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შე სა ვა ლი

წინამდებარე წერილი იძლევა ინფორმა
ციას 2021 წლის ზაფხულში ძალაში შესული
„მეწარმეთაშესახებ“კანონისიმცვლილებათა
შესახებ, რომელიც შპსის ორგანიზაციულსა
მართლებრივფორმას შეეხება.2022 წლის1
იანვრიდანამოქმედებულიკანონი„მეწარმეთა
შესახებ“არსებითადშეცვლისკორპორაციულ
ორგანიზაციულიეკონომიკისლანდშაფტსქვე
ყანაში და მრავალ აქამდე არსებულ სადავო
საკითხსმოაწესრიგებს.აღსანიშნავიაისგარე
მოება, რომ საქართველოში, ტრადიციულად,
შპსის სამართლებრივი ფორმა დომინანტია
ყველადანარჩენბიზნესსუბიექტთაშორის,რაც
მისმიმართკანონმდებლის(დაარამხოლოდ)
განსაკუთრებულინტერესსიწვევს.სრულიდე

ირაკლი ბურდული

თსუ-ის პროფესორი,  
სამართლის დოქტორი, 
სამართლისა და ეკონომიკის 
ცენტრის აკადემიური დირექტორი

ზოგადი  მიმოხილვა

ცვლილებები შპს-ის 
სამართალში

წარმოება

აღნიშნული სტატია ბაზირებულია: ბურდული, 
საკორპორაციო სამართლის რეფორმა საქართველოში 
(ძირითადი ტენდენციები), საქართველოს ადვოკატთა 
ასოციაციის ჟურნალი „ჩემი ადვოკატი“ 5/2021, 84-106.



საქართველოში, 
ტრადიციულად, შპს-ის 
სამართლებრივი ფორმა 
დომინანტია ყველა დანარჩენ 
ბიზნეს სუბიექტთა შორის, 
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და სამართლის პოლიტიკიდან გამომდინარე,
ჯერ კიდევ კანონპროექტის შემუშავებისას გა
დაწყდა, იგი შეძლებისდაგვარად ნოყიერად
ყოფილიყო უზრუნველყოფილი საკანონმდებ
ლონორმებით.პირველირიგისამოცანასაქაც
კანონპროექტის შემმუშავებელი ჯგუფისთვის
წარმოადგენდაორკაპიტალურსაზოგადოებას
‒შპსდასს‒შორისგანმასხვავებელინიშნე
ბისსაკანონმდებლოდონეზეგამოკვეთა.ამის
ძირითად გამოვლინებას შპსის მიმართ მოქ
მედი ნორმების უმრავლესობის დისპოზიციუ
რიხასიათიდასრულისაწესდებოავტონომია
წარმოადგენს, თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს,
რომ ასევე მოხდა შპსის კაპიტალის სტრუქ
ტურის მიახლოება სსისადმი, რამაც მას გზა
კაპიტალის ბაზრის მეშვეობით დაფინანსები
საკენ უნდა გაუხსნას. შეიძლება ითქვას, რომ

*1 რაც დამახასიათებელი იყო განსაკუთრებით 2008 
წლის 14 მარტის რეფორმის შემდეგ საკორპორაციო 
სამართლისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ შპს 
ყველაზე უფრო გავრცელებული იურიდიული 
ფორმა იყო საქართველოში, მისი მოწესრიგება 
სრულად დერეგულირდა, უფრო სწორედ, გაუქმდა 
საკანონმდებლო ნორმები, რომელიც მის (შიდა-)
კორპორაციულ ურთიერთობას მოაწესრიგებდა. 
საილუსტრაციოდ მხოლოდ იმის მოყვანაც კმარა, რომ 
„მეწარმეთა შესახებ“ კანონის 2022 წლამდე არსებულ 
რედაქციაში მას (შპს-ს) ექვსიოდე მუხლი ეძღვნებოდა. ეს 
კი აშკარად რეგულატორულ დეფიციტზე მიუთითებს, რაც 
ბევრ არასასურველ თანმდევ შედეგს იწვევდა.

  *2 2022 წლამდე კანონის განსაკუთრებულ ნაწილში მას 
მხოლოდ ხუთიოდე მუხლი ეძღვნებოდა, რაც, შეიძლება 
ითქვას, თითქმის რეგულირების გარეშე ტოვებდა ამ 
ორგანიზაციულ ფორმას.

 *3 და ეს დადასტურებულია კიდეც კანონპროექტზე 
განხორციელებული „სამომავლო კანონის მოქმედების 
ეკონომიკური შეფასებით“. იხ. „მეწარმეთა შესახებ“ 
კანონის პროექტის განმარტებითი ბარათის დასაბუთების 
ნაწილი: https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/4962987?fbclid=IwAR3HYFK5dWlF6vpxHx3ZW-
NIx_FqMzC3nBWAKTBNKTFY-IIgshLNeMm4agqA&publi-
cation=0.

რეგულირებითი „მოწესრიგებიდან“*1 რეგუ
ლირებად მოდელზე გადასვლა, რაც შპსის
მიმართკანონმდებლისმიერგანსაკუთრებულ
გულისხმიერებაში გამოიხატა, ნიშნავს მრავა
ლისაკანონმდებლონორმისშემოტანას.ამით,
უპირველეს ყოვლისა, ის შიდაკორპორაციუ
ლიხარვეზებიაღმოიფხვრება,რომელიცხშირ
შემთხვევაში თავად საწარმოს საქმიანობის
„გაყინვასაც“იწვევდადამეტადარასასურველ
შედეგამდე მიჰყავდა კორპორაციული სუბიექ
ტი.ამისაგანთავის„დაღწევის“ერთერთიძი
რითადი შესაძლებლობა საზოგადოებისლიკ
ვიდაციაიყო.არადა,ფინანსურადმომგებიანი
დაბაზარზეწარმატებითოპერირებადისაწარ
მო,რომელიცგადასახადისგადამხდელიიყო,
რომელსაც მოსამსახურე პერსონალი ჰყავდა
დასაქმებული,სოციალურეკონომიკურითალ
საზრისითმეტადარასახარბიელომდგომარე
ობაში აღმოჩნდებოდა. ამით კი ზიანდებოდა
საწარმოცდათავადსახელმწიფოც.შესაბამი
სად,კარგადჩამოყალიბებულისისტემაკანო
ნისა, მსგავსი არასახარბიელო შედეგის განე
იტრალებასემსახურება,რაც,ეჭვგარეშე,ეკო
ნომიკურისარგებლისმომტანია.

2 
ცვლილების  

ნორმატიული შემხებლობა
როგორცშესავალშიითქვა (2022წლამდე),
ყველაზე მეტი ცვლილება „მეწარმეთა შესა
ხებ“კანონს2008წლის14მარტისრეფორმით
სწორედ შპსის ნაწილში შეეხო. აღნიშნული
იურიდიულიკონსტრუქცია,რომელიცსამეწარ
მეო საქმიანობის განხორციელების ყველაზე
მეტადგავრცელებულსამართლებრივფორმას
წარმოადგენს საქართველოში, საერთოდ სა
კანონმდებლომოწესრიგებისგარეშედარჩა.*2 
ამან სერიოზული სამართლებრივეკონომიკუ
რიხარვეზებიშექმნაქვეყანაში,*3არადაკორ
პორაციული ეკონომიკის თითქმის 95%იანი
ხვედრითიწილისწორედმასზემოდის.შპსზე,
გარდაგამონაკლისისა,არვრცელდებაევრო
დირექტივათაიმპლემენტაციისვალდებულება,
მაგრამპრაქტიკულპრობლემათაანალიზიდან



შპს-ს კანონის 136-ე მუხ. 
შესაბამისად, უფლება 
აქვს გამოუშვას ახალი 
წილი, მოახდინოს ქონების 
მაქსიმიზაცია 

შპსტრანზიტულსამართლებრივფორმასწარ
მოადგენსსინერგიულიდაფინანსებისეფექტის
არმქონეპერსონალურიტიპისსაზოგადოებასა
და კლასიკური კაპიტალის შემაკავშირებელი
ფუნქციისმატარებელსსსშორის.ამანკითა
ვისიეკონომიკურიეფექტიუნდაგამოიღოს.ამ
მხრივ კანონი ითვალისწინებს წილთა კლასე
ბისშემოღებას,მათწარმოდგენასსაზოგადო
ებისკაპიტალშიისე,როგორცამაზეპარტნიო
რებისაზოგადოებისხელშეკრულებითშეთანხ
მდებიან (მუხ. 135ე). შპსს*4 არ მოეთხოვება
სავალდებულო მინიმალური საწესდებო კა
პიტალის არსებობა, თუმცა მისი გათვალის
წინება, პროექტის ზოგადდა განსაკუთრებულ
ნაწილში (მუხ. 134) მოწესრიგებული განთავ
სებული კაპიტალის ნორმებით, წესდებით შე
საძლებელია.ამავე134ემუხ.მე2პუნ.საკა
ნონმდებლოდონეზეამოცემულინომინალური
დანომინალურისაგანსრულიადთავისუფალი
ღირებულის მქონე წილები,რითაც შპსის წი
ლის კონცეფციადიდწილადუახლოვდება სს
ის აქციისთვის დამკვიდრებულ კონცეფციას.
შპსსკანონის136ემუხ.შესაბამისად,უფლე
ბა აქვს გამოუშვას ახალი წილი, მოახდინოს
ქონებისმაქსიმიზაციადაუპასუხოსმისწინაშე
მდგარგამოწვევებს.პრინციპში,აქვეამოცემუ
ლი კაპიტალის ნებადართულიდა პირობადე
ბულიგაზრდისსაკანონმდებლომოწესრიგება.
ამავე მუხლითერთმანეთისაგან იმიჯნება გან
თავსებული, გამოშვებული და ნებადართული
წილებიდაპრაქტიკულადმისილეგალურიდე
ფინიციებია მოცემული (ამავე მუხლის პირვე
ლი, მე23 პუნ.). პარტნიორთათანასწორუფ
ლებიანობის პრინციპის გამოსახატავად და
უზრუნველსაყოფად კანონის მომდევნო 137ე

მუხ. ახალი (გამოშვებული) წილის უპირატე
სი შესყიდვის უფლებას აფუძნებს, რომელიც
მხოლოდ გარკვეულ შემთხვევაში შეიძლება
შეიზღუდოს (137ე მუხ. პირველი, მე6 პუნ.).
ამავემუხლშიამოცემულიაგრეთვეწილისუპი
რატესიშესყიდვისუფლებასთანდაკავშირებუ
ლიგარკვეულიორგანიზაციულიღონისძიებები
დაამუფლებისშეზღუდვისანმისისრულიად
გამორიცხვის გადაწყვეტილების მომწესრიგე
ბელინორმები(137ემუხ.მე6პუნ.).

3 
შე სა ტა ნის ვალ დე ბუ ლე ბა

მნიშვნელოვანი ცვლილება შეეხო პარტნიო
რისმხრიდანშესატანისგანხორციელებისვალ
დებულებას, მის დადგენასა და შესრულებაზე
კონტროლს(ზოგადად)დაპარტნიორისამძი
რითადივალდებულებისშეუსრულებლობისან
არაჯეროვანი შესრულების სანქცირების კორ
პორაციულდავალდებულებითსამართლებრივ
რეჟიმს.*5 შპსის სამართალში კვლავ ძალაში
რჩებაშეტანაუნარიანიობიექტისგანსაზღვრის
ნეგატიური შინაარსი,თუმცა მისიგამორიცხვა
საზოგადოების ხელშეკრულებით შესაძლებე
ლია(138ემუხ.პირველიპუნ.).*6კანონისახა
ლი რედაქცია დიდ ყურადღებას ამახვილებს
შესატანის ვალდებულების გამო პარტნიორის
საზოგადოებიდან გარიცხვის საკითხზე. მიუხე
დავადმასთანდაკავშირებითარსებულიქარ
თული სასამართლო პრაქტიკისა,*7 უმჯობესი
იყო ეს საკითხები კანონმდებლობით გარკვე
ვითდა უფროდეტალურად მოწესრიგებული
ყო. შენატანის განხორციელება კაპიტალურ
საზოგადოებაში პარტნიორის ერთერთი ყვე
ლაზეძირითადივალდებულებაა. კანონისპა
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თოსითმისიდარღვევააძლევსსაზოგადოების
ხელმძღვანელორგანოსუფლებასგანახორცი
ელოსწილისჩამორთმევისპროცედურადამო
უკიდებლად(139ემუხ.მე2დამე3პუნ.),რაც
იმასნიშნავს,რომვალდებულებისდამრღვევი
პარტნიორის სათანადო გაფრთხილებისა და
შენატანის განხორციელების მოთხოვნის ვა
დის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ, პარტნიორი
კარგავს წილს საზოგადოების სასარგებლოდ
და ირიცხება საწარმოდან,*8 თუმცა ინფერენ
ტსადასაზოგადოებასშორისშენატანისხელ
შეკრულების არასინალაგმატური ხასიათიდან
გამომდინარე,შეუტანელშენატანთანდაკავში
რებულიმოთხოვნებიძალაშირჩება.ესასევე
საზოგადოებისკრედიტორთადაცვასაცემსახუ
რება.ამმხრივკანონისპროექტმაგეზიგერმა
ნულიკადუცირებისსამართლისაკენაიღო,რაც
არასასარჩელო წარმოებას აფუძნებს.*9თუმცა
საზოგადოების წესდებით სხვაგვარი კომბინა
ციაც დასაშვებია. 2022 წლამდე რედაქციაში
პარტნიორის გარიცხვადამფუძნებლადპარტ
ნიორთა კრების კომპეტენცია იყო (მე91 მუხ.
მე6 პუნ. „ბ“ ქვეპუნ.). იგი შესაძლებელიიყო
გადასცემოდა ხელმძღვანელ ორგანოს, თუმ
ცა,როგორცწესი, პრაქტიკაშიქართულიშპს
ის წესდებები მსგავსდათქმას არ შეიცავს. ამ
საფუძვლით პარტნიორის საზოგადოებიდან
გარიცხვას ესაჭიროება პარტნიორთა გადაწყ
ვეტილება,რასაცკანონის126ემუხ.პირველი
პუნქტიითხოვს.გერმანულიკაპიტალურისაზო
გადოების სამართლის მსგავსად „კაპიტალის
მიდევნების ფუნქციის“ საკანონმდებლო გა
მოხატულება იქნება დამატებითი შენატანების
სავალდებულოდანებაყოფლობითიხასიათი,
რაც140ემუხ.არისგათვალისწინებული.მისი
წესდებითდადგენახელსუწყობსგანსაკუთრე
ბითფინანსურსიდუხჭირეშიჩავარდნილკომ
პანიას,გადაირჩინოსთავიპარტნიორთადამა
ტებითიშესატანებისგანხორციელებით,თუმცა
აღნიშნულივალდებულებისდარღვევამშესაძ
ლოაასევეგამოიწვიოსპირველადიშესატანის
განუხორციელებლობის მსგავსი კორპორაცი
ულსამართლებრივი სანქცია ‒ პარტნიორის
საზოგადოებიდანგარიცხვა.

  *4 მაგ., გერმანული (MünKommGmbHG/Schwandter, 
(2016), $5 Rn. 27 ff.) ან ავსტრიული სამართლისაგან 
განსხვავებით. კრიტიკა ავსტრიულ სამართალში იხ. მაგ.: 
Andensamer/Kerschbaum, Zur kleinen österreichischen 
GmbH-Reform im Abgabenänderungsgesetz 2014, NZG 
2014, 452-455.

 *5 ამის თაობაზე იხ.: ბურდული/მაღრაძე, შეზღუდული 
პასუხისმგებლობის საზოგადოებიდან პარტნიორის 
გარიცხვის საფუძვლები, სამართლისა და ეკონომიკის 
ცენტრის წელიწდეული 2019, 25-49.

 *6 ეს, გარკვეულწილად, გერმანულ სამართალში 2008 
წლის MoMiG-ის რეფორმით დამკვიდრებულ კონცეფციას 
წააგავს, თუმცა გერმანიაში ამას სხვა იურიდიულ-
მატერიალური საფუძველი აქვს. ფიზიკური თუ იურ. პირის 
მიერ სანიმუშო პროტოკოლის გამოყენებისა და მხოლოდ 
სრულად განხორციელებადი ფულადი შენატანით შპს-ის 
სპეციფიკური სუბტიპის დაფუძნების შესახებ იხ. მაგ.: 
Altmeppen in Altmeppen, GmbHG. Komm, (2021), $5a 
Rn. 4-15, 19-24; Pfisterer in Saenger/Inhester, GmbHG. 
Komm., (2020), $5a Rn. 5 ff, 10-14; Servatius in Ba-
umbach/Hueck, GmbH-Gesetz, (2019), $5a Rn. 8, 11 
ff. ქართულად რეფორმისა და „შპს-ის ორი სხვადასხვა 
სამართლებრივი ფორმის“ შესახებ: ბურდული, საწესდებო 
კაპიტალი და მისი ფუნქციები, წიგნში: თანამედროვე 
საკორპორაციო სამართლის თეორიული და პრაქტიკული 
საკითხები, 2009, 216 და მომდ.

*7 (ზოგიერთ შემთხვევაში არაერთგვაროვანი) პრაქტიკის 
ანალიზი და სასამართლო გადაწყვეტილებებზე მითითება 
იხ.: ბურდული/მაღრაძე, შეზღუდული პასუხისმგებლობის 
საზოგადოებიდან პარტნიორის გარიცხვის საფუძვლები, 
სამართლისა და ეკონომიკის ცენტრის წელიწდეული 
2019, 25-49.

*8 ამას კადუცირება ჰქვია და საზოგადოებიდან პარტნიორის 
სხვაგვარი გასვლის/განდევნის შემთხვევისაგან 
განსხვავდება. უცხოურ იურიდიულ წყაროებზე მით. იხ.: 
ბურდული/მაღრაძე, შეზღუდული პასუხისმგებლობის 
საზოგადოებიდან პარტნიორის გარიცხვის საფუძვლები, 
სამართლისა და ეკონომიკის ცენტრის წელიწდეული 
2019, 25-49.

 *9 მსგავსი მიდგომის შესახებ საქართველოში იხ.: ჭანტურია/
ნინიძე, მეწარმეთა შესახებ კანონის კომენტარი, 2002, 65 
და მომდ. შემდგომ წლებში ეს პრაქტიკა შეიცვალა და 
დადგინდა, რომ შენატანის ვალდებულების დარღვევის, 
ისევე, როგორც ზიანის მიყენების შედეგად საზოგადოების 
პარტნიორის განდევნის შემთხვევაში, აუცილებელია 
სადავო წარმოება. მიუხედავად ამისა, ქართული 
სასამართლო პრაქტიკა მაინც არ არის ერთგვაროვანი და 
ზოგიერთ შემთხვევაში უშვებს შენატანთან დაკავშირებით 
არასასარჩელო წარმოებას. სასამართლო პრაქტიკაზე 
მითითებით იხ.: ბურდული/მაღრაძე, შეზღუდული 
პასუხისმგებლობის საზოგადოებიდან პარტნიორის 
გარიცხვის საფუძვლები, სამართლისა და ეკონომიკის 
ცენტრის წელიწდეული 2019, 26 და მომდ. ასევე აშშ-ის 
საკორპორაციო სამართლის მიდგომა იხ. იქვე: 32-33.
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კანონის ახალი რედაქცია 
დიდ ყურადღებას ამახვილებს 
შესატანის ვალდებულების გამო 
პარტნიორის საზოგადოებიდან 
გარიცხვის საკითხზე. 

4
პარ ტ ნი ო რის გას ვ ლა  

სა ზო გა დო ე ბი დან
კანონი ასევე ითვალისწინებს ქართულ სა
წარმოოპრაქტიკაშისაკმაოდგავრცელებული
პრობლემის საკანონმდებლო მოგვარებას და
144ემუხლითადგენსსაზოგადოებიდანპარ
ტნიორის გასვლის იურიდიულ საფუძვლებს
(ამისთაობაზექვემოთკიდევუფროვრცლად
იქნება საუბარი). ხშირია საქართველოში შემ
თხვევა,როდესაცშპსისპოზიტიურიბალანსის
მიუხედავად, კომპანიაში დივიდენდის გაცემა
არ ხდება. მსგავს ვითარებაში (მინორიტარი)
პარტნიორისაწარმოში„გაყინულ“მდგომარე
ობაშივარდება:როგორცცნობილია,უმცირე
სობაშიმყოფიპარტნიორისათვისსამეწარმეო
საზოგადოებაშიმონაწილეობამხოლოდკაპი
ტალდაბანდებასწარმოადგენსდამასამინტე
რესთანერთადსაწარმოსმართვისარცსურვი
ლიდა, პრინციპში, არცრეალური შესაძლებ
ლობა აქვს.*10 შესაბამისად, საკორპორაციო
სამართალმაუნდაუზრუნველყოსმისიგასვლა
კომპანიიდანდა ამით პარტნიორის ქონებრი
ვიინტერესიშეძლებისდაგვარადდაიცვას.ეჭ
ვგარეშეა,რომპროექტის144ემუხ.პირველი
პუნ. „ბ“ ქვეპ. ამის შესაძლებლობას იძლევა.
ამავე მუხლით გათვალისწინებულია საკითხე
ბი,რაცგასვლასპროცედურულიდემოკრატი
ისჩარჩოშისვამს.

5 
პარ ტ ნი ორ თა კრე ბა  

და ქო ნე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის  
მა ვალ დე ბუ ლე ბე ლი რე ჟი მი

კანონიცდილობსმოგვცესდეტალურიმოწეს
რიგებაპარტნიორთაკრების,მისი(მათშორის)
თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალებების
გამოყენებით ჩატარებისა და მოწვევის, დღის
წესრიგისგანსაზღვრის,უფროსწორედ,მასში
ცვლილებისშეტანისადასაკითხისდაყენების
წესის, უმცირესობის მიერ რიგგარეშე კრების
ჩატარების(მუხ.126დამომდ.),პარტნიორთა
კრებაშიმონაწილეობისადახმისუფლებისგა
მოყენებისშესახებ(მუხ.130,131).ყოველივე
ესკიაუცილებელიასაზოგადოებაშიშიდაორ
განიზაციულინებისდემოკრატიულიფორმირე
ბისპროცესისთვის,ხოლოგადაწყვეტილებათა
გასაჩივრების შემთხვევაშიდავაზეობიექტური
ჭეშმარიტებისდადგენისადაკანონმდებლობა
ზედაფუძნებულიმართლმსაჯულებისგანხორ
ციელებისთვის.
2022 წლამდე მოქმედი კანონი „მეწარმეთა
შესახებ“ კაპიტალური ტიპის საზოგადოების
სამართალში საზოგადოდ დამკვიდრებული
ქონების შენარჩუნების მავალდებულებელ და
საზოგადოებაშიმოგებისადამასთანდაკავში
რებულ ქონების დისტრიბუციის კონკრეტული
შინაარსის მქონე ნორმებს არშეიცავდა. არა
და,ამურთიერთობისსაკანონმდებლომოწეს
რიგებამნიშვნელოვანიაშპსისდა,მითუფრო,
სსის სამართალში. კანონის ზოგად ნაწილ
ში არსებულ ნორმებთან ერთად ცენტრალუ
რი დებულება, რომელიც ამას არეგულირებს
შპსის სამართლებრივ ფორმაში, არის 145ე
მუხ.მოგებისდივიდენდადგანაწილებაპარტ
ნიორთაკრებისექსკლუზიურიუფლებაა(126
ემუხ.).წინადადებასსაზოგადოების (წლიური
ან შუალედური) ფინანსური ანგარიშისა და
ქონების მდგომარეობის შესახებ ამზადებსდა
პარტნიორთა კრებას წარუდგენს ხელმძღვა
ნელიორგანო,რომელიც,პრინციპში,ვალდე
ბულიც არის, გასანაწილებელი მოგების საკუ
თარი წინადადება შესთავაზოს კრებას (145ე
მუხ.პირველიპუნ.).წესდებითშესაძლოასხვა
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რამ იქნესდადგენილი (ამავე პუნ. მეორე წი
ნადადება),თუმცა,როგორცსაზღვარგარეთის
ქვეყნების საწარმოო პრაქტიკა აჩვენებს, ამას
სწორედხელმძღვანელიპირებიაკეთებენ.აღ
სანიშნავიაისგარემოებაც,რომმოგებისგანა
წილებადივიდენდისსახითგანსხვავებულმიდ
გომასეფუძნებაშპსისადასსისსამართალში.
შპსის ორგანიზაციულსამართლებრივ ფორ
მაში ხელმძღვანელი ვალდებულია, წარადგი
ნოსსაწარმოსგადახდისუნარიანობისთაობაზე
ანგარიშიდადაადასტუროს,რომდივიდენდის
განაწილება არ გამოიწვევს საზოგადოების
საქმიანობისშეფერხებასა(უფროსწორედ,შე
უძლებელსგახდის)დამიზნებისმიღწევასდა
დივიდენდის დისტრიბუციის მიუხედავად, მი
სიგაცემისდღიდანმომდევნოკალენდარული
წლის განმავლობაში იგი (საწარმო) შეძლებს
ვადამოსული ვალდებულების შესრულებას.
მოკლედ, სსისაგან განსხვავებით (მუხ. 181),
შპსშიმოგებისგანაწილებაარარისმიბმული
წმინდა მოგების ჩვენების კონცეფციაზე და,
მითუმეტეს, საზოგადოების სარეზერვო კაპი
ტალზე(თუკისსსესუკანასკნელიგათვალის
წინებული აქვს წესდებით: მუხ. 168). პროექ
ტით ასევე წესრიგდება მოგების განაწილების
ორგანიზაციული უზრუნველყოფის, პარტნი
ორს,როგორცკრედიტორსადა, საზოგადოე
ბას,როგორცმოვალესშორისურთიერთობის,
ასევე,დივიდენდისშესაძლოუკანდაბრუნების
საკითხიდამსგავსშიდაკორპორაციულურთი
ერთობასუფრონათელსხდის(145ემუხ.მე4
დამომდ.პუნ.).

6 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლის  

„მითითებებზე ბმის  
ვალ დე ბუ ლე ბა“

ერთერთი მნიშვნელოვანი სიახლე,რაც სა
კანონმდებლოდონეზეშემოვიდა,არისხელმ
ძღვანელიორგანოსმიერპარტნიორთამითი
თებების შესრულების მოვალეობა, რომელიც
ახალიკანონის124ემუხ.მე2პუნ.არისგათ
ვალისწინებული.მრავალიდასავლეთევროპუ
ლიქვეყნისსაკორპორაციოსამართალშიამი

*10 ბურდული, სავალდებულო სატენდერო შეთავაზება, 
აქციათა სავალდებულო გაყიდვა: აქციით მინიჭებული 
უფლების ბოროტად გამოყენება თუ კაპიტალის ბაზრის 
განვითარების სავალდებულო წინაპირობა?!, ჟურ. 
"მართლმსაჯულება", 2007 #2, 10-39, 37.

*11 მაგ., იხ.: სუს-ოს გად. #ას-1219-1139-2017; #ას-291-2019.

თაცხდებაშპსის,როგორცმაინცუფროპერ
სონალურისტრუქტურისმქონესაზოგადოებისა
და სსის ტიპოლოგიური ბუნების დოგმატური
გამიჯვნა. სსის ორგანიზაციულსამართლებ
რივ ფორმაში, აქციონერთა (პარტნიორთა)
მითითებებზებმაუცხოახელმძღვანელიორგა
ნოსათვის,რაცსწორედ,მისიკლასიკურიგაგე
ბით,არაპერსონალურიაქციონერულისტრუქ
ტურის დამსახურებაა. ქართულ სასამართლო
პრაქტიკაშიესსაკითხიაქტუალურიადაამას
თან დაკავშირებით ჩამოყალიბებული ერთია
ნი,მყარადდადგენილისასამართლოპრაქტი
კა ჯერ არ არსებობს.*11 სსში ხელმძღვანელი
პირისქმედებისკიდევმეტიარეალიდასაქმი
ანობის განხორციელებაში მეტი თავისუფლე
ბის ფარგლები, შეიძლება ითქვას, ეფუძნება
კანონის სპეციალურ ნორმას: 203ე მუხლის
შესაბამისად, ხელმძღვანელი ორგანო სსს
მართავსსაკუთარიპასუხისმგებლობით.მსგავ
სი ჩანაწერიგერმანული სააქციოსამართლის
მიდგომას ამკვიდრებს ამ საკითხთან დაკავ
შირებით და სრულად გამოხატავს იმ ქვეყნე
ბისსამართლებრივმიდგომას,სადაცკარგად
არისგანვითარებულისააქციოსაზოგადოების
სამართალი.აღნიშნული,სწორედგერმანული
საკორპორაციოსამართლისიურიდიულტრან
სპლანტსწარმოადგენსქართულსამართალში.
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