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სამეწარმეო საზოგადოებაში წილის კეთილსინდისიერად მოპოვება 
 

პროტ. დოუ. ირაკლი ბსრდსლი 

თბილირირ რაცელმწიტო სნივერრიტეტირ ისრიდისლი ტაკსლტეტირ პროტერორი 

 

I. კორპორაცისლი მართვირ რაკითცირათვირ 

რაკორპორაციო რამართლირ თეორიაღი დამკვიდრებს-
ლი რამართლებრივი ტორმებირ დაქოტირ დოგმატსრი გაა-
ზრებირ პირბებღი – ამცანაგსრ, პერრონატიცირებსლ და კა-
პიტალსრ რაზოგადოებებად – კაპიტალსრი, იგივე კაპიტა-
ლირტსრი ტიპირ ორ შირითად ორგანიზაცისლ ტორმარ გა-

მოქოტენ: ღპრ და რრ. ღპრ
1
 და რრ

2
 არირ გარე რაზოგადოებირ 

ნაირრაცეობა, რომელიც მიიყნევა ისრიდისლ პირად, განი-
ცილება კაპიტალსრი ტიპირ რაზოგადოებად, ღერაბამირად, 
კაპიტალზე დატსშნებსლ რამართლებრივ ტორმად, რომე-
ლიც დამოსკიდებლად რაკსთარი რაცელით გამოდირ რამა-
რთალბრსნვაღი და მირი ორგანორ რაცით ოპერირებრ და 
დებრ გარიგებარ მერამე პირთან. ასცილებელი ორგანორ – 
დირეუტორატირ – მეღვეობით ღპრ-ირა და რრ-ირ  წინაღე გა-
მოცატსლი ნება და პირიუით, რაზოგადოებირ რათანადო კა-
ნონით განრაზფვრსლი ორგანორ მიერ გამოვლენილი ნებით 
იგი ამქარებრ რამართალსრთიერთობარ მირ კონტრაწე-
ნტთან. ღპრ, რრ რეგირტრაციირ შალით იშენრ სტლებასნარი-
ანობარა და უმედსნარიანობარ და, ღერაბამირად, რარეგი-
რტრაციო წარმოება განიცილება მირი, როგორც ისრიდის-

ლი პირირ ყამოქალიბებირ ასცილებელ წინაპირობად.
3
 

მრგავრი მიდგომაა გერმანსლ და აღღ-ირ რამართალღი, თს-
მცა ამერიკსლრ გარკვესლი თავირებსრება აცარიათებრ: და-
ცსრსლი კორპორაცია რეგირტრირებსლი სნდა იქორ რეე-
რტრღი. რეგირტრაციით იგი ცდება სტლებასნარიანი და უმე-
დსნარიანი რაზოგადოება, თსმცა, ღერაშლოა, ძერ კიდევ არ 
უონდერ გარიგებასნარიანობა, ანს კორპორაციირ, როგორც 
ისრიდისლი პირირ, რაცელით გარიგებირ დადებირ სტლება. 
რაუმე ირაა, რომ ამერიკსლი დაცსრსლი კორპორაციირ და-
ტსშნებარ გარკვესლი რპეციტიკა აუვრ, რითიც იგი განრცვა-
ვდება უართსლი და გერმანსლი რამართლირაგან. თსკი გე-
რმანსლ და უართსლ რამართალღი დამტსშნებელი ქოვე-
ლთვირ რაზოგადოებირ პარტნიორად მიიყნევა, ამერიკსლი 
რამართლირ მიცედვით კორპორაციირ დამტსშნებელი ღერა-

                                                      
1
 მეწარმეთა ღერაცებ კანონირ 44-ე მსცლირ პირველი პსნუტირ მიცედვით. 

2
 მეწარმეთა ღერაცებ კანონირ 51-ე მსცლირ პირველი პსნუტირ მიცედვით. 

3
 Schäfer, in Bork/Schäfer, GmbHG Kommentar, 2. Auf., 2012, RWS 

Verlag, Ein. Rn. 1. 

შლოა არ იქორ ღემდგომღი მირი (კომპანიირ) პარტნიორი. 
როგორც წერი, მომავალ პარტნიორრა და ისრიდისლ ტი-
რმარ ღორირ მქარდება მომრაცსრებირ გაწევირ ცელღეკრს-
ლება. ცელღეკრსლებით განირაფვრება კორპორაციირ მო-
მავალ პარტნიორრა და დავალებირ ღემრრსლებელრ ღორირ 
რაზოგადოებირ დატსშნებირა და რეგირტრაციაღი გატარებირ 
ვალდებსლება. ღერაბამირად, ისრიდისლი ტირმა (ან მირი 
წარმომადგენელი), როგორც წერი, თავად გამოდირ აფნი-
ღნსლი კომპანიირ დამტსშნებელ პირად და რწორედ იგი რე-
გირტრირდება secretary of state-ღი მრგავრი რტატსრირ 
მუონედ. რეგირტრაციირ ღემდეგ კორპორაცია დატსშნებს-
ლია, აუვრ სტლებასნარიანობა და გააყნია წილი. თსმცა 
აკლია ქველაზე მნიღვნელოვანი მომენტი: ერ არირ ღერატა-
ნირ განცორციელებირ ვალდებსლებირ აფება, ანს რაზოგა-
დოებირ უონებრივი რიკეთით სზრსნველქოტა. გამოდირ, 
რომ  დატსშნებსლ და ინკორპორირებსლ რაწარმორ აუვრ 
გარაცემი წილი, რომლირ „ღერქიდვირ“ ღემდეგ პირი ამ რა-
ზოგადოებირ პარტნიორი გაცდება. გარდა ამირა, ამ პერიო-

დღი მიდირ წერდებაზე
4
 არრებითი ღეთანცმება, რომლითაც 

კორპორაციირ რტრსუტსრა, პარტნიორთა და, როგორც წე-
რი, კომპანიირ რცვა რტეიუწოლდერთა ღიდაორგანიზაცისლი 
სრთიერთობა სნდა მოწერრიგდერ. ამარობაღი დამტსშნე-

ბლირ მიერ იუმნება ე.წ. რაინიციატივო დირეუტორატი,
5
 რო-

მელიც, მომავალი პარტნიორირ მიერ ღერატანირ ვალდებს-
ლებირ აფებირ, არევე, პარტნიორთა პირველივე რაერთო 
კრებირ ყატარებირ ღემდეგ წქვეტრ არრებობარ და „ერტატე-
ტარ“ კორპორაციირ პარტნიორრ გადარცემრ. ერ სკანარკნე-
ლი კი ირყევრ დირეუტორთა რაბჩორ ღემადგენლობარ, რო-
მელრაც კორპორაციირ მართვა და წარმომადგნელობა გა-
დაეცემა. ბსნებრივია, დამტსშნებლირთვირ, როდერაც იგი 
იმავდროსლად არ არირ პარტნიორი, არ იუნებოდა მინიჩე-
ბსლი ღერაშლებლობა, ბორდი დაეკომპლეუტებინა, რამდე-
ნადაც დირეუტორთა რაბჩორ ყამოქალიბება და მირი წევრე-
ბით სზრსნველქოტა სღსალოდ იმირ ეურკლსზისრი სტლება 
სნდა იქორ, ვინც კომპანიაღი ინვერტიციარ აცორციელებრ, 

                                                      
4
 ამერიკსლ რამართალღი იცმარება ტერმინი bylaw, რომელიც მცოლოდ 

ღიდაკორპორაცისლი აუტია. ტერმინთა განმარტებირა და განრცვავებირ 
თაობაზე იც.: ბსრდსლი, რრ-ირ რატსშვლები, 2010, 405 და მომდ. 
5
 Initial board. 
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აუედან გამომდინარე კი იშენრ წევრობირ სტლებარ და ცდე-
ბა კორპორაციირ პარტნიორი. წინააფმდეგ ღემთცვევაღი ღე-
რატანირ განცორციელებარ კორპორაციაღი ლოგიკსრად არ 
დასკავღირდებოდა „მიბარებსლი უონებირ“ მართვაზე პარს-

ცირმგებელი პირებირ განრაზფვრირ ისრიდისლი სტლება.
6
 

მაღარადამე, ბორდირ დაკომპლეუტებით კორპორაციარ აუვრ 
რამართლებრივი ღერაშლებლობა, გამოვიდერ რაზოგადოე-
ბირ რაცელით მერამე პირთან სრთიერთობაღი და დადორ გა-
რიგება. მოკლედ, იქორ გარიგებასნარიანი. აფრანიღნავია, 
რომ კორპორაციირ ტორმალსრი რეგირტრაციირ აუტით და-
დარტსრებსლია, რომ რაუმე გვაუვრ ინკორპორირებსლ რა-
ზოგადოებართან, რამართლირ რსბიეუტთან, რომელიც თავი-
რი ორგანოებირ მეღვეობით გამოდირ რამართალსრთიე-
რთობაღი. მაგრამ უართსლი და გერმანსლი რამართლირა-
გან განრცვავებით აღღ-ირ რაკორპორაციო რამართალღი არ 
არრებობრ რამეწარმეო რეერტრირ რირრსლირა და სტქსარო-
ბირ პრეცსმტცია, მირი ირეთი გაგება, როგორიც ევროპირ 
მრავალ უვექანაღია და მათ ღორირ რაუართველოღიც. თს 
თვალი გადაევლება არევე, მაგალითად, ბრიტანეთირ კო-
მპანიათა რეერტრებირ მიერ გაცემსლ ამონაწერებრ, იუ 
ცვდებით ყანაწერრ, რომლირ მიცედვითაც „კომპანიათა რა-

ცლი“
7
 პარსცრ არ აგებრ ყანაწერთა ღინაარრობრივ რიზსრტე-

ზე და რირრსლეზე (რაც, ბსნებრივია, ეკვაიერირ მცრიდან 
დამატებითი „მოჩარბებსლი“ ორმაგი გსლირცმიერებირ გა-
მოყენირ სპირობო ვალდებსლებარ წარმოღობრ რაწარმორ 
ნივთობრივი თს წილობრივი დასტლებირ დრორ). ამიტომაც 
ტრანზაუცისლი რირტემა ანგლო-ამერიკსლ რაკორპორაციო 
რამართალღი გაცილებით სტრო დანაცარძიანია და, ღეი-
შლება ითუვარ, აფჩსრვილი არ არირ ბრსნვირ რტაბილსრო-
ბირ სზრსნველქოტირ მიზნით. ერ აუ მცარეთა ღორირ რაცე-
ლღეკრსლებორამართლებრივი ბოჩვებირა და ვალდებსლე-
ბებირ დადგენირა და სღსალოდ მათი გარცვირებირ გარიგებე-
ბღი გათვალირწინებით მიიფწევა. 

ქველა კაპიტალსრი რაზოგადოება მეწარმეთა ღერაცებ 
კანონირ მე-2 მსცლირ მე-2 პსნუტირ მიცედვით არირ რამეწა-
რმეო რაუმიანობირ განმაცორციელებელი რსბიეუტი. მაღარა-
დამე, მეწარმირ ცარირცირ მატარებელი ორგანიზაცისლ-რა-
მართლებრივი ტორმა. იგი ირ ეკონომიკსრი რსბიეუტია, 
რომელიც რწორედ რომ ეკონომიკსრი რამეწარმეო აუტივო-
ბით არირ დაკავებსლი: მირი მიზნირ მირაფწევად ქიდირ და 
იშენრ სშრავ თს მოშრავ უონებარ, დებრ რცვადარცვა რაცირ 
რავაჩრო (რამეწარმეო) თს რამოუალაუორამართლებრივ გა-
რიგებარ, ღედირ კონტრაწენტთან რცვადარცვა რაცირ რამა-
რთალსრთიერთობაღი, როგორც წერი, იფებრ გადაწქვეტი-
ლებარ (პარტნიორირ მითითებირა თს მირ გარეღე) რაზოგა-
დოებირ კაპიტალიზაციირ, კომპანიირ ტინანრსრი მდგრადო-
ბირა და მიზანღეწონილობირ რაკითცებთან დაკავღირებით 
(როგორც წერი, დაცსრსლ კორპორაციაღი (მით სტრო, ღპრ-
ღი), რადაც პერრონალსრი პარტნიორსლი რტრსუტსრაა ყა-

                                                      
6
 ღეად.: Merkt, US-amerikanisches Gesellschaftsrecht, Rn. 314 ff.  

7
 Company House. 

მოქალიბებსლი, დირეუტორი პარტნიორირ მითითებირ რა-
ტსშველზე მოუმედებრ, თსმცა ერ, რარაკვირველია, არ გა-
მორიცცავრ ამ რაკითცებთან დაკავღირებით მირი უმედებირ 
ტართო მარღტაბით დამსკიდებელად განცორციელებარ).  
აფნიღნსლი გამომდინარეობრ რაუართველორ რაგადარაცა-
დო კოდეურირ მე-9 მსც. პირველი ნაწილირ და მეწარმეთა 
კანონირ პირველი მსც. მე-2 პსნუტირ ლოგიკსრი კავღირს-
რთიერთობიდან. რაგადარაცადო კოდეურირ აფნიღნსლი ნო-
რმა ადგენრ ზოგადად ეკონომიკსრი რაუმიანობირ დეტინი-
ციარ. მართალია, მარღი რიტქვარიტქვით არ არირ გაკეთებს-

ლი პირდაპირი განრცვავება ეკონომიკსრ არარამეწარმეო
8
 

და ეკონომიკსრ რამეწარმეო რაუმიანობარ ღორირ, თსმცა 
მირი (ამ ნორმირ) ბლანკეტსრი ბსნება გადამირამართებარ 
აცდენრ თავირთავად მეწარმეთა ღერაცებ კანონირ პირველი 
მსც. მეორე პსნუტზე, რადაც სკვე (ეკონომიკსრი) რამეწა-
რმეო რაუმიანობირ ცნებაა მოცემსლი. მაღარადამე, რაცე-
ლმწიტოღი დადგენილი ორგანიზაცისლ-რამართლებრივი 
ტორმებირ ამომწსრავი ყამონათვალიდან, ბიზნერირ, ანს ამ 
ღემთცვევაღი რამეწარმეო რაუმიანობირ განცორციელებირ 
მრსრველმა პირმა, რწორედ ერთ-ერთი სნდა ღეარყიორ. 
Numerus clausus პრინციპიდან გამომდინარე, ეკონომიკს-
რი რამეწარმეო რაუმიანობირ წარმართვა ღინაარრობრივი 
თვალრაზრირით დამოკიდებსლი არ არირ იმაზე, გამოიქენე-
ბრ თს არა რაცელმწიტოღი პირი ამგვარი რაუმიანობირთვირ 
ერთ კონკრეტსლ რამართლებრივ ტორმარ. თს პირრ არეთი 
რაუმიანობა რსრრ, მაღინ მარზე ვრცელდება Formzwang, 
ანს ტორმირ ღერყევირ, სტრო რწორად, ერთ-ერთ რამა-
რთლებრივ ტორმად დარეგირტრირებირ ვალდებსლება. ღე-
რაბამირად, რაუართველოღი ღპრ-ად და რრ-ად დარეგირტრი-
რება სკვე წარმოადგენრ ტორმირ მიცედვით მეწარმირ ცარი-
რცირ მინიჩებარ ავტომატსრად, რადგან ამ ტორმირ მიერ გა-
ნცორციელებსლი რაუმიანობირ ღინაარრრ, პრინციპღი, მნი-
ღვნელობა აფარ აუვრ. აფნიღნსლი რამართლებრივი ტო-
რმირ რამეწარმეო (თს რცვა მართან პირდაპირ თს ირიბად 
დაკავღირებსლი) რაუმიანობირ წარმართვირ სტლებამორი-
ლება და ვალდებსლებაც კი რწორედ ამ ტორმირ ცელმშფვა-
ნელობარა და წარმომადგენლობაზე კომპეტენტსრი პირირ - 
დირეუტორატირ (გამგეობირ) პრეროგატივაღი ღედირ. მაღა-
რადამე, ღპრ და რრ (და არა მირი ცელმშფვანელო რგოლი) 
ტორმირ მიცედვით სკვე ითვლება რამეწარმეო რაუმიანობირ 
განმაცორციელებელ რსბიეუტად იმირ მისცედავად, აუვრ თს 
არა მირი რაუმიანობირ ღინაარრრ რამეწარმეო ცარიათი. რამე-
წარმეო რაუმიანობირ განცორციელებირთვირ ამერიკაღი ბი-
ზნერ კორპორაციირ ორგანიზაცისლ-რამართლებრივი კო-
ნრტრსუცია გამოიქენება, რომელიც რათანადო ორგანოღი 
რეგირტრაციირ ღემდეგ, როგორც ზემოთ ითუვა, ცდება 
სტლებირა და მოვალეობირ მატარებელი ცალკე ისრიდის-

ლი ერთესლი.
9
 აღღ-ღი ბიზნერ-კორპორაციირ (მათ ღორირ, 

რა თუმა სნდა, დაცსრსლი კორპორაციირ) მნიღვნელობა 

                                                      
8
 ან რცვა რომელიმე ტორმად დარეგირტრირება მეწარმეთა კანონირ მე-2 

მსც. მე-2 პსნუტირ მიცედვით. 
9
 Legal entity. 
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სტატია 

იმდენად დიდია, რომ რცვა რაზოგადოებათა რამართლებრი-
ვი ტორმები, ერთგვარად, ყრდილღია მოუცესლი, მისცედა-
ვად, რარაკვირველია, მათი თვითმქოტადი ეკონომიკსრი 
და რამართლებრივი დანიღნსლებირა. ღერაბამირად, რო-
გორც ლიტერატსრაღია აფნიღნსლი, ბიზნერ-კორპორაციირ 
სკიდეგანოდ დიდი როლირა უვექნირ ეკონომიკაღი, პრაუტი-
კსლად რაკორპორაციო რამართალი რწორედ რომ ბიზნერ-

კორპორაციირ რამართალთან არირ გაიგივებსლი,
10

 ცოლო 
მირ შირითად ბირთვად კორპორაცისლი მართვირ, ანს რაწა-
რმორ კონტროლირ რამართალი მიიყნევა. რრ-ირ რამართლე-
ბრივ ტორმაღი კი აუციონერირა და დირეუტორატირ კავღი-
რსრთიერთობარ ანს კორპორაცისლი კონტროლირ რირტე-
მარ განრაკსთრებსლი როლი და ტსნუცია ენიჩება, რამდენა-
დაც რწორედ რომ დირეუტორატირ რწორი და კეთილრინდი-
რიერი უმედებირ მარღტაბი განაპირობებრ რაზოგადოებირ 
ორგანიზაცისლ კეთილდფეობარ, რარაც (კორპორაციირ რო-
ციალსრი პარსცირმგებლობირ პარადიგმირ მისცედავად) პი-
რდაპირი უონებრივი და მატერიალსრი რარგებელი მოაუვრ 
პირველ რიგღი თავად რაზოგადოებირთვირ და მირი აუციო-
ნერირათვირ. ღერაბამირად, დირეუტორატირ ნებირმიერი უმე-

დება – განრაკსთრებით კი რრ-ირ რამართლებრივ ტორმაღი
11

 
– რაწარმორ ინტერერირ რტეროთი ღემოიტარგლება და რცვა 
ორგანორ ან პირირ მიერ მარზე ზემოუმედება რაწინააფმდე-
გორ დაღვებირ ან მოთცოვნირ პირობებღი, თავად ცელმშფვა-
ნელი პირირ ტიდსციალსრი მოვალეობირ დარფვევამდე და, 
პირველ რიგღი, დირეუტორირ რამოუალაუორამართლებრი-
ვი პარსრცირმგებლობირ დაქენებამდე მიიქვანრ რაუმერ. ბი-
ზნერ რსბიეუტირთვირ ასცილებელია ირეთი მოუნილი ინტე-
გრირებსლი კორპორაცისლი რირტემირ ყამოქალიბება, რო-
მელიც მირ გამართსლ ტსნუციონირებარ სზრსნველქოტრ. 
მართალია, რაცელმწიტორ, მირი ორგანოებირ, რამთავრობო 
თს რაუვესწქებო, რაძარო რამართლირ ისრიდისლი პირები-
რა და კერშო რეუტორირ როციალსრი წარმონაუმნებირ მა-
რთვა რცვადარცვა კონცეტციარ ეტსშნება, თსმცა კარგი  და 
ეტეუტიანი მმართველობირ თვალრაზრირით, მათთვირ შა-
ლიან ბევრი რაერთო მაცარიათებელი იკვეთება, რაც ორივე 

რსბიეუტირ
12

 რაუმიანობირ წარმატებირ წინაპირობად სნდა 
განიცილებოდერ. სტრო მეტიც, თანამედროვე პარადიგმა – 

აცალი რაძარო მმართველობა
13

 – ეტსშნება იმ პრინციპრ, 

                                                      
10

 Merkt, US-amerikanisches Gesellschaftsrecht, Rn. 194. ამერიკსლი 
რაცელმშფვანელოებირ დაკვირვებითაც ამ თეზირ რირწორე ეჩვრ არ 
იწვევრ, იც. მაგ.: Palmiter, Corporations, 6

th
. Ed; 

Allen/Kraakman/Subramanian, Commentaries and Cases on the Law of 
Business Organizations, 3th. Ed. 
11

 რარაც უვემოთ სტრო დეტალსრად დავინაცავთ. 
12

 რაცელმწიტოც ცომ ისრიდისლი პირირ „ნაირრაცეობარ“ წარმოადგენრ. 
13

 New Public Management (ღემოკლებით NPM), რომლირ დიუოტომია 
გარსლი რასკსნირ 80-ანი წლებიდან ვითარდება და რაძარო რერვირირ 
მეტად ბიზნერზე მორგებსლრ და კერშო რეუტორღი არრებსლი 
მენეძერსლი მოდელირ რაძარო ინკორპორირებარ ითვალირწინებდა. 
ამირ თაობაზე მაგ.: Hood, Christopher, Public Administration and Public 
Policy: intellectual challenges for the 1990s, 1989; Hood, A public 
management for all seasons? In: Public Administration, Vol. 69, Issue 1, 
March 1991, 3-19; Kalimullah/Ashraf Alam/Ashaduzzaman Nour, New 
Public Management: Emergence and Principles, BUP Journal, Vol. 1, 
Issue 1, Sep. 2012, 1-20. 

რომ რაძარო, რაცელმწიტოებრივი ბისროკრატიირ რაუმია-
ნობირთვირ მიზანღეწონილია, თანამედროვე კერშო კორპო-
რაცისლი მართვირთვირ დამაცარიათებელი რტრსუტსრირ 
არრებობა, რაც რაცელმწიტოღი საცლერი მართვირ რატს-
შვლებრა და განვითარებირ ღედეგად ღემოტანილ რირტემარ 
და აზროვნებარ ღეუმნირ. ერ კი მართვარ ბევრი მიმართსლე-
ბით სტრო მოუნილრ, კონტროლრა და მდგრად განვითარე-
ბაზე დატსშნებსლრ გაცდირ. ნებირმიერ კონგლომერატრ – 
იუნება ერ რაცელმწიტო, თს დიდი კერშო კორპორაცია – 
ერაჩიროება რაციონალსრად ყამოქალიბებსლი მართვირ 
რირტემა, რომელიც, ნაწილობრივ რაცელმწიტორ ყარევით 
(რაკანონმდებლო რირტემირ არრებობით, რეგსლატორსლი 
დეტიციტებირ აფმოტცვრითა და განეიტრალებით ღიდაკო-
რპორაცისლი თს გარეკორპორაცისლი სრთიერთობირ დო-
ნეზე), ნაწილობრივ თვითრეგსლირებადი ნორმებირ აფია-
რებითა და მათი ღერრსლებით, სზრსნველქოტრ რამეწა-
რმეო რაზოგადოებირ რაუმიანობირ ეტეუტსრად წარმა-
რთვარ, მეწარმე რსბიეუტთან დაკავღირებსლი ქველა ღერა-
შლო დაინტერერებსლი პირირ სტლებირ ღეშლებირდაგვა-
რად გათვალირწინებარ, კორპორაცისლი უონებირ ოპტიმი-
ზებარ, რაწარმორ კაპიტალიზაციირ თანამედროვე კანონი-
რმიერი ცერცებირ გამოქენებით მირი პარტნიორირთვირ რაც 
ღეიშლება მეტი მოგებირ მიფებირ ღერაშლებლობარ, ამით კი-
დევ სტრო მეტი ინვერტიციირ განცორციელებარ და, ღერაბა-
მირად, მეტი რამსღაო ადგილებირ გაყენარ. კორპორაციარ 
მირი რაუმიანობირ განცორციელებირთვირ და მიზნირ რეალი-
ზებირთვირ რწორი მართვირ რირტემა ერაჩიროება, რომლირ 
არრებობირ გარეღეც წარმოსდგენელი იუნებოდა მირი წა-
რმატებირ პოვნა. ბიზნერ რსბიეუტღი ტსლირ დაბანდება – 
ინვერტიციირ განცორციელება – აპრიორი არ ნიღნავრ ამ 
კომპანიირ წარმატებარ. რაზოგადოებირთვირ გადაცემსლ 
უონებარ რწორი, რაციონალსრი და პროტერიონალსრი მა-
რთვა ჩირდება, რაც მცოლოდ კარგი მენეძმენტირ პირობე-
ბღია ღერაშლებელი. თსმცა, მთელი შალასტლებირ თავმო-
ქრა ერთი კორპორაცისლი ორგანორ ცელღი, რცვა ორგანო-
რათვირ ცელმშფვანელობირ მეუანიზმირ აბროლსტსრი გამო-
ღიგვნირ პირობებღი, არევე არ იუნებოდა ინტეგრირებსლი 
კორპორაცისლი მართვირ რირტემირ კარგი მაგალითი. რა-
ციონალსრი კონტროლირა და დაბალანრებსლი მმართვე-
ლობირ პირობებღია მცოლოდ ღერაშლებელი კორპორაცის-
ლი უონებირ მაურიმიზაცია, კორპორაციირ ფირებსლებირ მა-
ტება, ბაზარზე კომპანიირ წილირ რაბაზრო კსრრირ რირტემა-
ტსრი ზრდა. მაღარადამე, მდგრადი მატერიალსრი განვითა-
რება. რწორედ ამიტომ, გარსლი რასკსნირ 30-იანი წლები-

დან მოქოლებსლი
14

 დფემდე ინტენრისრი მრძელობა და 

                                                      
14

 ადოლტ ბერლირა და კარდინერ მინირ ცნობილი ნაღრომით 
(Berle/Means, The modern corporation and private property, 1932) 
დატსშნებსლი დებატები, რომელიც თითუმირ რასკსნეა არ კარგავრ 
აუტსალობარ და თემირადმი ინტერერრ. ამართან, ავტორთა მიერ 
ღემოთავაზებსლი თეზები დფერაც არამც თს გაცცოველებსლი დირკსრიირ 
რაგნად არირ უცესლი, არამედ ბევრი მიმდევარიც წქავრ. მიმოცილვა იც. 
მაგ.: Bainbridge, The politics of corporate governance, Harvard J.L & 
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აუტისრი დირკსრია მიდირ ქველა დონეზე იმართან დაკავღი-
რებით, რომ რსლ სტრო და სტრო იუნერ დაცვეწილი კო-
რპორაციათა მართვირ რირტემა, რომელიც მრავალი რაე-
რთაღორირო ტორსმირ, კონტერენციირ, რამსღაო ძგსტირ, 

რამთავრობო თს არარამთავრობო კომირიირ დირკსრიირ,
15

 
არევე, დიდი რამეცნიერო ინტერდირციპლინსრი კვლევირ 
რაგნად არირ უცესლი. ერ არირ რაკორპორაციო რამართლირ 
წიაფღი აფმოცენებსლი რამართლირ (და არა მცოლოდ რამა-
რთლირ) დამოსკიდებელი დარგი, რომელრაც კორპორაცი-
სლი მართვირ რამართალი, ან სბრალოდ კორპორაცისლი 
მართვა უვია. კორპორაცისლი მართვირ უვეღ კი ნაგსლი-
რცმევია რირტემა, რომელიც სზრსნველქოტრ რამეწარმეო 
რსბიეუტირ რაუმიანობირ განცორციელებარ, როგორც ღიდა-
კორპორაცისლ, ირე გარე სრთიერთობირ დონეზე. კორპო-
რაცისლი მართვირ დეტინირება მცოლოდ ლეგალსრ რატს-
შველზე არ არირ მიზანღეწონილი. ამიტომ ამ ცნებარ, ერთი 
მცრივ, რაგნობრივი, მეორე მცრივ კი, ინტერდირციპლინსრი 
ტართო და ვიწრო გაგება აუვრ. კორპორაცისლი მართვა 
ტართო მნიღვნელობით განიმარტება, როგორც „ერთო-
ბლიობა იმ წერებირ, პოლიტიკირ, ინრტიტსტებირ, ყვესლებე-
ბირა თს რცვა პროცერებირა, რომელიც განრაზფვრავრ, თს 
როგორ სნდა ცდებოდერ კორპორაციირ მართვა-ადმინი-

რტრირება და კონტროლი“.
16

 არევე ტართოდ განმარტავრ 
ეკონომიკსრი თანამღრომლობირა და განვითარებირ ორგა-
ნიზაცია კორპორაცისლ მართვარ მირ დოკსმენტებღი. მირ 
მიცედვით კორპორაცისლი მართვა წარმოადგენრ რირტემარ, 
რომელიც „აუცენტრ აკეთებრ კორპორაციირ მენეძმენტრ, მირ 
ბორდრ, აუციონერრა და რაწარმორ რცვა მონაწილეებრ, ე.წ. 
რტეიუწოლდერებრ ღორირ სრთიერთობაზე, იმ რაღსალებე-
ბრა და გზებზე, რომლითაც კორპორაცისლი მართვირ შირი-

თადი მიზანი მიიფწევა“.
17

 თსკი კორპორაცისლი მართვირ, 
როგორც დარგირ, რწრატ, ინტენრისრ და აუტისრ განვითა-
რებარ დავაკვირდებით, ღერაშლებელია ირეთი ღთაბეჩდი-
ლებაც დარყერ, რომ მან თითუმირ მთლიანად ღთანთუა კა-
პიტალსრი ტიპირ რაზოგადოებირ რამართალი. ბიზნერირ რა-
უმიანობირ იმ რამართლებრივ ტორმაღი, რადაც კორპორა-
ცისლი მართვირ რირტემა გამოიქენება, მთავარი და გადა-
მწქვეტი არირ ყადებსლი ინვერტიციირ ბედი. მაღარადამე, 
ინვერტორირ/პარტნიორირ მიერ კომპანიირთვირ გადაცემს-
ლი უონებირ მართვაზე პარსცირმგებელი პირირ მიერ ამ უო-
ნებირ რაზოგადოებირ, პარტნიორირ ინტერერირათვირ გამო-
ქენებირა და მართვირ სტლებამორილებაზე პარსცირმგებელ 
პირზე ეტეუტსრი კონტროლირ განცორციელებირ ბედი. კა-

                                                                                         
Pub.Pol’y 18/1995, 671-734; Roe, A political theory of American 
corporate finance, Columbia L. Rev. 91/1991, 11-67 და რცვ. 
15

 მიმოცილვა იც.: ჩანტსრია, კორპორაცისლი მართვა და 
ცელშფვანელთა პარსცირმგებლობა რაკორპორაციო რამართალღი, 
გამომც. „მერიდიანი“, 2006, 9 და მომდ. 
16

 Haidar J. Ibrahim, Investor Protections and Economic Growth, 
“Economics Letters”, Vol. 103, #1, 2009, 2. მითითებსლია: 
ბსრდსლი/ეგნატაღვილი, კორპორაცისლი მართვირ რაკითცირათვირ, 
კრებსლღი: ბერარიონ ზოიშე 60, თრს-ირ გამომც, 2014, 497. 
17

 ციტირებსლია ჩანტსრია მიცედვით: ჩანტსრია, კორპორაცისლი 
მართვა, 11. 

პიტალსრი რაზოგადოებირ რამართალი რცვა არატერია, თს 
არა რაწარმორ ეტეუტსრი კონტროლირ დამდგენი რამართა-
ლი, რომელმაც კაპიტალირ რწორი და რაციონალსრი გამო-
ქენება სნდა სზრსნველქორ. ერ პარადიგმაა განვითარებს-
ლი ეკონომიკსრ მეცნიერებაღიც. რწორედ ამიტომ არირ 
ალბათ, რომ ბევრ უვექანაღი კორპორაცისლი მართვა რაწა-

რმორ კონტროლთან არირ გაიგივებსლი
18

 და რაკანონმდე-
ბლო თს თვითრეგსლირებადი ნორმა-დებსლებები, რცვა-
დარცვა რაცირ რეკომენდაციები მიმართსლია იუითკენ, რომ 
ყამოქალიბდერ რაწარმორ „მერაკსთრერა“ და ამ სკანარკნე-
ლირ მცრიდან მენეძმენტირთვირ გადაცემსლი უონებირ კო-
ნტროლირ ინტეგრირებსლი და ეტეუტსრი რირტემა, რომე-
ლიც სზრსნველქოტრ გამგეობირ, აფმარრსლებელი დირე-
უტორებირ, ოტიცრებირ, მენეძერებირ მიერ რაწარმორ გა-
შფოლირ თავირსტალი არეალირ ღეუმნარ, ანს ბიზნერ გადა-
წქვეტილებებირ მიფებირთვირ დამოსკიდებელი მარღტაბირ 
დატსშნებარ, ცოლო, მეორე მცრივ, მაკონტროლებელი რი-
რტემირ ღემოფებით აფკვეთრ მათ (აფმარრსლებელი ცე-
ლმშფვანელი პირებირ მცრიდან) მიერ სტლებირ ბოროტად 
გამოქენებარ და არეთირ არრებობირ ღემთცვევაღი ღერაშლე-
ბელრ გაცდირ ეტეუტსრი პარსცირმგებლობირ დაკირრებარ მა-
თი არარწორი უმედებირ გამო. ღერაბამირად, რაწარმორ კო-
ნტროლირ „მიზანრ წარმოადგენრ კორპორაციათა მმართვე-
ლი ორგანოებირ კონტროლირ სზრსნველქოტა, რათა მათ 
ბოროტად არ გამოიქენონ მათი თანამდებობრივი მდგომა-
რეობა და რამართავად მინდობილი უონებირ განკარგვირ 

სტლებამორილება“.
19

 

ორგანიზაცისლი რირტემა ნებირმიერი ბიზნერ რსბიეუტი-
რთვირაა დამაცარიათებელი დაწქებსლი ინდივიდსალსრი 
მეწარმიდან, ფია რააუციო რაზოგადოებით დამთავრებს-

ლი.
20

 თსმცა, ეკონომიკსრ თეორიარა და რამართალღი და-
მკვიდრებსლი დოუტრინალსრი დაქოტა რამართლებრივი 
ტორმებირა ამცანაგსრ, ანს პერრონალსრ და კაპიტალსრ 
რაზოგადოებად, რასკეთერო მაგალითია არევე კორპორაცი-
სლი მართვირ რირტემირ არრებობა/არარრებობირ თვალრა-
ზრირითაც. ბიზნერირ წარმართვარ რაცლემწიტორ მცრიდან 
გარკვესლი ორგანიზაცისლ-რამართლებრივი ტორმებირ 
ლეგიტიმირება ერაჩიროება. რაცელმწიტომ სნდა განრა-
ზფვრორ და დაადგინორ ირ მეწარმე რსბიეუტები, ბიზენრირ 

                                                      
18

 Hopt, Klaus J., Corporate Governance in Europe: neue 
Regelungsaufgaben und soft law, 4. იც. მოცრენებირ უართსლი 
თარგმანი: წოპტი, კორპორაცისლი მართვა ევროპაღი: რეგსლირებირ 
აცალი მოდელი და „რბილი რამართალი“, რამართლირ ჟსრნალი 
#1/2009, 228-247. 
19

 ჩანტსრია, კორპორაცისლი მართვა, 11. 
20

 როგორც ისრიდისლი, ირე ეკონომიკსრი გაგებით. თსმცა 
ინდივიდსალსრ მეწარმერ რამართლებრივი გაგებით ორგანიზაცისლი 
მოწქობა არ მოეთცოვება. მირ სკან ქოველთვირ მირი დამტსშნებელი 
ტიზიკსრი პირი დგარ და ერ სკანარკნელიც რაკსთარი რაცელით გამოდირ 
სრთიერთობაღი. მისცედავად ამირა, ეკონომიკსრი გაგებით 
ინდივიდსალსრ მეწარმერაც აუვრ ორგანიზაცისლი რტრსუტსრა და 
ღერაშლებელია უონდერ როგორც მცირე, ირე რაღსალო და დიდი 
მოწქობაც კი. თეორისლად ინდ. მეწარმეც ღეიშლება იქორ დიდი 
უარცნებირა და ტაბრიკებირ მუონე. 
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სტატია 

მწარმოებელი ტორმები, რომელთა არყევაც დამტსშნე-
ბლებრ, ბიზნერირ გენერატორებრ თავირსტლად ღესშლიათ, 
თსმცა ამ ტორმირ ღერყევირ ღემდგომ ირინი გარკვესლ, რა-
ცელმწიტორ მცრიდან დატსშნებსლ ღეზფსდვებრ ეუვემდება-
რებიან. ღერაბამირად, რაკანონმდებლო დონეზე ეკონომიკს-
რი (რამეწარმეო) რაუმიანობირ განმაცორციელებელი რსბი-
ეუტებირ ტიპოლოგისრი რცვაობირ კონცეტციარ განრაკს-
თრებსლი მნიღვნელობა სნდა წუონდერ როგორც ღიდა, ირე 
გარე რაზოგადოებრივი რეგმენტირათვირ. ტიპოლოგისრი 

აფრევირ რაკითცი
21

 დფევანდელ რაუართველოღი განრაკს-
თრებით აუტსალსრია არა მცოლოდ რამართლებრივ, არა-
მედ ეკონომიკსრ დონეზეც. ეკონომიკსრი რაუმიანობირ 
პროტილრა და რეგმენტრ ბევრად განაპირობებრ მეწარმე რს-
ბიეუტირ თავირებსრი ტიპოლოგია, მირი თავირთავადობა და 
განრცვავებსლობა. ამიტომ განვითარებსლი ეკონომიკირ, 
წარმოებითი ინდსრტრისლი უვექნებირ პრაუტიკაღი იღვია-
თია ღემთცვევები ამ ბიზნერ ორგანიზაციათა ტიპებირ არათს 
რამართლებრივ, არამედ პრაუტიკსლ ეკონომიკსრ დონეზე 
აფრევირა. თავად ორგანიზაცისლი რირტემაც, ანს მართვირ, 
ცელმშფვანელობირ არუიტეუტსრაც ტრიად განრცვავებსლია 
ამ რაზოგადოებებღი. პერრონატიცირებსლი ეკონომიკსრი 
რსბიეუტი, ტრადიცისლად მომრაცსრებირ გაწევირა და რამს-
ღაორ ღერრსლებირ ეკონომიკსრ რეგმენტღი ოპერირებრ. რა 
თუმა სნდა, გამორიცცსლი არაა მათი მცრიდან ეკონომიკირ 
რცვა რეგმენტებღი გამორვლა, თსმცა ერ, როგორც წერი, 
იღვიათობარ წარმოადგენრ. ღერაბამირად, ამცანაგსრი ტიპირ 
რაზოგადოებებირ ადგილი მცირე (და რაღსალო) ბიზნერირ 
რეუტორღია თავმოქრილი. ამ რაზოგადოებირ ამცანაგსრი 
ცარიათი მირი ორგანიზაცისლი მართვირ პერრონალსრ 
რტრსუტსრაზე მიანიღნებრ, რაც ამგვარ წარმონაუმნღი „რა-

კსთარი ორგანორ“ კონცეტციარ
22

 ამკვიდრებრ. ერ ნიღნავრ, 
რომ ცელმშფვანელობა არა ღროვანი, ანს რამდენიმე დო-
ნოვანი, არამედ ერთდონიანია, რაც გამორიცცავრ პრინცი-
პღი მართვირა და კონტროლირ რირტემირ დატსშნებარ. პე-
რრონალსრ რაზოგადოებაღი ერ რაჩირო არაა. თსმცა ამ რა-
ზოგადოებირ რამართლირთვირ დამაცარიათებელი რრსლი 
რაცელღეკრსლებო/რაწერდებო ავტონომისრობა, განაპირო-
ბებრ არევე კაპიტალსრი რაზოგადოებირათვირ დამაცარიათე-
ბელი მრგავრი ორგანიზაცისლი რტრსუტსრირ ყამოქალიბე-
ბარ. მაგრამ ერ რაწარმორ მცრიდან დამატებით ცარძთანაცაა 
დაკავღირებსლი, ცოლო რამდენად პრაუტიკსლი და გამა-
რთლებსლი იუნება არეთი დანაცარძირ გაწევა, რცვა რაკი-
თცია. როგორც წერი, ამგვარი მატერიალსრი რაცრრებირ გა-
დარროლარ კონტროლირ ამგვარ არუიტეუტსრაღი ნაკლები 
ღედეგი მოაუვრ. ღერაბამირად, მაკონტროლებელი ტსნუციი-

                                                      
21

 იც. მაგ.: უირია, რაკორპორაციო რამართლირ რირტემა რაუართველოღი, 
კრებსლღი: ბსრდსლი (რედ.), რაკორპორაციო რამართლირ კრებსლი, 
გამომც. „მერიდიანი“, 2011, 15 და მომდ; Burduli, gesellschaftsrecht in 
Georgien und seine entwicklungstendenzen , Kieler Ostrechts Notizen, 
1/2013, 16 Jahrgang, 28-35. 
22

 მაგ.: Grunewald, Gesellschaftsrecht, 9. Auf. (2014), $2, Rn. 17; 
Steitz in Henssler/Strohn (Hrsg.), Gesellschaftsrecht, 2. Auf. (2014), 
HGB $125, Rn. 3. 

რთვირ გაფებსლი დანაცარძი გაცილებით აფემატება პრა-
გმატსლ ცედვარ და კომპანიირ მომავალ ღერაშლო უონებრივ 
მაურიმიზაციარ ნაკლებად ემრაცსრება. მოკლედ, არეთი რი-
რტემა ამცანაგსრ ბიზნერ რაზოგადოებებღი არარელევანტს-
რია. აუ პარტნიორი იმავდროსლად რაწარმორ ცელმშფვანე-
ლად განიცილება. მირ ცელღია თავმოქრილი როგორც მმა-
რთველობით/ცელმშფვანელობითი, ირე წარმომადგენლო-
ბითი სტლებამორილებები. ღერაბამირად, პარტნიორი თავად 
გვევლინება პირად, რომელიც სნდა აცორციელებდერ კო-
ნტროლრ და ამავე დრორ იგი თავად არირ მმართველი პირი. 
ამგვარი პერრონალსრი პარტნიორსლი რტრსუტსრირ პირო-
ბებღი კორპორაცისლი მართვირ, ანს რაწარმორ კონტრო-

ლირ რეგმენტებზე არ რასბრობენ.
23

 ამარ ემატება, რა თუმა 
სნდა, არეთი ტიპირ რაზოგადოებაღი პარტნიორირ ღეზფსდს-
ლი პარსცირმგებლობირ რირტემირ არარრებობა, რაც თავად 
კაპიტალსრი ტიპირ ბიზნერ რსბიეუტირ რსბრტანციარ უმნირ. 
რაზოგადოებირ კრედიტორირ წინაღე ღესზფსდავი პარსცი-
რმგებლობა  გამორიცცავრ პრინციპღი გადაცემსლ უონებარა 
და ამ უონებირ მართვირ ზედამცედველობარ ღორირ განრცვა-
ვებარ, ანს, ამ ღემთცვევაღი, პარტნიორირ პირად უონებარა 
და რაზოგადოებირ უონებარ ღორირ რადემარკაციო ცაზირ 
სუონლობა, ამ „ორ“ უონებრივ რირტემარ ღორირ მართვირ 
კონტროლირ არარრებობარ წარმოაყენრ. არრებობირ ღე-
მთცვევაღი კი, როგორც ზემოთ ითუვა, ერ სკანარნელი იმდე-
ნად ცარძიანია ღენარყსნებირ თვალრაზრირით, რომ ქოვე-
ლგვარ რაციონალსრ ტერტრ ეწინააფმდეგება. ღერაბამირად, 
იუ, რადაც რაწარმორ კონტროლირ რირტემა სნდა იუნერ მო-
ცემსლი, რომელიც დანაცარძირ მისცედავად, რაწარმო-
რთვირ ეკონომიკსრად ეტეუტსრი იუნება, არირ ღეზფსდსლ 
პარსცირმგებლობაზე დატსშნებსლი კაპიტალსრი ტიპირ ბი-
ზნერ წარმონაუმნი.  

კოპორაცისლი მართვა, კლარიკსრი გაგებით, ბიზნერირ 
წარმოებირ დიდი კორპორაციირთვირ არირ დამაცარიათებე-
ლი. განრაკსთრებით ბაზარზე ოპერირებადი ანგარიღვა-
ლდებსლი რაწარმორთვირ, რომელრაც ტარიანი უაფალდი 
რაძარო ვაჩრობირ ბრსნვირ ობიეუტად აუვრ უცესლი. რცვა 
რიტქვით რომ ითუვარ, რაზოგადოებარ, რომელრაც წვდომა 
აუვრ კაპიტალირ ბაზარზე. არეთი რსბიეუტი კი რაუართველო-
ღი იმ ეკონომიკსრ რეგმენტღი ოპერირებრ, რომელიც რატი-
ნანრო-რაკრედიტო რაუმიანობით არირ დაკავებსლი. ბანკე-

ბი, კორპორაციათა ავანგარდად ითვლება,
24

 თსმცა განვი-
თარებსლი ეკონომიკირ მუონე უვექნებღი ირინი მაინც კო-
რპორაცისლ სმცირერობებრ წარმოადგენრ. შირითადი აუცე-
ნტი კი ამ თვალრაზრირით პროდსუციირ მწარმოებელ, ინდს-
რტრისლ და მაფალი ტეუნოლოგიებირ რაწარმოებზე მაცვი-
ლდება. ირინია შირითადი მატერიალსრი დოვლათირ ღე-
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 თსმცა რაფა თუმა სნდა, ორგანიზაცისლი მოწქობა, გარკვესლი 
ორგანიზაცისლი რირტემა მირთვირაც მნიღვნელოვანია. ამ ღემთცვევაღი 
ორგანიზაცისლი რირტემირ აწქობა სღსალოდ ბიზნერირ რიდიდეზე იუნება 
დამოკიდებსლი და არა ისრიდისლად, არამედ წმინდად ეკონომიკსრად 
იუნება მნიღვნელოვანი. 
24

 Кашанина, T. B., Корпоративное право, Moсквa 1999, 23. 
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მუმნელი უვექანაღი, მათი წილები ბრსნავრ ბირჟაზე, ირინი 
მიიყნევა რაზოგადოებირ ტართო მარირ დამრაუმებლად. ღე-
რაბამირად, ირინი დიდი ბიზნერირ წარმოებირ რსბიეუტებად 
გვევლინებიან, რომელთაც როგორც ეკონომიკსრი, ირე რა-
მართლებრივი გაგებით ერაჩიროება კორპორაცისლი მა-
რთვირ თანამედროვე არუიტეუტსრა. ბევრი მათგანი კაპი-
ტალირ ბაზარზე რეგირტრირებსლი რსბიეუტია, რაც მათთვირ 
დამატებითი რაკანონმდებლო და თვითრეგსლირებადი, 
რბილი რამართლირ გამოქენებირ ასცილებლობარა და ვა-
ლდებსლებარ ატსშნებრ. ამგვარ კორპორაციათა აუციონე-
რთა რტრსუტსრა ნამდვილად არაპერრონატიცირებსლია. 
მათთვირ პარტნიორთა მოჩარბებსლი რაოდენობაა დამაცა-
რიათებელი. რაწარმორ კონტროლიც რწორედ არეთი ტიპირ 
კორპორაციებირთვირ არირ განრაკსთრებით მნიღვნელოვა-
ნი. რრ ტორმა მართვირ ორგანოთა დონოვანი არუიტეუტს-
რირაგან ღედგება, რომელრაც კანონმდებლობით ან რბილი 
რამართლით, ღიდაორგანიზაცისლი თს გარერაზოგადოე-
ბრივი თვითრეგსლირებადი ნორმებით, გარკვესლი ტს-
ნუციები და სტლებამორილებები აუვრ მინიჩებსლი. ტსნუცი-
ირამებრ მმართველ ორგანოთა  თანაუმედებარ დფერ კო-

რპორაცისლ მართვად მოიცრენიებენ,
25

 რაღიც ცელმშფვა-
ნელობა, გადაწქვეტილებათა მიფება და კონტროლი მოია-
ზრება. არეთი  ტიპირ კორპორაციაღი „პოლიტიკსრი“ გადა-
წქვეტილებირ მიმფები ორგანო აუციონერთა რაერთო კრე-

ბაა, ცოლო ნებირ აფმრრსლებელი
26

 – გამგეობა, ანს უა-
რთსლი გაგებით დირეუტორატი.  

კორპორაცისლი მართვირ ორი შირითადი რირტემა 

არრებობრ: მონირტსრი და დსალირტსრი.
27

 პირველი ბრი-

                                                      
25

 Spindler in MünchKomm. AktG, Band 2, 3. Auf. (2008), vor $76 Rn. 
1. 
26

 ორგანოთა წორიზონტალსრობირ პრინციპი, როგორც ითუვა, 
განრაკსთრებით კარგად და რრსლქოტილად განრაციერდება რრ-ირ 
რამართლებრივ ტორმაღი. კანონმდებლობით დადგენილი კომპეტენციირ 
მკაცრი გამიძვნა, გარკვესლი გამონაკლირებირ გარდა (იც. მაგა. 
წოლცმისლერირ გადაწქვეტილებები გერმანსლ რარამართლო 
პრაუტიკაღი. იც.: Hoffmann-Becking, „Holzmüller“, „Gelatine“ und die 
These von der Mediatisierung der Aktionärsrechte, ZHR 2008, 231 და 
მომდ.), ორგანოთა სტლებამორილებირ დონეზე განრაკსთრებით 
ღეიმყნევა ამგვარი ტიპირ კორპორაციაღი. მიყნესლია, რომ რააუციო 
რაზოგადოებაღი დასღვებელია გამგეობირ (ყვენი გაგებით 
დირეუტორატირ) მიმართ კორპორაციირ რცვა ორგანოთა მცრიდან 
პირდაპირი მითითებებირ გაცემა, რაც დირეუტორირ მცრიდან „ბრმად“ 
სნდა იუნერ ღერრსლებსლი. მართალია, რრსლი დამოსკიდებლობა 
რაზოგადოებირ პარტნიორთა კრებირ მითითებირაგან ვერ გამოვა. აუ 
რასბარია იმაზე, რომ გამგეობამ არ სნდა მიიფორ რაზოგადოებირ რაზიანო 
გადაწქვეტილებები, თსნდაც რაერთო კრებირ ან რამეთვალქსრეო რაბჩორ 
ზეგავლენარ გრშნობდერ. ამ ღემთცვევაღი, გამგეობირათვირ რწორედ 
კომპანიირ ინტერერირ პრიმატია წინა პლანზე წამოწესლი, ცოლო 
გამგეობარ სნდა რწამდერ, რომ იგი რწორედ ამ ინტერერირ პრიმატირთვირ 
მოუმედებრ და მირი ერ უმედება ქველაზე ცელრაქრელი გამოდგება 
კორპორაციირთვირ. მაგ., გერმანიირ კორპორაცისლი მართვირ კოდეური 
ამ რაკითცთან დაკავღირებით კიდევ სტრო აკონკრეტებრ რააუციო 
კანონირ ყანაწერრ და გარკვესლ განმარტება-რეკომენდაციარ იშლევა. 
იც.: Kremer in Ringleb/Kremer/Lutter/Werder, DCGK, (2005), 149. 
27

 ერთრატეცსრიანი და ორრატეცსრიანი რირტემირ ღერაცებ მაგ.: 
ჩანტსრია, კორპორაცისლი მართვა, 30 და მომდ, 110 და მომდ; 
ბსრდსლი/ეგნატაღვილი, კორპორაცისლი მართვირ რაკითცირათვირ, 
კრებსლღი: ბერარიონ ზოიშე 60, თრს-ირ გამომც, 2014, 4502 და მომდ; 

ტანსლი, აღღ-ირ კორპორაციებირთვირ არირ დამაცარიათებე-
ლი, მეორე – ევროპირ უვექნებირთვირ. ინრპირაციირ რატს-
შველრ მართვირ ორრატეცსრიან რირტემაღი გერმანსლი რა-

მართალი წარმოადგენრ,
28

 თსმცა კორპორაცისლი მა-
რთვირ მოდელი ღერაშლოა ერთნაირი იქორ როგორც ერთ, 

ირე მეორე რირტემაღი.
29

 აუ გადამწქვეტი მაინც კაპიტალირ 
ბაზარზე ოპერატისლი ტსნუციირ განცორციელებაა ღერაბა-
მირი, ბაზრირ მიერ მოთცოვნილი რტრსუტსრირ მიცედვით. ამ 
თვალრაზრირით კორპორაციარ ევალება ღერაბმირი ღიდაკო-
რპორაცისლი მართვირ რირტემირ ყამოქალიბება, რომელიც 
კარგი მმართველობირ წინაპირობად იუცევა. ტინანრსრ და-
ნაცარძთან ერთად იგი პროტერიონალსრი, ინტეგრირებს-
ლი რირტემირ არრებობარ გსლირცმობრ, რომელიც (განრაკს-
თრებით) ბაზრირ წინაღე კორპორაციირ მცრიდან გაცრნი-
ლობირა და ტრანრპარენტსლობირ, გამჩვირვალობირ ვა-
ლდებსლებაღი განრაციერდება. რირტემატსრი ანგარიღვა-
ლდებსლება კომპანიირ ოპერატისლი მენძმენტირა რაზოგა-
დოებირ წინაღე, ერთი მცრივ, დირეუტორატრ დამატებით ვა-
ლდებსლებარ აკირრებრ, მეორე მცრივ კი, თავად კორპორა-
ციირ ტინანრსრი წარმატებირ რატსშვლადაც არირ მიყნესლი. 
ამგვარად, რთსლი მოთცოვნებირ დაკმაქოტილება, ერთი 
მცრივ, აუცევრ კორპორაციარ კომპანიათა „სმაფლერი კა-
რტირ“ წარმომადგენლად, ცოლო, მეორე მცრივ, ამით იგი 
რაკსთარი უონებირ ოპტიმიზაციირ დამატებით რაღსალებებრ 
იუმნირ, რაც არირ კიდეც ბირჟაზე რეგირტრირებსლი რამეწა-
რმეო რაზოგადოებირ მიზანი. ფიაობირ/გაცრნილობირა და 
გამჩვირვალობირ პრინციპი ზოგადად რაკორპორაციო რამა-
რთალღი და, არა მცოლოდ კაპიტალირ ბაზრირ რამართა-
ლღი, ერთ-ერთ ტსშემდებლსრ პრინციპად არირ მიყნეს-

ლი.
30

 ღეიშლება ითუვარ, რომ რწორედ ამ პრინციპირ განს-

                                                                                         
ბსრდსლი, რააუციო რამართლირ რატსშვლები, II ტომი, 2013, 355 და 
მომდ; Fleischer in Spindler/Stilz (Hrsg.), AktG Komm., $76 Rn. 3. 
28

 არევე გამოდგებოდა იგი ტრანგსლ რამართალღი განცორციელებსლი 
ცვლილებირ ღთაგონებირ წქაროდ, როდერაც ტრანგსლმა რააუციო 
რაზოგადოებირ რამართალმა, გერმანსლ ორრატეცსრიან რირტემაზე 
დატსშნებსლი კორპორაცისლი მართვირრირტემა ღემოიფო - structure 
nouvelle. თსმცა ერ სკანარკნელი იმ კლარიკსრი რირტემირ - structure 
classicue - გვერდით არრებობდა (Fleischer, 50 Jahre Aktiengesetz, 
Bericht, Max-Plank Institut für ausländisches und internationales 
Privatrecht/Hamburg, Tätigkeitsbericht 2015, 32.), რომელიც 
ტრანგებრ, ძერ კიდევ რავაჩრო კოდეურირ შალაღი ღერვლირ დფიდან 
(1807 წ.) კანონმდებლობით წუონდათ დატსშნებსლი. ტრანგმა 
კანონმდებელმა ამით რააუციო რაზოგადოებაღი კორპორაცისლი 
მართვირ რირტემირ არყევანირ თავირსტლებირ პრინციპი ღემოიფო, რაც, 
რცვათა ღორირ, გერმანიაღი კრიტიკირ რაგნად არირ უცესლი, ცოლო 
ევროპირ რსპრანაციონალსრი რამართლირ დონეზე გამორწორებსლი SE 
(ევროპირ რააუციო რაზოგადოებირ) რსპრანაციონალსრი 
რამართლებრივი ტორმირ ღემოფებით. ამირ თაობაზე მაგ.: ჩანტსრია, 
ევროპირ რააუციო რაზოგადოება, „ადამიანი და კონრტიტსცია“, #4 2004; 
Eidenmüller, Horst/Engert, Andreas/Hornuf, Lars, Die Societas 
Europaea: Empirische Bestandsaufnahme und Eintwicklungslinien 
einer neuen Rechtsform, AG 20/2008, 721-730; Siems, 
Mathias/Rosenhäger, Erik/Herzog, Lief, Aller guten Dinge sind zwei: 
Lehren aus der Entwicklung der SE für die EPG, Der Konzern 8/2008, 
393-401). 
29

 კორპორაცისლი მართვირ რირტემარა და მოდელრ ღორირ გამიძვნირ 
თაობაზე იც.: მაცარობლიღვილი, კორპორაცისლი მართვირ ზოგადი 
ანალიზი, 2015, 162, 169. 
30

 ჩანტსრია, კორპორაცისლი მართვა, 17. 
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სტატია 

ცრელი დაცვით მიიფწევა კაპიტალირ ბაზრირ ინტეგრირებს-
ლი რირტემა, რომელიც სზრსნველქოტრ „ტსლირ დამბანდე-
ბლირა და ტსლირ მაშიებლირ“ ღეკავღირებირ რატსშველზე 

მათ ინტერერრ.
31

 ამითაა გამოწვესლი ალბათ ირ გარემოე-
ბაც, რომ ევროკავღირირ მოუმედებათა გეგმირ ოთცპსნუტია-
ნი რეკომენდაციებირ რათავეღი ბიზნერ რაზოგადოებებღი კო-
რპორაცისლი მართვირ გაცრნილობირ გასმძებერება იდგა. 
მარ მორდევრ „2. აუციონერირ სტლებირ გაშლიერება; 3. მმა-
რთველი ორგანორ მოდერნიზება; 4. ევროკავღირირ წევრ-
რაცელმწიტოთა შალირცმევირ კოორდინირება კორპორაცი-

სლი მართვირ გარასმძობერებლად“.
32

 თითოესლი ერ პს-

ნუტი ყაღლილ ღინაარრობრივ მაცარიათებელრ მოიცავრ,
33

 
რაც ასცილებელია კარგი მმართველობირ მირაფწევად. 

მნიღვნელოვანია, რაბანკო რაუციო რაზოგადოებირ კო-
რპორაცისლი მართვირ თაობაზეც აფინიღნორ ორიოდე რი-
ტქვა. ერთი მცრივ, ერ განპირობებსლი ღეიშლება იქორ რა-
ბანკო კორპორაციათა ტინანრსრ ბაზარზე არრებსლი მნი-
ღვნელობით. განრაკსთრებით აუტსალსრი გაცდა ერ რაკითცი 
ტინანრსრი კრიზირებირარ, რირ ღემდეგაც ბანკებღი კორპო-
რაცისლი მართვირა და კარგი მმართველობირ ღერაცებ არც 
თს ირე ცოტა რეკომენდაცია იუნა ღემოთავაზებსლი რაე-
რთაღორირო ორგანიზაციათა მცრიდან. მართალია, კო-
რპორაცისლი მართვირ გასმძობერებირ რტანდარტები სღსა-
ლოდ იუნა მირადაგებსლი რაბანკო რეუტორირ ბიზნერ რაზო-
გადოებებირთვირ, თსმცა ამ პრინციპებირ გამოქენება და მა-
თი განსცრელი დაცვა არევე წარმოადგენრ მრავალი რცვა 
(არარაბანკო რტეროღი მოუმედი) კომპანიირთვირ. განრაკს-
თრებით ქსრადრაფებია ერ ნებირმიერი ფია ტიპირ რაზოგა-
დოებირთვირ.  

მროტლიოღი ბევრმა ცნობილმა ბირჟაზე რეგირტრირე-
ბსლმა თს არარეგირტრირებსლმა კომპანიამ თვითღეზფს-
დვირ რატსშველზე აფიარა კარგი კორპორაცისლი მართვირ 
რტანდარტებირადმი მორყილება და ღემდგომღი გამოაუვე-
ქნა კიდეც ღერაბამირი კორპორაცისლი მართვირ კოდეურე-
ბი, რომელიც კორპორაცისლი მართვირ შირითად პრინცი-
პებრა და რტანდარტებრ ღეიცავდა. ამ რასკსნირ დარაწქირი-
დან კი იწქება რცვადარცვა ორგანიზაციირ მიერ ამ რტანდა-
რტებზე კიდევ სტრო დიდი მსღაობა დაცვეწირა და მირი მო-
დერნიზებირ თვალრაზრირით. მნიღვნელოვანია მროტლიო 
ბანკრ მიკსთვნებსლი რაერთაღორირო რატინანრო კორპო-
რაციირ (IFC) მიერ ღემოთავაზებსლი კორპორაცისლი მა-
რთვირ პარადიგმები ცალკესლი რატინანრო ინრტიტსციათა-
თვირ, რომელიც ცალკესლი ნორმებირ იმპლემენტირებარ 
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 ბსრდსლი/მაცარობლიღვილი/ეგნატაღვილი/ებანოიშე, კაპიტალირ 
ბაზრირ ტსნუციასნარიანობა: არრებსლი რეალობა და რეტორმირ 
ასცილებლობა, გამომც. „ისრირტებირ რამქარო“ 2017, 9 და მომდ. 
32

 ჩანტსრია, კორპორაცისლი მართვა, 21. 
33

 დაწვრილებით იც. იუვე. 21 და მომდ. 

რპეციალსრი ორმაგი გსლირცმიერებირ ტერტირ
34

 ღემოწმე-

ბირ რატსშველზე აცდენრ.
35

 2008 წელრ დიდმა ღვეიცარსლმა 
ბანკმა UBS განაცორციელა მირი კორპორაცისლი მართვირ 
რტრსუტსრირ მოდერნიზება, რომლირ დრორაც განრაკსთრე-
ბსლი ქსრადფება დაეთმო ადმინირტრაცისლ რაბჩორა და 
ოპერატისლ მენეძმენტრ ღორირ ამოცანათა მკვეთრ გამი-
ძვნარ და სტრორი დამოსკიდებელი დირეუტორირ აცალი 

პოზიციირ ღემოფებარ.
36

 ტაუტია, რომ ტინანრსრი კრიზირირ 
ღემდეგ განრაკსთრებით წარიმართება რასბარი ბანკებირ 
კორპორაცისლ მართვაზე (და ბსნებრივიცაა, ტინანრსრი 
კრიზირირ გამომწვევი რწორედ რაბანკო რირტემაღი მოუმედი 
დიდი კორპორაციები იქო), რომლირ მოდერნიზებაც რაბა-
ნკო და ზოგადად, რატინანრო რირტემირა და ტინანრსრი 
არუიტეუტსრირ რტაბილსრობირ ერთ-ერთ შირითად გარა-
ნტად განიცილება. ერ თანაბრად მოუმედებრ როგორც ამე-

რიკსლი, ირე ევროპსლი რიტსაციირთვირ.
37

 თსმცა ამორავა-
ლი წერტილი იმ პრობლემირ იდენტიტიცირებაღი გამოიცა-
ტებოდა, რომლირ ყამოქალიბება გაცდა კიდეც თანამედრო-
ვე კორპორაცისლი მართვირ რეტორმირ წინაპირობა. კე-

რშოდ, არარაკმარირი რირკირ მენეძმენტირ რირტემა,
38

 რო-
მელიც პირდაპირ კავღირღია რაუმიანობირ რენტაბელსრად 
განცორციელებირ ცანგრშლივმოუმედ პერრპეუტივართან. 
კორპორაციირ მმართველი ორგანოებირ მიერ რაუმიანობა 
რწორედ ცანგრშლივმოუმედ და არა მოკლევადიან პერრპე-
უტივარ სნდა ეტსშნებოდერ. ერ არირ რწორედ თანამედროვე 
მენეძერიალირტსრი რირტემირ უვაკსთცედი. რაწარმორ რა-
უმიანობაღი, რომელზეც დირეუტორატია პარსცირმგებელი, 
რცვადარცვა რაცირ კონკრეტსლი ფონირშიებირ წარმართვირ 
მოვალეობა იგსლირცმება, სპირველერ ქოვლირა კი, რაზო-
გადოებირ მიზნებირ რირრსლეღი მორაქვანად რათანადო გა-
დაწქვეტილებებირ მიფება, რაც მირ დაგეგმვაღი, განცორცი-
ელებაღი, ამ გადაწქვეტილებებირ აფრრსლებირ კონტრო-

ლღი, კოორდინაციაღი მდგომარეობრ.
39

 ერ კი, თავირ მცრივ, 
ცელრ სწქობრ რაწარმორ ცანგრშლივმოუმედი პერრპეუტივირ 
ყამოქალიებებარ, რაც წარმატებირ რაწინდრადაც ღეიშლება 
მოგვევლინორ. ამიტომ გამგეობა არირ ორგანო, რომელიც 
მოვალეა, იმოუმედორ კორპორაციირ მდგრადი და ცა-

ნგრშლივმოუმედი გავითარებირ პერრპეუტივით,
40

 რაც არა 
მცოლოდ ბირჟაზე რეგირტრირებსლი კომპანიირთვირ, არა-
მედ რაერთოდ ქველა კაპიტალსრი ტიპირ რაზოგადოებირ 
მმართველი ორგანორთვირ სნდა იქორ ამორავალ წერტი-
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 Due diligence, რომელ ინრტიტსტზეც უვემოთ არევე გამაცვილდება 
ქსრადფება რამეწარმეო რეერტრირ რირრსლირა და სტქსარობირ 
პრეზსმტციირ კონტეურტღი. 
35

 Mülbert, Peter, Corporate Governance von Banken, ZHR 173 (2009), 
1-11, 1 f. 
36

 Mülbert ZHR 173 (2009), 2. 
37

 მიმოცილვა დაწვრილებით იც.: Mülbert ZHR 173 (2009), 2-3. 
38

 Mülbert ZHR 173 (2009), 3. 
39

 Frodermann/Schäfer in Henn/Jannot/Hagemann (Hrsg.), Hdb. des 
Aktienrechts, (2009), 325. 
40

 Ringleb in Ringleb/Kremer/Lutter/Werder, DCGK, 4. Auf., (2010), 
179, Rn. 610. 
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ლად უცესლი.
41

 ევროპსლი და ამერიკსლი
42

 კორპორაცის-
ლი მართვირ რირტემა ტორმალსრ-ღინაარრობრივად გა-
ნრცვავებსლია, თსმცა ღედეგობრივი ბმა ორივე რირტემარ 
ერთნაირი აუვრ: მიფწესლ იუნერ რათანადო კონტროლი  და 
კარგი მმართველობირ პრინციპებირ დადგენით გატართოე-
ბსლ იუნერ კორპორაცისლი უონება. მაგრამ მიფწევირ გზები 
ამ ორ რირტემაღი ტრიად განრცვავებსლია და იგი რცვადა-
რცვა კონცეტციარ ეტსშნება, ანს რცვადარცვა ელემენტებირა-
გან ღედგება. ამერიკაღი, ირტორისლი ევოლსციირ ღედე-

გად,
43

 კორპორაცათა გარე კონტროლირ მეუანიზმი ყამოქა-
ლიბდა, რაც ღიდა გამართსლი ორგანიზაცისლი რტრსუტს-
რართან ერთად კორპორაციირ კონტროლრ გარე რაზოგა-
დოებირ მიერ აცდენრ. ამარ ემატება რაწარმორ უონებრივი 

თს წილობრივი ღეშენირარ
44

 ორმაგი გსლირცმიერებირ მო-
ჩარბებსლი რტანდარტებირ დადგენა, რაც არევე ირტორის-
ლი თანმიმდევრობით არირ განპირობებსლი ამ უვექანაღი. 
მართალია, ღიდა კონტროლი და გარე კონტროლი ერთმა-
ნეთირაგან იზოლირებსლად არ სნდა განიცილებოდერ, თს-
მცა აუ მთავარი ამ კონტროლირ წარმართვირ რეალსრი ღე-
დეგია. ევროპირ სდიდერ ინდსრტრისლ უვექანაღი გერმანია-
ღი რაწარმოთა კონტროლი ღიდა კორპორაცისლი მართვირ 

კონცეტციარ ეტსშნება.
45

 ამ კონცეტციირ მიცედვით, რრ-ირ 
კორპორაცისლი არუიტეუტსრა სპირატერად დატსშნებსლია 
კანონმდებლობირ მიერ ამ ორგანიზაცისლ-რამართლებრი-
ვი ტორმირთვირ დადგენილი ცელმშფვანელობითი და რაზე-
დამცედველო ორგანოებირ მკაცრი ტსნუცისრი გამიძვნირ 
პრინციპზე. კორპორაცია რავალდებსლო ცელმშფვანელო-

ბითი
46

 რტრსუტსრსლი ელემენტებირაგან ღედგება. თითოე-
სლ მათგანრ კანონირ იმპერატისლი დანაწერით მკაცრად გა-
ნრაზფვრსლი კომპეტენცია აუვრ. ორგანოები თავიანთი ტს-
ნუციირა და სტლებამორილებირ განცორციელებირარ წორი-
ზონტალსრ ვერტიკალზე არიან განლაგებსლნი, რაც არ 
აშლევრ, გარკვესლი, ირიც კანონით ზსრტად და კონკრეტს-
ლად გათვალირწინებსლი გამონაკლირებირ გარდა, არც 
ერთ მათგანრ ერთმანეთირ რაუმიანობაღი ყარევირ სტლე-
ბარ. ამით გერმანსლი კორპორაცისლი მართვირ მოდელი 
იმ ინტეგრირებსლ რირტემარ გვთავაზობრ, რომლირ მიცე-
დვითაც, რაწარმორ კონტროლი, შირითადად, ღიდა ორგა-
ნოებირ ღიდა შლიერ კონტროლზეა აგებსლი. მართალია, ერ 

                                                      
41

 გარკვესლი გამონაკლირი, როგორც დარკვნაღია აფნიღნსლი, ღეიშლება 
რაცეზე იქორ, როდერაც რაუმე პერრონატიცირებსლი პარტნიორსლი 
რტრსუტსრირ მუონე ღპრ-არ ეცება. 
42

 აუ ქოველთვირ აღღ იგსლირცმება. 
43

 იც.: ბსრდსლი/მაცარობლიღვილი/ეგნატაღვილი/ებანოიშე, კაპიტალირ 
ბაზრირ ტსნუციასნარიანობა, 19 და მომდ. 
44

 Asset deal/share deal. 
45

 განრცვავებირ თაობაზე: ჩანტსრია, კორპორაცისლი მართვა, 11-12, 30 
და მომდ. 
46

 ზოგადი გაგებით ცელმშფვანელობა რაწარმორ მართვირ პროცერღი 
ყართსლი ქველა რგოლრ მოიცავრ დაწქებსლი აუციონერთა რაერთო 
კრებით აფმარრსლებელი თს არაფმარრსლებელი დირეუტორებით 
დამთავრებსლი. SECვიწრო გაგებით რაწარმორ ცელმშფვანელობა 
სღსალოდ დირეუტორატირ, ბორდირ მცრიდან დაკირრებსლი 
მოვალეობირ ღერრსლებარ - კორპორაციირ მართვარა და მირი 
წარმოდგენარ მოიცავრ გარერაზოგადოებრივ რამართლებრივ 
სრთიერთობაღი. 

იმგვარად არ სნდა იუნერ აფუმსლი, თითუორ გარე ტაუტო-
რები არანაირ როლრ არ თამაღობრ და რაზოგადოებაღი უვე-
ქანაღი მიმდინარე პროცერებრ კორპორაციართან დაკავღი-
რებით არანაირი მნიღვნელობა არ აუვრ. ირ, რომ კორპორა-

ციაც „კარგი მოუალაუე“
47

 სნდა იქორ, დაემორყილორ რაე-
რთო როციალსრ-კსლტსრსლ პარადიგმებრ და ა.ღ. ეჩვრ არ 
იწვევრ. მაგრამ შირითადი მეუანიზმი აუ მაინც ღიდა ორგანი-
ზაცისლ კონტროლზეა დატსშნებსლი. 

გერმანსლი/ევროპსლი მოდელირაგან განრცვავებით 
ამერიკსლი კორპორაცისლი მართვა სპირატერობარ გარე 
მეუანიზმებრ ანიჩებრ, რაც გსლირცმობრ კორპორაციირ ზე-
დამცედველობარ კაპიტალირ ბაზრირ მიერ. ამერიკსლი რა-
კორპორაციო რამართალი არ გაცლავთ ტედერალსრი დო-
ნირ რამართალი, არამედ იგი ღტატებირ, წევრ-რაცელმწიტო-
თა რამართალია, თსმცა კაპიტალირ ბაზრირ ინტეგრალსრი 
რირტემირ ღენარყსნებირა და მდგრადი ტსნუციონირება-გა-
ნვითარებირთვირ ერ ისრიდისლი მატერია ტედერალსრი 
დონირაა. SEC-ირ მიერ გამოცემსლი ნორმატივები, ტედე-
რალსრ კანონმდებლობართან ერთად, რავალდებსლოდ ღე-
რარრსლებელია ნებირმიერი ფია ტიპირ კორპორაციირთვირ 
და მირი დარფვევა იწვევრ როგორც ადმინირტრაცისლ, ირე 
რირცლირრამართლებრივ რანუციარ (რომ არატერი ითუვარ 
რამოუალაუორამართლებრივ პარსცირმგებლობაზე, რომე-
ლიც რცვა, სპირატერად ღიდა ღტატებირ კანონმდებლობითა 
და რარამართლორ პრაუტიკით წერრიგდება). ამერიკსლი რა-
კორპორაციო რამართალი, დირპოზიცისრი მოწერრიგებირ 
რეჟიმზეა დატსშნებსლი. აუ ჩარბობრ არაიმპერატისლი ცა-
რიათირ ნორმები კორპორაციირ ღიდა არუიტეუტსრირ, მათი 
მცრიდან სტლებამორილებირა და ტსნუციირ განცროციელე-
ბირ თვალრაზრირით. თსმცა მოდელსრი კანონები, შალიან 
კარგად განვითარებსლი რარამართლო პრაუტიკა (მორამა-
რთლირ სდიდერი როლი) და კასტელასრი ისრირპრსდე-
ნცია, არრებსლი ცანგრშლივი ტრადიცია და კორპორაცის-
ლი მართვირ „კსლტსრა“ ყიცსრი რიტსაციიდან გამორვლირ 
რასკეთერო მაგალითად წარმოყინდება. გერამანსლი 
(ევროპსლი) რამართალი სპირატერად ნორმატისლ რატს-

შველრ ექრდნობა ამ თვალრაზრირით
48

, რადაც რბილი რამა-

რთალი დამცმარე ტსნუციარ არრსლებრ.
49

 ერ, გერმანსლი 
რამართლირა და ეკონომიკირ განვითარებირ თავირებსრებარ 
წარმოადგენრ. ღეიშლება ითუვარ, ევროპსლ თავირებსრე-

                                                      
47

 წოპტი, კორპორაცისლი მართვა ევროპაღი: რეგსლირებირ აცალი 
მოდელი და „რბილი რამართალი“, რამართლირ ჟსრნალი #1/2009, 230. 
48

 რადაც, როგორც სკვე ითუვა, ჩარბობრ იმპერატისლი ცარიათირ 
რეგსლაციები, სტრო რწორედ, რაწერდებო ავტონომიირ ტართე 
ტარგლები აუ ღეზფსდსლია რაკანონმდებლო ბოჩვაზე. კანონით სნდა 
იუნერ დადგენილი რაწერდებო თავირსტლებირ გამოქენებირ/დაღვები 
ღერაშლებლობა. იც. მაგალითად, გერმანიირ რააუციო კანონირ 23-ე 
პარაგრატირ ბოლო პსნუტი (ე.წ. Satzungstrenge. Limmer in 
Spindler/Stilz (Hrsg.), AktG Komm., $23 Rn. 28 ff.), ან ავრტრიირ 
რააუციო რაზოგადოებირ ღერაცებ ტედერალსრი კანონირ მრგავრი მსცლი 
(28). 
49

 თსმცა comliane or explain - დაემორყილე ან განმარტერ პრინციპიდან 
გამომდინარე მარ რარეკომენდაციო „იმპერატისლი“ ცარიათი აუვრ 
სდავოდ. 
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სტატია 

ბარ, რადგან ამ რტეროღი პირველი „კოდიტიცირებსლი“ 

აუტებირ მიფებიდან
50

 დფემდე
51

 ევროპსლი რამართალი 
აუცენტრ რწორედ რომ რეგსლატორსლ რაკანონმდებლო 
პრინციპრ ანიჩებრ. აღღ-ირ კორპორაცისლი თეორია კი ში-
რითადად არკვევრ რაკითცრ, არრებობრ თს არა „ღერწორები-
თი“ ცარიათირ რეგსლატორსლი ყარევებირ ასცილებლობა 
კორპორაცისლი ცცოვრებირ მოწერრიგებირ რაუმეღი. რა-
მდენად რაჩირო და ასცილებელია რავალდებსლო ნორმე-
ბირ, ანს იმპერატისლი ცარიათირ დათუმებირ (mandatory 

rules) ღემოფება სრთიერთობირ მორაწერრიგებლად.
52

 ცომ 
არ იუნება რაკმარირი კორპორაციამ ღიდა თს გარერაზოგა-
დოებრივ დონეზე დამოსკიდებლად და რრსლი რაწერდებო 
ავტონომიირ ტარგლებღი მოაწერრიგორ არრებსლი სრთიე-
რთობები. და თს რაკანონმდებლო ყარევირ ასცილებლობა 
იარრებებრ, როგორ და რა დოზით სნდა ღევიდერ იგი კო-
რპორაციირ „პირადი ცცოვრებირ რტეროღი“. ამ თვალრა-
ზრირით ირიც გარათვალირწინებელია, რომ კორპორაცია, 
განრაკსთრებით, დიდი ფია კომპანია თანამედროვე ეკონო-
მიკსრი გაგებით აფარ ეკსთვნირ მცოლოდ მირ დამტსშნებე-
ლრ, პარტნიორრ. აცალი პარადიგმებირ ღემოფებით მმა-
რთველი რგოლი ვალდებსლია არა მცოლოდ მეწილირ 
(shareholder), არამედ რცვა დაინტერერებსლი პირთა წრირ 
(stakeholder) ინტერერიც გაატარორ. ღერაბამირად, კორპო-
რაციირ როციალსრი პარსცირმგებლობირ კატეგორიით 
აზროვნებამ რაწარმორ მენეძმენტრ მართვირ განრცვავებსლი 
მარღტაბი და პარსცირმგებლობირ ლანდღატტი გადასღალა. 
ამართან, გარათვალირწინებელია ირიც, რომ რაერთო ძამღი 
როციალსრ-რაზოგადოებრივი ინტერერირ გატარება კორპო-
რაციირ აუციირ კსრრირ ზრდირ წინაპირობადაც ღეიშლება 
იუცერ და, სტრო მეტიც, გარე კონტროლირ განცორციელე-
ბირ პირობებღი, არევე, ამ სკანარკნელირ დაკმაქოტილებირ 
რეალსრ ბერკეტად წარმოყინდერ. მერკტირ მიერ ღემოთა-
ვაზებსლი ამერიკსლი კორპორაცისლი თეორიირ გააზრე-

ბირ დიუოტომია
53

 რრსლ ღერაბამირობაღი მოდირ ზემოთ 
აფნიღნსლ თეზართან, რომლირ მიცედვითაც კაპიტალსრი 
ტიპირ რამართალი კორპორაცისლი მართვირ რამართლად 
ტრანრტორმირდა. ამ ღემთცვევაღი ავტორი რაკითცირ განცი-
ვლირ ღემდეგ პარადიგმარ გვთავაზობრ: დირკსრია კორპო-
რაცისლი თეორიირ (და მაღარადამე, ცელმშფვანელთა პა-
რსცრიმგებლობირ) თაობაზე აღღ-ღი არრებითად ორ დონეზე 
სნდა წარიმართორ. პირველი ერ არირ მირი დერკრიტცისლი 
ღემცებლობა, ცოლო მეორე – ნორმატისლი. დერკრიტცის-
ლი დონირ რკვევირარ მცედველობაღია მირაფები თავად 
ეკონომიკსრი რსბიეუტირ, რამეწარმეო რაუმიანობირ განმა-
ცორციელებელი რაზოგადოებირ ცელმშფვანელობითი 
არუიტეუტსრა, ანს კორპორაციირ ღიდა რტრსუტსრა. კო-
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 1678 წ. მიფებსლი რატრანგეთირ რავაჩრო ორდონანრი მაგალითად. 
51

 ევროპირ რსპრანაციონალსრი ეკონომიკსრი რამართალი დადგენილი 
მირი რაკორპორაციო თს ტინანრსრი (კაპიტალირ) ბაზრირ 
მომწერრიგებელი დირეუტივებითა თს დადგენილებებით. 
52

 Merkt, Hanno, US-amerikanisches Gesellschaftsrecht, 3. Auf., 2013, 
Rn. 61. 
53

 Merkt, US-amerikanisches Gesellschaftsrecht, Rn. 61. 

რპორაცისლი რტრსუტსრირ ღინაარრირა და ტორმირ განცი-
ლვირარ ქსრადრაფებია რაკითცი, თს ვირ ღორირ და როგორ, 
რა მოცსლობით წარიმართება და მქარდება სრთიერთობა. 
ამ ღემთცვევაღი რასბარია კორპორაციირ პარტნიორრა და 
მენეძმენტრ, რაწარმორ მმართველ რგოლრ ღორირ ღიდაო-
რგანიზაცისლ ბალანრზე, რადაც ცელმშფვანელობითი რა-
რწორირ ერთ მცარერ ინვერტორი, ცოლო მეორე მცარერ დი-
რეუტორთა რაბჩო (ბორდი) და აფმარრსლებელი პირები 
დგანან. დერკრიტცისლი დონირ მეორე ღრე მოიცავრ კო-
რპორაცისლ სრთიერთობებრ, ერთი მცრივ, თავად კორპო-
რაციარა და, მეორე მცრივ, კორპორაციირ „მომმარაგებლე-

ბრ“
54

 ღორირ.
55

 კორპორაცისლი რტრსუტსრირ დერკრიტცის-
ლი ანალიზირ ღემდეგ ამერიკელები ღემდეგ ნაბიძრ დგამენ, 
რომელიც ნორმატისლი დონირ რკვევარ მოიცავრ. კორპო-
რაცისლი ღიდა რტრსუტსრირ ლანდღატტირ დაცატვირ ღე-
მდგომ ირმირ კითცვა, თს რა ნორმატისლი კონცეტციები, 
პრინციპები და კონკრეტსლი სრთიერთობირ მომწერრიგე-
ბელი დებსლებები სნდა იუნერ მცედველობაღი მიფებსლი, 
რათა კორპორაციირ რაუმიანობა რეგსლირებარ დაეუვემდე-
ბარორ და კორპორაცისლი მართვა ეტეუტსრი და ღედეგირ 
მომტანი აფმოყნდერ. რწორედ ერ გაცლავთ რაკითცი, რომე-
ლიც ძერ კიდევ გარსლი რასკსნირ 30-იანი წლებიდან მოქო-
ლებსლი დფემდე მსდმივი განცილვირა და დირკსრიირ რაგა-
ნია. რწორედ მარზეა დატსშნებსლი ირ თეორიები, რომელიც 
კორპორაციირ პრაუტიკსლ ეკონომიკსრ ცცოვრებაღი ნო-
რმატისლი ბაზირ ღემოფება/არღემოფებარ ითვალირწინებრ. 
კორპორაციირ ღიდა რტრსუტსრსლი მორაზრებიდან გამო-
მდინარე, ავტორრ მოქვანილი ქავრ მე-19 რასკსნირ ბოლო-
დან განვითარებსლი ე.წ. რტისარდღიპირ თეორიიდან, აუცი-
ონერთა დემოკრატიირ თეორიით დარრსლებსლი კორპო-
რაცისლი (მართვირ) კონცეტცია, რარაც არაყვესლებრივად 

აფწერრ.
56

 

კაპიტალსრ რაზოგადოებაღი დატსშნებსლია „სცცო 

ორგანორ“ კონცეტცია,
57

 რაც იმაღი ვლინდება, რომ რაწა-
რმორ მართვირ კონტეურტღი რამართლებრივი თვალრაზრი-
რით მცედველობაღი მიიფება ორი შირითადი ორგანო: პა-
რტნიორთა (აუციონერთა) რაერთო კრება და დირეუტორა-

                                                      
54

 Suppliers. 
55

 Merkt, US-amerikanisches Gesellschaftsrecht, Rn. 61. 
56

 რტისარდირ თეორია; ნეოკლარიკსრი ე.წ. ღიკაგორ რკოლირ თეორია; 
კონტრაუტსალიზმი (კერშორამართლებრივი გაგებით), რომელიც 
„ცელღეკრსლებათა ბადირ“ თეორიირ რაცელითაა ცნობილი; 
მენეძერეალიზმირ თეორია და ტრანზაუციირ დანაცარძირ რკოლირ 
თეორია და ბოლორ, თანამედროვე საცლერი განვითარებირ 
თვალრაზრირით „პარტნიორთა დემოკრატისლი მოშრაობირ“ თეორია, 
რომელიც რცვა თეორიებირაგან განრცვავებით კორპორაცისლი მართვირ, 
რაწარმორ ცელმშფვანელობირ ეპიცენტრღი განიცილავრ აუციონერრ, 
როგორც კორპორაცისლი სტლებებირა მოვალეობირ განცორციელებირ 
აუტისრ მონაწილერ. დაწვრილებით თეორიათა ღერაცებ:  Merkt, US-
amerikanisches Gesellschaftsrecht, Rn. 73 ff. 
57

 ამირ თაობაზე მაგ.: Kübler/Asmann, Gesellschaftsrecht. Die 
Privatrechtlichen Ordnungstrukturen, 80 ff; Eisenhardt, 
Gesellschaftsrecht, (2007), Rn. 272 ff, 546 ff. 
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ტი.
58

 მათ ღორირ სრთიერთობა ლოგიკსრ რამართლებრივ 
დიუოტომიარ სნდა ეუვემდებარებოდერ, რაც რაციონალსრი 
და პრაგმატსლი მართვირ რაწინდარი სნდა გაცდერ. დიდ კო-
რპორაციაღი, რომელრაც მრავალი პარტნიორი (აუციონე-
რი) ქავრ და მართვირ რირტემაც მრავალი ღრირაგან ღედგე-
ბა, რასბარია კორპორაცისლ მართვირ ინტეგრირებსლ რი-
რტემაზე, რაწარმორ კონტროლირ იმგვარ არუიტეუტსრაზე, 
რომელიც რაწარმორ მიზნირ მიფწევირ ქველაზე სტრო რაცი-
ონალსრ და ოპტიმალსრ ღერაშლებლობარ იშლევა. რამა-
რთლირ (ამ ღემთცვევაღი ღპრ-ირ რამართლირ) პროგნოზი-
რებირა და განჩვრეტადობირ, რტაბილსრობირ ტსნუციიდან 
გამომდინარე ღპრ-ირ მართვირ მოდელი, რომელიც ორ ში-
რითად რეგმენტრ მოიცავრ – ღიდაორგანიზაცისლრ და გარე-
რამართლებრივრ – კაპიტალსრი რაზოგადოებირ, ანს ისრი-
დისლი პირირ მართვირ კონცეტციარ სნდა ემქარებოდერ. აუ 
მნიღვნელოვანია, რომ რამოუალაუო ბრსნვირ რტაბილსრო-
ბირ თვალრაზრირით სზრსნველქოტილი იუნერ ირეთი გარე-
რამართლებრივი მეუანიზმირ ყამოქალიბება, რომელიც მე-
რამე პირრ დაიცავრ იმ რატრთცირგან, რომელრაც იგი არ 
ელირ: პარტნიორირ მიერ „მიბარებსლ“ რამართავად გადა-
ცემსლ უონებაზე დადებსლი გარიგებირ ბათილობირ რი-

რკი,
59

 რადგან პარტნიორრა და ცელმშფვანელ პირრ ღორირ 
ყამოქალიბებსლი ტიდსციალსრი კავღირსრთიერთობა ში-
რითადად ღიდაორგანიზაცისლი, ღიდაკორპორაცისლი ლო-
კალიზაციით ცარიათდება. ამ სრთიერთობირ მიზანრ არ წა-

რმოადგენრ მირი „გარეთ გატანა“
60

 და იგი მცოლოდ ღიდა 
რტეროთი ღემოიტარგლება. რაწარმორ ღიდა რტერორ გა-
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 დირეუტორატრ გერმანსლ რამართალღი ღპრ-ართან მიმართებაღი 
იქენებენ. რრ-ღი ცელმშფვანელობარა და წარმომადგენლობაზე 
პარსცირმგებელ ორგანორ გამგეობარ (Vorstand) სწოდებენ. იც.: 
ბსრდსლი, რრ-ირ რატსშვლები, II ტომი, 2013, 355 და მომდ. ამერიკსლ 
რამართალღი ამირ გამომცატველი არირ დირეუტორთა რაბჩო (board of 
directors). ტსნუციირამებრ მართველ ორგანოთა (ამაღი ღედირ 
კორპორაციირ ქველა კანონმდებლობით გათვალირწინებსლი ორგანო) 
თანაუმედებარ კორპორაცისლ მართვად მოიცრენიებენ. კორპორაცისლი 
მართვირ ევროპსლ-გერმანსლი და რაერთაღორირო (ამერიკსლირ 
ყათვლით) დირკსრიათა განვითარებირ ღერაცებ იც.: Spindler in 
MünchKomm AktG, Band 2, 2008, vor $76 Rn. 72 ff. მეწარმეთა 
ღერაცებ კანონპროეუტმა გაითვალირწინა თანამედროვე მიდგომები და 
რრ-ღი მართვირ რირტემირ თავირსტალი განრზაფვრირ ღერაშლებლობა 
დასღვა. არე რომ, რრ ღერაშლოა დატსშნებსლი იქორ როგორც 
სნიტიცირებსლ ერთრატეცსრიან, ირე დივერგენტსლ ორრატეცსრიან 
რირტემაზე. მონირტსრ რირტემაღი ცელმშფვანელ რგოლრ ეწოდება 
მართველი (დირეუტორთა) რაბჩო, ცოლო დსალირტსრღი გვაუვრ 
ტრადიცისლად რამეთვალქსრეო რაბჩო და დირეუტორატი. აუვე იმირ 
თუმაცაა რაჩირო, რომ 2008 წ. 14 მარტირ ცვლილებებმა თითუორ დასღვა 
არყევანირ თავირსტლება ამ თვალრაზრირით, მაგრამ კანონირ დფერ 
მოუმედი რედაუცია, კერშოდ, 55-ე მსც. პირველი პსნუტირ მოცემსლობა, 
ამირ ღერაშლებლობარ მაინც არ იშლევა. არყევანირ თავირსტლებირ 
ღეზფსდვა კანონირ იმპერატისლი დანაწერით, რომელიც რრ-ირ 
რტრსუტსრარ განრაზფვრავრ, დიდი ცანია გერმანიაღიც კამათირ რაგანრ 
წარმოადგენრ. იც.: ჩანტსრია, კორპორაცისლი მართვა, 130 და მომდ. 
ამითომ უართსლი რამართლირ de lege lata მოცემსლობა სდავოდ 
მირარალმებელი სნდა იქორ. 
59

 გარკვესლი გამონაკლირებირ გარდა, რარაც არევე ადგენრ კანონი. მაგ.: 
მე-9 მსცლ. მე-4 პსნ. 
60

 ღეიშლება ითუვარ, რომ ამით იგი ერთგვარად ღიდა რაზოგადოებარ 
ემრგავრება, რომელიც რწორედ იმით განრცვავდება გარე 
რაზოგადოებირაგან, რომ, როგორც ისრიდისლ ლიტერატსრაღი ამბობენ, 
მიმართსლი არაა მირი (ამ სრთიერთობირ) გარეთ გატანირათვირ“. 

ვრცელება გარერამართლებრივ სრთიერთობირ ღედეგზე კი 
ქოველთვირ გამონაკლირრ წარმოადგენრ. რაპირირპირო კო-
ნცეტცია სკეთ, სტრო მეტიც, ბსნებრივად მიერადაგება პე-
რრონატიცირებსლ რამეწარმეო რსბიეუტრ, რადგან კორპო-
რაცისლი მორარცამირ არარრებობა რატრთცერ არ სუმნირ მე-
რამე პირრ, დაიცვარ მირი უონებრივი ინტერერი პირდაპირი 
რარყელირ რატსშველზე სღსალოდ პარტნიორირ მიზანღი 
ამოფებით. გარდა ამირა, როგორც წერი, პარტნიორი ამცა-
ნაგსრ რაზოგადოებაღი (რპრ) არა მცოლოდ თავად არირ ტა-
უტობრივად ყართსლი მართვირ რაუმეღი, არამედ კანონირ 

მიცედვით
61

 პირდაპირ აუვრ ცელმშფვანელობითი სტლება-
მორილება მინიჩებსლი იმირდა მისცედავად, „მოწვესლი“ 

დირეუტორი ქავრ თს არა.
62

 ამცანაგსრი რაზოგადოებირ მა-
გვარი პერრონალსრი რტრსუტსრირ მუონე ღპრ-არ ან რრ-არ, 
რომელიც შალიან ცღირი მოვლენაა უართსლ რეალობაღი, 
იგი არ სნდა იუცერ მთლიანად პერრონატიცირებსლი ორგა-
ნიზაციირ მართვირ გადმოტანირა და მირადაგებირ წინაპირო-
ბად კაპიტალსრ რაზოგადოებაღი. ერ არარწორი იუნებოდა. 
თსმცა გვერდი ვერ აევლება არევე იმ ტაუტრ, რომ პერრონა-
ლსრად მოწქობილ კაპიტალსრ რაზოგადოებაღი ღერაშლე-
ბელი იუნებოდა რაწერდებო ავტონომიირ ტარგლებღი დირე-
უტორირ სტლებამორილებათა იმგვარი ღეზფსდვა, რომე-
ლიც პარტნიორრ ცელმშფვანელი პირირ უმედებირ გაკო-
ნტროლებირა და მარზე ზემოუმედებირ სტრო ქოვლირმო-
მცველი ზედამცედველობირ ღერაშლებლობარ მირცემდა. მა-
გრამ ამან არ სნდა იუონიორ ირეთი გავლენა მერამე პირთან 
სრთიერთობაზე, რომელიც კონტრაწენტრ რაერთოდ დასკა-
რგავრ რაზოგადოებართან რამართლებრივ სრთიერთობაღი 
ღერვლირ რსრვილრ. რწორედ ამიტომ კონტინენტსრი ევრო-

პირ რამართლირ ოძაცღი
63

 და, მით სტრო, გერმანსლ რამა-
რთალღი, სდიდერი ქსრადფება ენიჩება კორპორაცისლ წა-
რმონაუმნღი, ანს გერმანსლი გაგებით კაპიტალსრ რაზოგა-
დოებაღი დირეუტორირ სტლებამორილებირ ღესზფსდაობირ 
პრინციპრ გარერამართლებრივ სრთიერთობაღი და რამეწა-
რმეო რეერტრირ მონაცემირ სტქსარობირ პრივილეგიარ ღი-
დაკორპორაცისლი რაცირ ღეთანცმებებთან. კაპიტალსრ რა-
ზოგადოებაღი დამკვიდრებსლი ერ პრინციპი ვერანაირად 
ვერ ღეცვლირ ამგვარ ანატომიარ იმ ღემთცვევაღიც კი, რო-
დერაც ღპრ ან რრ პერრონალსრი რტრსუტსრირ მატარებელია. 
არე რომ, გარერამართლებრივ სრთიერთობაზე ღიდაკო-
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 მეწარმეთა ღერაცებ კანონირ მე-9 მსც. პირველი პსნ. 
62

 სბრალოდ, გერმანსლი რამართლირაგან განრცვავებით, არც 
ნაციონალსრი კანონირ მოცემსლობა, არც ისრიდისლი ლიტერატსრა და 
არც რარამართლო პრაუტიკა (ამაზე სზენაერ რარამართლორ რაერთოდ არ 
სმრძელია და ღერაბამირად, იგი განცილვირ რაგანად არარდრორ უცესლა) 
არ ავლებრ ზფვარრ ამ ღემთცვევაღი ორგანსლ წარმომადგელობარა და 
გარიგებითრამართლებრივრ ღორირ. არადა გერმანსლ რამართალღი 
რწორედ ამ განრცვავებირ დანაცვაა ერთ-ერთ მნიღვნელოვან რაკითცად 
წარმოყენილი. განა გერმანსლ რამართალღი არ დაიღვება „მოწვესლი“ 
ცელმშფვანელირ დანიღვნა, რომელიც რაზოგადოებირ რაცელით გამოდირ 
მერამე პირებთან სრთიერთობაღი?! მაგრამ ამით ქველა პარტნიორირ 
ყამოცილება ცელმშფვანელობირაგან ანომალიად მიიყნევა. პარტნიორი 
კვლავ ინარყსნებრ სტლებამორილებარ. უართსლი ამცანაგსრი ტიპირ 
რაზოგადოებათა რამართლირ მიცედვით, ერ ყვესლებრივი მოვლენა 
იუნებოდა.  
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 განრცვავებით ანგლო-რაურსრი რირტემირაგან. 
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სტატია 

რპორაცისლ ღეთანცმებათა (ღეზფსდვათა) სპირობო გა-
ვრცელება არ ცდება. წინააფმდეგ ღემთცვევაღი რამეწარმეო 
რეერტრირ ტსნუციონირებარ აზრი ეკარგება და მარ რამა-
რთალი ვერატრით აუცევრ რამოუალაუო ბრსნვირ რტაბილს-
რობირ გარანტად. ერ კი ეწინააფმდეგება იმ რამართლებრივ 
ორბიტარ, რომლირ ირგვლივაც უართსლი რაკოპრპორაციო 

რამართალი დფემდე ტრიალებრ.
64

 აფნიღვნირ ფირრია ირიც, 
რომ გერმანსლთან ღედარებით მეწარმეთა ღერაცებ კანო-
ნირ პირდაპირი ტეურტობრივი რიტქვარიტქვითი მოცემსლო-
ბა განრცვავდება ამ რაკითცთან მიმართებაღი სცცოსრირა-
გან. ცელმშფვანელობითი სტლებამორილებირ ტარგლებრ, 
მირ ღიდა და გერრამართლებრივ უმედებარა და პარსცირმგე-
ბლობირ დიუიტომიარ კანონირ მე-9 მსც. პირველი, მე-3, მე-
4 და მე-6 პსნუტ. ლოგიკსრი კორელაცია განრაზფვრავრ. კა-
პიტალსრ რაზოგადოებაღი დირეუტორი წარმოადგენრ რაზო-
გადოებარ მერამე პირთან სრთიერთობაღი. მაღარადამე, 
რწორედ მარ, ანს რამეწარმეო რეერტრღი რეგირტრირებსლ 
პირრ აუვრ რრსლსტლებიანი ცელმშფვანელობითი და წა-
რმომადგენლობითი (ღიდა და გარერამართლებრივი) კო-
მპეტენცია. მირი ღეზფსდვა ღერაშლებელია რაწერდებო ყანა-
წერით, თსმცა მარ მერამე პირთან სრთიერთობაღი გავლე-
ნირ მოცდენა არ ღესშლია გამონაკლირირ გარდა. სტრო მე-
ტიც, უართსლ რამართალღი, გერმანსლირაგან განრცვავე-

ბით,
65

 დადგენილი დირეუტორირ კონრტიტსტისრი
66

 მოუმე-

დებირ
67

 გათვალირწინებით რაკითცავი იუნებოდა რაერთოდ 

                                                      
64

 ღეად. ამერიკსლი პარადიგმა, განრაკსთრებით განრცვავება 
კორპორაციირ მიზანრა (corporate purpose) და რამართლებრივ 
გარიგებასნარიანობარ (corporate powers) ღორირ: Merkt, US-
amerikanisches Gesellschaftsrecht, Rn. 338 ff. ამართან, 
მნიღვნელოვანია იმ კონცეტციირ გაგებაც, რომელრაც ამერიკსლი 
რამართალი ეტსშნება ამ ღემთცვევაღი: რამეწარმეო რეერტრრ არ აუვრ 
ტრადიცისლად აღღ-ღი (და არც დიდ ბრიტანეთღი, რაიდანაც თავად 
ამერიკსლ რამართალღი ამ ინრტიტსტმა დაიდო ბინა) ირ ტსნუცია, რაც 
კონტინენტსრი ევროპირ რამართალღი. „ცარირცი მქიდველირ რირკზე“ 
(caveat emptor) პრინციპი ამერიკსლი რამართლირათვირაა 
დამაცარიათებელი და მირი პირდაპირი გადატანა გერმანსლ (ევროპსლ) 
რამართალზე გასმართლებელი იუნებოდა. 
65

 ცელმშფვანელობითი რაუმიანობირ ტარგლებირ, ერთობლივი და 
ცალკესლი (Gesamtvertrettung, Einzelvertrettungsmacht) 
ცელმშფვანელობით-წარმომადგენლობით კომპეტენციირ ღერაცებ 
გერმანსლ ღპრ-ირ რამართალღი ღეგიშლია იც. ღპრ-ირ კანონირ 35-ე პარ. 
კომენტარი: Baumbach/Hueck/Zöllner/Noack, GmbH, (2017), $35 Rn. 
68 ff. 
66

 კონრტიტსტისრი (Konstituierliche Wirkung/konstitutive Eintragung) 
მოუმედება/რეგირტრაცია. მაგ.: Windbichler, Gesellschaftsrecht, 
(2015), $21 Rn. 9.  
67

 ღედარებირთვირ ღეგიშლია იც. რსრ-ორ გადაწქვეტილებები (#არ-1375-
1212-2010; #არ-310-294-2011), რომლითაც ღიდაკორპორაცისლი 
აუტებით გათვალირწინებსლი დირეუტორირ მოადგილე, რომელრაც არევე 
დირეუტორირაგან გადაცემსლი წუონდა ცელმშფვანელობითი და 
წარმომადგენლობითი სტლებამორილება (თსმცა გარარკვევი იქო 
(რაკარაციო რარამართლოდან აპელაციაღი დაბრსნებირ ერთ-ერთი 
რატსშველი რწორედ ერ იქო (იც. რსრ-ორ #არ-310-294-2011)), თს რა 
ღინაარრირ მატარებელი იქო ამგვარი დელეგირებირ რატსშველზე 
განრაცორციელებელი სტლებამორილებირ ტარგლები და მირი 
რაგნობრივი მოცემსლობა)), მიყნესლ იუნა არასტლებამორილ პირად 
წარმოედგინა რაზოგადოება მერამე პირთან სრთიერთობაღი. 
რარამართლომ მართებსლად აფნიღნა, რომ 1. პირი ასცილებლად სნდა 
იქორ რეგირტრირებსლი რეერტრღი, რომ იგი დირეუტორად ყაითვალორ. 
2. გარიგებითრამართლებრივი წარმომადგენლობა, რარაკვირველია, 
დარაღვებია, თსმცა დელეგირებირ ამგვარი ღინაარრი ასცილებლად სნდა 

დირეუტორირ სტლებამორილებირ წერდებით დადგენილი 
ღეზფსდვირ რამეწარმეო რეერტრღი რეგირტრაციით სნდა 
იმოუმედორ თს არა ამ სკანარკნელმა მერამე პირთან სრთი-
ერთობაზე. ამართან, გამორარკვევი და განრამარტი ცდება 
ამ ღემთცვევაღი როგორ არირ დატსშნებსლი წერდებით 
ამგვარი ღეზფსდვა, სტლებამორილებირ რა ტარგლები და 
რამდენად აუვრ ღემცირებსლი, სტრო რწორედ, ღეზფსდსლი 
წარმომადგენლობით ორგანორ (როგორც მთლიანად, ირე 
მირ წევრრ), ცომ არ არირ რაგნობრივი ღეზფსდვა დადგენი-
ლი წერდებით, რომელიც არაცსლია რამეწარმეო რეერტრღი 
და რამდენად სნდა იუონიორ არეთმა რაგნობრივმა (ან რა-
უმიანობირ რტერორ მიცედვით) ღეზფსდვამ გავლენა მერამე 
პირზე, თს, რარაკვირველია, კონტრაწენტი არ არირ არაკე-
თილრინდირიერი და მირი და დირეუტორირ ერთობლივი 
ავზრაცსლი უმედებით არ ადგება ზიანი რაზოგადოებარ. არე-
ვე, თს რამდენად მოეთცოვება მერამე პირრ ღიდაორგანიზა-
ცისლი რაკითცებირ რიფრმირესლი და დეტალსრი გამო-
რკვევა და რამდენად „ორმაგი გსლირცმიერებირ“ რტანდა-
რტით სნდა იმოუმედორ ამ სკანარკნელმა, ავალდებსლებრ 
თს არა მარ რაერთოდ მოუმედი რამართალი არეთი უმედებირ 
განცორციელებარ. აუ მნიღვნელოვანია, თს რამდენად „ღე-
ცმატკბილებსლად“ მოუმედებენ დირეუტორი და მერამე პი-

რი იმირათვირ, რომ რაზოგადოებარ (და არა აუციონერრ
68

) 

                                                                                         
იქორ რეგირტრირებსლი რამეწარმეო რეერტრღი, რათა პირი 
პროკსრირტად იუნერ მიყნესლი და რაზოგადოებირ წარმომადგენლობითი 
კომპეტენცია გააყნდერ. მართალია, აფნიღნსლ დავებღი და ღერაბამირად, 
ერ არ გამცდარა რარამართლორ განმარტებირ რაგანი, რაცეზე არ იქო 
პარტნიორთა კრებაზე მიფებსლი გადაწქვეტილებით დირეუტორირ 
დანიღვნა, რომელიც არ იქო დარეგირტრირებსლი და არეთ პირრ არ 
დასდია გარიგება კონტრაწენტთან (არეთირ არრებობირ ღემთცვევაღი 
ღერაშლოა გვერასბრა გერმანსლ რამართალღი დირეუტორირ ე.წ. 
დეკლარაცისლი მოუმედებირ კონცეტციაზე და იგი, მისცედავად 
რეგირტრაციირ ტაუტირა, მაინც მიგვეყნია კონკრეტსლ ღემთცვევაღი 
რაზოგადოებირ რაცელით გარიგებირ დამდებ პირად ირიც მცოლოდ მაღინ, 
თსკი კონტრაწენტმა იცოდა იმ გარემოებირ ღერაცებ, რომ აფნიღნსლი 
პირი პარტნიორთა კრებირ მიერ დანიღნსლია ცელმშფვანელობით და 
წარმომადგნელობით პირად, თსმცა ძერ კიდევ არ მომცდარა მირი 
გამწერება (დანიღვნირა და გამწერებირ, ამ ორი ინრტიტსტირ განრცვავებირ 
ღერაცებ იც.: ლაზარაღვილი, რარამრაცსრო ცელღეკრსლება რაწარმორ 
დირეუტორთან,  კრებსლღი: თანამედროვე რაკორპორაციო რამართლირ 
თეორისლი და პრაუტიკსლი რაკითცები, გამომც. „მერიდიანი“, 2009, 
309 და მომდ.; ბსრდსლი, რრ რატსშვლები, 2013, 374 და მომდ. 
(ადამიანირ სტლებათა ევროპსლი რარამართლორ მიერ მიფებსლი 
გადაწქვეტილება - დანოზა ლატვიირ წინააფმდეგ- არრებითად ვერ 
გაცდება ამ კონცეტციირ რფვევირ რატსშველი, რადგანაც იგი, ყემი 
აზრით, დირეუტორირ (თავირსტლად) თანამდებობიდან 
გათავირსტლებირ ღეზფსდვირ სტრო მაფალ რტანდარტრ ადგენრ, 
ღემოაუვრ რა ღრომითრამართლებრივი პარადიგმები და დაცვირ 
მეუანიზმები ამ რაკითცთან მიმართებაღი)), მაგრამ 
ორგანსლრამართლებრივი წარმომადგენლობირ განრაზფვრირათვირ და 
მირი გარიგებითრამართლებრივი წარმომადგენლობირაგან 
განრარცვავებლად უართსლ რამართალღი ნამდვილად გამოდგებოდა. 
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 აუციონერირთვირ ზიანირ მიქენება აუ მეორეცარირცოვანია, 
რამდენადაც მთავარი ამგვარ ავზრაცსლ უმედებაღი რწორედ 
რაზოგადოებირთვირ ზიანირ მიქენებაა. ბსნებრივია, რაზოგადოებირ 
დანაკლირი არაპირდაპირ ზემოუმედებარ აცდენრ მირ პარტნიორზე 
(აუციონერზე), თსმცა პირველ რიგღი მრგავრი დანაკლირი აფდგენილ 
სნდა იუნერ, როგორც წერი, დერივაცისლი რარყელირ აფშვრირ 
რატსშველზე რაზოგადოებირთვირ ზიანირ მიმქენებელი პირირ უმედებირ 
გამო, ცოლო პირდაპირი რარყელირ აფშვრა გამოიქენება, როგორც წერი, 
პარტნიორირ მცრიდან ერთგსლებირ რტანდარტირ დარფვევირ 
ღემთცვევაღი. 
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ზიანი მიადგერ. ზიანირ მიქენებირ ღემთცვევაღი კი თავდა-
ცვირ რამოუალაუორამართლებრივი ფონირშიება გაცლავთ 
რაზოგადოებირ რაცელით პარსცირმგებლობირ რსბიეუტირ – 
დირეუტორატირ – მიზანღი ამოფება. რცვა რაკითცია, როდე-
რაც ცელმშფვანელი (მირი ვიწრო და ტართო გაგებით) 
ორგანო ერთობლიობაღი მოუმედებრ იმირთვირ, რომ რაზო-
გადოება უონებრივ-მატერიალსრი თვალრაზრირით გამოღი-
გნორ კრედიტორირ მოთცოვნირ დაკმაქოტილებირ რაპირი-
რპიროდ, რითაც პარტნიორი/აუციონერი (ერთკაცა რაზოგა-
დოებირ ღემთცვევაღი) ან პარტნიორები ერთად, alter ego-რ 
დოუტრინიდან გამომდინარე, კორპორაცისლ რატარველრ 
ბოროტად იქენებენ. მრგავრ ღემთცვევაღი ღერაშლებელია 
დადგერ გამჩოლი პარსცირმგებლობირ რაკითცი, თსმცა აფნი-
ღნსლ დავაღი რაუმირ მარალებიდან მრგავრი არატერი იკვე-
თება. ღერაბამირად, დირეუტორატირ წევრირ (ან წევრებირ) 
რირცლირრამართლებრივი პარსცირმგებლობირ რაკითცირ და-
ქენება, როგორც ზემოთ ითუვა, ვერ იმოუმედებრ რაწარმორ 
უონებრივი ღეშენირ ტრანზაუციაზე გავლენარ. მრგავრი გარი-
გება ისრიდისლად ღემდგარია. თსნდაც რომელიმე აუციო-
ნერირათვირ არეთი გარიგებირ დადებით ზიანირ მიქენება არ 
იშლევა მირი სპირობოდ ბათილად ცნობირ რატსშველრ. აუ 
მნიღვნელოვანი იუნებოდა რამდენიმე მომენტი, რომელიც 
ზემოთ მოქვანილი კომპლეურსრი ცარიათირ მრძელობიდან 
გამომდინარეობრ: ღიდაორგანიზაცისლი კორპორაცისლი 
მართვირ ღრიდან ასცილებლად დარადგენი იუნებოდა ისრი-
დისლი პირირ (ამ ღემთცვევაღი რრ-ირ) დირეუტორატირა და 
ქველა აუციონერირ ერთობლივი ავზრაცსლი უმედება რაზო-
გადოებირ რაწინააფმდეგოდ პირადი მატერიალსრი რარგე-
ბლირ გამორყენირ მიზნით, არევე, მერამე პირირთვირ ზიანირ 
მიქენებით; დირეუტორატირა და მერამე პირირ ერთობლივი 
ავზრაცსლი უმედებით რაზოგადოებირ მატერიალსრი მდგო-
მარეობირ გასარერება და მირთვირ ზიანირ მიქენება; გამჩო-
ლი პარსცირმგებლობირათვირ დამაცარიათებელი ღემთცვევა. 
ცალკესლი აუციონერირათვირ პირდაპირი ზიანირ მიქენება 
რცვა რამართლებრივ გააზრებარ მოითცოვრ. ამართან, იმ 
აუციონერირ მცრიდან, რომელიც არ ქოტილა რირცლირამა-
რთლებრივ პარსცირგებაღი მიცემსლი არ მომცდარა ნაწა-
რმოები რარყელირ აფშვრა კომპანიირ წინააფმდეგ (და ირიც 
გარარკვევია, თს რა რაცირ არრებითი მატერიალსრი დანა-
კლირი მიიფო რაზოგადოებამ). ამგვარი მოთცოვნირ დაქე-
ნებირ ცანდაზმსლობირ ვადა კი რავარასდოდ გარსლია. ზე-
მოთ განვითარებსლი ღედარებითრმართლებრივი ინტო-
რმაციირ რატსშველზე ღერაშლებელია ითუვარ, რომ უართსლ 
რეალობაღი არრებობრ მრგავრი პერრონატიცირებსლი აუცი-
ონერსლი რტრსუტსრირ მუონე კომპანიები. მითსმეტერ, თს-
კი მარღი გამოიქენება ერთრატეცსრიანი კორპორაცისლი 
მართვირ რირტემა, გაცილებით ადვილია აუციონერირ მცრი-
დან დირეუტორებირ კონტროლირ განცორციელება. მრგავრ 
ვითარებაღი პარტნიორი, როგორც წერი, სტრო პროაუტის-
რია ცელმშფვანელობითი და წარმომადგენლობითი ორგა-
ნორ კონტროლირ თვალრაზრირით. ამიტომ გამორარკვევი 
სნდა ქოტილიქო მრგავრი პროაუტისრი ზედამცედველობირ 

არარრებობირ (არარრებობირ ღემთცვევაღი) მდგომარეობა 
რაწარმოღი და მირი განმაპირობებელი ტაუტორები. რამდე-
ნად იქო მცდელობა აუციონერთა მცრიდან, აფკვეთილიქო 
დირეუტორთა ავზრაცსლი მოუმედება, იცოდნენ თს არა მათ 
რაერთოდ ამირ ღერაცებ და მოუმედებდნენ თს არა ირინი მა-

რთან (დირეუტორატთან) ერთად. რსრ-რ განყინებაღი
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 და-
რმსლია გარკვესლი რაცირ კითცვები ამ რაკითცებთან დაკა-
ვღირებით. რარამართლორ მრძელობიდან ივარასდება, რომ 
აფნიღნსლ გადაწქვეტილებაღი რარამართლო, შირითადად, 

ისრიდისლი პირირ ინრტრსმენტალობირ თეორიაზე
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 ამა-
ცვილებრ ქსრადფებარ. აპელირება კეთდება იმაზე, რომ მე-
წარმე რსბიეუტირ უმედსნარიანობირ (გარიგებასნარიანო-
ბირ) რაკითცთან მიმართებაღი გადამწქვეტია ცელმშფვანელ 
პირთა „რსბიეუტსრი“ უმედებირ მარღტაბი, რომელიც გა-
ვლენარ აცდენრ ისრიდისლი პირირ მიერ, ისრიდისლი პი-
რირ რაცელით გარკვესლი უონებირ ღეშენაზე/გარცვირებაზე 
და ღერაბამირად, რაკსთრებირ სტლებირ მოპოვებაზე რაზო-
გადოებირ მცრიდან. თსმცა, აუ მნიღვნელოვანი ირ კი არ გა-
ცლავთ, რამდენად არიან წარმომადგენლობითი კომპეტე-
ნციირ მუონე პირები რსბიეუტსრად განწქობილნი მირაფები 
გადაწქვეტილებირ მიმართ, არამედ ირ, დააფრვიერ თს არა 
მათ ობიეუტსრად გაზომვადი ტიდსციალსრი მოვალეობირ, 
მაღარადამე, ცელმშფვანეობითი რაუმიანობირ მარღტაბი. ირ, 
რომ ისრიდისლი პირირ რაცელით, მითსმეტერ კორპორაცი-
სლად (და არა პერრონალსრად) მოწქობილ რაზოგადოებარ 
მერამე პირებთან სრთიერთობაღი წარმოადგენენ ნატსრა-
ლსრი (ტიზიკსრი) პირები კაპიტალსრი ტიპირ რაზოგადოე-
ბირ რამართალღი, განრაკსთრებით კი, კორპორაცისლი მა-

რთვირ რამართლირ რეგმენტღი არატერრ ცვლირ.
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 ორგანს-
ლი წარმომადგენლობირ თეორიიდან გამომდინარე, რაც 
რწორედ რომ კაპიტალირტსრად მოწქობილ კორპორაციარ 
ეცება (აფნიღნსლ დავაღი რწორედ არეა), ქსრადფება მაცვი-
ლდება, როგორც ზემოთ წარმოყინდა, „სცცო ორგანორ“ 
კონცეტციაზე. ერ ნიღნავრ, რომ ამგვარი ტიპირ რაზოგადოე-
ბარ ორი ერთმანეთირაგან დამოსკიდებელი ორგანო – პა-
რტნიორთა კრება/აუციონერთა რაერთო კრება – და დირე-
უტორატი (გამგეობა) სნდა ქავდერ. მართალია, თავად ამ 
ორგანოებღი ტიზიკსრი პირები არიან წარმოდგენილნი 
(რაც ბსნებრივია), მაგრამ ირინი მცოლოდ ამ ორგანორ ნე-
ბირ ტორმირებაღი არიან ყართსლნი, რაც გადაწქვეტილე-
ბებირ მიფებირ ტორმატღი ვლინდება. აფნიღნსლი გადაწქვე-
ტილებები კი ნორმატისლად გაწერილ უმედებირ მარღტაბრ 

                                                      
69

 #არ-28-25-2017 (გადაწქვეტილებირ 3.5.2.) 
70

 თანამედროვე პორტრაბჩოთა რამართალღი (რსრეთირ მაგალითზე) 
ინრტრსმენტალობირ თეორიირა და ადამიანსრი მოუმედებირ ღერაცებ იც.: 
Сапун/Шундиков, Инструментальная теория права и 
человеческая деятельность, Правоведение, 2013 #1 (306), 14-32. 
71

 არრებობრ უვექნები, რადაც ნორმატისლად არირ განმტკიცებსლი 
დირეუტორირ წევრად ისრიდისლი პირირ ღერაშლებლობა 
(რაუართველოღი ერ აკრშალსლი არ არირ. და არც რაიმე რაცირ ნორმაა 
დადგენილი, რომელიც დირეუტორირ მიმართ ტიზიკსრი პირირათვირ 
წაქენებსლ მოთცოვნებრ დაადგენდა. მაღარადამე, ღეიშლება 
ვივარასდოთ, რომ რაუართველოღიც არირ ღერაშლებელი ისრიდისლი 
პირირ „დირეუტორად დანიღვნა“), მაგალითად, ავრტრია. თსმცა აუაც, 
ბსნებრივია ისრიდისლი პირირ რაცით წარმოდგენილია ადამიანი. 
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სტატია 

სნდა ღეერაბამებოდერ, ცოლო მირი დარფვევა კი (თსნდაც 
რსბიეუტსრი ტაუტორირ გამო. რცვანაირად აბა როგორ სნდა 
იქორ ადამიანირ უმედება დეტერმინირებსლი?!) პარსცი-
რმგებლობირ რატსშველი სნდა გაცდერ. რწორედ აუედან გა-
მომდინარე, კორპორაცისლი მართვირ არუტიტეუტსრა 
მრგავრი კაპიტალსრი ტიპირ რაზოგადოებაღი სზრსნველქო-
ტრ დირეუტორატირ (ეტეუტსრი) კონტროლირ მეუანიზმებრ, 
რაც არა პორტტაუტსმ ზედამცედველობაღი, არამედ „მქირი-
ერ“ რეაგირებაღი სნდა ვლინდებოდერ. რაკორპორაციო რა-
მართლირ მიერ დატსშნებსლი და დროთა განმავლობაღი 
განვითარებსლი რამართლებრივი პარადიგმები რწორედ 
იმარ სზრსნველქოტრ, თს როგორ, რა მეუანიზმებირ ყამოქა-
ლიბებით იუნება პირველ რიგღი ღერაშლებელი გაირკვერ 
რაზოგადოებირ რეალსრი ღიდაორგანიზაცისლი ნება – რა-
ზოგადოებირ რაცელით უონებირ თს რცვა რიკეთირ ღეშენა/გა-
რცვირებირ თაობაზე და ღეერაცცება თს არა იგი რაზოგადოე-
ბარ და სნდა იქორ თს არა რაზოგადოება ნებირ რეალსრი მა-
ტარებელი – გამცემი და მიმფები. რწორედ ამიტომ განვი-
თარებსლი უვექნებირ კოორპორაცისლ რამართალღი და-
დგენილია რეგსლატორსლი რაკანონმდებლო მეუანიზმები 
რაწარმორ კონტროლირა აუციონერთა/პარტნიორთა მცრი-
დან დირეუტორატზე. აუ მთავარი, როგორც ითუვა, ირ კი არ 
არირ, თს რა რსბიეუტსრი დამოკიდებსლება აუვრ წარმომა-
დგენელრ დადებსლ გარიგებართან მიმართებაღი, არამედ 
ირ, თს როგორ დაარფვია მან მირი ცელმშფვანელობითი, 
ანს ტიდსციალსრი მოვალეობირ კატალოგი და რა მოიმო-
უმედა ან რირი გაკეთებირ ღერაშლებლობა წუონდა პარტნი-
ორრ/აუციონერრ, რათა მირი ორგანორ წევრირ არაკეთი-
ლრინდირიერი უმედება აფეკვეთა. ამართან ერთად, მნი-
ღვნელოვანია, თს რა კორპორაცისლრამართლებრივი ნაბი-
ძები გადადგა მან იმ ღემთცვევაღი, თსკი რაზოგადოებირ ში-
რითადი „პოლიტიკსრი“ ნებირ მატორმირებელი ორგანო 
არ იქო ინტორმირებსლი და არც იცოდა დირეუტორატირ 
ავზრაცსლი უმედებირ ღერაცებ. ინრტრსმენტალობირ თეო-
რია რწორედ იმაზე ამაცვილებრ ქსრადფებარ, რომ ისრიდი-
სლი პირი, კორპორაცისლი მორარცამი, „ვსალი“ რაზოგა-
დოებირ ნებირ მატორმირებელი პირირ ცელღი წარმოადგენრ 
მცოლოდ იარაფრ, მეუანიზმრ, რომელრაც იგი რაკსთარი (თს 
მართან ატილირებსლი პირირ) ოპორტსნირტსლი ინტერერი-
რთვირ იქენებრ. ამ ღემთცვევაღი რაზოგადოებირ მთლიანი ნე-
ბირ ტორმირებაზე გამაცვილდებოდა ქსრადფება, რამდენა-
დაც თსნდაც ერთი კორპორაცისლ-ორგანიზაცისლი მმა-
რთველი რგოლირ ამოგდება ამ ძაჩვიდან არფვევრ რაწა-
რმორ ინრტრსმენტად გამოქენებირ იდეარ. ირიც სნდა აფინი-
ღნორ, რომ ერ სკანაკრნელი, როგორც წერი, ერთკაცა რაზო-
გადოებებირთვირაა დამაცარიათებელი ან პერრონალსრად 
მოწქობილი კაპიტალსრი რაზოგადოებებირთვირ. ღერაბამი-
რად, ღიდაორგანიზაცისლი რტრსუტსრირ დადგენარ აფნი-
ღნსლ რაუმეღი დიდი მნღვნელობა მიენიჩებოდა. 

ქსრადფება გამაცვილდებოდა არევე სზენაერი რარამა-
რთლორ იმავე ნაწილირ იმ მრძელობაზე, რადაც მმართვე-

ლობითი სტლებებით აფჩსრვილ პირთა კეთილრინდირიე-
რებაზეა რასბარი. ამგვარ პირებად კი რარამართლო მიი-
ყნევრ ცელმშფვანელობით/წარმომადგენლობით პირებრ – 
დირეუტორებრა და პარტნიორებრ. მრგავრი ღეცედსლება 
რწორი იუნებოდა, თსკი პერრონალსრი ტიპირ რავაჩრო-რა-
მეწარმეო რაზოგადოებაზე იუნებოდა რასბარი. თსმცა კაპი-
ტალსრი რაზოგადოება და მარღი არრებსლი კორპორაცის-
ლი მართვირ რირტემა მმართველობითი სტლებით აფჩს-
რვილ პირღი პარტნიორრ არ მოიაზრებრ. მმართველ რგო-
ლად მიიყნევა გამგეობა და რამეთვალქსრეო რაბჩო (ორრა-

ტეცსრიანი მართვირ რირტემაღი)
72

 და არა აუციონერთა რაე-
რთო კრება ან პარტნიორთა კრება. თსკი რარამართლორ 
მცედველობაღი აუვრ რაწარმორ ცელმშფვანელობა ზოგადი 
ტართო გაგებით, მაღინ ღეიშლება ერ გარაგები იქორ. თსმცა 
რამდენად გამომდინარეობრ ერ გადაწქვეტილებირ ტეურტი-
დან, რთსლი რათუმელია. ღერაბამირად, დირეუტორირა და 
პარტნიორირ ერთად მოაზრება კეთილრინდირიერებირ კო-
ნტეურტღი არარწორი იუნებოდა. ერ იმ ღემთცვევაღი იუნებო-
და რელევანტსრი, თსკი პარტნიორი და წარმომადგენელი 
ერთიანად მოუმედებრ რაზოგადოებირთვირ და მერამე პირი-
რთვირ ზიანირ მიქენებირ გზით. რცვა ღემთცვევაღი ერ გავლე-
ნარ ვერ იუონიებრ აფნიღნსლ რაუმეზე. 

II. რამეწარმეო რაზოგადოებირ ღეშენა 

1.  „რაწარმოთა“ ღეშენირ რაცეები 

კაპიტალსრი ტიპირ რაზოგადოებირ ღეშენირ, – აფიარე-

ბსლი რიტქვათა ლეურიკით – მირი დასტლებირ
73

 ორი შირი-
თადი რაცე არრებობრ: წილობრივი და ნივთობრივი ღეშე-

ნა.
74

 მცატვრსლად რომ ითუვარ, ტიზიკსრ და ისრიდისლ პი-
რებრ აუვთ ღერაშლებლობა, უვექნირ ღიგნით თს მირ ტა-

რგლებრ გარეთ
75

 მოაცდინონ რარსრველი კომპანიირ ღეშენა 
ორი გზით: „პირველი, ირეთი რერტიტიკატირ მიფებით, რა-
დაც მითითებსლია, რომ „თუვენ ცართ მთელი მაფაზიირ მე-
რაკსთრე“ ან მეორე, ღერაშლებელია „მთელი მაფაზიირ“ გა-
რეღე თუვენ ღეიშინოთ იუ არრებსლი ქველა პროდსუტი ირე, 
რომ რაბოლოოდ მაფაზია დაცარიალდება, ცოლო, როდე-
რაც მიადგებით დაცლრ, რადაც რალაროა განლაგებსლი, ღე-

გიშლიათ ერ სკანარკნელიც ღეირქიდოთ“.
76

 თავად ტერმინე-
ბი ამერიკსლი რაკორპორაციო-ეკონომიკსრი რამართლი-

                                                      
72

 იც. მაგ.: ბსრდსლი, რრ რატსშვლები, მე-2 ტომი, 2013, 355 და მომდ, 
453 და მომდ. 
73

 Takeover. 
74

 ცნებათა და ინრტიტსტთა თაობაზე რრსლქოტილად იც. მაგ.: 
Rödder/Hötzel/Mueller, Unternehmenskauf, Unternehmensverkauf – 
Zivilrechtliche und steuerrechtliche Gestaltungspraxis, (2003); 
Ek/Hoyenberg, Unternehmenskauf und –verkauf, Beck-Rechtberater, 
(2006); Ettinger/Jaques, Beck’sches Handbuch Unternehmenskauf im 
Mittelstand. Vertragsgestaltung. Steuerliche Strukturierung für 
Käufer und Verkäufer, 2. Auf., 2018. 
75

 ტრანრნაციონალსრი ღეშენირ რაცე. 
76

 ისრიდისლი ტირმა Rödl & Partner-ირ ოტიციალსრი გამოუვექნებებირ 
ინტერნეტპორტალი: www.roedl.com/insigths/company-acquesition-
abroad/company-acquisition-share-deal-versus-asset-deal [21.07.19] 
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დან იფებრ რათავერ, თსმცა იგი გარსლი რასკსნირ 80-იანი 
წლებიდან ღესცვლელად პირდაპირ მკვიდრდება  არევე 
ევროპსლ (გერმანსლ) რამართალღიც. წილობრივი ღეშენირ 
დრორ ეკვაიერი, ანს მქიდველი იშენრ ე.წ. რამიზნე რაზოგა-

დოებაღი
77

 მთლიანად ან ნაწილობრივად წილრ, რირ ღემდე-
გაც მარ, როგორც წერი, აუვრ ისრიდისლი სტლება აბროლს-
ტსრად ან ნაწილობრივად აკონტროლორ რამიზნე რაზოგა-
დოება. კომპანიირ წილობრივი დასტლებირ დრორ რაუმე 
გვაუვრ სტლებირ ქიდვართან, რომლირ დრორაც ნარქიდობირ 
(გარცვირებირ) რაგანრ, როგორც წერი, წარმოადგენრ ღპრ-ირ 

ან რრ-ირ
78

 წვერობირ სტლებამორილებათა ერთობლიობა, 
ანს წილი, რომელიც სზრსნველქოტრ რამიზნე რაზოგადოე-

ბაღი პარტნიორობარ/აუციონერირ რტატსრირ მოპოვებარ.
79

 
ამირ მეღვეობით ღემშენი ცდება წილირ მერაკსთრე და წი-
ლთან დაკავღირებსლი ქველა იმ სტლება-მოვალეობირ მა-
ტარებელი, რომელიც მირგან (წილიდან) გამომდინარეობრ. 
წილობრივი დასტლება არირ კორპორაცისლრამართლე-
ბრივი მონაწილეობირ თაობაზე დადებსლი ნარქიდობირ ან 
გარცვირებირ ცელღეკრსლება, რომელღიც რსლ მცირე ორი 
მცარე – რამიზნე რაზოგადოებირ პარტნიორი და ეკვაიერი, 
ანს ღემშენი – მონაწილეობრ. ქსრადფება სნდა მიეუცერ 
არევე ტერმინოლოგისრად „რაწარმორ“ ცმარებარ ამ დრორ: 
რაწარმორ ღეშენა წილობრივი დასტლებირ დრორ ღეიშლება 
ისრიდისლად გასმართლებელი იქორ. რაწარმორ ლეგალსრ 

დეტინიციარ რაკორპორაციო რამართალი
80

 არ განამტკი-
ცებრ. რაწარმო ეკონომიკსრი კატეგორიაა და აფნიღნავრ ნი-
ვთებირ, რანივთო თს ვალდებსლებითრამართლებრივი და 
რცვა რაცირ (მაგ. ინტელეუტსალსრრამართლებრივი) სტლე-
ბებებირა და მოვალეობებირ, არევე რაწარმოო თს რცვა რაცირ 
ობიეუტებირ ერთობლიობარ. თავად რამეწარმეო რაუმიანო-
ბირ განმაცორციელებელ რსბიეუტრ ღეიშლება წუონდერ რა-
წარმო, ანს რამოუალაუო ბრსნვარ ღეცება აუვრ რაწარმორ მა-
ტარებელ რსბიეუტთან – მეწარმერთან, რამეწარმეო რაზო-

გადოებართან და არა თავად რაწარმორთან.
81

 მაღარადამე, 
პარტნიორრ ეკსთვნირ წილი რამეწარმეო რაზოგადოებაღი, 

                                                      
77

 Target company. 
78

 ერ ეცება არევე წილირ დასტლებარ პერრონალსრ რამეწარმეო 
რაზოგადოებაღი - რპრ, კრ. 
79

 წილირ სტლებრივი დანაწევრებირ ღემთცვევაღი ნარქიდობირ რაგანრ 
წარმოადგენრ არა წევრობირ სტლებამორილება ერთობლიობაღი, 
არამედ ამ სკანარკნელირ გარკვესლი ღეთანცმებსლი ნაწილი. მრგავრ 
ღემთცვევაღი რაცეზე ვერ იუნება მთლიანად პარტნიორირ ადგილირ 
დაკავება რაზოგადოებაღი. ერ დამოკიდებსლია წილიდან გამომდინარე 
რომელი პანელირ სტლებირ გარცვირებარ ეცება რაუმე. აფნიღნსლი დავაღი 
ერ არარელევანტსრია, რადგანაც წილზე განცორციელებსლი 
ტრანზაუციათა ძაჩვით მოცდა რწორედ მთლიანად წვერობირ სტლებირ და 
არა მირი რომელიმე რეგმენტირ ღეშენა. 
80

 გარდა ზოგიერთი ევროპსლი ისრირდიუციირა, მაგალითად, ავრტრია. 
ავრტრიირ მეწარმეთა კოდეური პირველივე პარაგრატღი, 2008 წელრ 
განცორციელებსლი რავაჩრო რამართლირ რეტორმირ ღემდეგ, 
ისრიდისლად განმარტავრ მეწარმირა და რაწარმორ ცნებარ. მრგავრი 
მოწერრიგებირ მცდელობა იუნება არევე რაუართველოღიც, თსკი 
ისრტიციირ რამინირტრორ მიერ მომზადებსლი მეწარმეთა ღერაცებ 
კანონირ აცალი რედაუცია იმ რაცით იუნება მიფებსლი რაუართველორ 
პარლამენტირ მიერ, როგორითაც ერ სკანარკნელი დფერ არირ. 
81

 იც. ვრცლად: ბსრდსლი, რრ რატსშვლები, პირველი ტომი, 2010, 118 და 
მომდ. 

რომელიც, ეკონომიკსრი თვალრაზრირით, რწორედ რომ მირ 
რაკსთრებარ წარმოადგენრ, ანს წილირ მტლობელრ ეკონო-
მიკსრი გაგებით პრეტენზია აუვრ მთელ რაწარმოზე (ეკონო-
მიკსრი გაგებით) ან მირ რომელიმე ნაწილზე. რაწარმორ ღე-
შენირარ რასბარია კომპანიირ ნივთობრივ დასტლებაზე, რა 
დრორაც ეკვაიერი, წილობრივი ღეშენირაგან განრცვავებით, 
მარა და თავად რაზოგადოებარ ღორირ გატორმებსლი ღეთა-
ნცებირ რატსშველზე არა  მთლიანად ან ნაწილობრივ იშენრ 
მთელ სტლება-მოვალეობარ რაზოგადოებაღი, არამედ რა-
ზოგადოებირ უონებრივ რიკეთეზე მთლიანად ან ნაწილო-
ბრივ ყამოქალიბებსლი ღეთანცმებირ ტარგლებღი. კომპანი-
ირ წილობრივ დასტლებარ, ნივთობრივ ღეშენართან მიმა-
რთებით სპირატერობარ ანიჩებენ არევე რაგადარაცადორამა-
რთლებრივი თვალრაზრირითაც იმდენად, რამდენადაც შა-

ლიან ბევრ ისრირდიუციაღი
82

 იგი დადგენილი რაგადარაცა-
დო ღეფავათებით რარგებლობრ. გარდა ამირა, მითსმეტერ, 
როდერაც რაცეზეა წილირ აბროლსტსრი რაკონტროლო პაკე-
ტირ ღეშენა, იგი ეკვაიერირთვირ წარმოადგენრ არა მცოლოდ 
კაპიტალდაბანდებარ, არამედ რაწარმორ მართვირ რადავეე-
ბირ ცელღი ყაგდებირ ღერაშლებლობარ, რომელიც, როგორც 
წერი, ე.წ. რინერგისლი ეკონომიკსრ-კორპორაცისლი ეტე-
უტით ცარიათდება. განრაკსთრებსლი მნიღვნელობა ენიჩება 
წილობრივი ღეშენირარ იმ ღერაშლებლობარ, რომელრაც ერ 
სკანარკნელი იშლევა ე.წ. რაწარმოო იმობილარსლი ტრა-

ნზაუციირ დრორ.
83

 თანამედროვე ეკონომიკსრ სრთიერთო-
ბაღი ცღირია ღემთცვევა, როდერაც სშრავი უონება (მიწა) და 
მარზე არრებსლი ღენობა-ნაგებობა არა ერთ ან რამდენიმე 
კონკრეტსლ ტიზიკსრ პირრ, არამედ რამეწარმეო რაზოგა-

დოებარ ეკსთვნირ.
84

 რაბჩოთა კავღირირ დაღლირა და რაცე-
ლმწიტო უარცნებირ განრაზოგადოებრიობირ ღემდეგ, დი-
დშალი უონება რწორედ რომ კერშო მერაკსთრეთა ცელღი – 
რაბოლოოდ კომერცისლად მოწქობილი რაზოგადოებებირ 
ცელღი გადავიდა, რომელნიც გაცდნენ ამ სშრავი უონებირ 
მერაკსთრენი. დიდი რაოდენობა ამ რაწარმოებირა, რომე-
ლიც მანუანათმღენებელ, ინდსრტრისლ და პროდსუციირ 
მწარმოებელ რეუტორღი რაუმიანობდა, პორტრაბჩოთა უვე-
ქნებირ მიერ დამოსკიდებლობირ მოპოვებირა და ტრადიცის-
ლი დირიჟიზმსლი ეკონომიკსრი ბაზრირ მოღლირ გამო 
სბრალოდ გაყერდა, ცოლო რაკსთრებაღი სშრავი უონება 
დარყა. მაღარადამე, აფნიღნსლ „რაწარმოთა“ შირითადი 
ინტელეუტსალსრი და უონებრივი კაპიტალი მცოლოდ 
სშრავ უონებაღი განრაციერდებოდა. რცვა ეკონომიკსრი ფი-
რებსლება მრგავრი კორპორაციებირ წილობრივ სტლებებრ 
არ გააყნდა, ღერაბამირად, მრგავრი ტიპირ რაზოგადოებებღი 
ინვერტორირ მიერ წილირ ღეშენირ ინტერერი რწორედ რომ 
მცოლოდ კომპანიირ სკან მდგომი „რაწარმოო იმობილარს-
ლი“ რაკსთრებირ მოპოვებაღი ვლინდებოდა. 
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სტატია 

შირითადი განრცვავება კომპანიირ წილობრივ და ნი-
ვთობრივ ღეშენარ ღორირ თავად ცელღეკრსლებირ რტრს-
უტსრირ ტორმირებაღი მდგომარეობრ. ამიტომაცაა ნათუვა-
მი, რომ ცელღეკრსლებირ მიცედვით არრებობრ სზარმაზარი 
რცვაობა კომპანიირ ღეშენირ ამ ორ რაცეობარ ღორირ. აფრა-
ნიღნავია ირ გარემოება, რომ ცელღეკრსლებირ ტორმირება, 
მირი დადება რცვადარცვა რსბიეუტრ ღორირ ცდება: წილობრი-
ვი ღეშენირ დრორ ცელღეკრსლებირ რაგანრ, როგორც ზემოთ 
აფინიღნა, წარმოადგენრ წილზე რაკსთრებირ სტლებირ გა-
დაცემა კომპანიაღი. გარიგებირ მონაწილე ერთი მცარე გა-
ცლავთ რამიზნე რაზოგადოებირ პარტნიორი (ან პარტნიორე-
ბი), ცოლო მეორე მცარე არირ ეკვაიერი. რაზოგადოებირ ნი-
ვთობრივი ღეშენირ დრორ კი ცელღეკრსლება იდება, ერთი 
მცრივ, თავად რამიზნე რაზოგადოებირ (ცელმშფვანელობარა 
და წარმომადგენლობაზე სტლებამორილებით აფჩსრვილი 
პირირ) მიერ, ცოლო მეორე მცარერ დგარ თავად ღემშენი ან 
მირი კანონიერი ან გარიგებითრამართლებრივი წარმომა-

დგენელი.
85

 მოკლედ, ისრიდისლი თვალრაზრირით წილირ 
ღეშენირარ ეკვაიერი ცდება მთლიანად რამეწარმეო რაზოგა-
დოებირ მტლობელი - მარღი არრებსლი სტლებითა და მოვა-
ლეობით, ცოლო ნივთობრივი ღეშენირარ იგი მცოლოდ რა-
ზოგადოებირ კსთვნილ უონებაზე მოიპოვებრ სტლებარ, რაც 
გამორიცცავრ მირი (ღემშენირ) მცრიდან წილიდან გამომდი-
ნარე უონებრივი და (თანა)მმართველობითი სტლებებირ 
გამოქენებარ. წმინდა ეკონომიკსრი გაგებით ეკვაიერი, რო-
დერაც რაწარმორ ნაწილებრ მთლიანად ქიდსლობრ, ორივე 
ღემთცვევაღი ესტლება რაზოგადოებარ და ცდება მირი მერა-
კსთრე. თსმცა რამართლებრივად ამ ორ ინრტიტსტრ ღორირ, 
როგორც წარმოყინდა, განრცვავება არრებობრ. 

2. წევრობა რაზოგადოებაღი 

რაზოგადოებაღი წევრობარ წილირ ტლობა და მირგან გა-
მომდინარე სტლებამორილებათა (მოვალეობათა) ერთო-
ბლიობა განაპირობებრ. წილირ სკან გარკვესლი კორპორა-
ცისლრამართლებრივი სტლებები და მოვალეობები დგარ, 
რომელიც პარტნიორრ რაზოგადოებაღი მმართველობით 
(თანამმართველობით) და უონებრივ სტლებებრ ანიჩებრ. 

რაწარმორ უონებრივი დასტლებირაგან
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 განრცვავებით, წი-
ლობრივი ღეშენა კომპანიირ მთლიან ან ნაწილობრივ მა-
რთვაზე კონტროლირ მოპოვებარ ნიღნავრ. განრაკსთრებით 
რაინტერერო და მომციბვლელია ერ მაჟორიტარი ან რაკო-
ნტროლი ზფსრბლირ მუონე პარტნიორირათვირ, რამდენა-
დაც ერ სკანარკნელი იშლევა პარტნიორირ სღსალოდ ყა-
რთვარ რაწარმორ მართვირ პროცერღი, რაც მირი მცრიდან, 
როგორც დარკვნაღია აფნიღნსლი, არა მცოლოდ ყვესლე-
ბრივი კაპიტალდაბანდებირ მიდრეკილებით, არამედ (ეკო-
ნომიკსრი გააზრებით) კომპანიირ მერაკსთრეობირ, მირი 
აბროლსტსრი დასტლებირ რსრვილით არირ განპირობებს-
ლი. ღერაბამირად, წილირ ღეშენა კომპანიაღი და ამგვარად 
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 ღდრ. www.rosepartner.de/asset-deal-share-deal [19.07.19] 
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 Asset deal. 

კორპორაციირ მერაკსთრეობა იშლევა რამეწარმეო რაზოგა-
დოებირ დატინანრებირ, მირი კაპიტალიზაციირ ერთ-ერთ გა-
ვრცელებსლ ნაირრაცეობარ, რომელიც, განრაკსთრებით, 
ყვენნაირი ტრანრტორმაცისლი კორპორაცისლი ეკონომი-
კირ მუონე უვექნირათვირ რარიცოცცლოდ მნიღვნელოვანია.   

ინვერტორირ მოზიდვირ განრცვავებსლი, თსმცა ღედეგო-
ბრივი თვალრაზრირით, მრგავრი მეუანიზმებია ყამოქალიბე-
ბსლი როგორც კონტინენტსრი, ირე ამერიკსლი რამართლირ 
უვექნებღი. კაპიტალსრი ტიპირ რაზოგადოებირ (ღპრ/რრ) წი-
ლობრივი ღეშენით დატინანრებირ ცერცი, რომელიც აღღ-ღი 
იუნა ირტორისლად განვითარებსლი ეტსშნება კომპანიათა 
დატინანრებარ და ამგვარად ტინანრსრი რერსრრებირ მოზი-
დვირ გარეორგანიზაცისლ რაბაზრო ელემენტრ, რითაც არირ 
მცდელობა ამ პროცერღი რაზოგადოებირ რაც ღეიშლება დი-
დი წრე იუნერ ყართსლი. ერ სკანარკნელი სტრო კაპიტალირ 
ბაზრირ მეღვეობით ცორციელდება, თსმცა ორგანიზებსლი 
ბაზრირ მიფმა კომპანიაღი ღერვლა და წილირ ღეშენა ეუვაიე-
რირ ორმაგი გსლირცმიერებირ ტერტით არირ განპირობებს-
ლი. ერ ამერიკსლი caveat emptor-ირ პრინციპრ სკავღი-
რდება და მირი ბსნებრივი, მაგრამ ამავე დრორ თავირთავა-
დი ირტორისლი ევოლსციით არირ აცრნილი. ამირ რაპირი-
რპიროდ ევროპირ კონტინენტზე აფიარებსლია რამეწარმეო 
რეერტრირ, ანს რაცელმწიტორ აუტისრი ყართვა მრგავრ პრო-
ცერღი, რადაც წილ პარსცირმგებლობარ რაცელმწიტოც იფებრ. 
რეერტრირ სტქსარობირა და რირრსლირ პრეზსმტცია იშლევა 
რაკითცირ რცვა კსთცით გააზრებირ ღერაშლებლობარ ღემშე-
ნირ რირკირ განეიტრალებირ რარარგებლოდ. აუ წინა პლანზე 
იწევრ ბრსნვირ რტაბილსრობირა და რამართლებრივი სრა-
ტრთცოებირ რირტემა ირე, რომ ერ სკანარკნელი აშლევრ 
ეუვაიერრ კომპანიირ წილობრივი დასტლებირ ღედარებით 

ნაკლებრირკიან და ნაკლებდანაცარძიან ღერაშლებლობარ,
87

 
ამერიკსლირაგან განრცვავებით. ირიც გარათვალირწინებე-
ლია, რომ ევროპაღი ირტორისლად კომპანიათა დატინანრე-
ბა სტრო ღიდა არაორგანიზაებსლი ბაზრირ მეღვეობით ცო-
რციელდებოდა. ამიტომაც აუ ამ რირტემირ ყამოქალიბებარ 
არა მცოლოდ რამართლებრივი, არამედ რსტთა ეკონომიკს-
რი პარადიგმები, მირი ეკონომიკსრ-რამართლებრივი გაა-
ზრება ედო რატსშვლად. რწორედ ამიტომ იუნა ნაცრენები 
ამერიკსლ რამართალღი რაკორპორაციო რამართლირ ღე-
მცებლობართან პირდაპირ კავღირღი მირი დერკრიტცისლი 
და ნორმატისლი გააზრება, რაც დეტალსრად იუნა განცი-
ლსლი ზემოთ. მოკლედ, ამერიკსლ რაკორპორაციო რამა-

რთალღი წილირ ღეშენა
88

 მეტად დანაცარძიან და ღეიშლება 
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 Kalls, The Transfer of Shares of Private Companies, ECFR 2004, 
340-367, 347 ff. 
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 აუ არ იგსლირცმება წილირ ღეშენა ორგანიზებსლი ბაზრირ მეღვეობით. 
ტარიანი უაფალდებირ ბაზარზე წილირ კთილრინდირიერად ღეშენირ ცნება, 
პრინციპღი, არც არრებობრ, რამდენადაც კაპიტალირ ბაზრირ ტსნუცისრ-
ორგანიზაცისლი მოწქობა აბროლსტსრად გამორიცცავრ „ცარვეზიანი“ 
ტარიანი უაფალდირ ღეშენარ ამ პლატტორმირ მეღვეობით. წინააფმდეგ 
ღემთცვევაღი, კაპიტალირ ბაზრირ ორივე შირითადი ტსნუცია - ბაზრირ 
ტსნუციასნარიანობირა და ინვერტორირ სტლებებირ დაცვა - სბრალოდ 
აზრრ დაკარგავდა. 
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ითუვარ, მეტად რირკიან გადაწქვეტილებარ სკავღირდება, 
ვიდრე ევროპირ იმ უვექნებღი, რადაც რამეწარმეო რეერტრირ 
ინრტიტსტრ ირ დანიღნსლება აუვრ, რაც ამ აბზაცღი ვაცრენე. 
ერ სკანარკნელი წილირ კეთილრინდირიერად ღეშენარ რცვა-
გვარად ცრნირ, ვიდრე ერ ამერიკსლ რამართალღია. ამარ კა-
რგად დავინაცავთ გერმანსლი რაკორპორაციო რამართლირ 
მაგალითზე. თსმცა, რაფა თუმა სნდა, რამართლებრივი due 
diligence-ირ რრსლად გამორიცცვა ამ პროცერიდან არ ღეი-
შლება. 

ისრიდისლ ლიტერატსრაღი წევრობირ რტატსრირ მოპო-
ვებირ გარკვესლ დოგმატსრ რტრსუტსრაზე რასბრობენ. ამირ 
მიცედვით, განარცვავებენ წევრირ სტლება-მოვალეობათა 
ერთობლიობირ ა) თავდაპირველ ღეშენარ, რომელიც თავირ 
მცრივ ორ შირითად ნაწილად იქოტა: წევრობირ მოპოვება 
რაწარმორ დატსშნებირ პროცერღი მონაწილეობით ან რაზო-
გადოებირ კაპიტალირ გაზრდირარ წილირ ღეშენით. ბ) ე.წ. 

„მიმდინარე ღეშენა“,
89

 ანს წილირ ღემდგომი მიფება, რო-
მლირ არევე ორ შირითად რაცეობარ გამოქოტენ: წილირ მე-
მკვიდრეობით მიფება ან წევრირ რტატსრირ მოპოვება გარი-

გებითრამართლებრივ რატსშველზე.
90

 აფნიღნსლი რაუმი-
რთვირ რაინტერეროა წევრირ რტატსრირ მოპოვება გარიგები-
თრამართლებრივ ნიადაგზე, მითსმეტერ, მოპარსცე კომპანი-
აღი წილი რამდენძერმე იუნა გარცვირებსლი და, ღერაბამი-
რად, რცვადარცვა პარტნიორსლი რტრსუტსრა ყამოქალიბე-
ბსლი. 

3. წევრობირ (წილირ) გარცვირება; წილირ ეკონომიკსრ-
რამართლებრივი ბსნება 

წევრობირ სტლებირ მოპოვებირ ერთ-ერთ ქველაზე გა-
ვრცელებსლ ტორმარ მირი გარიგებითრამართლებრივი ღე-
შენა წარმოადგენრ. ამ ღემთცვევაღი ქველა ვარინტღი რასბა-
რია რაზოგადოებაღი სკვე დატსშნებსლი წევრობირ სტლე-
ბამორილებათა ერთობლიობირ მოპოვებაზე, მაღარადამე, 
რეგირტრაციირ ღემდგომ პერიოდზე, როდერაც კომპანია 
(ღპრ ან რრ) რამეწარმეო რეერტრღია რეგირტრირებსლი და 
აფნიღნსლი წილი სკვე ეკსთვნირ მირ პარტნიორრ. რაუა-
რთველორ მოუმედი კანონმდებლობით წილზე სტლება რე-
გირტრირდება კომერცისლი და არაკომერცისლი ისრიდის-
ლი პირებირ რეერტრღი. ღერაბამირად, წილირ მტლობელი 
აფნიღნსლია რამეწარმეო რეერტრღი და მირი (წილირ) გა-
რცვირებირთვირ/ღეშენირთვირ პირირ რაზოგადოებირ პარტნი-
ორად აფრიცცვაა რაჩირო რწორედ აფნიღნსლ რამეწარმეო 
რეერტრღი. წვრობირ მოპოვება გარიგებითრამართლებრივ 
აუტთან არირ დაკავღირებსლი. ამ დრორ ამ სრთიერთობაზე 
მოუმედებრ გარიგებირ ნამდვილობირათვირ დადგენილი რა-
მოუალაუორამართლებრივი ნორმა-დებსლებანი, სტლებირ 
გადაცემართან დაკავღრიებსლი კერშორამართლებრივი 
ინრტიტსტი, რომელრაც ნოტარისლად დამოწმებსლი წილირ 
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 Abgeleiteter Erwerb. 
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 Windbichler, Gesellschaftsrecht, (2017), $22, II, 1. 

გარცვირებირ ცელღეკრსლება ერაჩიროება,
91

 განრცვავებით 
უართსლი რამართლირაგან, ვინაიდან ნაციონალსრი კანო-
ნმდებლობა იშლევა ღერაშლებლობარ, გარიგებითრამა-
რთლებრივი „დამოწმება“ პირდაპირ მარეგირტრირებელ 
ორგანოღი მოცდერ. ღერაბამირად, რანოტარო მოუმედება, 
რომელიც ერთგვარი ბრსნვირ სრატრთცოებირ წინაპირობარ 
უმნირ რომანსლ-გერმანსლ რამართალღი, ყვენთან ამოფე-
ბსლია, რადგანაც რამეწარმეო რეერტრირ წარმომადგენელი 
გარიგებირ ღინაარრობრივ-მატერიალსრი კონტროლირ ტს-
ნუციირაგან განთავირსტლებსლია და მირი პარსცირმგებლო-
ბა ამ თვალრაზრირით თითუმირ არ არრებობრ, თს არ გავი-
თვალირწინებთ მირი მცრიდან ტორმალსრი ღემოწმებირ მო-
ვალეობირ დარფვევარ. ბსნებრივია, ერ არ ნიღნავრ უართსლ 
რაკორპორაციო რამართალღი იმარ, რომ ცელღეკრსლებირ 
მცარეებრ არ აუვთ სტლება წილირ ნარქიდობირ ცელღეკრს-
ლება ნოტარისლად დაამოწმონ. პრაუტიკაღი შირითადად 
არეც ცდება, რაც მირარალმებელი სნდა იქორ (ცანგრში-
ლვმოუმედი) ეკონომიკსრი და ისრიდისლი ღედეგირ თვა-
ლრაზრირით. 

წილირ გარიგებითრამართლებრივი გარცვირება მირი 
მტლობელირ თავირსტალ ნებაზეა დამოკიდებსლი. კაპიტა-
ლსრი ტიპირ რაზოგადოებირ რამართალღი განმტკიცებსლია 
პრინციპი, რომლირ  მიცედვითაც, რაზოგადოებაღი წილირ 
განკარგვა ღესზფსდავია, გარკვესლი გამონაკლირირ გა-

რდა.
92

 ერ განარცვავებრ კაპიტალსრ რაზოგადოებარ პერრო-
ნალსრი რამეწარმეო რაზოგადოებირაგან, რადაც პრინციპი 
ღებრსნებსლად გამოიქსრება: წილირ გარცვირება ქოვე-
ლთვირ დამოკიდებსლია დანარყენი წევრებირ თანცმობაზე, 
თსკი რაწარმორ წერდებით ამ წერირგან გამონაკლირი არაა 
დადგენილი. ერ, ამცანაგსრი რაზოგადოებირ ტიპოლოგისრი 
ბსნებიდან გამომდინარე, გარაგებიც სნდა იქორ: პარტნიო-
რირ ღესზფსდავი პერრონალსრი პარსცირმგებლობა კრედი-
ტორირ წინაღე არირ ირ გადამწქვეტი რატსშველი, რაზედაც 
აგებსლია ერ პრინციპი. კაპიტალსრ რაზოგადოებაღი წილირ 
გარცვირებირ ღეზფსდვა ღეიშლება მცოლოდ წერდებით და-
დგენილი წინაპირობირ არრებობირარ. წინააფმდეგ ღემთცვე-
ვაღი რაზოგადოებირ პარტნიორთა კრებირ ან რაწარმორ მა-
რთვირ ორგანორ „ყარევა“ გარიგებითრამართლებრივ პრო-
ცერღი თავირსტალი ნებირ გამოცატვირ წინააფმდეგ გადა-
დგმსლ ნაბიძად არირ განრაცილევლი, რაც მირ არამა-
რთლზომიერებამდე მიგვიქვანდა. მოკლედ, ღპრ-ღი წილირ 
გარცვირება ღეიშლება დამოკიდებსლი იქორ რაზოგადოებირ 
თანცმობაზე. არეთ წილრ ვინკსლირებსლ წილრ სწოდებენ. 
ამგვარი წილირ გარცვირებირ ღეზფსდვირ ღერაცებ მოცემსლი 
სნდა იქორ რაზოგადოებირ წერდებაღი. მიზანღეწონილია, წე-
რდებაღი დეტალსრად გაიწერორ ირ პროცედსრა, რომელიც 
ამგვარი ღეზფსდვირ დაწერებირ, ღერაბამირად, გარიგები-
თრამართლებრივი აუტირ განცორციელებირ წინაპირობარ 
წარმოადგენრ: ირ, თს ვირ მიერ სნდა იუნერ გაცემსლი თა-
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ნცმობა, რა დრორ და რა ვითარებაღი. როგორც წერი, წილირ 
გარცვირებირ დამოკიდებსლება რაზოგადოებირ თანცმობაზე 
მცედველობაღი მიიფება იმ ღემთცვევაღი, როდერაც ღეიშლე-
ბა მოცდერ არარარსრველი პარტნიორირ ღემორვლა რაწა-
რმოღი, რაზოგადოებირ ინტერერირ ცელქოტა. გამომდინარე 
იუედან, რომ რაზოგადოებირ ქოველდფისრ რაუმიანობარ მი-
რი დირეუტორი აცორციელებრ და რწორედ იგია რაწარმორ 
კეთილრინდირიერად გაშფოლაზე პარსცირმგებელი, მიზა-
ნღეწონილი იუნებოდა თანცმობირ გაცემაზეც რწორედ კო-
მპანიირ ერ ორგანო ქოტილიქო პარსცირმგებელი. თსმცა აუ 
ვტიურობთ, გარათვალირწინებელი სნდა იქორ ერთი მნი-
ღვნელოვანი გარემოება: წილირ გარცვირებირ ღეზფსდვირ რა-
მართლებრივი რატსშველი არ სნდა იქორ სარირ დასრაბს-
თებლობა. წილირ გარცვირებირ თავირსტლებირ პრინციპი მი-
რი ღეზფსდვირ დაწერებირ ტარგლებღიც რყება, სბრალოდ, 
რაზოგადოებირ ინტერერირ პრიმატირ გათვალირწინებით ღე-
რაშლოა მირ (წილირ) გარცვირებაზე სარი, თსკი ერ სკანა-
რკნელი დარაბსთებსლი იუნება. წინააფმდეგ ღემთცვევაღი 
კაპიტალსრ რაზოგადოებაღი წილირ განკარგვართან დაკა-
ვღირებით პარტნიორირ თავირსტალი ნებირ აბროლსტსრ 
იგნორირებარ მივიფებდით, რაც სნდა ეწინააფმდეგებოდერ 
ამ თვალრაზრირით კერშო ავტონომიირ თავირსტლებირ პრი-
ნციპრ. დარაბსთებირ რა მარღტაბი და ტარგლებია გამორაქე-
ნებელი, ერ კონკრეტსლი უვექნირ რარამართლო პრაუტიკირ 
რაუმეა. რამწსცაროდ ერთიანი ყამოქალიბებსლი რარამა-
რთლო პრაუტიკა ამ მიმართსლებით რაუართველოღი არ 
არრებობრ. გერმანელი რამართალმცოდნეები განკარგვირ 
ღეზფსდვარ თანცმობირ გაცემაზე სტლებამორილი ორგანორ 
ღეტარებირ რაზომღი აუცევენ, თანაც თანცმობირ გასცემლო-

ბაზე რაიმე მნიღვნელოვან რატსშველრ არ ითცოვენ.
93

 ქო-
ველ ღემთცვევაღი სარირთვირ გარკვესლი დარაბსთება მაი-
ნც მოითცოვება. მტკიცებირ ტვირთირ გაადვილებირ მიზნით 
რარსრევლია, სარი წერილობით იუნერ დარაბსთებსლი, რაც 
არევე, მირი (სარირ) პარტნიორირ მცრიდან რწრატი გარაყი-
ვრებირ ღერაშლებლობარ ღეუმნიდა. 

დირეუტორირ ნაცვლად ღერაშლებელია, წერდება რაზო-
გადოებირ თანცმობაღი მოიაზრებდერ პარტნიორთა კრებირ 
თანცმობარ. ერეც, რარაკვირველია, ლეგიტიმსრი იუნება. 
თსმცა სარირ თუმირ ღემთცვევაღი დარაბსთებირ პრინციპი 
აუაც მცედველობაღი სნდა მიიფებოდერ. როდერაც წერდება 
არ აკონკრეტებრ, თს რომელი ორგანოა პარსცირმგებელი 
თანცმობირ გაცემაზე და რაზოგადოებირ ცელღეკრსლება ზო-

გადი ტორმსლირებით ღემოიტარგლება,
94

 მაღინ ივარას-
დება, რომ თანცმობირ გაცემაზე პარსცირმგებელია მირი 
ორგანსლრამართლებრივი წარმომადგენლობითი და ცე-
ლმშფვანელი ორგანო – დირეუტორატი. ერ იუედან გამო-
მდინარეობრ, რომ რაზოგადოებირ რაცელით რწორედ დირე-
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ისრიდისლ ლიტერატსრაღი მიყნესლია, რომ წილირ გა-
რცვირებირ ღეზფსდვირ დაწერებირ გარდა ღერაშლებელია რს-
ლაც კორპორაცისლი რაცელღეკრსლებო დათუმა მირი (წი-

ლირ) გარცვირებირ აკრშალვირ თაობაზეც.
95

 ამ ღემთცვევაღი 
ღპრ-ღი პარტნიორი წილრ ვერ გაარცვირებრ, თსმცა მარ სნდა 
წუონდერ მნიღვნელოვანი რატსშველი არეთ ვითარებაღი რა-
ზოგადოებირ დატოვებირა, ანს რაზოგადოებირ ან დანარყენი 
პარტნიორებირ მცრიდან ღერაბამირი ანაზფასრებირ გადა-
ცდირ რანაცვლოდ რაზოგადოებიდან გარვლირა. წინააფმდეგ 
ღემთცვევაღი ერ ღეეწინააფმდეგებოდა რაწარმოღი განცო-
რციელებსლი ინვერტიციირა და უონებრივი ინტერერირ და-
ცვირ პრინციპრ, რაც ამ რამართლებრივ ტორმარ აღკარად 
არამიმზიდველად აუცევდა ტსლირ დამბანდებლირ თვალღი. 
არც უართსლი კანონმდებლობა ზფსდავრ ამგვარი აკრშა-
ლვირ დაწერებირ ღერაშლებლობარ ღპრ-ღი, თსმცა აუ გარა-
თვალირწინებელია ერთი მომენტი: მეწარმეთა კანონირ 
აბროლსტსრი რაწერდებო ავტონომიირ ტარგლები რატსშვე-
ლრ სდებრ ამგვარი სრთიერთობირ დირპოზიცისრად განრა-
ზფვრარ. ერ არ სნდა ეწინააფმდეგებოდერ კაპიტალსრ რაზო-
გადოებაღი წილირ გარცვირებირ რაერთო ღეზფსდვირ (მათ 
ღორირ, წილირ გარცვირებირ რრსლი დასღვებლობირ) პრი-
ნციპრ. თსმცა ამ ღემთცვევაღი რაჩიროა, წერდება დეტალს-
რად აწერრიგებდერ წილირ გარცვირებირ დასღვებლობართან 
ერთად პარტნიორირ რაზოგადოებიდან გარვლირ, რაწარმორ 
დატოვებირ რაკითცრ დეტალსრად. წარმოვიდგინოთ, რომ 
რაზოგადოებირ წერდება ღეიცავრ მცოლოდ წილირ გარცვირე-
ბირ აკრშალვირ დათუმარ და არატერრ ამბობრ იმაზე, ღეს-
შლია თს არა პარტნიორრ რაზოგადოებიდან გარვლა. აფნი-
ღნსლ ვითარებაღი რატიურალი იუნებოდა, რომ მრგავრი ყა-
ნაწერი ბათილად ქოტილიქო მიყნესლი, რადგანაც წინაა-
ფმდეგობაღი მოვიდოდა რრკ-ირ 54-ე მსცლთან. ამიტომ მნი-
ღვნელოვანია, რომ წერდებით მრგავრი დაღვებირ პირობებღი 
კანონი არ დსმდერ და აშლევდერ პარტნიორრ მრგავრ ვითა-

რებაღი რაზოგადოებირ დატოვებირ სტლებარ.
96

 

ღერაშლებელია წერდებით გათვალირწინებსლი იქორ 

აგრეთვე ღეშენირ გარკვესლი სპირატერობები.
97

 მაგალი-
თად, რცვა პარტნიორირ მცრიდან წილირ სპირატერი ღეშენირ 
სტლება. აუ მნიღვნელოვანია პარტნიორთა თანაბარი მო-
პქრობირ პრინციპირ დაცვა, რაც იმაღი განრაციერდება, რომ 
წერდებაღი სპირატერი ღერქიდვირ სტლება თანაბრად სნდა 
იქორ გარანტირებსლი სკლებლივ ქველა პარტნიორირა-
თვირ. წერდებამ ღეიშლება გაითვალირწინორ წილირ სკან გა-
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 ღერაბამირ რამეცნიერო წქაროზე და რარამართლო პრაუტიკაზე 
მითითებით იც.: Bayer in Lutter/Hommelhof, GmbH-Gesetz, (2012), 
$15 Rn. 57. 
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 გერმანსლ რამართალღი ამარ სზრსნველქოტრ ღპრ-ირ ღერაცებ კანონირ 
34-ე პარ., რომელიც პარტნიორრ მნიღვნელოვანი რატსშვლირ 
არრებობირარ აშლევრ რაზოგადოებიდან გარვლირ სტლებარ.  
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 Windbichler, Gesellschaftsrecht, (2017), $22, II, 1. 
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მორქიდვირ ან წინარწარ ქიდვირ სტლება, რაც არევე წილირ 
თავირსტალი გარცვირებირ გართსლებირ კონცეტციარ სკა-

ვღირდება.
98

  

კიდევ ერთი რაკითცი, რომელზეც ფირრ ქსრადფებირ გა-
მაცვილება, სკავღირდება წილირ ისრიდისლ და ეკონომი-

კსრ კატეგორიარ,
99

 სტრო რწორედ, წილირ მიმართებარ რა-
ზოგადოებირ (რაწერდებო) კაპიტალთან და მირ უონებართან. 
როგორც ზემოთ რაზოგადოებათა დასტლებირ ცნებირა და 
არრირ განცილვირარ იუნა ნაცრენები, განრცვავებსლია წილირ 
ისრიდისლი და ეკონომიკსრი გაგება, მირი მიმართება ის-
რიდისლი გაგებით ეკონომიკსრ პროცერებთან და წილიდან 
გამომდინარე ისრიდისლი სტლებებირა და მოვალეობებირ 
მეუანიზმებიდან. იმ კაპიტალსრ რაზოგადოებაღი, რომე-

ლღიც დადგენილია რაწერდებო კაპიტალი
100

 წილი გამოცა-
ტავრ გარკვესლ ცვედრით ნაწილრ მარღი და ისრიდისლად 
განამტკიცებრ წილიდან გამომდინარე სტლებათა ორ შირი-
თად კატეგორიარ: უონებრივი და მმართველობითი ან თანა-
მმართველობითი სტლებები. უონებრივ სტლებაღი მოია-
ზრება დივიდენდირ მიფებირ, რალიკვიდაციო ნარყენირ წი-
ლირ პროპორცისლად (თს რცვა რამ არ არირ დადგენილი 
რაზოგადოებირ წერდებით) მიფებირ სტლება, უონებირ კო-
ნტრიბსციირ ღემთცვევაღი მონაწილეობირ სტლება. მმა-
რთველობით სტლებაღი კი მოიაზრება რაზოგადოებირ კრე-
ბაღი მონაწილეობირარ გადაწქვეტილებირ მიფებირ ღედეგზე 
ზემოუმედებირ სტლება (გააყნია, რარაკვირველია, წილირ 
პროცენტსლ მაყვენებელრა და ცმირ სტლებირ რიშლიერერ 
კომპანიაღი), რიტქვირ, ღეკითცვირ დარმირ, ინტორმაციირ მი-
ფებირ, რპეციალსრი რაბსფალტრო ღემოწმებირ დანიღვნირ, 
კრებაზე მიფებსლი გადაწქვეტილებირ რადაოდ დაქენე-

ბირ/გარაყივრებირ სტლება.
101

 ღერაბამირად, როდერაც ეუვა-
იერი რაზოგადოებაღი მეწილედ ღედირ მირთვირ მნიღვნელო-
ვანია, თს რირ მიმართ აუვრ ამ სკანარკნელრ ინტერერი. რო-
დერაც რასბარია რაზოგადოებაღი მცირე წილობრივ მონაწი-
ლეობითრამართლებრივ სტლებაზე აუ იგსლირცმება ირ, 
რომ სმცირერობაღი მქოტი პარტნიორირთვირ წევრობა (წი-
ლი განრაციერებსლი კერშოდ წილღი თს აუციაღი) წარმოა-
დგენრ მცოლოდ კაპიტალდაბანდებარ და დივიდენდირ მო-
ლოდინირ ეკონომიკსრ ინტერერრ. აუციირ რაბაზრო კსრრირ 
კარგი ნიღნსლირ დაჩერირ ღემთცვევაღი კი იგი, როგორც წე-
რი, ქიდირ მირ ცელთ არრებსლ მონაწილეობით სტლებარ 
კომპანიაღი, რაც მირი რენდიტარ (ამონაგებირ) კაპიტალდა-
ბანდებირ ეკონომიკსრ ინტერერრ რრსლად ღეერაბამება. რა-

კონტროლო წილირ
102

 ღემშენი პირირთვირ კი წილღი გამო-
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 Baumbach/Hueck/Fastrich, GmbHG, (2017), $15 Rn. 2. 
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 რსრ-ორ #as-28-25-2017 წ. განყინებირ 3.5.2 ნაწ.  
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 ცნება - მინიმალსრი რავალდებსლო კანონირმიერი რაწერდებო 
კაპიტალი 2008 წლირ ცვლილებირ ღემდეგ მეწარმეთა ღერაცებ კანონღი 
აფარ არრებობრ. 
101

 წილიდან გამომდინარე რაკორპორაციორამრათლებრივი სტლება-
მოვალეობირ ღერაცებ ვრცლად იც.: ბსრდსლი, რრ რატსშვლები, პირველი 
ტომი, 2010, 355-377. 
102

 რაკონტროლი ცმირ სტლებირ მაყვენებელი, ანს წილობრივი 
რიშლიერირ ზფრსბლი რცვადარცვა უვექანაღი და რცვადარცვა 

ცატსლი ინტერერი არა მცოლოდ კაპიტალდაბანდებით არირ 
განპირობებსლი, არამედ ამარ ემატება რაწარმორ მართვირ, 
მირი მთლიანად კონტროლირ ინტერერი. ერ რაბოლოო ძამღი 
აირაცება რინერგისლ ეკონომიკსრ ეტეუტღი, რომელიც გა-
ნრაკსთრებით კარგად იუნა აცრნილი რცვადარცვა უვექნირ რა-

კონრტიტსციო რარამართლორ მიერ.
103

 ამ მორაზრებებიდან 
გამომდინარე, რაზოგადოებირ წილირ მტლობელი რაზოგა-
დოებირ მერაკსთრედაც მოიცრენიება და ერ რრსლად ღეერა-
ბამება მირ ეკონომიკსრ იმპილიციტსრ ბსნებარ. რაწერდებო 
კაპიტალირ და რაზოგადოებირ უონებირ სრთიერთმიმართე-
ბირ რაკითცი რელევანტსრია ისრიდისლი გაგებით. ეკონო-
მიკსრად მარ მნიღვნელობა არ აუვრ. მეწილე, განრაკსთრე-
ბით კი, ზემოთ აფნიღნსლ ღემთცვევაღი, წილირ სმრავლერი 
მტლობელი – კომპანიირ მერაკსთრეა. რამართლებრივ მო-
ცემსლობებრა და ნორმებრ მნიღვნელობა აუვრ კრედიტო-
რთა მოთცოვნებირ დაკმაქოტილებირ რამართლებრივი გა-
რანტიირ ღეუმნირ, დივიდენდირ განაწილებირ ღეზფსდვითი 
დათუმებირ, რაწერდებო კაპიტალირ ტსნუციიდან გამომდინა-
რე, მირი გამოთვლად რიდიდედ, მინიმალსრ რაწქირ უონე-
ბად წარმოყენირ, ღერატანირ განცორციელებირ ვალდებს-
ლებირ დაწერებირ და რცვ. თვალრაზრირით. მოკლედ, იგი რა-
ზოგადოებირ კრედიტსნარიანობირა და პარსცირმგებლობას-
ნარიანობირ გარანტიარ, რირკირ ღეშლებირდაგვარად კა-
რგად განეიტრალებირ რამართლებრივი არუიტეუტონიკირა 

და ამ მიზნირთვირ ნორმათა დადგენარ სწქობრ ცელრ.
104

 
ეკონომიკსრი გაგებით კი უონებარა და რაწერდებო კაპიტა-
ლრ ღორირ განრცვავება (გამოცატავრ თს არა წილი რაწერდე-
ბო კაპიტალირ თს უონებირ აბროლსტსრ თს გარკვესლ ნა-
წილრ) არ არრებობრ. თსკი პარტნიორი, მითსმეტერ, აბრო-
ლსტსრი შალასტლებირ მუონე, აბროლსტსრი ცმირ სტლე-
ბირ მუონე პირია, იგი რწორედაც რომ „რაწარმორ მერაკს-
თრეა“ და მირი აფნიღნსლ კომპანიაღი ერთადერთი ინტერე-
რი რწორედ რომ „რაწარმორ იმობილარსლი უონებაა“. რა 
თუმა სნდა, წილზე ვრცელდება რაკსთრებირ სტლებირ კო-
ნრტიტსცისრრამართლებრივი რეჟიმი. წილი რაკსთრებირ 
სტლებირ ობიეუტრ წარმოადგენრ კერშო პირირ თს რაცე-
ლმწიტორ მცრიდან მარზე სკანონო ყარევირ ღემთცვევაღი. 
წილირ, როგორც არამატერიალსრი უონებრივი რიკეთირ გა-
რცვირებირ რამოუალაუორამართლებრივი ბრსნვირთვირ, რპე-

                                                                                         
კორპორაციაღი აუციონერთა/პარტნიორთა თავირებსრი რტრსუტსრირ 
არრებობირ პირობებღი განრცვავებსლია. როგორც წერი, რასბარრ იწქებენ 
ცმირ სტლებირ მუონე 25%-იან მონაწილეობაზე, რარაც ე.წ. ყამკეტ 
სმცირერობაღი ეშაციან. 
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 იც. გერმანიირ რაკონრტიტსციო რარამართლორ გადაწ. DatAltana, Otto 
Metr რაუმეებთან დაკავღირებით, არევე, ავრტრიირ რაკონრტიტსციო 
რარამართლორ გადაწ. Squeeze out-ირ კონრტიტსცისრრამართლებრივ 
გამართლებართან მიმართებით. კონროლიდირებსლად ქველა წქაროზე 
მითითებით იც.: ბსრდსლი, რავალდებსლო რატენდერო ღეთავაზება, 
აუციათა რავალდებსლო გაქიდვა: აუციით მინიჩებსლი სტლებირ ბორტად 
გამოქენება თს კაპიტალირ ბაზრირ განვითარებირ რავალდებსლო 
წინაპირობა?!, ჟსრ. "მართლმრაძსლება", 2007 #2, 10-39. 
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 რარაკვირველია, აუ არევე მოიაზრება რაზოგადოებირ მართვირ რიტემა, 
სმრავლერობაღი და სმცირერობაღი მქოტი პარტნიორირ 
კორპორაცისლრამართლებრივი სტლებები (მაგ., დივიდენდირ, ცმირ 
სტლებირ და ა.ღ.) და მოვალეობები (მაგ., ერთგსლებირ მოვალეობა, 
სტლებირ ბოროტად გამოქენებირ აკრშალვა და ა.ღ.). 
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სტატია 

ციალსრ კორპორაცისლთან ერთად ზოგძერ შირითადად, 
ზოგძერ კი რსბრიდისრად გამოიქენება ზოგადი კერშორამა-
რთლებრივი ნორმები. თსმცა წილირ რპეციტიკსრი ეკონო-
მიკსრი დანიღნსლებიდან და მირი ბსნებიდან და არრიდან 
გამომდინარე, მირი ცნებირ განმარტებირთვირ რამართლე-
ბრივთან ერთად, რაფა თუმა სნდა, გამოქენებსლი სნდა 
იქორ ეკონომიკსრი პარადიგმები. მირი, არე ვთუვათ, ორბს-
ნებოვანი ცნება რამართლებრივ-ეკონომიკსრი პრინციპებირ 
კორელაციარ ეტსშნება და ერთმანეთირ იზოლირებირ გარე-

ღე წარმოსდგენელია. რსრ-ორ განყინებაღი
105

 მოქვანილი 
ადამიანირ სტლებათა ევროპსლი კომირიირ მიერ განცილს-
ლი რაუმე, რომელიც რტოკწოლმირ ერთ-ერთი სდიდერი რს-
პერმარკეტირ სმცირერობაღი მქოტი პარტნიორირ დავარ 
ეცებოდა, ქსრადფებარ ამაცვილებდა წილირ, როგორც კე-
რშორამართლებრივი დამოსკიდებელი ბრსნვასნარიანი 
ობიეუტირ კონრტიტსცისრრამართლებრივი დაცვირ რეჟიმზე. 
იქო თს არა აუცია რაკსთრებირ სტლებირ კონრტიტსცისრრა-
მართლებრივი დაცვირ უვეღ მქოტი რიკეთე, რომელზე რაკს-
თრებირ სტლებირ „გასმართლებელი“ ღელაცვაც მირ რაძა-
რორამართლებრივ დაცვარ გამოიწვევდა. ერ რაუმე სკავღი-
რდებოდა 1977 წ. 1 იანვარრ ღვედეთირ ისრიდისლი პირებირ 
ღერაცებ კანონღი ღერსლ ცვლილებარ, რომლირ მიცედვითაც, 
რაზოგადოებაღი 90%-ზე მეტი ცმირ სტლებირ მუონე პა-
რტნიორრ ეშლეოდა სტლება კაპიტალსრ რაზოგადოებაღი 
გაეკეთებინა ღეთავაზება დარყენილი პარტნიორირთვირ ამ 
სკანარკნელირ რაკსთრებაღი არრებსლი წილირ გამორქიდვირ 
თაობაზე. დომინანტი პარტნიორირ სტლებარ კანონმა დას-
პირირპირა კომპანიირ სმცირერობაღი მქოტი წევრირ კორე-
რპონდენცისლი ვალდებსლება მირ მტლობელობაღი არრე-
ბსლი აუციებირ (წილებირ) გაქიდვირ თაობაზე. რაუმე ეცებო-
და squeeze out-ირ ინრტიტსტირ დამკიდრებარ აფნიღნსლ 
უვექანაღი და აუ მთავარი იქო წილირ, როგორც რაკსთრებირ 
სტლებირ ობიეუტირ კონრტიტსცისრრამართლებრივად და-
ცვირ გარანტიებირ ღეუმნა. მოგვიანებით ევროპაღი წინამდე-
ბარე ინრტიტსტი, რომელიც ბევრ უვექანაღი პირდაპირ სკა-
ვღირდებოდა რაზოგადოებათა გარდარაცვირ (რეორგანიზა-
ციირ) რამართალრ, რაკანონმდებლო დონეზე იუნა განმტკი-

ცებსლი,
106

 ცოლო რაკონრტიტსციო რარამართლოებირ მიერ 
მიფებსლ გადაწქვეტილებებღი, ირევე, როგორც ისრიდისლ 
ლიტერატსრაღი, მოცდა წილირ ეკნომიკსრ-რამართლებრი-
ვი ცნებირ განმარტებირ ყამოქალიბება და დაცვეწა. 

III. კეთილრინდირიერი მერაკსთრე და წილირ კეთილრი-
ნდირიერი ღეშენა (ღედარებითრამართლებრივი 
დირკსრრი) 

წილირ კეთილრინდირიერი ღეშენირ ინრტიტსტი კომპანი-
ათა რამართალღი ერთ-ერთ მნიღვნელოვან და მსდმივად 
აუტსალსრ თემარ წარმოადგენრ. ბსნებრივია, რაზოგადოე-
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  რსრ-ორ #არ-28-25-2017 განყინება. 
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 იგი ევროპირ რსპრანაციონალსრი რაკორპორაციო რამართლირ 
ნაწილიცაა, რამდენადაც 2004 წელრ ამართან დაკავღირებით მიფებსლ 
იუნა ევროდირეუტივა. 

ბირ წევრობირ მოპოვებირ პროცერრ ღერაშლოა თან აცლდერ 

გამქიდველირ მცრიდან
107

 ღეგნებსლი ან რსლაც ღესგნებე-
ლი მოუმედება წილირ არაკეთილრინდირიერ გარცვირება-
რთან დაკავღირებით. ღერაბამირად, რამოუალაუო ბრსნვირ 
რტაბილსრობირა და რაზოგადოებირ ინტერერირ სზრსნვე-
ლქოტირ მიზნით რაჩიროა, რაკორპორაციო რამართალმა 
გარკვესლი ყარყო-პირობები დაადგინორ ამ მიმართსლე-
ბით. რაკითცირ სტრო მეტი თვალრაყინოებირათვირ მოქვა-
ნილი იუნება პარაჟები გერმანსლი რაკორპორაციო რამა-

რთლიდან, რომელიც MoMiG-ირ რეტორმირ
108

 ღემდეგ წი-
ლირ კეთილრინდირიერ ღეშენარ დეტალსრად აწერრიგებრ 
(ღპრ-ირ კანონირ მე-16 პარ.). როდერაც რაკითცირ გერმანსლ 
გადაწქვეტაზეა რასბარი და მირ, გარკვესლწილად, უართს-
ლთან ღედარებაზე, რაჩიროა იმირ ცაზგარმა, რომ გერმანსლ 
ღპრ-ირ რამართალღი წილირ კეთილრინდირიერი ღეშენირ 
ინრტიტსტი რცვაგვარად ყამოქალიბდა 2008 წლირ რეტო-
რმირ ღემდეგ. რაუმე ირაა, რომ რაძარო რეერტრირ “რაადგი-

ლმამსლო წიგნირ“
109

 რირტემაღი არ მოიაზრებოდა რავაჩრო 
რეგირტრი. გერმანიაღი რამეწარმეო რეერტრი არ არირ რაძა-
რო რეერტრირ ღემადგენელი ნაწილი. და თსკი რაადგილმა-
მსლო წიგნირ წარმოება აფმარრსლებელი ცელირსტლებირ 
კომპეტენციაღი ღედირ რავაჩრო რეგირტრი (იგივე რამეწა-
რმეო რეერტრი) რარამართლო ცელირსტლებირ რირტემაღი 
ღედირ. ღერაბამირად, ტეუნიკსრადაც რაცეზეა აფნიღნსლი 
ტსნუციირ ორი რცვადარცვა განმაცორციელებლი განღტოება. 
რაძარო რეერტრირ სტქსარობირა და რირრსლირ პრეზსმტცია 
არ მოიცავრ ქოველგვარ რეერტრრ, მათ ღორირ, რა თუმა 
სნდა, რამეწარმეო რეერტრრ. რწორედ ამიტომ წილირ კეთი-
ლრინდირიერი ინრტიტსტირ განცილვირარ რაკითცირ გერმა-
ნსლი გადაწქვეტირ გზა პრობლემარ უმნიდა მართან მიმა-
რთებაღი გამოქენებსლიქო რაძარო რეერტრირ (გრსნდბს-
ცირ) რირტემა მთლიანად ან ნაწილობრივ მაინც. რწორედ 
ამიტომაც ასცილებელი იქო გერმანიაღი რპეციალსრი კანო-
ნმდებლობით ამ რაკითცირ მოწერრიგება, რაც არაცერ კიდეც 
გერმანელებმა 2008 წლირ ღპრ-ირ კანონირ მე-16 პარ. მე-3 
აბზაცღი. 

1. წილირ კეთილრინდირიერი ღეშენირ ინრტიტსტირ 
არრი 

წილირ კეთილრინდირიერი ღეშენირ არრი იმაღი მდგომა-
როებრ, მირი ღემშენი ღერაშლოა წილირ მერაკსთრე გაცდერ 
მაღინაც კი, როდერაც წილირ მერაკსთრერ (გამრცვირებელრ) 
რეალსრად არ ეკსთვნირ წილი, თსმცა ერ სკანარკნელი რე-
გირტრირებსლია რამეწარმეო რეერტრღი როგორც რაზოგა-
დოებირ პარტნიორი.  რცვა რიტქვით რომ ითუვარ, პირრ ღეს-
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 თსმცა აუ მცოლოდ გამქიდველირ ბრალესლობირ ღედეგად ერ 
გამოწვესლი ღეიშლება არ იქორ. ღერაშლებელია (არრებითი თს 
ტეუნიკსრი ცარიათირ) ღეცდომა დაღვებსლი იქორ მარეგირტრირებელი 
ორგანორ თანამღრომლირ ან ნოტარისრირ მიერ და ა.ღ. 
108

 რეტორმირ მიმოცილვა, მაგ.: ბსრდსლი კრებსლღი: თანამედროვე 
რაკორპორაციო რამართლირ თეორისლი და პრაუტიკსლი რაკითცები, 
2009, 216 და მომდ. 
109

 გერ. Grundbuchsystem. 
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შლია მოიპოვორ წილზე რაკსთრებირ ან რცვა სტლება იმი-
რდა მისცედავად, რომ ერ სტლება რეალსრად არ ეკსთვნირ 
გამრცვირებელრ, ანს არასტლებამორილი პირირგან წილირ 
ღეშენა მცედველობაღი მიიფება მაღინ, როდერაც გამრცვირე-
ბელი რეგირტრირებსლია რეერტრღი, ღემშენი კეთილრი-
ნდირიერია და პარტნიორთა რიირ  მიმართ არ არირ აფშრს-
ლი, ღეტანილი რაყივარი (პრეტენცია).  რწორედ აუ წინა 
პლანზე იწევრ რამეწარმეო რეერტრღი აფნსრცსლი ისრიდის-
ლი ტაუტებირ რირწორირა და რირრსლირ პრეზსმტცია, იმ რი-
რკირ რაპირწონედ, რომელიც რამოუალაუო ბრსნვარ მსდმი-
ვად თან რდევრ. თსმცა ამ რირკირ აბროლსტსრი განეიტრა-
ლება არც ერთ მართლწერრიგრ არ შალსშრ, რაც იმარ ნი-
ღნავრ, რომ არა ქოველგვარი ღეშენა, გამომდინარე მცო-
ლოდ რეერტრირ ყანაწერირ ტორმალსრ მოცემსლობაზე 
დაქრდნობით იშლევა წილზე რაკსთრებირ მოპოვებირ ღერა-
შლებლობარ, არამედ მცოლოდ კეთილრინდირიერი ღემშე-
ნირ უცევირ რაზომი, რომელიც განმარტებირ რაგანია და რო-
მელზეც უვემოთ დაწვრილებით იუნება რასბარი. 

2. უართსლი და გერმანსლი რამართლირ მრგავრება 

კეთილრინდირიერი ღეშენირ ინრტიტსტირ განცილვირარ 
რაჩიროა თავდაპირველად განირაზფვრორ რამოუალაუო 
ბრსნვაღი ყართსლი იმ რსბრტანციირ ისრიდისლი მოცემს-
ლობა, რომელზეც ღერაშლოა გავრცელდერ კეთილრინდირი-
ერი ღეშენა. ამ თვალრაზრირით, ზოგადად, კერშორამა-
რთლებრივ სრთიერთობაღი ყართსლი ობიეუტებირ რამი ში-
რითადი რაცეობა გამოიქოტოდა. პირველი, ერ არირ სშრავი 
ნივთი, რომლირ მოშრაობირ, მარზე რაკსთრებირა თს რცვა 
რანივთორამართლებრივი სტლებირ მოპოვებაზე განრაკს-
თრებსლი რეჟიმი მოუმედებრ (და ამაზე ზემოთ – ზოგადი 
კერშო რამართლირ კონკრეტსლი ნორმებირ განცილვირარ 
იქორ რასბარი). მირი რპეციტიკიდან გამომდინარე, ზოგადი 
კერშო რამართალი ღეიცავრ რპეციალსრ მომწერრიგებელ 
ნორმებრ სშრავი ნივთირ ბრსნვაღი ყართვირა და მირგან გა-
მომდინარე სტლებირ მოპოვებირ თვალრაზრირით. მეორე 
კატეგორია გაცლავთ რამოუალაუო ბრსნვაღი ყართსლი მო-
შრავი ნივთი. მარზე რაკსთრებირა თს რცვა ვალდებსლები-
თრამართლებრივი სტლებირ მოპოვება განრცვავდება სშრავ 
ნივთზე მრგავრი სტლებირ მოპოვებირაგან, რაც მართან (მო-
შრავ ნივთთან) მიმართებაღი რაერთო რაწქირებთან ერთად, 

განრცვავებსლი მოწერრიგებირ რეჟიმრ აქალიბებრ.
110

 და ბო-
ლორ, მერამე კატეგორია უონებირ იმ რპეციტიკსრ მიმდინა-
რეობარ ღეეცება, რომელიც სტლებირა და მოთცოვნირ რა-
ცით არირ ცნობილი. რრკ-ირ 152-ე მსც. განრაზფვრავრ არამა-
ტერიალსრი უონებრივი რიკეთირ ღინაარრრ, რომლირ მიცე-
დვითაც, სტლებები და მოთცოვნები, რომელიც ღერაშლებე-
ლია მერამე პირრ გადაეცერ (მაღარადამე, იქორ რამოუალაუო 
ბრსნვირ რსბრტანციირ ღემადგენელი ნაწილი) და ამ სკანა-
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 სცეღი ღედარებირთვირ რსრ-ორ დიდი პალატირ გადაწქვეტილებაზე 
მითითებით იც: Kurzynsky-Singer/Zarandia, Rezeption des deutschem 
Sachenrechts in Georgien, in: Kurzynsky-Singer, Eugenia (Hrsg.), 
Tranformation durch Rezeption?, Mohr Siebeck, 2014, 107-139, 125 ff. 

რკნელრ გარკვესლი მატერიალსრი რარგებელი მიანიჩორ, 
განიცილება ეკონომიკსრი ფირებსლებირ მუონე რამა-
რთლებრივ ალსიდად. თსმცა რამართალმა ერ სკანარკნელი 
გარკვესლ რეჟიმრ სნდა დასუვემდებარორ. მთავარი კი-
თცვა, რომელიც ამ რაკითცთან დაკავღირებით სნდა დაირვარ 
არირ ირ, თს მოწერრიგებირ რა რეჟიმრ სნდა დაეუვემდება-
რორ მათზე რაკსთრებირა თს რცვა მრგავრი სტლებირ გადა-
ცემა? ცომ არ სნდა მიემრგავრორ იგი სშრავი ან მოშრავი ნი-
ვთირ გარცვირებირთვირ დამაცარიათებელ რეჟიმრ? რაუა-
რთველორ რამოუალაუო კოდეურირ ღერაბამირი ნორმები 
(148-ე, 149-ე მსც.) განმარტავრ აუედან მცოლოდ ორი კატე-
გორიირ ნივთებრ. ირ, რაც სშრავი ნივთი არაა, წარმოადგენრ 
მოშრავ ნივთრ, თსმცა მოთცოვნები და სტლებები არ ეუცევა 
არც მოშრავი და არც სშრავი ნივთირ კატეგორიაღი. ღერაბა-
მირად, იგი „ნივთებირ“ ცალკე კატეგორიარ უმნირ, რომელიც 
თავირ მცრივ მოთცოვნად და სტლებად იქოტა. დოგმატსრი 
მიკსთვნებირ რაკითცირ განცილვირარ მნიღვნელოვანია არევე 
წილი მეწარმე რაზოგადოებაღი გარკვესლ ისრიდისლ რი-
რტემაღი მოვიაზროთ. წილი კომპანიაღი სტლებრივ კატეგო-
რიაღი იუნებოდა ღეტანილი და არ განიცილებოდა მოთცო-
ვნირ რამართლებრივ კონრტრსუციად. წილზე რაკსთრებირ 
სტლებირ გადაცემა დაეუვემდებარებოდა სტლებაზე რაკს-
თრებირა თს მრგავრი სტლებირ გადაცემარ. და რადგანაც 
სტლება, როგორც ბრსნვირ ცალკე დამოსკიდებელი ობიე-
უტი, ღერაშლოა გამოდიოდერ კერშორამართლებრივ ბრს-
ნვაღი, მართან ვერც ერთი ზემოთ აფნიღნსლი ობიეუტი პი-
რდაპირ ვერ გათანაბრდებოდა მოშრაობირ რეჟიმირ თვა-
ლრაზრირით. რცვა რიტქვით რომ ითუვარ, სტლებირ გადაცე-
მართან დაკავღირებით ამ სკანარკნელრ ვერ გავათანაბრე-
ბდით ვერც მოშრავი და ვერც სშრავი ნივთებირ გადაცემი-

რთვირ დამაცარიათებელ რეჟიმთან.
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 ამიტომ იგი, ერთგვა-
რად, თავირებსრი განვითარებირ გზირ მატარებელი სნდა 
იქორ. რარამართლორ მიერ 2017 წელრ „რსრთავი 2“-ირ რა-

უმერთან დაკავღირებით გამოტანილ გადაწქვეტილებაღი
112

 
რაკითცირ რირტემსრ-დოგმატსრი განმარტებირთვირ მიზა-
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 ერთადერთი მრგავრება, რაც ღეიშლება ამ თვალრაზრირით ქოტილიქო, 
არირ აუციირ, როგორც მატერიალიზებსლი ტარიანი უაფალდირ 
გარცვირებირ რეჟიმირ განცილვირარ მართან მოშრავირ ნივთირ 
გადაცემირთვირ დამაცარიათებელი თავირებსრებირ გათვალირწინება. 
კერშოდ, სტლებირ დათმობართან ერთად, აუცია, როგორ ტიზიკსრად 
ცელღერაცები ობიეუტი, მოშრავი ნივთირ გადაცემართან აცდენრ ქველაზე 
დიდ მრგავრებარ. ამიტომაც სტლებირ დათმობართან ერთად 
რამოუალაუორამართლებრივი მიდგომა იუნებოდა გათვალირწინებსლი, 
რომელიც მოშრავ ნივთზე რაკსთრებირ სტლებირ გადაცემირთვირაა 
დამაცარაითებელი. მაგრამ ერეც გერმანსლი მიდგომა იუნებოდა, რადაც 
აუცია ღერაშლოა არრებობდერ, როგორც დოკსმენტირ, ირე მატარებლირ 
რაცით, ანს მატერიალიზებსლი და არამატერიალიზებსლი ტორმით. 
უართსლ რამართალღი (1999 წლირ ღემდეგ) მატერიალიზებსლი ტორმით 
გამოცატსლი კორპორაცისლი წილირ ნაირრაცეობა რაერთოდ აფარ 
არრებობრ. მაგ., მეწარმეთა ღერაცებ კანონირ 51-ე. მსც. მიცედვით, აუცია 
არირ არამატერიალიზებსლი რაცელობითი ტარიანი უარალდი, რომელიც 
ადარტსრებრ აუციონერირ სტლებებრ რაზოგადოებაღი და რაზოგადოებირ 
ვალდებსლებებრ აუციონერირ მიმართ. მრგავრი მიდგომა უართსლი 
რაკორპორაციო რამართლირა რაერთოდ გამორიცცავრ ღერაბამირად 
კომპანიათა წილირ გარცვირებირ რეჟიმზე მოშრავირ ნივთირ 
გარცვირებირთვირ დამაცარიათებელი მიდგომებირ გამოქენებარ. 
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სტატია 

ნღეწონილი იუნებოდა მომცდარიქო რაკითცირ ისრიდისლი 
გააზრებირ რირტემატიკირ ყამოქალიბება რამდენიმე მნი-
ღვნელოვან ტაუტთან დაკავღირებით: რა არირ წილი? რი-
რტემირ თვალრაზრირით რომელ ისრიდისლ კონრტრსუციაღი 
სნდა გვეცილა იგი? სტრო ვრცლად/ტართოდ სნდა მომცდა-
რიქო თს არა წილირ კეთილრინდირიერი ღეშენირ განმარტე-
ბა; ამართან, მატერიალსრრამართლებრივი თვალრაზრირით 
მიზანღწონილი იქო სტრო რწორად ქოტილიქო აუცენტი და-
რმსლი წილირ სკან გამოთცოვირ ისრიდისლი მეუანიზმებირ 

ღერაცებ
113

 და რცვ. მორარყელე რაკსთარი პოზიციირ დარადა-
რტსრებლად და მოპარსცე მცარირ არგსმენტირ გარაბათილე-
ბლად თავიდანვე სთითებდა ორ მნიღვნელოვან რამა-
რთლებრივ მოცემსლობაზე: პირველი, მოთცოვნირ ცანდა-

ზმსლობა
114

 და წილირ კეთილრინდირიერებირ ტაუტირ და-
დგენა. ამართან, მორარყელე არაბსთებდა, რომ წილირ ღე-
შენირ კეთილრინდირიერებარ მოპარსცე ვერ არაბსთებდა, 
რამეთს ამ ტაუტირ დარადარტსრებლად რაჩირო იქორ რკ-ირ 
187-ე მსც. გამოქენებით ამირ დადგენა, რაც აფნიღნსლ ღე-

მთცვევაღი ვერ ცდებოდა.
115

 კოდეურირ 187-ე მსც. მოუცეს-
ლია კანონირ იმ  თავღი, რომელიც ეცება რაკსთრებირ ღეშე-
ნარ მოშრავ ნივთებზე. აფნიღნსლი მსც. პირველი და მე-2 
ნაწილებირ კორელაცია ვერ გამოდგებოდა წინამდებარე 
რაუმეღი წილირ კეთილრინდირიერი ღეშენირ ინრტიტსტირ 
დოგმატსრი გააზრებირა და რწორი ნორმირ მართებსლი 
ინტერპრეტირებირ რატსშველად. ღერაბამირად, ვერც 187-ე 
მსც. მე-2 ნაწილირ ღინაარრი გავრცელდებოდა მარზე, რარაც 

ღერაშლოა გარიგებირ ბათილობა გამოეწვია.
116
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 ღერაშლებელია კი რაერთოდ წილირ ვინდიკაციით გამოთცოვა?! ცომ 
არ სნდა გვეტიურა აუ კონდიუციაზე და ა.ღ. პირველი ინრტანციირ 
რარამართლორ არგსმენტაცია რწორედ აფნიღნსლზე აკეთებრ 
აპელირებარ. იც.: რსრ-ორ დიდი პალატირ #არ-664-635-2016 
გადაწქვეტილება, 78. რაპირირპირორ ღერაცებ იც.: იუვე 185.3 (დაბალი 
ინრტანციირ ღერაბამირ არგსმენტებზე მითითებით უვეპსნუტები: 99.15; 
144-155). თსმცა რაბოლოოდ რსრ-ორ მიერ გაზიარებსლ იუნა კარატორთა 
(ტელეკომპანია „რსრთავი 2“-ირ წარმომადგენელთა) მორაზრება, რომ 
რარყელირ დაკმაქოტილებსლ ნაწილღი მორარყელეთა მოთცოვნირ 
ისრიდისლ რატსშვლად კონდიუცისრი რამართლირ ნორმებირ გამოქენება 
არარწორია. იუვე, გადაწქვეტილებირ 188 პსნუტი. ამავდროსლად 
სზენაერი რარამართლო სთითებრ, რომ თავდაპირველი მორარყელირ 
მოთცოვნირ დაკმაქოტილებირ რამართლებრივი ღედეგი კონდ. რამ. მსც. 
ღემადგენლობიდან გამომდინარეობრ. იუვე. გადაწქვეტილებირ 189 
პსნუტი. და ბოლორ, დელიუტსრი ვალდებსლებირ ღინაარრირ თანმდევი 
ღედეგირ აბრტრაუტსლ ღემადგენლობაღი ყართვირ განმარტებით სზენაერი 
რარამართლო ადგენრ ზიანირ მიქენებარ (თავდაპირველ) მოპარსცეთა 
მცრიდან რაკსთრებირ ცელქოტით და 992-ე მსცლირთვირ 
დამაცარიათებელ ოთცივე წინაპირობარ, რომელიც ზვემდგომ ინრტანციარ 
ისრიდისლი მრძელობირარ სნდა გამოექენებინა. იც.: იუვე, 
გადაწქვეტილებირ 190 პსნუტი. 
114

 რაც ამ ღემთცვევაღი რაკითცირ მიზნიდან გამომდინარე 
არარელევანტსრია. 
115

 იც.: რსრ-ორ დიდი პალატირ #არ-664-635-2016 გადაწქვეტილებირ 
23.24. 
116

 ერთადერთი მსცლი, რომელიც კოდეურირ ამ თავღი წააგავრ 
სტლებრივი კატეგორიირ მომწერრიგებელ სრთიერთობარ, არირ 189-ე 
მსც. „რაკსთრებირ გადაცემა ტარიანი უაფალდებირ მეღვეობით“. თსმცა აუ 
გარათვალირწინებელია ძერ ერთი, აფნიღნსლი მსც. ღინაარრირ 
თავირებსრება (იგი აწერრიგებრ ღემთცვევარ, როდერაც ღემშენზე 
რაკსთრებირ სტლებირ გადარვლირთვირ ნივთირ გადაცემირ რანაცვლოდ 
ასცილებელია ტარიანი უაფალდირ გადაცემა) და, მეორე, ამ ნორმირ 

აუვე რეერტრირ სტქსარობირა და რირრსლირ პრეზსმტცი-
აზეც გამაცვილდებოდა ქსრადფება, რადგან იგი არევე მჩი-
დროდ სკავღირდება წილირ კეთილრინდირიერი ღეშენირ რა-

კითცრ. რკ-ირ ღერაბამირი მსცლები
117

 რეერტრირ რირრსლირა 
და სტქსარობირ პრეზსმტციირ დამატსშნებელი ნორმებია. 
ზოგად კერშო რამართალღი არრებსლ ამ ინრტსტრ – რაძარო 

რეერტრრ
118

 – ერთგვარად პრეტენზია აუვრ, რომ მარღი რაცე-
ლმწიტორ მიერ წარმოებსლი ქველა რეერტრი მოიაზრება, 
რომელიც რავალდებსლო რარეგირტრაციო ისრიდისლი ტა-
უტებირ ერთგვარ კოლეუტორად გვევლინება. ერ წაბი აცდე-
ნრ იმ ისრიდისლი ტაუტებირ რეერტრღი რეგირტრაციარ, რო-
მელრაც, არე ვთუვათ, ისრიდისლი შალირ მუონე დოკსმე-
ნტირ, რამართლებრივი დოკსმენტირ სტქსარობირ პრეზს-

მტციირ
119

 ტსნუცია აუვრ. ღერაბამირად, რეერტრღი ტიურირე-
ბსლი და დარეგირტრირებსლი რამართლებრივი მოცემს-
ლობირ მიმართ მერამე პირრ აუვრ ნდობირ, მირი განჩვრეტა-
დობირ, სტქსარობირ, ნამდვილობირ განცდა. რაუართველო-
ღი, თსკი რეერტრირ წარმოებირ რირტემატიკარ მიეუცევა ქს-
რადფება, ღეიშლება ითუვარ, რომ კომერცისლი და არაკო-
მერცისლი ისრიდისლი პირებირ რეერტრი მოუცესლია რაძა-
რო რეერტრირ ღემადგენლობაღი და მირ არრებით ნაწილრ 
წარმოადგენრ. რრიპ – რაძარო რეერტრირ ეროვნსლი რააგე-

ნტო
120

 თავირ თავღი მოიცავრ უონებირ, სშრავი უონებირ, პო-
ლიტიკსრ გაერთიანებათა რეერტრრ, მირამართებირ რეე-
რტრრ, რამეწარმეო რეერტრრ. აუედან გამომდინარე, ღერა-
შლებელია ერთგავრი დარკვნირ გაკეთება, რომ რეერტრირ 
რირრსლირა და სტქსარობირ პრეზსმტცია, რომელიც ზოგა-
დი ყანაწერირ რაცითაა გაკეთებსლი რამოუალაუო კოდეურღი 
ვრცელდება არევე რამეწარმეო რეერტრზეც. თსმცა მეწა-
რმეთა ღერაცებ კანონირ მე-7 მსც. რპეციალსრი მომწერრი-

                                                                                         
გერმანსლი რამართლირ რეცეტციირ ღედეგად გადმოფებირ პერიოდი, 
როდერაც უართსლ კერშო რამართალღი (კერშოდ, მეწარმეთა ღერაცებ 
კანონირ 1999 წლამდე მოუმედი რედაუცია) ტარიანი უაფალდი, როგორც 
წევრობირ დამადარტსრებელი დოკსმენტი ტიზიკსრად ცელღერაცები, 
მატერიალსრი რაცით არრებობდა. ამ დრორ მატარებელზე გამოცატსლი 
წევრობირ სტლებირ გადაცემირთვირ ღერაშლოა გვერასბრა იმაზე, რომ 
ტარიან უაფალდზე (მაგ., აუცია) რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად 
მოპოვებირ ჩრილღი გამოქენებსლი ქოტილიქო მოშრავი ნივთირ 
ღეშენირთვირ დამაცარიათებელი გარკვესლი რეჟიმი (მირი რპეციტიკირ 
გათვალირწინებით). თსმცა მოუმედი უართსლი რამოუალაუო რამართალი 
ამარ სნდა გამორიცცავდერ, რადგანაც ამერიკსლი რამართლირაკენ გეზირ 
აფებირ ღემდეგ ტარიანი უაფალდი, მითსმეტერ, კორპორაცისლი 
დოკსმენტი არრებობრ მცოლოდ არამატერიალსრი სტლებირ რაცით, რაც 
კერშო რამართალღი უონებირ/„ნივთირ“ განრაკსთრებსლ კატეგორიარ 
უმნირ. და მარზე რაკსთრებირ ღეშენირათვირ ცალკე თავირებსრი 
კორპორაცისლრამართლებრივი რეჟიმია გარავრცელებელი. 
117

 რკ-ირ 311-ე და მომდ. მსც. აუვე ქსრადფებაა, რარაკვირველია, 
გარამაცვილებელი რაუართველორ რაკონრტიტსციო რარამართლორ 2017 
წლირ 17 ოუტომბრირ #3/4/550 გადაწქვეტილებაზე, რომელმაც 
კონრტიტსცისრი რარყელირ ავტორთა მოთცოვნა ნაწილობრივ 
დააკმაქოტილა და მოაცდინა რაუართველორ კონრტიტსციირ 21-ე მსც. 
პირველ და მე-2 პსნუ. მიმართებით რკ-ირ 185-ე მსცლირ იმ ნორმატისლი 
ღინაარრირ არაკონრტიტსცისრად ცნობა, რომლირ თანაცმადაც 
„გამრცვირებელი ითვლება მერაკსთრედ, თს იგი არეთად არირ 
რეგირტრირებსლი რაძარო რეერტრღი“.  
118

 და არა რაადგილმამსლო წიგნრ, როგორც ერ გერმანელებრ აუვთ. 
119

 Rechtsschein. 
120

 მირ ღერაცებ რრსლი ინტორმაცია ცელმირაწვდომია ღემდეგ მირ.: 
https://napr.gov.ge 
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გებელი დებსლებაა. ამ ლოგიკარ სნდა მივაკსთვნოთ 
ალბათ „რსრთავი 2“-ირ რაუმეზე პირველი ინრტანციირ რარა-
მართლორ მრძელობაც, როდერაც წილთან დაკავღირებით 
არ ღეიშლებოდა გავრცელებსლიქო რკ-ირ 185-ე მსც. დაწე-

რებსლი მოწერრიგება.
121

 რარამართლორ მორაზრებით, 185-ე 
მსც. ლოგიკსრ კორელაციაღი სნდა მოვიდერ რკ-ირ 311-ე, 
312-ე მსც. ღინაარრთან და მირი გავრცელება სნდა მოცდერ 
მცოლოდ სშრავ ნივთებთან დაკავღირებსლ ყანაწერებზე. 
რწორედ აუედან გამომდინარე პირველი ინრტანციირ რარამა-
რთლო აკეთებრ დარკვნარ, რომ რაძარო რეერტრირ რირრს-
ლირა და სტქსარობირ კანონირმიერი პრეზსმტციირ პრინცი-
პი ღემშენი პირირ დაცვირ მაფალ რტანდარტრ აქენებრ, მირი 
რანდოობირ მოჩარბებსლ ცარირცზე ამაცვილებრ ქსრადფე-
ბარ. რაც ღეეცება რაზოგადოებირ წილირ ღეშენართან მიმა-
რთებით რეერტრირ ამგვარი რანდოობირ მაფალი ცარირცირ 
დაქენება არ ღეიშლება, რადგანაც ერ, როგორც რარამა-
რთლო განმარტავრ, „არ გამომდინარეობრ არც მეწარმეთა 

ღერაცებ კანონიდან
122

 და არც რამოუალაუო კოდეური-

დან“.
123

 ღერაბამირად, რარამართლორ დარკვნით, რამეწა-
რმეო ისრიდისლ პირღი წილირ ღეშენართან (და მირ კეთი-
ლრინდირიერებართან) დაკავღირებით არ ღეიშლება გამოქე-
ნებსლი იუნერ რკ-ირ 185-ე მსც., რადგან იგი არ ეუვემდება-
რება (უართსლი) კერშო რამართლირ მიერ დადგენილ რი-
რტემატიკარ რეერტრირ სტქსარობარა და რირრსლირ პრეზს-
მტციართან მიმართებით. რარამართლო მიიყნევრ, რომ 185-
ე მსც. არირ მცოლოდ რაგამონაკლირო ნორმა, რომელიც 
სშრავ ნივთრ ეცება და მირი გავრცელება წილირ, როგორც 
სტლებრივ კატეგორიაზე, ღეშენაზე გასმართლებელი სნდა 
იქორ. ამართან, რარამართლო ქსრადფებარ ამაცვილებრ იმა-
ზე, რომ არრებსლი სრთიერთობირ დარარეგსლირებლად 
გამოქენებსლი სნდა იქორ რკ-ირ 187-ე მსც. მე-2 პსნუ., რო-
მელიც მოშრავ ნივთზე რაკსთრებირ სტლებირ კეთილრინდი-

რიერებარ ეცება.
124

 ამართან, გარათვალირწინებელია ირ გა-
რემოება, რომ რაუართველორ მოუმედი კანონმდებლობა 
ბრსნვირ რტაბილსრობირ მაფალ რტანდარტრ აქენებრ, თსკი 
გავითვალირწინებთ არე იმ ტაუტრ, რომ დფერ მოუმედი კა-
ნონით წილირ ქველა აცალი ღემშენი (გამონაკლირი რრ-ღი 
აუციათა რეერტრღი რეგირტრაციირ რავალდებსლობირ რპე-
ციტიკირ გათვალირწინებით), რომელიც პარტნიორირ ადგი-
ლრ იკავებრ რაზოგადოებაღი, ასცილებლად რეგირტრირებს-
ლი სნდა იქორ კომერცისლი და არაკომერცისლი ისრიდის-
ლი პირებირ რეერტრღი. ყვენთან ღპრ-რთან მიმართებაღი პა-
რტნიორთა რიაც არ გამოიქენება (როგორიც გერმანელებრ 
აუვთ), რაც იმარ ნიღნავრ, რომ წილირ ღეშენირარ ტრანზაცის-
ლი ოპერაციირ ღედეგი ასცილებლად მოცემსლი სნდა იქორ 
რაზოგადოებირ წერადებაღი, ვინაიდან რწორედ წერდებაღია 
არაცსლი რაწარმორ წილირ მერაკსთრე. ამართან, მერამე პი-
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 ამ ღემთცვევაღი რარამართლო კანონირ მე-7 მსც. სნდა გსლირცმობდერ, 
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რთან მიმართებაღი, ანს გარერამართლებრივ სრთიერთო-
ბაღი პარტნიორად ითვლება ირ, ვინც არეთად არირ რეგი-
რტრირებსლი რამეწარმეო რეერტრღი. ღერაბამირად, აუ გა-
დამწქვეტია რეერტრღი რეგირტრირებსლი პირირ მცრიდან 
მერამე პირზე წილირ გარცვირება ირე, რომ მერამე პირი კე-
თილრინდირიერია ამ ტაუტირ მიმართ, რაც თავად ამ ისრი-
დისლ ტაუტრ აუცევრ ბრსნვირ რტაბილსრობირ უვაკსთცე-
დად. ამართან, რაუმირ მარალებით არც ირ იკვეთება (რაკო-
ნრტიტსციო რარამართლორ გადაწქვეტილებირ გათვალირწი-
ნებით), იცოდა თს არა მოპარსცემ წილირ „ნაკლირ“ ღერაცებ 
რაზოგადოებაღი და არც ამირ გამაუარწქლებელი რაიმე რა-
ცირ ცალკე აფებსლი მტკიცებსლება მოიპოვება. სტრო მე-
ტიც, არაკეთილრინდირიერად ღეშენირ ტაუტი რწორედ მორა-
რყელირ რამტკიცებელია და ამ ღემთცვევაღი არ ვტიურობთ, 
რომ მტკიცებირ ღებრსნებირ ინრტიტსტი სნდა იქორ გამოქე-
ნებსლი. წილირ, როგორც სტლებრივი კატეგორიირ კეთი-
ლრინდირიერად ღეშენირ რაკითცირ განცილვირარ ქსრადფე-
ბირ მიფმა არ სნდა დარყერ არევე ერთი მნიღვნელოვანი მო-
მენტი: ენიჩება რა რამეწარმეო რეერტრირ ყანაწერრ გადა-
მწქვეტი მნიღვნელობა წილზე რაკსთრებირ არრებობა/არა-
რრებობირ რაკითცთან მიმართებაღი, იგი რაინვერტიციო ბრს-
ნვირ რტაბილსრობირ გარანტიარაც უმნირ ორგანიზებსლი ბა-
ზრირ მიფმა კორპორაცისლი ინვერტმენტირ თვალრაზრირით, 
რამდენადაც, ყვენი აზრით, კიდევ სტრო მაფალ რტანდარტრ 
ადგენრ, ვიდრე სშრავი უონებირ გარცვირებირარ არირ დადგე-
ნილი. აფნიღნსლ რაკითცთან დაკავღირებით უართსლი კა-
ნონმდებლობა წილირ ღეშენარ ორგანიზებსლ ბაზარზე გა-
რცვირებირ რამართლებრივ რეჟიმთან გაათანაბრებდა, რო-
დერაც ღემშენირ კეთილრინდირიერება/არაკეთილრინდირიე-
რებირ კვლევა ისრიდისლ ლოგიკარ იუნებოდა მოკლებსლი. 
ერ რაკითცი ღერაშლოა თეორისლი მრძელობირ რაგნად 
იუცერ, თსმცა ეჩვგარეღეა, რომ რაწარმორ ქოველი აცალი 
პარტნიორირ რამეწარმეო რეერტრღი აფნსრცვით (და წერდე-
ბირ ცვლილებით) უართსლი რაკორპორაციო რამართალი 
რადიკალსრად განრცვავებსლ მიდგომარ აქალიბებრ, ვიდრე 
ამერიკსლი და იგი სტრო მეტ მრგავრებარ ავლენრ გერმანს-
ლთან. აღღ-ირ რაკორპორაციო რამართლირ მოქვანა ამ ღე-
მთცვევაღი ტქსილად არ ცდება, რამდენადაც, თსკი მეწა-
რმეთა ღერაცებ კანონირ ირტორიარ გადაევლება თვალი და 
მარღი განცორციელებსლ პერმანენტსრლი, მაგრამ არარი-

რტემსრი
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 ცარიათირ ცვლილებებრ, ადვილი დარანაცია, 
რომ 2008 წლირ 14 მარტიდან 2009 წლირ 3 ნოემბრამდე 
მოუმედი რედაუცია რაერთოდ გამორიცცავდა რამეწარმეო 
რეერტრირ არრებობარ წილთან დაკავღირებსლ ტრანზაუცი-
სლ პროცერღი, მრგავრად ამერიკსლირა და მერაკსთრეობირ 
აფნსრცვირ ღიდაორგანიზაცისლ რტრსუტსრარ აქალიბებდა, 
რადაც პირველ რიგღი დირეუტორირ (აფნსრცვაზე პარსცი-
რმგებელი პირირ) პარსცირმგებლობარ ამკაცრებდა და მეო-
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რე, მერამე პირირ მცრიდან წილირ ღეშენირარ რამართლე-
ბრივ და ეკონომიკსრ ორმაგ გსლირცმიერებარ ადგენდა. 
მრგავრ ვითარებაღი უართსლი რამართალი ქსრადფებირ მი-
ფმა ტოვებდა წილირ კეთილრინდირიერად ღეშენირ იმ მი-
დგომარ, რომელიც ევროპირ თითუმირ ქველა უვექანაღია და 
სგსლებელქოტდა ბრსნვირ რტაბილსრობირა და რამართლე-
ბრივი სრატრთცოებირ ევროპსლ მოდელრ. ერ ბევრად 
ზრდიდა ტრანზაუცისლ ცარძრ და ატერცებდა ბაზრირ მიფმა 
კომპანიირ ინვერტირებირ რირწრატერ. გარდა ამირა, ამან რა-

აფრრსლებო წარმოებირ პრობლემებიც გამოკვეთა.
126

 მო-
კლედ, არრებით ტაუტორთა გამო 2009 წელრ რირტემა 
კვლავ ღეიცვალა და გეზი ირევ წილირ ტრანზაუცისლ პრო-
ცერღი რეერტრირ არრებით მნიღვნელობაზე გამაცვილდა. 
მცოლოდ ერ ირტორისლი განმარტება არრებსლი ისრიდის-
ლი მოცემსლობირა ცცადქოტრ იმარ, რომ ირ „მოჩარბებს-
ლი“ ორმაგი გსლირცმიერებირ რტანდარტი, რაც, როგორც 
წერი, ამერიკსლი კორპორაცისლი რამართლირათვირ არირ 
რავალდებსლო, მიზანღესწონელი სნდა იქორ უართსლი რა-
მართლებრივი რეალობირთვირ. რწორედ რარამართლორ 
მრძელობირა და მტკიცებსლებათა ღეტარებირ რაგანია, რო-
მლირ წარმოდგენაც მორარყელერ ევალება, რამდენად სნდა 
არრებსლიქო მრგავრი ორმაგი გსლირცმიერებირ მოჩარბე-
ბსლი რტანდარტი რაერთოდ და დაირფვა თს არა მოპარსცირ 
(მირი ამჟამინდელი პარტნიორებირ) მცრიდან წილირ ღეშე-
ნირარ ერ რტანდარტი. რცვა ღემთცვევაღი წილირ ღემშენი კე-
თილრინდირიერ მერაკსთრედ ითვლება, მათ ღორირ წილი-
დან გამომდინარე კმორპორაცისლ სტლება-მობვალება-
რთან მიმართებით, და მირი (წილირ) სკან გამოთცოვირ არა-
ნაირი ისრიდისლი ლოგიკა არ არრებობრ. 

3. გერმანსლი მიდგომა 

რაკითცირ ღედარებითრამართლებრივ პერრპეუტივაღი 
განცილვირარ რაინტერერო იუნებოდა გერმანსლი მიდგომა, 
რომელიც, როგორც ზემოთ წარმოყინდა, 2008 წლიდან 
რადიკალსრად ღეიცვალა. ღეცვლილი გერმანსლი ისრიდი-
სლი მიდგომა და მირი ღედარება არრებსლ უართსლ რაკა-
ნონმდებლო რეალობართან დაგვანაცებრ, თს რამდენად კი-
დევ სტრო მეტად ემრაცსრება კეთილრინდირიერი ღემშენირ 
დაცვირ ინტერერრ ნაციონალსრი რამართალი. გერმანსლ 
რაკორპორაციო რამართალღი 2008 წლირ რეტორმამდე ღე-
სშლებელი იქო წილირ კეთილრინდირიერი ღეშენა, თსმცა 
რარამართლო პრაუტიკით და ისრიდისლი ლიტერატსრით 
ნაკარნაცები მიდგომა, რომლირ მიცედვითაც ასცილებელი 
იქო რაერთო კერშორამართლებრივი რტანდარტირ ყამოქა-
ლიბება და წილირ კეთილრინდირიერი ღეშენირ დადგენა, რა-

ბოლოო ძამღი კანონმდებლობაღი აირაცა.
127

 როგორც კო-
მენტატორსლ ლიტერატსრაღია ნათუვამი, „აცალი რაკანო-
ნმდებლო მოწერრიგება ითვალირწინებრ პრინციპრ, რო-
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 Heidinger in MünKomm. GmbHG, (2018), $16 Rn. 24. 

მლირ მიცედვითაც წილირ კეთილრინდირიერი რაკსთრებას-
ნარიანობა რამეწარმეო რეერტრღი პარტნიორთა ნსრცირ რე-

გირტრაციაღი გატარებით არირ დაცსლი“.
128

 რწორედ რამე-
წარმეო რეერტრღი მეწილეთა ნსრცირ რეგირტრაციირ ტა-
უტით გერმანელმა კანონღემოუმედმა კანონმდებლობირ რე-
კონრტრსირებით წილირ ბრსნვირ გაიოლებირ, ბრსნვირ რტა-
ბილსრობირა და რამართლებრივი სრატრთცოებირ რარარგე-

ბლოდ გადადგა ნაბიძი.
129

 განრაკსთრებით მნიღვნელოვანი 
იქო აფნიღნსლი იმ რაკითცთან მიმართებაღი, რომელიც ზე-
მოთ ვაცრენეთ - ორმაგი გსლირცმიერება, რამდენადაც ამ 
რტეროღი ღერაშლებელი გაცდა მართან დაკავღირებსლი 

ტრანზაუცისლი ცარძირ რაგრშნობლად ღემცირება.
130

 ერ კი 
ზოგადად წაადგება კომპანიირ ორგანიზებსლი ბაზრირ მი-
ფმა დატინანრებირა და კაპიტალიზაციირ რაუმერ. გერმანსლი 
ადრე არრებსლი მიდგომა ღეიშლება ღევადაროთ ამერიკსლ 
პრინციპრ, რადაც რეერტრირ სტქსარობა და რირრსლირ პრე-
ზსმტცია არ არრებობრ და იგი, თავირთავად ცცადია, ვერ 
იცავრ ღემშენრ სტლებირ ღეშენირაგან, მათ ღორირ, ვერც კე-
თილრინდირიერრ. რეერტრღი რეგირტრაციირ რირტემარ რწო-
რედ ირ სპირატერობა აუვრ, რომ ღემშენი ექრდნობა მირი 
მონაცემირ რირწორერ, არ ერაჩიროება მოჩარბებსლი ორმა-
გი გსლირცმიერებირ რტანდარტი, ზოგავრ წილირ ღეშენართან 
დაკავღირებსლ ღიდაორგანიზაცისლი (ეკონომიკსრი და ის-
რიდისლი) გამოკვლევირ ცარძრ და ემრაცსრება რაერთო ძა-
მღი წილირ ბრსნვირ რირწრატერ. ღეიშლება ითუვარ, რომ 
ევროპსლი მიდგომა რაკითცირადმი, რომლირ წარმომადგე-
ნლებიც ყვენ ვართ, რამართლებრივი სრატრთცოებირ რარა-
რგებლოდ აკეთებრ არყევანრ, რაც სდაოდ გამართლებს-
ლია. სტრო მეტიც, მეწარმეთა ღერაცებ კანონირ ამოუმედე-
ბიდან დფემდე (თს არ გავითვალირწინებთ დააცლოებით 
ერთწლიან მონაკვეთრ – 2008-2009 წწ., როდერაც, რო-
გროც ზემოთ აფინიღნა, გასუმდა წილირ აფნსრცვირ დფერ 
არრებსლი რირტემა) კანონღი წილირ ღეშენირთვირ გადა-
მწქვეტია რეერტრღი რეგირტრაციირ, არე ვთუვათ, კონრიტს-
ტისრი ტაუტი. მაღარადამე, ღემშენი არრებითად ექრდნობა 
რეერტრირ მონაცემრ და თს მარ რაწინაფმდეგორ არ დას-

მტკიცებენ,
131

 იგი წილირ მერაკსთრედ რყება. ღერაბამირად, 
ზოგად რამოუალაუორამართლებრივ დებსლებებთან ერთად 
რაკითცთან მიმართებაღი კანონმდებლობა (როგორც უა-
რთსლი, ირე გერმანსლი) ღეიცავრ ცალკე რპეციალსრ ნო-

რმარ,
132

 რომლირ არრი და მიზანი გაცლავთ თავიდან აიცი-

                                                      
128

 Heidinger in MünKomm. GmbHG, (2018), $16 Rn. 24. 
129

 Dompke, J./Spiller, M., Der Gutgläubige Erwerb von GmbH-
Geschäftsanteilen kraft Inhalts der Gesellschafterliste gemäss $16 Abs. 
3. GmbHG – ein Überblick, BRJ 2/2009, 125-130, 125. 
130

 ღდრ.  
131

 რომ მან იცოდა ან სნდა რცოდნოდა არრებსლი ცარვეზირ ღერაცებ, ან 
ერთობლივად განზრაც მოუმედებდა რცვა პირირ რაზიანოდ. 
132

 $16 Abs. (3) GmbHG. თავად აფნიღნსლი პარ. ღეიცავრ რამ 
ერთმანეთთან დაკავღირებსლ მორაწერრიგებელ რტერორ: პირველი 
გაცლავთ ირ, თს ვირთან მიმართებაღი და როდირ ითვლება 
რაზოგადოებირ პარტნიორი წევრობირ სტლებამორილებათა 
ერთობლიობირ მერაკსთრედ. ღერაბამირად, როდირ აუვრ ამ სკანარკნელრ 
სტლება გამოიქენორ (ღესდგერ) წილიდან გამომდინარე სტლებები, ანს 
პარტნიორირ ლეგიტიმაცია რაზოგადოებართან მიმართებაღი; ნორმირ 
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ლორ გასგებარი და არარწორი ინტორმაცია რაზოგადოებირ 
წევრთა (პარტნიორთა) ღემადგენლობართან დაკავღირებით 
და, აუედან გამომდინარე, სარქოტითი მცარეები რაზოგა-
დოებირა და რამოუალაუო ბრსნვირ რტაბილსრობირ ინტერე-

რირთვირ.
133

 რცვა რიტქვით რომ ითუვარ, ნორმირ მიზანი მირ 
რაძარო, რამოუალაუო ბრსნვირ ინტერერირ სზრსნველქოტა-
რა და რამართლებრივი სრატრთცოებირ დაცვაღი მდგომარე-
ობრ.  რრკ-ირ 312 მსც., მეწარმეთა კანონირ მე-7 მსც., არევე, 
გერმანსლი ღპრ-ირ ღერაცებ კანონირ მე-16 პარ. პირველ აბზ. 
რიცცადირ ღემცველი ცარიათი აუვრ მირ რეგსლატორსლ ტს-
ნუციართან ერთად, რამდენადაც აქალიბებრ ნათელ სრთიე-
რთდამოკიდებსლებარ პარტნიორრა და რაზოგადოებარ ღო-
რირ. რამეწარმეო რეერტრირ ამონაწერი (რეგირტრირებსლი 
ისრიდისლი ტაუტი პარტნიორირ წილირ მერაკსთრეობირ 
თაობაზე) მერამე პირირა და რაზოგადოებართან მიმართება-
ღი ატსშნებრ ისრიდისლ მოცემსლობარ, რამართლებრივ 

სტქსარობარ,
134

 რომ ირ, ვინც არეთად არირ რეგირტრირებს-
ლი და აფნსრცსლი რეერტრღი მართლაც რაზოგადოებირ პა-
რტნიორია და მარ ნამდვილი სტლებირ რატსშველზე აუვრ 
მოპოვებსლი წილი (და მირგან გამომდინარე უონებრივი თს 

მმართველობითი სტლებები) კომპანიაღი.
135

 კეთილრინდი-
რიერი ღეშენა მოუმედებრ მცოლოდ წარმომდგარ ე.წ. არრე-
ბსლ წილზე და არა იმ წილზე, რომელიც ბსნებაღი არ არრე-

ბობრ.
136

  

რითიც გერმანსლი რამართალი რაკითცთან მიმართებით 
ოდნავ განრცვავდება უართსლირაგან არირ წილირ ტრანზა-
უცისლ პროცერღი კიდევ ერთი რავალდებსლო მოთამაღირ 
ღემოქვანა – ნოტარისრი. გერმანსლი რამართლირ მიცე-
დვით, წილირ გარცვირებირ ცელღეკრსლება დამოწმებსლი 
სნდა იქორ რანოტარო წერით, ანს წილირ ნარქიდობირ რთს-
ლი წერილობითი ტორმაა დადგენილი. მცოლოდ ამირ ღე-
მდეგ, ტრანზაუცისლი პროცერირ მონაწილე ერთ-ერთი მცა-
რირ მიერ წარედგინება იგი რაზოგადოებირ დირეუტორრ, 
რომელრაც ღექავრ წილირ აცალი ღემშენი პარტნიორთა ნს-

                                                                                         
მოუმედებირ მეორე რტერო განრაციერდება წილირ ღემშენირ მცრიდან 
ღერატანირ განცორციელებირ ვალდებსლებირ გადაცდაღი და ამართან 
დაკავღირებსლ პარსცირმგებლობაღი; ცოლო ნორმირ მოუმედებირ მერამე 
რტერო ღერაშლებელრ ცდირ, გარკვესლი წინაპირობებირ არრებობირარ, 
წილირ ან მართან დაკავღირებსლი სტლებებირ (მაგ., გირავნობირ 
სტლება) კეთილრინდირიერ ღეშენარ. იც.: Bayer in Lutter/Hommelhof, 
GmbH-Gesetz, (2012), $16 Rn. 1; Winter in Gehrlein/Ekkenga/Simon, 
GmbHG, (2012), $16 Rn. 1. მაღარადამე, აფნიღნსლი რამი რაკითცი 
მჩიდრო კორელაციაღია ერთმანეთთან და ლოგიკსრ ძაჩვრ უმნირ. აუ 
დარმსლი რაკითცირთვირ განრაკსთრებით მნიღვნელოვანია გერმანსლი 
კანონირ მე-16 პარ. მე-3 აბზაცი, რომელიც სღსალოდ წილირ 
კეთილრინდირიერ ღეშენარ ეცება. თსმცა წინამდებარე პსნუტი რწორედ 
რომ პირველი და მე-2 აბზ. ლოგიკსრი განვითარებირ ღედეგია. მირი 
მოწქვეტა და მათგან იზოლირებსლად განცილვა წინააფმდეგობაღი 
მოვიდოდა გერმანსლი რამართლირ მიცედვით დადგენილ წილირ ან 
მართან დაკავღირებსლი სტლებირ ღეშენირ კეთილრინდირიერ 
პრინციპთან. 
133

 Brandes in Bork/Schäfer (Hrsg.), (2012), GmbHG, $16 Rn. 2. 
134

 Rechtsschein. 
135

 ღდრ. Brandes in Bork/Schäfer (Hrsg.), (2012), GmbHG, $16 Rn. 2. 
136

 Bayer in Lutter/Hommelhof, GmbH-Gesetz, (2012), $16 Rn. 58. 

რცაღი
137

 და წარადგენრ აფნიღნსლ ინტორმაციარ რარამა-

რთლოღი.
138

 ღერაბამირად, გერმანსლი მოდელი ორმაგი 
„კონტროლირ“ ტსნუციარ ამკვიდრებრ წილირ ნარქიდობა-
რთან მიმართებით: რანოტარო მოუმედება, რომელიც ტრა-
ნზაუციირ ტორმალსრ ღემოწმებართან ერთად მატერია-
ლსრ-ღინაარრობრივ ზედამცედველობარ ნიღნავრ და, მეო-
რე, რარამართლორ ტორმალსრი კონტროლი, თსმცა აუაც 
რარამართლორ, როგორც ტაუტებირ დამდეგ ორგანორ აუვრ 
ღინაარრობრივი კონტროლირ სტლება (თსმცა ერ თითუმირ 
არ გამოიქენება). უართსლი რაკორპორაციო რამართალი 
წილირ გარცვირებართან დაკავღირებით, მეწარმეთა ღერაცებ 
კანონირ მიფებირ ღემდეგ დიდი ცნირ მანშილზე იქო გერმა-
ნსლი მიდგომირ მიმდევარი, თსმცა ეკონომიკირა და კანო-
ნმდებლობირ ლიბერალირტსრი მიდგომებირ დამკვიდრებირ 
ღემდეგ ღეიცვალა. ამჟამად წილირ ნარქიდობირთვირ ასცი-
ლებელი არ არირ წილირ გარცვირებირ გარიგებირ რანოტარო 
წერით დამოწმება, თსკი მერაკსთრე და გამრცვირებელი 
ტრანზაუციარ სღსალოდ მარეგირტრირებელი ორგანორ წი-
ნაღე აცდენენ. რეერტრირ ტსნუციიდან და მირი მოუმედებირ 
ღინაარრიდან გამომდინარე იგი ტორმალსრი კონტროლირ 
ორგანოა, თსმცა კასტელასრი პრაუტიკა ცცადქოტრ, რომ 
რეერტრი მცოლოდ ტორმალსრი ზედამცედველობით არ ღე-
მოიტარგლება და იგი, როგორც წერი, ღინაარრობრივადაც 
ამოწმებრ ტრანზაუციარ. თსმცა რაუართველოღი, წილირ გა-
რცვირებართან ან რცვაგვარად დატვირთვართან დაკავღირე-
ბით დადებსლი გარიგებირ პრაუტიკა ადარტსრებრ, რომ ერ 
წილირ ნარქიდობა შირითადად კვლავ ნოტარისრირ, ანს მა-
ტერიალსრ-ღინაარრობრივი კონტროლირ უვეღ წარმოებრ. 

4. ღემშენირ  არაკეთილრინდირიერება და მირი რაზომი 

არაკეთილრინდირიერებირ მარღტაბი კონკრეტსლი რა-
უმირ ღეტარებირა და მტკიცებსლებათა გამოკვლევირ ღედე-
გად სნდა იუნერ დადგენილი. თსმცა ისრიდისლ ლიტერატს-
რაღი გარკვესლი ორიენტირები არირ მოცემსლი.  

წილირ კეთილრინდირიერება გამოირიცცება, როდერაც 
ღემშენირათვირ ცნობილია ცარვეზიანი სტლებირ/სტლება-
მორილებირ ღერაცებ ან ერ სკანარკნელი მირთვირ ცნობილი 
გაცდა სცეღი გასტრთცილებლობირ ღედეგად. ღემშენირ კე-
თილრინდირიერება/არაკეთილრინდირიერება მიმართსლი 
სნდა იქორ წილირ სტლებირ რაკსთრებაზე, ცოლო ღემშენირ 
არაკეთილრინდირიერებირ მტკიცებირ ტვირთი წილირ რეა-

ლსრ მერაკსთრერ ეკირრება.
139

 როდერაც ცარვეზირ ცოდნირ 
ღერაცებ არირ რასბარი ღემშენირ მცრიდან მნიღვნელოვანია 
არა რსბიეუტსრი, არამედ ცოდნირ დამდგენი ობიეუტსრი 
კრიტერისმი. ერ ღერაშლოა განრცვავებსლი იქორ მეწარმი-

                                                      
137

 ღერაშლებელია ალტერნატისლად ერ უმედება ნოტარისრმა 
განაცორციელორ. Dompke/Spiller, BRJ 2/2009, 125. 
138

 რავაჩრო რეგირტრი რწორედ რარამართლო მიერ იწარმოება, როგორც 
ერ ადრე იქო გათვალირწინებსლი უართსლი რამართლით. 
139

 რცვადარცვა წქაროზე მითითებით: Brandes in Bork/Schäfer (Hrsg.), 
(2012), GmbHG, $16 Rn. 58. 
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სტატია 

რათვირ და ყვესლებრივი პირირთვირ, რომელიც არ არირ რა-
გნობრივი კომპეტენციირ მუონე პირი. „ცოდნა მოიცავრ ღე-
გნებარ გამრცვირებლირ ცარვეზიანი რაკსთრებასნარიანობირ 

ღერაცებ.“
140

 ცოდნა იმ ტაუტებირა, რომელთაგან პროტერი-
ონალი პირირთვირ ცარვეზირ ღერაცებ ინტორმაცია გამო-
მდინარეობრ, ღერაშლოა არაპროტერიონალირთვირ ნიღნა-
ვდერ არარაკმარირ ცოდნარ, თსმცა ღეიშლება ერ გაცდერ კი-
დეც სცეღი გასტრთცილებლობით გამოწვესლი არცოდნირ 

წინაპირობა.
141

 ღერაბამირად, აუ რწორედ რომ ობიეუტსრ და 
არა რსბიეუტსრ კრიტერისმზე დაქრდნობით სნდა მოცდერ 
ამირ ღეტარება. ამართან, ირ, რაც, მაგალითად, მეწარმი-
რთვირ, მირი ყვესლებრივი ქოველდფისრი რაუმიანობიდან 
გამომდინარე ობიეუტსრად აფუმადია, ღეიშლება იმავე ობი-
ეუტსრი კრიტერისმით წარმოსდგენელი იქორ არამეწარმი-

რთვირ.
142

 სცეღი გასტრთცილებლობით გამოწვესლი ტაუტირ 
სცოდინრობა მცოლოდ მაღინ არირ რაცეზე, როდერაც ბრს-
ნვირთვირ დამაცარიათებელი გსლირცმიერება სყვესლოდ 

მაფალი ცარირცით იუნა სარქოტილი,
143

 როდერაც ქსრა-
დფება არ იუნა მიუცესლი ირეთი ტაუტებირთვირ, რომელიც 
მოცემსლი გარემოებებიდან გამომდინარე ნებირმიერი პი-

რირთვირ აღკარა სნდა ქოტილიქო.
144

 მაგალითად, გიორგი, 
ლადორ თანცმობირ გარეღე არცვირებრ წილრ ირაკლიზე, მა-
ღინ, როდერაც რამეწარმეო რეერტრღი აფნიღნსლი წილირ 
მერაკსთრეებად და, ღერაბამირად, რაზოგადოებირ პარტნიო-
რებად გიორგი და ლადო არიან მითითებსლნი. მოცემსლ 
ღემთცვევაღი ირაკლი ვერ იუნება კეთილრინდირიერი, ვინა-
იდან რეერტრირ ყანაწერიდან პირდაპირ იკითცება, რომ წი-
ნამდებარე წილი თანარაკსთრებირ სტლებით ეკსთვნირ არე-
ვე რცვა პირრ, ანს რამეწარმეო რეერტრირ ყანაწერიდან პი-
რდაპირ გამომდინარეობრ, რომ არევე ლადო ღეიშლება 
იქორ წილზე მატერიალსრ-რამართლებრივი სტლებირ მუო-

ნე, რაც ღემოწმებარ მოითცოვრ.
145

 ღერაბამირად, ირაკლირა 
და გიორგირ ღორირ დადებსლი წილირ ნარქიდობირ გარიგე-
ბა ღერაშლოა გაბათილდერ, თსკი ლადორ (ღემდგომი) თა-
ნცმობა არ იუნა რაცეზე. გერმანსლ-, ღეიშლება ითუვარ, 
ევროპსლი მოდელი განაპირობებრ იმარ, რომ რპეციალსრი 
ორმაგი გსლირცმიერებირ წარმართვა წილირ ნარქიდობირ 

                                                      
140

 Baumbach/Hueck/Fastrich, GmbHG, (2017), $16 Rn. 38. 
141

 Baumbach/Hueck/Fastrich, GmbHG, (2017), $16 Rn. 38. 
142

 ამ კითცვარ რვამრ არევე რსრ მირ განყინებაღი (#არ-28-25-2017, 
3.5.2.), თსმცა, როგორც ერ უვემოთ, გერმანსლი და უართსლი 
რამართლირ ლოგიკსრი კორელაციირ მაგალითზე იუნება დანაცსლი, 
ორმაგი გსლირცმიერებირ განცორციელებირ ვალდებსლება, რამოუალაუო 
ბრსნვირ რტაბილსრობირა და რამართლებრივი სრატრთცოებირ რაკითცღი 
რეერტრირ ტსნუციირ არრებითი ყართვით, მირი წინა პლანზე წამოწევითა 
და მნიღვნელობირ დადგენით, თანაბარმნიღვნელოვანი ღეიშლება იქორ 
ტიზიკსრი და ისრიდისლი პირირ ღემთცვევაღი. ერ რამართლირა და 
ეკონომიკირ პოლიტიკირ რაკითცია. ღერაბამირად, თს რა მიმართსლებარ 
აირყევრ უართსლი რაცელმწიტო რაკითცირ თავირთავადი მიდგომირ, 
გადაწქვეტირა და დამკვიდრებირთვირ, თავად ყვენი უვექნირ 
ყამორაქალიბებელია. 
143

 BGH, ZIP 2000, 1446 = DB 2000, 516 = NJW-RR 2000, 576. მით.: 
Brandes in Bork/Schäfer (Hrsg.), (2012), GmbHG, $16 Rn. 59. 
144

 Baumbach/Hueck/Fastrich, GmbHG, (2017), $16 Rn. 38. 
145

 Dompke/Spiller, BRJ 2/2009, 127-128. ღდრ. არევე: Bayer in 
Lutter/Hommelhof, GmbH-Gesetz, (2012), $16 Rn. 62. 

დრორ რაჩირო არაა. რწორედ ერ წარმოადგენრ რამეწარმეო 
რეერტრირა და მარღი აფნსრცსლი ისრიდისლი ტაუტებირ მი-
ზანრ. როგორც ითუვა, მრგავრი რირტემა, რომელიც რაუა-
რთველოღიც მოუმედებრ, სზრსნველქოტრ ტრანზაუცისლი 
დანაცარძირ რაგრშნობლად რედსცირებარ, ბრსნვირ რირწრა-

ტერა და რტაბილსრობარ,
146

 რამართლებრივ სრატრთცოე-
ბარ. მოკლედ, როგორც კომენტატორსლ ლიტერატსრაღია 
ნათუვამი, „ღემშენი, რაიმე რპეციალსრი მიზეზირ გარეღე, 
ვალდებსლი არ არირ ღემდგომი ღემოწმებირ პროცედსრა 
განაცორციელორ“. და აუვეა მითითებსლი, რომ არც ე.წ. 

Due Diligence არ ევალება.
147

 თსმცა, არევე, როგორც ერ 
რცვა კომენტატორსლ ლიტერატსრაღია აფნიღნსლი, პრო-
ბლემსრია ერ რაკითცი, მაღინ, როდერაც ორმაგი გსლირცმი-
ერებირ განსცორციელებლობით, მარზე სარირ თუმით გამო-
იკვეთებოდა ირ ცარვეზები, რომელიც წილირ ღეშენირ გარი-

გებირ ცარვეზიანობარ წარმოაყენდა,
148

 სტრო რწორედ, 
არანამდვილი მერაკსთრირ ეჩვრ გააყენდა. მაღინ მიგვიქვა-
ნდა თს არა ერ კონრტელაცია სცეღი გასტრთცილებლობირ 

ღედეგად ტაუტირ სცოდინრობამდე
149

, რაც გაცდებოდა ღე-
მშენირ არაკეთილრინდირიერებირ წინაპირობა? ერ ღეეწინა-
აფმდეგებოდა კანონმდებლირ მიზანრ, რომელიც რეერტრირ 
ტსნუციირ ღემოტანით ბრსნვირ რტაბილსრობირ სზრსნვე-
ლქოტაღი და კომპანიირ წილობრივი დასტლებირ დრორ წი-
ლირ ღემშენირ ნდობირ მაფალი ცარირცირ მოპოვებაღი გამო-

იცატება.
150

 იგივე მიზანი აუვრ უართველ კანონმდებელრაც. 

გერმანელი მეცნიერები
151

 აკეთებენ დარკვნარ, რომ ორმაგი 
გსლირცმიერებირ ტერტი მაღინ არირ განრაცორციელებელი, 
როდერაც წილთან დაკავღირებსლ რაკსთრებირ თს რცვა 

სტლებართან გარკვესლი „რაეჩვო მომენტები“
152

 არრებობრ, 
რომელიც დამატებით, ე.წ. ღემდგომ გამოკვლევარ რაჩირო-
ებრ. თსმცა ერ რაეჩვო მომენტები კონკრეტიზებსლ სნდა 
იქორ და სკავღირდებოდერ წილირ ტლობირ სტლებამორი-
ლებირ არუონარ, რადაც ტარტრიწი ამართან დაკავღირებსლ 
ორ შირითად მომენტრ გამოქოტრ: გამრცვირებლირ სტლებირ 
ნაკლოვანებართან დაკავღირებსლი დავირ ღერაცებ ცოდნა 
ან პარტნიორთა რიირ (ყვენი გაგებით რეერტრირ ამონაწე-
რირ/წერდებირ ყანაწერირ) არრებითი ცარვეზირ თაობაზე 

ინტორმაცია.
153

 შირითადად, რირი ღემოწმებირ მოვალეო-
ბაც ეუვაიერრ აუვრ არირ ირ, არრებობრ თს არა რაერთოდ წი-
ლი, ანს წარმომდგარია თს არა იგი. გერმანელები, როგო-

                                                      
146

 Bayer in Lutter/Hommelhof, GmbH-Gesetz, (2012), $16 Rn. 49. 
147

 Baumbach/Hueck/Fastrich, GmbHG, (2017), $16 Rn. 38. 
148

 Bayer in Lutter/Hommelhof, GmbH-Gesetz, (2012), $16 Rn. 67. 
149

 Bayer in Lutter/Hommelhof, GmbH-Gesetz, (2012), $16 Rn. 67. 
150

 Brandes in Bork/Schäfer (Hrsg.), (2012), GmbHG, $16 Rn. 60. 
151

 იც. არევე ავრტრიირ სზენაერი რარამართლორ ადრე არრებსლი 
პრაუტიკა, რომელიც დფერაც აუტსალსრია: OGH, 4Ob588/71. ავრტრიაღი 
წილირ (მათ რორირ, კეთილრინდირიერად) ღეშენირ თაობაზე 
ღედარებითრამართლებრივ პერრპეუტივაღი იც. რსზან კალრირ 
არაყვესლებრივი რტატია: Kalls, Susanne, The Tranfer of Shares of 
Private Companies, ECFR 2004, 340-367. 
152

 რცვადარცვა წქრაოზე მითითებით: Bayer in Lutter/Hommelhof, 
GmbH-Gesetz, (2012), $16 Rn. 67. 
153

 Baumbach/Hueck/Fastrich, GmbHG, (2017), $16 Rn. 38. 
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რც de lege ferenda, მიზანღეწონილად მიიყნევენ არა პა-
რტნიორთა რიირ (მარღი არრებსლი ინტორმაციირ), არამედ 
პირდაპირ და სღსალოდ წილირა და მირი სტლებამორილი 
პირირ რეგირტრაციარ რამეწარმეო რეერტრღი იმირთვირ, 
რომ რავაჩრო რეგირტრირ გადამოწმებირ რატსშველზე კი-
დევ სტრო მეტი ცარირცი ღეუმნან რამართლებრივი სრა-

ტრთცოებირათვირ,
154

 ანს რირტემა, რომელიც დფერ
155

 რაუა-
რთველოღი მოუმედებრ.  

5. კეთილრინდირიერად ღეშენირ რაგანი 

წილირ კეთილრინდირიერად ღეშენა მიემართება მცო-
ლოდ გარიგებითრამართლებრივ ღეშენარ. ერ ნიღნავრ, რომ 
კეთილრინდირიერი ღემშენი დაცსლია ამ რტანდარტით მცო-
ლო მაღინ, როდერაც იგი ნარქიდობირ/გარცვირებირ, ანს გა-
რიგებირ რატსშველზე ცდება წილირ ღემშენი და არა კანონი-
რმიერი ღეშენირ (წილირ მიფებირ) ნიადაგზე, როგორიცაა 
მემკვიდრეობა; კეთილრინდირიერი ღეშენირ ინრტიტსტი 

                                                      
154

 Dompke/Spiller, BRJ 2/2009, 130.  
155

 გარკვესლი განრცვავებებირ გათვალირწინებით. 

გამოირიცცება არევე ირეთი რამართალმემკვიდრეობირარ, 
როგორიცაა მაგალითად, რაწარმოთა გარდარაცვა, ანს რა-
ზოგადოებირ რეორგანიზაცია, არევე, წილირ მიფება წარმა-

ტებით განცორციელებსლი კადსცირებირ
156

 ღედეგად რაზო-
გადოებირ ან მირი პარტნიორირ მიერ; აგრეთვე იშსლებითი 
აფრრსლებირარ ასუციონირ წერით (რაძარო აუტირ, ადმინი-
რტრაცისლ-რამართლებრივი აუტირ მეღვეობით). ქველა ამ 
ღემთცვევარ რატსშვლად სდევრ ღეშენირ თავირებსრი რაცე, 
რომელიც ორიგინარსლი ღეშენირ რაცელწოდებითაა ცნო-

ბილი.
157

 მოკლედ, რაცეზე სნდა იქორ ბრსნვით განპირობე-

ბსლი გარიგებირ
158

 ღემთცვევა, რაც ნიღნავრ იმარ, რომ „ღე-
მშენირ მცარერ მინიმსმ ერთი ირეთი პირი სნდა იდგერ, რო-
მელიც იმავდროსლად არ არირ გამრცვირებლირ მცარერ 

მდგომი პირი“.
159
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 ღერატანირ განცორციელებირ ვალდებსლებირ დარფვევირ ან მირი 
არაძეროვანი ღერრსლებირ გამო წილირ ყამორთმევა და პარტნიორირ 
რაზოგადოებიდან გარიცცვა. ამაღი მოიაზრება არევე დამატებითი 
ღენატანირ განცორციელებირ ვალდებსლებირ დარფვევაც (გააყნია 
როგორ არირ ერ რაკითცი მოწერრიგებსლი თავად რაზოგადოებირ 
წერდებით). 
157

 Baumbach/Hueck/Fastrich, GmbHG, (2017), $16 Rn. 30. 
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 ე.წ. Verkehrsgeschäft. 
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 Brandes in Bork/Schäfer (Hrsg.), (2012), GmbHG, $16 Rn. 38. 


