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 kazusi #1   

- არ არის კანონიერი, რადგანაც სასამართლოს გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში 

შესვლის შემდეგ კანონით მემკვიდრეები, და არა მეგობარი, მოიპოვებენ უფლებას 

მართონ მინდობილი საკუთრების სახით უგზო-უკვლოდ დაკარგული პირის ქინება.  

kazusi #2   

1. მოქმედი კანონმდებლობის ნორმები არ არის დაცული, რადგან საერთაშორისო 

ხელშეკრულების რატიფიცირებას ახდენს საქართველოს პარლამენტი და არა მთავრობა.   

2. არსებობს ორი სახის სამართლებრივი აქტი: ინდივიდუალური აქტი და 

ნორმატიული აქტი.   

Kkazusi #3   

1. სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება.  

2. სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას უნდა ჰყავდეს სულ ცოტა ორი 

პარტნიორი მაინც.  

kazusi #4   

1. მარეგისტრირებელი ორგანოს გადაწყვეტილება არ არის კანონიერი , რადგანაც 

სარეგისტრაციოდ წარდგენილი დოკუმენების დამოწმება შეუძლია თვით საჯარო 

რეესტრის პასუხისმგებელ პირს ადგილზე .   

2. არასამეწარმეო იურიდიული პირის რეეესტრს აწარმოებს sajaro reestri, 

მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეესტრი.   

kazusi #5   

მოქ. ია კასრაძე არ არის მისთვის გადაცემული საქონლის მფლობელი, რადგანაც 

მფლობელად არ ითვლება ის პირი, რომელიც თუმცა ფაქტობრივ ბატონობას 

ახორციელებს საქონელზე, მაგრამ სხვის სასარგებლოდ, რომლისგანაც აქვს მიღებული 

საქონლის ფლობის უფლებანოსილება 

kazusi #6   

1. შეესაბამება, რადგანაც ჰონორარის მიღების მოთხოვნის უფლება შეიძლება 

გამოყენებული იქნას სესხის უზრუნველსაყოფად.   

2. გირავნობა ისევე როგორც იპოთეკა წარმოადგენს მოთხოვნის (კრედიტის) 

უზრუნველყოფის საშუალებას.   

Kkazusi #7   

1. ბანკის განმარტება არ შეესაბამება მოქმედ კანონმდებლობას, რადგანაც ხანდაზმულობის 

ვადა არ ვრცელდება მეანაბრეთა მოთხოვნებზე ბანკსა და სხვა საკრედიტო 

დაწესებულებაში შეტანილი ანაბრის გამო.  
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2. სახელშეკრულებო მოთხოვნების ხანდაზმულობის ვადა შეადგენს 3 წელს. 

kazusi #8   

შპს „ორიონ“-ის დირექტორის განმარტება არ შეესაბამება სრულად „მეწარმეთა 

შესახებ“ კანონს. იმ სამეწარმეო საზოგადოებაში, რომელშიც სახელმწიფო ფლობს 

ხმათა საერთო რაოდენობის 50-% მეტს სამეთვალყურეო საბჭო შეიძლება შეიქმნას 

საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით. აღნიშნული ნორმა დისპოზიციურია 

ამიტომ მთავრობამ შეიძლება არც მიიღოს გადაწყვეტილება სამეთვალყურეო საბჭოს 

შექმნაზე.  

Kkazusi #9   

1. SemkveTs ufleba aqvs samuSaos dasrulebamde nebismier dros uari Tqvas 
xelSekrulebaze, magram am SemTxvevaSi man unda aunazRauros menardes 
Sesrulebuli samuSao da xelSekrulebis moSliT miyenebuli ziani.   

2. moTxovna Sesrulebis naklis gamo SemkveTma SeiZleba waradginos 1 wlis 
manZilze, xolo moTxovna romelic nagebobas Seexeba -5 wlis 
ganmavlobaSi samuSaos miRebis dRidan.   

kazusi # 10   

1. პირველი რიგის უფლებად.  

2. აღნაგობის უფლების ვადა განისაზღვრება მხარეთა შეთანხმებით და იგი არ უნდა 

აღემატებოდეს 99 წელს.   

kazusi #11   

1. კანონიერია, რადგანაც აგურის სახლი მყარადაა დაკავშირებული მიწაზე და მიწის 

ნაკვეთის არსებით შემადგენელ ნაწილს განეკუთვნება.   

2. საკუთვნებელი არის მოძრავი ნივთი რომელიც განკუთვნილია მთავარი ნივთვის 

სამსახურისთვის და იმყოფება მასთან სივრცობრივ კავშირში და ასევე ნივთი, 

რომელიც მიწასთანაა დაკავშირებული და რომლის მოცილებაც მიწიდან 

შესაძლებელია სასაქონლო ღირებულების დაკარგვის და არსებითი დანაკლისის 

გარეშე.   

kazusi #12   

1. კატალოგი, მასში განთავსებული ვიდეოკამერის შეთავაზებით იქნება მოწვევა 

ოფერტზე, ავალიანის მიერ გაკეთებული განაცხადი- ოფერტი, ხოლო ამ 

კონკრეტულ შემთხვევაში ოფერტს აქცეპტი არ მოჰყოლია, რადგანაც ავალიანს 

მაღაზიისგან პასუხი არ მიუღია.   

2. ოფერტზე დაგვიანებით გაკეთებული აქცეპტი მიიჩნევა ახალ ოფერტად.  
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kazusi #13  

1. gasaTvaliswinebelia, rom  leri nakaSiZe  16  wlisaa, xolo moqmedi 

kanonmdeblobiT akrZalulia arasrulwlovanTan SromiTi xelSekrulebis 

dadeba  mZime, mavne da saSiSpirobebiani samuSaoebis Sesasruleblad. qimiur 

kombinatSi mineraluri sasuqis dafasoebis saamqroSi dasaqmeba ki aseT 

samuSaoTa kategorias ganekuTvneba.  

amasTanave cvlianobis ganrigis cvlilebis Sesaxeb dasaqmebuls unda 

ecnobos 10 dRiT adre, Tu es SeuZlebeli ar aris ukiduresi sawarmoo 

aucilebloblobis gamo.  

2. samuSao dReebis (cvlebis)  Soris dasvenebis xangrZlivoba ar unda iyos 12 

saaTze naklebi.  

kazusi #14  

1.Ppaata qoriZis moTxovna ar aris kanonieri, radganac mimdinare saremonto 

samuSaoebis Catareba evaleba damqiravebels da igi movalea es samuSaoebi 

Seasrulos sakuTari xarjiT.  

2. sacxovrebeli sadgomis qiravnobis xelSekrulebis Sewyveta werilobiT unda 

gaformdes.  

kazusi #15  

1. moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad warmomadgenlobiTi uflebamosileba 

qarwyldeba:  

- im vadis gasvliT ra vadiTac gaica uflebamosileba;  

- uflebamosili piris uariT;  

- uflebamosilebis gamcemi piris mier uflebamosilebis gauqmebiT;  

- uflebamosilebis gamcemi piris gardacvalebiT;  

- SesrulebiT;  

- uflebamosilebis gamcemi piris mxardamWeris mimRebad cnobiT.  

2. uflebamosilebis gaqarwylebis Semdeg warmomadgenelma uflebamosilebis 

sabuTi unda daubrunos uflebamosilebis gamcems. sabuTis datovebis 

ufleba mas ar aqvs.  

kazusi #16  

s/s “komfortis” moTxovna moqmed kanonmdeblobas ar Seesabameba radgan mas  

gaaCnia  ufleba moiTxovis ipoTeka mxolod samSeneblo miwis nakveTze.  
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kazusi #17  

1. ucxouri sawarmos filiali saqarTveloSi auditis Catarebis 

uflebamosilebas iZens auditorebis/auditoruli firmebis 

saxelmwifo reestrSi  registraciis Semdeg.  

2. sdp, pirveli da meore kategoriis sawarmoebi da pirveli da meore 

kategoriis jgufebi valdebulni arian uzrunvelyon sakuTari 

finansuri angariSebis/ konsolidirebuli finansuri angariSgebis 

auditi.  

kazusi #18  

- lekiSvils SeuZlia uari Tqvas sesxis micemaze , Tu gurgeniZis 
qonebrivi mdgomareoba imdenad gauaresda, rom SeiZleba safrTxe 
Seeqmnas valis dabrunebas, an im SemTxvevaSi Tu daculi ar aris 
xelSekrulebis forma. sesxis Sepireba moiTxovs werilobiT 
formas.  

  

kazusi #19  

- Tu damgiravebeli daarRvevs kazusSi moyvanil pirobas, mogiravnes 
aqvs Tavisi moTxovnis dauyovnebliv dakmayofilebis ufleba.  

  

kazusi #20  

1.Mmoqmedi kanonis normebi daculia, radganac, Tu movale TviTon an Tavis 

ojaxTan erTad cxovrobs im SenobaSi an Senobis nawilSi, romelzec 

dawesebulia iZulebiTi marTva, maSin igi valdebulia binis qira gadaixados 

sabazro pirobebiT iZulebiTi marTvis dawyebis dRidan.  

2. iZulebiTi marTva unda gauqmdes, rodesac kreditori dakmayofilebulia, an 

aSkara xdeba rom kreditoris dakmayofileba ver moxdeba nivTis marTvis 

gziT.   

kazusi #21  

1. თუ უფლებამოსილი პირი იბრუნებს ნივთს, მპოვნელს შეუძლია მოსთხოვოს მას ჯილდო 

(საპოვნელი) ნივთის ღირებულების ხუთ პროცენტამდე. 

2. .თუ ნაპოვნია ცხოველები, მალფუჭებადი ან ისეთი ნივთები, რომელთა შენახვაც დიდ 

ხარჯებს მოითხოვს, მაშინ ერთწლიანი ვადა არ გამოიყენება. 
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kazusi #22  

maregistrirebeli organo kanonis Sesabamisad  ar moiqca, imitom rom cvlilebas 

saaqcio sazogadoebis aqcionerTa reesrSi axorcielebs an TviTon sazogadoeba, 

an damoukidebeli registratori.           

kazusi # 23  

diax, radganac binis gamqiravebels  moTxovnis uzrunvelsayofad giravnobis 

ufleba gaaCnia binaSi damqiraveblis mier Setanil nivTebze.  

kazusi # 24  

kanonieria, radganac im SemTxvevaSi, Tu xelSekrulebiT ar iyo 

gaTvaliswinebuli Sesabamisi debuleba savaWro kompania “ergneTi” ar aris 

valdebuli Seisyidos lizingis sagani.  

kazusi # 25  

direqtoris moqmedeba am SemTxvevaSi ar aris kanonieri, radganac mas uZravi 

qonebis SeZena SeuZlia mxolod sameTvalyureo sabWos gadawyvetilebis 

safuZvelze.  

  

  

  

  


