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 კურსის საკითხები  

დღე I  
 

 სასწავლო კურსის გახსნა და მისასალმებელი სიტყვა 

 
მომხსენებლები: გიორგი ჯუღელი,  ლაშა ცერცვაძე. 

 სესია I:  
 

o სამეწარმეო სამართლის რეფორმა  

 

o საწარმოს  დაფუძნება და  ქონებრივი სტრუქტურა 

 

o საწარმოს დაფუძნება და რეგისტრაცია (5-11, 14, 

15)(სადამფუძნებლო დოკუმენტები, რეგისტრაცია, ცვლილების 

რეგისტრაცია, რეესტრი, ფილიალი, საფირმო სახელწოდება) 

o საკუთარი და უცხო კაპიტალი 

o განთავსებული კაპიტალი (29, 136, 158,  

o საწარმოს კაპიტალის ფორმირება; შენატანი; დამატებითი 

შენატანი, შენატანის განუხორციელებლობის შედეგები (22-26, 28, 

36(3), 140-142, 154)  

o კაპიტალის მნიშვნელოვანი/არსებითი დანაკარგი (52, 173) 

o აქციები/წილები (30-32, 135, 136 (5), 137, 138, 143, 153, 155- 157, 

159-163) 

o  წლიური ანგარიშგება და საწარმოს ქონების განაწილება 

(დივიდენდი), პასუხისმგებლობა ქონების უკანონო 

განაწილებისთვის (33- 35, 147, 183) 

o განთავსებული კაპიტალის ცვლილება, უპირატესი შესყიდვის 

უფლება განთავსებული კაპიტალის გაზრდისას (165 – 172) 

o საკუთარი აქციების/წილების გამოსყიდვა კორპორაციის მიერ 

(144, 163, 181) 

o  

მომხსენებელი: გიორგი ჯუღელი 

 
 

 შესვენება ყავაზე 
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დღე II   
 

 სესია III 

 შპს-ს/სს-ის  დირექტორის ფიდუციური მოვალეობები: 

 ზრუნვის მოვალეობა 

 ერთგულების მოვალეობა 

 კეთილსინდისიერების მოვალეობა    

 სს-ის ხელმძღვანელი პირის დანიშვნა სასამართლოს მიერ მუხლი 204.3.; 

 სამეწარმეო გადაწყვეტილების თავისუფლება (Business Judgement Rule) 

 შპს და სს-ის პარტნიორის დერივაციული სარჩელი, წინაპირობები, 

შედეგი, ხარჯები მუხლი 222 ; 

 შპს და სს- ის პატიმრის მიმართ აღძრული სარჩელი: გამჭოლი 

პასუხისმგებლობა,  წინაპირობები, მტკიცების ტვირთი; მუხლი 27 , 

მუხლი 178,  

 სასამართლო პრაქტიკის  მიმოხილვა 

 
მომხსენებელი: ლაშა ცერცვაძე 

 

 

  

შესვენება ყავაზე  

 სესია IV 

 დახურული კორპორაციები და მათი თავისებურებები 

 ერთი პირის სამეწარმეო საზოგადოება; 

o ჩიხური მდგომარეობა და მისი გადაწყვეტა -  

o პარტნიორის გარიცხვა (წილის ღირებულების ანაზღაურება) 

 მუხლი 143    

o პარტნიორის გასვლა (წილის ღირებულების ანაზღაურება)-   

მუხლი 144 

o სამეწარმეო საზოგადოების დაშლა სასამართლოს 

გადაწყვეტილებით პარტნიორის სარჩელის საფუძველზე  

 სესია II:  

 საწარმოს ორგანიზაციული სტრუქტურა  

 კორპორაციული მართვის მოდელები (184) 

 სამეთვალყურეო საბჭო (47-48, 210-221) 

 ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობ -, კეთილსინდისიერი 

კონტრაგენტის დაცვა ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილების 

შეზღუდვისას (47). 

 პარტნიორთა/აქციონერთა უფლებები (174, 175, ) 

 კვორუმი, უმრავლესობა პარტნიორთა/აქციონერთა კრებაზე  

მორიგი და რიგგარეშე კრებები, პარტნიორთა საერთო კრებაზე 

მისაღები გადაწყვეტილებები, მათი გასაჩივრების წესი (38-43, 94-95, 

129-133, 185-200) 

მომხსენებელი: გიორგი ჯუღელი 
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 (მუხლი   79) 

 

სასამართლო პრაქტიკის მიმოხილვა 

 

მომხსენებელი: ლაშა ცერცვაძე 

 

დღე III  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სესია  V   

 სამეწარმეო საზოგადოების რეორგანიზაცია, სამეწარმეო საზოგადოების 

დაშლა , ხარვეზიანი საზოგადოება.  

o სამეწარმეო საზოგადოების რეორგანიზაციის ფორმები (მუხ.58) 

o სამეწარმეო საზოგადოების გარდაქმნა (მუხ.59,60,61,62,63,64) 

o სამეწარმეო საზოგადობის შერწყმა , სამეწარმეო საზოგადოების 

გაყოფა (მუხ.65 -73) 

 

სასამართლო პრაქტიკის მიმოხილვა 

მომხსენებლები: გიორგი ჯუღელი, ლაშა ცერცვაძე, 
 

 შესვენება ყავაზე  

 სესია  VI 

o კრედიტორთა დაცვა სამეწარმეო საზოგადოების რეორგანიზაციის 

პროცესში (მუხ.74) 

o პარტნიორთა სიების გამოსყიდვა სამეწარმეო საზოგადოების 

რეორგანიზაციის დროს (მუხ.75) 

o სამეწარმეო საზოგადობის რედომიცილება (მუხ.77) 

o სამეწარმეო საზოგადოების დაშლა 

o ხარვეზიანი საზოგადოება  

სასამართლო პრაქტიკის მიმოხილვა 

მომხსენებლები: ლაშა ცერცვაძე, გიორგი ჯუღელი 
 

 

 


