიან ა ბრეგვაძის პირადი ქონებიდან განხორციელდა.
ბრეგვაძე მიიჩნევს, რომ ის მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნებოდა საზოგადოებ ის ვალდებუ
ლებებისთვის თავისი ქონებით პასუხისმგ
 ებელი, თუკი პასუხისმგ
 ებლობის შეზღუდვის სა
მართლებრივ ფორმას ბოროტად გამოიყენებდა, რაც მას არ განუხორციელ
 ებია.
1. 	შეესაბამება თუ არა მოქმედ კანონმდ
 ებლობას ლიან ა ბრეგვაძის პოზიცია?

285

X თავი

კაზუსების პასუხები
კაზუსი 1
1. 	არ შეეს აბამება, რადგანაც უფლებაუნ არიან ობის ჩამორთმევა დაუშვებელია. ფსიქიკუ
რი აშლილობის გამო ქმედუუნ აროდ ცნობის უფლებაც არ ჰქონდა სასამართლოს, რა
მეთუ სასამართლო ასეთ პირებს მხარდაჭერის მიმღებად ცნობს.
2. 	ქმედუნარიან ობა ეს არის ფიზიკური პირის უნარი, თავისი ნებითა და მოქმედებით სრუ
ლი მოცულობით შეიძინოს და განახორციელ
 ოს სამოქალაქო უფლებები და მოვალე
ობები. იურიდიულ
 ი პირის შემთხვევაში უფლებაუნ არიან ობა და ქმედუნარიან ობა ერ
თმანეთისგან მკვეთრად გამიჯნული კატეგორიები არ არის, რამეთუ იურიდიულ პირს
ორთავე რეგისტრ
 აციის მომენტიდან წარმოეშ ობა.
3. 	ფიზიკური პირის უფლებაუნ არიან ობა – უნარი, ჰქონდეს სამოქალაქო უფლებები და
მოვალეობ ები, წარმოიშობა დაბადების მომენტიდან. ფიზიკური პირის უფლებაუნ არია
ნობა წყდება მისი გარდაცვალებით. გარდაცვალების მომენტად ითვლება თავის ტვინის
ფუნქც
 იონ ირების შეწყვეტა.
კაზუსი 2
1. 	ის პირი, რომელმაც გარდაცვლილად გამოცხადებულის ქონება სასყიდლით შეიძინა,
ვალდებულია დაუბრუნოს მას ეს ქონება, თუ დამტკ იცდება, რომ ქონების შეძენისას მან
იცოდა, რომ გარდაცვლილად გამოცხადებული პირი ცოცხალი იყო. ამდენად, გასარკ
ვევია ფლობდა თუ არა სისაურ
 ი ინფორმაციას ლესელიძის მდგომარეობ ის შესახებ.
2. 	– პირის საცხოვრებელ ადგილას არ მოიპოვება ცნობები 5 წლის განმავლობაში.
	- პირი უგზო–უკვლოდ დაიკარგა ისეთ გარემოებ აში, რომელიც სიკვდილს უქადდა/სა
ვარაუდ
 ოა მისი დაღუპვა უბედური შემთხვევის გამო და ასეთი ცნობები არ მოიპოვება 6
თვის განმავლობაში.
	- სამხედრო ან სხვა პირი საომ არ მოქმედებებთან დაკავშირებით უგზო–უკვლოდ დაი
კარგა და საომ არი მოქმედებების დამთავრების დღიდან გასულია არანაკლებ 2 წელი.
კაზუსი 3
1. 	დაცულია, რადგანაც კერძო სამართლის იურიდიულ პირს კანონით აუკრძ ალავი ნების
მიერ
 ი საქმიან ობის განხორციელ
 ების უფლება აქვს.
2. 	საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს აქვს სპეციალ
 ური უფლებაუნ არიან ობა, რაც იმას
ნიშნავს, რომ მხოლოდ კანონით ან სადამფუძნებლო დოუმ ენტით გათვალისწინებული
საქამიან ობის განხორციელ
 ების უფლება აქვს. ხოლო კერძო სამართლის იურიდიულ
 ი
პირის უფლებაუნ არიან ობა ზოგადია, რაც მას კანონით აუკრძ ალავი ნებსმ იერ
 ი საქმია
ნობის განხორციელ
 ების უფლებამოსილებას ანიჭებს.
კაზუსი 4
1. 	ერთობლივი საქმიან ობა, იგივე ამხანაგობა იურიდიულ პირს არ წარმოადგენს, თუმცა
მისი წევრების მეშვეობ ით მას სასამართლო დავებში მონაწილეობ ა შეუძლია.
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კაზუსი 5
1. არა, არ შეეს აბამება, რადგანაც სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, წილი ქონების ან
უფლების სახით შეიძლება გადაეც
 ეს მესამე პირს ხელშეკრულების სხვა მონაწილეთა
თანხმ ობით. ამასთან, უარი თანხმ ობაზე დაიშვება მხოლოდ პატივსადები მიზეზის არსე
ბობისას.
2. თუ ხელშეკრულება სხვა რამეს არ ითვალისწინებს, ხელშეკრულების მონაწილეებ ი ერ
თობლივად უძღვებიან საქმეებს და წარმოადგენენ ამხანაგობას მესამე პირებთან ურ
თიერთობაში.
კაზუსი 6
1. 	გაქარწყლდება, რადგანაც სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, წარმომადგენლობითი
უფლებამოსილება ქარწყლდ
 ება უფლებამოსილების გამცემი პირის მხარდაჭერის მიმ
ღებად ცნობით, თუ მას მხარდაჭერა წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების ან ქო
ნების განკარგვ ის უფლების განსახორციელ
 ებლად დაუწ ესდა.
2. 	კანონის საფუძველზე.
კაზუსი 7
1. 	დიახ, უშვებს. კაზუსში მოცემულია პირობითი გარიგების მაგალითი პოზიტიურ
 ი პირო
ბით.
2. 	არა, სამოქალაქო კოდექსი პირობითი გარიგებებისთვის ცალკე რაიმე ფორმას სავალ
დებულო წესით არ ადგენს, თუკი თავად კონკრ
 ეტული გარიგებისთვის არ არის დადგე
ნილი სავალდებულო წერილობითი ფორმა.
კაზუსი 8
1. 	ა(ა)იპ-ს მხოლოდ სსიპ-ად გარდაქმნ ა შეუძლია.
2. 	დიახ, უშვებს დამხმ არე ხასიათ
 ის სამეწარმეო საქმიან ობის განხორციელ
 ების შესაძ
ლებლობას.
კაზუსი 9
1. 	გარიგება ფორმადაუცველია, ამიტომაც ის ბათილია.
2. 	დიახ წარმოადგენს, ყველა ხელშეკრულება გარიგებაა.
3. 	შეცდომით, მოტყუებ ით და იძულებით დადებული გარიგებები
კაზუსი 10
1. 	სწორია, რადგანაც ჭანტურია ხელშეკრულებიდან გასვლას ახორციელ
 ებს. სახეზე
გვაქვს ცალმხრ
 ივი ნების გამოვლენა, რომლისთვისაც საკმარისია, რომ ის მხარეს მი
უვიდეს.
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კაზუსი 11
1. 	არ ჰქონდა. ხსენებული ნიშნით ემანსიპირებისთვის პირი 16 წელს უნდა იყოს მიღწეული,
ასევე გასარკვევია, რამდენად წარმოადგენს ბიძა მის კანონისმიერ წარმომადგენელს.
2. 	შეზღუდულქმ ედუნარიან ია.
კაზუსი 12
1. 	დიახ, რადგანაც გირავნობა ნივთზეა წარმოშობილი და მესაკუთრის ცვლილების მიუხ ე
დავად ის მაინც ქმედითია და მიჰყვ ება ნივთს.
კაზუსი 13
1. 	არა, რადგანაც თუ ვალის გადაკისრებაზე მესამე პირი და მოვალე შეთანხმ დ
 ნენ, მისი
გადაკისრების ნამდვილობა მოთხოვნის მფლობელის თანხმ ობაზეა დამოკიდებული.
2. 	შეიძლება დაიდოს როგორც კრედიტორსა და ახალ მოვალეს შორის, ისე ძველსა და
ახალ მოვალეებს შორის.
3. 	ვალის გადაკისრება ფორმათავისუფალი გარიგებაა.
4. 	ვალის გადაკისრებისთანავე წყდება მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად გათვალისწინებუ
ლი გირავნობა, თუკი დამგირავებელი არ განაცხადებს თანხმ ობას ამ ურთიერთობის
გაგრძ ელებაზე.
კაზუსი 14
1. 	შეწყედება, თუკი თავდები – ლიპარტელიან ი არ განაცხადებს თანხმ ობას ამ ურთიერ
თობის გაგრძ ელებაზე.
2. 	მოთხოვნის დათმობით ახალ მფლობელზე გადადის მისი უზრუნველყოფის საშუალ
 ებე
ბიცა და მოთხოვნასთან დაკავშირებული სხვა უფლებებიც.
კაზუსი 15
1. 	საკუთრების უფლება წარმოეშ ობა მეაღნაგეს – ერემაძეს.
2. 	აღნაგობის გარიგება უნდა დაიდოს წერილობით და დარეგისტრირდეს საჯარო რეესტრში.
3. 	უშვებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, მხოლოდ იპოთეკით და არა გირავ
ნობით დატვირთვა, რადგანაც აღნაგობა იზიარ
 ებს უძრავი ნივთებისთვის დადგენილ
სამართლებრივ რეჟიმს.
კაზუსი 16
1. 	სახეზეა პირადი სერვიტუტი.
2. 	პირადი და საგზაო სერვიტუტი.
კაზუსი 17
1. 	არა, რადგანაც მსგავსი შინაარსის შემცვ ელი იპოთეკის ხელშეკრულება აუცილებლად
სანოტარო წესით დამოწმებას მოითხოვს.
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2. 	უძრავი ქონების სპეციალ
 ისტის მეშვეობ ით აუქციონზე გაყიდვა; ნოტარიუს ის მიერ გაცე
მული სააღსრ
 ულებო ფურცელი; მხარეთა შორის შეთანხმ ებული აუქციონ ისგან განსხ ვ ა
ვებული წესი; იპოთეკის საგნის აუქციონზე იძულებით გაყიდვა სასამართლოს გადაწყ
ვეტილების საფუძველზე.
კაზუსი 18
1. 	არა, რადგანაც ვალდებულების დარღვევა უმნიშვნელო იყო.
2. 	მიღებული შესრულება და სარგებელი მხარეებს უბრუნდებათ.
კაზუსი 19
1. 	არ შეეს აბამება, ბეს თანხა ნასყიდობის ფასში ითვლება.
2. 	თუკი ვალდებულებას ბეს მიმცემი დაარღვევს ის კარგავს ბეს თანხას, ამასთან, ბე ჩაით
ვლება ზიან ის ანაზღაურ
 ების ანგარიშში.თუ ვალდებულებას ბეს მიმღები დაარღვევს მან
ორმაგად უნდა დააბრუნოს თანხა, ამასთან, ბეს მიმცემს შეუძლია მოითხოვოს ზიან ის
ანაზღაურ
 ება.
კაზუსი 20
1. 	მოვალეს შეუძლია არ განახორციელ
 ოს შესრულება, ასეთ დროს ვადაგადამცილებ
ლად კრედიტორი ჩაითვლება.
კაზუსი 21
1. 	არა, არ აქვს.
2. 	დიახ, აქვს.
3. 	პირგასამტეხლო, ბე, მოვალის გარანტია.
კაზუსი 22
1. არა, რადგანაც ამ ტიპის შეზღუდვა მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოქმედებს თუ იპოთე
კით ხდება ფიზიკურ პირზე გასაცემი/გაცემული სესხის/კრ
 ედიტის ხელშეკრულებიდან
გამომდინარე მოთხოვნის უზრუნველყოფა.
2. დიახ, სავალდებულოა, თუმცა სანოტარო დამოწმების წესი არ ვრცელდება კომერცი
ული ბანკის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისა და არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებუ
ლების − საკრედიტო კავშირის მოთხოვნების უზრუნველსაყოფად დადებულ იპოთეკის
ხელშეკრულებებზე.
კაზუსი 23
1. 	იპოთეკარს შეუძლია მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს მისთვის ნივთის სამარ
თავად გადაცემა.
2. 	იძულებითი აღსრ
 ულებისათვის უფლებამოსილი იპოთეკარის განცხადების საფუძველ
ზე სასამართლოს შეუძლია აუქციონზე იძულებითი გასხვ ისების ნაცვლად დაადგინოს
ნივთის იძულებითი მართვა (სეკვესტრი). ასეთ შემთხვევაში სასამართლო მართვის
ფუნქც
 იას გადასცემს მმართველს, რომელიც შეიძლება იყოს იპოთეკარიც. იძულებითი
მართვა უნდა გაუქმდ
 ეს, როდესაც კრედიტორი დაკმაყოფილებულია ან აშკარაა, რომ
მართვის გზით კრედიტორის დაკმაყოფილება ვერ მოხერხდ
 ება.
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კაზუსი 24
1. 	არა, კომანდიტურ საზოგადოებ აში ხელმძ ღვანელობის უფლება აქვთ პერსონალურად
პასუხისმგ
 ებელ პარტნ იორებს (კომპლემენტარებს), თუ პარტნ იორთა გადაწყვეტილე
ბით სამეწარმეო საზოგადოებ ის ხელმძ ღვანელად სხვა პირი არ დაინიშნება.
კაზუსი 25
1. 	არა, ასეთი ჩანაწერი ბათილი არ არის, რამეთუ კანონი პირდაპირ ითვალისწინებს უპი
რატესი შესყიდვის უფლების წესდებით გაწერის შესაძლებლობას.
კაზუსი 26
1. არ არის სწორი. თუ აქციებ ის შეძენის შედეგად აქციონ ერს საკუთრებაში აქვს სააქციო
საზოგადოებ ის ხმების 95%-ზე მეტი, მხოლოდ ამ შემთხვევაში აქვს მას უფლება, სა
მართლიან ფასად გამოისყიდოს სხვა აქციონ ერთა აქციებ ი.
კაზუსი 27
1. 	მიწის ნაკვეთისა და სხვა უძრავი ნივთის გამყიდველს ეკისრება ნასყიდობის ხელშეკ
რულების გაფორმების, საჯარო რეესტრ
 შ ი რეგისტრ
 აციისა და ამისათვის აუცილებელი
საბუთების წარდგენის ხარჯები, თუ მხარეთა შეთანხმ ების საფუძველზე ხელშეკრულე
ბით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. ამდენად, თუკი მხარეებ ი ხელშეკრულებით
განსხ ვ ავებულ წესზე არ შეთანხმ ებულან, რეგისტრ
 აციის მოსაკრებლის გადახდა კეჭაყ
მაძეს ეკისრება.
2. 	მოძრავი ნივთის შემთხვევაში, გაყიდული ნივთის გადაცემასთან დაკავშირებული ხარჯე
ბი, კერძოდ, აწონის, გაზომვისა და შეფუთვის ხარჯები, ეკისრება გამყიდველს, ხოლო
ხელშეკრულების დადების ადგილიდან სხვა ადგილზე საქონლის მიღებისა და გადაგზავ
ნის ხარჯები – მყიდველს, თუ ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
კაზუსი 28
1. 	თუ გამყიდველმა მყიდველს იმაზე ნაკლები რაოდ
 ენობით მიაწ ოდა საქონელი, ვიდ
რე ეს ხელშეკრულებით იყო გათვალისწინებული, სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით,
მყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას საქონლის მიღებაზე; ხოლო, იმ შემთხვევაში, თუ
მყიდველი მიიღებს ასეთ საქონელს, მაშინ ფასს გადაიხდის სახელშეკრულებო ფასის
პროპორციულ
 ად. ამდენად, მყიდველის ქცევა მოცემულ კაზუსში მოქმედი კანონმდ
 ებ
ლობის შესაბამისია.
2. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ნივთი ნივთობრივად უნაკლოა, თუ იგი შეთანხმ ებუ
ლი ხარისხისაა. ხოლო თუ ხარისხი მხარეებს შორის წინასწარ არ არის შეთანხმ ებული,
მაშინ ნივთი უნაკლოდ მიიჩნევა, თუკი იგი ვარგისია ხელშეკრულებით გათვალისწინე
ბული ან ჩვეულ
 ებრივი სარგებლობისათვის. ნაკლს ასვე უთანაბრდ
 ება, თუ გამყიდველი
გადასცემს ნივთის მხოლოდ ერთ ნაწილს, სულ სხვა ნივთს, მცირე რაოდ
 ენობით ან, თუ
ნივთის ერთი ნაწილი ნაკლის მქონეა, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ნაკლი არსებით
გავლენას ვერ მოახდენს შესრულებაზე. ხოლო, ნივთი უფლებრივად უნაკლოა, თუ მე
სამე პირს არ შეუძლია მყიდველს პრეტენზია განუცხადოს, თავისი უფლებების გამო.
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კაზუსი 29
1. არ არის დაცული, რადგან განვადებით ნასყიდობის ხელშეკრულება აუცილებლად წერი
ლობით ფორმით იდება, რომელშიც გათვალისწინებულ უნდა იქნეს კანონით დადგენი
ლი პირობები.
2. მიუხ ედავად იმისა, რომ სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, განვადებით ნასყიდობის
ხელშეკრულება ფორმასავალდებულო გარიგებას წარმოადგენს და აუცილებელია მისი
წერილობითი ფორმით დადება, თუკი გამყიდველი მყიდველს ნივთს გადასცემს, მა
შინ ხელშეკრულება დადებულად იქნება მიჩნეულ
 ი და ფორმის ნაკლი გამოსწორდება.
ასეთ შემთხვევაში, აბესაძე ვალდებული იქნება გადაიხადოს მხოლოდ ხელშეკრულების
ფასი – 1490 ლარი და არა პროცენტი.
კაზუსი 30
1. სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, უპირატესი შესყიდვის უფლება არც სხვა პირს გადა
ეცემა და არც მემკვ იდრეობ ით გადადის. თუმცა, აღნიშნული დანაწესი დისპოზიციურ
 ია,
რაც იმას ნიშნავს, რომ მხარეებს შეუძლიათ განსხ ვ ავებულ წესზე შეთანხმ ებაც.
2. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, თუ მესამე პირმა ხელშეკრულებით იკისრა დამა
ტებითი ვალდებულება, რომლის შესრულების შესაძლებლობაც უპირატესი შესყიდვის
უფლების მქონეს არა აქვს, მაშინ მან, დამატებითი ვალდებულების ნაცვლად, უნდა
გადაიხადოს მისი ღირებულება. ამდენად, ჩიმაკაძეს შეუძლია სარემონტო სამუშაოე 
ბის უშუალ
 ოდ განხორციელ
 ების ნაცვლად, მოახდინოს ამ მომსახურების ღირებულე
ბის თანხის გადახდა. იმ შემთხვევაში, როცა შეუძლებელია დამატებითი ვალდებულების
ფულადი შეფასება, მაშინ უპირატესი შესყიდვის უფლების გამოყენება დაუშვებელია.
მოცემული კაზუსიდან არ ჩანს, რომ დამატებითი ვალდებულების – ამ შემთხვევაში სა
რემონტო სამუშაოე ბ ის ფულადი შეფასება შეუძლებელია. თუ დადგინდება, რომ ხელ
შეკრულება უპირატესი შესყიდვის უფლებისათვის გვერდის ასავლელად დაიდო, დამა
ტებითი ვალდებულების თაობ აზე შეთანხმ ება ძალას კარგავს.
კაზუსი 31
1. არა, რადგანაც, ამ შემთხვევაში, უნდა გაფორმებულიყო შრომის კონტრ
 აქტი, ვინაი
დან ჩიმაკაძე შპს “ფამუქის” ორგანიზაციულ
 ი მოწყობის პირობებში, ამ უკანასკნ ელის
ქონებითა და მისი დაქვემდებარებით ასრულებს კონკრ
 ეტულ სამუშაოს, შეთანხმ ებული
ანაზღაურ
 ების სანაცვლოდ.
2. მომსახურების ხელშეკრულების ორივე მხარე შეიძლება იყოს, როგორც ფიზიკური, ისე
იურიდიულ
 ი პირები, ხოლო შრომის კონტრ
 აქტის შემთხვევაში, დამსაქმებელი შეიძლე
ბა იყოს, როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიულ
 ი პირი, თუმცა დასაქმებული ყოველთვის
ფიზიკური პირია. გარდა ამისა, დასაქმებული, როგორც წესი, დამსაქმებლის ქონების
გამოყენებით ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობ ებს. დასაქმებული დამსაქმე
ბელთან დაქვემდებარებულ ურთიერთობაში იმყოფება. მომსახურების ხელშეკრულება
ფორმათავისუფალი ხელშეკრულებაა, ხოლო შრომის კონტრ
 აქტის ფორმის საკითხი
შრომის კოდექსით სპეციფიკურადაა დარეგულირებული.
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კაზუსი 32
1. შრომის კოდექსის მიხედვით, ბათილია შრომის შინაგანაწესის ის დებულება, რომელიც
ეწინააღმდ
 ეგება ინდივიდუალ
 ურ შრომით ხელშეკრულებას. ასე, რომ უპირატესობა მი
ენიჭება შრომის კონტრ
 აქტის დებულებას.
კაზუსი 33
1. შრომის ხელშეკრულება გამოსაცდელი ვადით იდება მხოლოდ წერილობით, მაქსიმუმ
6 თვის ვადით. ასე რომ, მოცემულ კაზუსში დარღვეულ
 ია კონტრ
 აქტის ფორმა, თუმცა 5
თვიან ი გამოსაცდელი ვადით ხელშეკრულების დადება კანონიერ
 ია.
2. არ არის სწორი. რადგანაც გამოსაცდელი ვადით შრომის კონტრ
 აქტის დადების შემთხ
ვევაში, დამსაქმებელს უფლება აქვს გამოსაცდელი ვადის პერიოდში ნებისმიერ დროს,
მიზეზის მითითების გარეშე, გაათ
 ავისუფლოს გამოსაცდელი ვადით დადებული შრომის
კონტრ
 აქტის მხარე – დასაქმებული.
კაზუსი 34
1. არ წარმოადგენს, რადგან “დამწყებ საწარმოდ” მიიჩნევა საწარმო, რომლის რეგისტ
რაციიდან მართალია არ გასულა 48 თვე, თუმცა აღნიშული წესი არ ვრცელდება მეწარ
მე სუბიექტზ ე, რომელიც შექმნ ილია რეორგანიზაციის შედეგად. ,,მეწრმეთა შესახებ’’
კანონის მიხედვით კი რეორგანიზაციის ერთ-ერთი ფორმაა გაყოფა (გამოყოფა).
2. გამომდინარე იქიდან, რომ შპს „კარაკალა“ ვერ აკმაყოფილებს „დამწყებ საწარმოდ“
მიჩნევის წინაპირობებს, მოცემულ შრომით ურთიერთობაზე ჩვეულ
 ებრივ გავრც
 ელდე
ბა შრომითი კონტრ
 აქტის ვადიან ობის შეზღუდვის დებულებები. კაზუსიდან არ იკვეთება
რომელიმე ისეთი კანონისმიერ
 ი საფუძველი, რაც 1 წელზე ნაკლები ვადით შრომითი
კონტრ
 აქტის დადების შესაძლებლობას იძლევა, ასეთ შემთხვევაში კი შრომითი კონტ
რაქტი უვადოდ დადებულად მიიჩნევა.
კაზუსი 35
1. არ შეეს აბამება. შვებულების მოთხოვნის უფლება დასაქმებულს 11 თვის გასვლის შემ
დეგ წარმოეშობა, თუმცა, გამოსათვლელ ვადაში ითვლება დასაქმებულის ფაქტობრი
ვად ნამუშევარი დრო და დამსაქმებულის ბრალით გამოწვეულ
 ი იძულებითი მოცდენის
დრო. გამომდინარე იქიდან, რომ დასაქმებული დამსაქმებლის ბრალით ვერ ახორცი
ელებდა თავის სამსახურებრივ ფუნქც
 ია-მოვალეობ ებს, რადგანც ის სამსახურიდან კა
ნონის დარღვევით იყო გათავისუფლებული, აღნიშნული დრო დამსაქმებლის ბრალით
გამოწვეულ იძულებით მოცდენის დროში ჩაითვლება.
კაზუსი 36
1. არა, არ აქვს, რადგანაც შრომის კოდექსის მიხედვით, სახელშეკრულებო ურთიერთო
ბის დასრულების შემდეგ, ხელშეკრულების დადების შეზღუდვა არ შეიძლება დაუწ ეს
დეთ განათლების, მეცნიერ
 ებისა და კულტურის სფეროებში მოღვაწე პირებს.
2. იმ შემთხვევაში, თუ შეთავსებადი სამუშაო ხელს უშლის ძირითად საქმიან ობას ან შეთავ
სებით დამსაქმებელი ძირითადი დამსაქმებლის კონკურენტია.
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კაზუსი 37
1. არა, არ აქვს. შრომის კოდექსი ამომწურავად ჩამოთვლის შრომის ხელშეკრულების
შეწყვეტის საფუძვლებს და მხარეებს შორის დადებული ხელშეკრულებით აღნიშნული
წესის შეცვლა არ შეიძლება.
2. დასაქმებულისთვის 2 თვის ანაზღაურ
 ების კომპენსაციის ვალდებულება.
კაზუსი 38
1. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, მიმწოდებელთან დადებულ ხელშეკრულებაში
ცვლილებების შეტანა, რომლებიც გავლენას ახდენს ლიზინგის მიმღების უფლებებზე,
დასაშვებია მხოლოდ ლიზინგის მიმღების თანხმ ობით. ამასთანავე, ამ დებულებების
საწინააღმდ
 ეგო მხარეთა შეთანხმ ება ბათილია. ამდენად, თუ კაზუსში მოცემული ცვლი
ლება გიორგაძის, როგორც ლიზინგის მიმღების უფლებებზე გავლენას მოახდენს, მაშინ
აუცილებელი იქნება მისი თანხმ ობა, მიუხ ედავად ხელშეკრულებაში მოცემული საწინა
აღმდ
 ეგო დანაწესისა.
კაზუსი 39
1. სახეზე გვაქვს ნარდობის ხელშეკრულება.
2. მაისურაძეს, როგორც შემკვ ეთს სამოქალაქო კოდექსი ანიჭებს უფლებას, სამუშა
ოს დასრულებამდე ნებისმიერ დროს, ყოველგვ არი მიზეზის მითითების გარეშე, უარი
თქვას ხელშეკრულებაზე. თუმცა, შემკვ ეთმა უნდა აუნაზღაურ
 ოს მენარდეს შესრულებუ
ლი სამუშაო და ხელშეკრულების მოშლით მიყენებული ზიან ი.
კაზუსი 40
1. მეიჯარეს – ლიპარტიას.
კაზუსი 41
1. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, მემკვ იდრეებს შეუძლიათ უარი განაცხადონ ხელშეკ
რულების მოშლაზე და საიჯარო ურთიერთობის გაგრძ ელება მოითხოვონ, თუ მათ უშუ
ალოდ ან მესამე პირების მეშვეობ ით შეუძლიათ იჯარით გადაცემული ქონების სწორი
სამეურნეო გამოყენება.
კაზუსი 42
1. 	არა, რადგანაც გამოსყიდვის მაქსიმალური ვადაა 10 წელი, რომლის გაგრძ ელებაც
დაუშვებელია.
2. 	დიახ, სწორია.
კაზუსი 43
1. იმ შემთხვევაში, თუ სახეზე გვაქვს ჩვეულებრივი თავდებობა, ბალავაძის პოზიცია სწორია.
2. თავდებობის ნამდვილობისათვის საჭიროა თავდების წერილობითი განცხადება და
თვით თავდებობის ხელშეკრულებაში თავდების პასუხისმგ
 ებლობის რაოდ
 ენობრივად
განსაზღვრული მაქსიმალური თანხის მითითება.
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კაზუსი 44
1. დიახ, თუკი მისი ქონებრივი მდგომაროებ ის არსებითი გაუა რ
 ესება საფრთხეს შეუქმნ ის
სესხის დაბრუნების მოთხოვნას.
2. დასაშვებია, როგორც ზეპირი, ისე წერილობითი ფორმით სესხის ხელშეკრულების დადება.
კაზუსი 45
1. დიახ, აქვს.
2. არა, არ სჭირდება.
კაზუსი 46
1. ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის.
2. შემოსავლების სამსახური თავადვე ადენს საგადასახადო გირავნობისა და იპოთეკის
გამოყენებას.
კაზუსი 47
1. 	იწყება იძულებითი ლიკვიდაციის პროცესი.
კაზუსი 48
1. 	ვალდებულია დათმოს ამ საზოგადოებ იდან გასამრჯ ელოს მიღების მოთხოვნის უფლე
ბა და აანაზღაურ
 ოს ზიან ი.
კაზუსი 49
1. 	დიახ, შესაძლებელია საწარმოს წესდებით განისაზღვროს წილის შეუზღუდავად გაყიდ
ვის შესაძლებლობა.
კაზუსი 50
1. 	სააქციო საზოგადოება, რომლის აქციონ ერთა რაოდ
 ენობა 50-ზე მეტია, ვალდებულია
აქციათ
 ა რეესტრ
 ი აწარმოოს დამოუკ იდებელი რეგისტრ
 ატორის მეშვეობ ით, მასთან
დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე. თუ აქციონ ერთა რაოდ
 ენობა 50 ან 50-ზე
ნაკლებია, საზოგადოებ ას შეუძლია აწარმოოს აქციათ
 ა რეესტრ
 ი თვითონ ან დამოუკ ი
დებელი რეგისტრ
 ატორის მეშვეობ ით.
კაზუსი 51
1. 	არა, სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ ის სახელწოდება უნდა შეიცავეს
სულ ცოტა ერთი პარტნ იორ
 ის სახელს „სპს“ – ის დამატებით.
კაზუსი 52
1. 	არა, კომანდიტურ საზოგადოებ ას აუცილებელია ჰყავდეს მინიმუმ ორი პარტნ იორ
 ი, კო
მანდიტი და კომპლ
 ემენტარი; ერთმა პირმა შეიძლება დააფ
 უძნოს შეზღუდული პასუხის
მგებლობის საზოგადოებ ა და სააქციო საზოგადოებ ა.
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კაზუსი 53
1. 	2022 წლის 1 იანვრიდან ძალაშია ახალი მეწარმეთა შესახებ კანონი, რომლის მიხედ
ვითაც სარეგისტრ
 აციო მონაცემებში ცვლილების განხორციელ
 ების შემთხვევაში მარე
გისტრ
 ირებელ ორგანოს ასევე უნდა წარედგინოს კონსოლიდირებული სადამფუძნებ
ლო შეთანხმ ება.
2. 	სამეწარმეო საზოგადოებ ას არ აქვს უფლება, გასცეს დივიდენდი, თუ ეს სამეწარმეო
საზოგადოებ ის გადახდისუუნ არობას გამოიწვევს.
კაზუსი 54
1. 	დიახ, აქვს.
2. 	თუ სოლიდარული პასუხისმგ
 ებლობის საზოგადოებ აში პერსონალურად პასუხისმგ
 ებე
ლი პირი არის მხოლოდ ისეთი საზოგადოებ ა, რომლის პარტნ იორთა პასუხისმგ
 ებლო
ბა შეზღუდულია, მისი საფირმო სახელწოდება უნდა შეიცავდეს დამატებას „შეზღუდული
პასუხისმგ
 ებლობის სპს“.
კაზუსი 55
1. არა, არ შეეს აბამება, რადგანაც ბუღალტრ
 ული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით, ამ ტიპის ანგარიშგების წარდგენის ვალდე
ბულება აკისრია მხოლოდ ისეთ სდპ-სა და პირველი კატეგორიის საწარმოს, რომლის
საქმიან ობა მოიცავს წიაღ
 ით სარგებლობას (მათ შორის, ნავთობისა და გაზის მოპოვე
ბას) ან ბუნებრივი წარმოშობის ტყეში ხე-ტყის დამზადებას,
2. 	საზოგადოებრივი დაინტერესების პირი.
კაზუსი 56
1. 	ნებისმიერი ტიპის ტრანსპ ორტისთვის.
კაზუსი 57
1. 	არ შეეს აბამება, რადგანაც სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ლიზინგის გამცემს შეუძ
ლია მოშალოს ლიზინგის ხელშეკრულება, თუ ლიზინგის მიმღები არსებითად არღვევს
თავის ვალდებულებებს.
2. 	დიახ, სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, ლიზინგით გაცემული ქონება ლიზინგის ხელ
შეკრულების ვადის გასვლისას ან ვადაზე ადრე შეწყვეტისას განმეორ
 ებით შეიძლება
გაიცეს ლიზინგით, მაგრამ იმისათვის, რომ მასზე გავრც
 ელდეს ლიზინგის მარეგული
რებელი სამოქალაქო კოდექსის დებულებები, ლიზინგის გამცემმა უნდა მოიპოვოს ლი
ზინგის მიმღებისგან ქონების დამოუკ იდებელი შერჩევის დადასტურება.
კაზუსი 58
1. 	არა, არ არის დაცული. შრომის კოდექსის მიხედვით, სტაჟიორ
 ისა და დამსაქმებლის
ურთიერთობას აწესრიგებს წერილობითი ხელშეკრულება. ამ ხელშეკრულებაში დეტა
ლურად უნდა იყოს აღწერილი სტაჟიორ
 ის მიერ შესასრულებელი სამუშაო.
2. 	არა, შრომის კოდექსის მიხედვით, პირს უფლება აქვს, ერთსა და იმავე დამსაქმებელ
თან ანაზღაურ
 ებისგარეშე სტაჟირება გაიარ
 ოს მხოლოდ ერთხელ.
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კაზუსი 59
1. დიახ უშვებს, თუკი დასაქმებული ამაზე თანახმაა. შრომის კოდექსის მიხედვით, დამსაქ
მებლის მიერ წელიწადში 45 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით დასაქმებულის მივლი
ნებაში გაგზავნა შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობების შეცვლად მიიჩნევა.
არსებითი პირობების შეცვლაზე კი აუცილებელია დასაქმებულის თანხმ ობა. მოცემული
კაზუსიდან ირკვ ევა, რომ კეკელიძე თანახმა იყო 60 სამუშაო დღის მივლინებაში გატა
რებაზე.
2. დიახ, შეუძლია. შრომის კოდექსი მსგავს ვადებს არ ითვალისწინებს, თუკი უშუალ
 ოდ
შრომის ხელშეკრულებით არ არიან მხარეებ ი განსხ ვ ავებულ წესზე შეთანხმ ებული.
კაზუსი 60
1. 	არა, არ შეეს აბამება, მეწარმეთა შესახებ კანონის მიხედვით, კომანდიტური საზო
გადოებ ის პერსონალურად პასუხისმგ
 ებელი პარტნ იორ
 ები – სრული პარტნ იორ
 ები
(კომპლემენტარები) საზოგადოებ ის ვალდებულებებისათვის კრედიტორების წინაშე პა
სუხს აგებენ სოლიდარულად, ანუ თითოეუ ლ
 ი პარტნ იორ
 ი ვალდებულებებისათვის პა
სუხს აგებს მთელი თავისი ქონებით, პირდაპირ და უშუალ
 ოდ. პარტნ იორ
 ებს შორის
სხვაგვარი შეთანხმ ება ბათილია მესამე პირისათვის.
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