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მყიდველის მიერ ქართული კომპანიის შეძენასთან დაკავშირებული 

ცალკეული სამართლებრივი რისკების მოკლე მიმოხილვა და მათი 

გარიგებაში ასახვის გზები1 
 

 

შესავალი:  
 

მნიშვნელოვანია, რომ განსაკუთრებით ბოლო ათწლეულის განმავლობაში საქართველოში და ქართულ 

კომპანიებთან მიმართებაში გაფორმდა არაერთი გარიგება მსხვილი უცხოელი ინვესტორების 

მონაწილეობით, რამაც ხელი შუეწყო ქართული სამართლებრივი პრაქტიკის იმ მიმართულების 

გამოკვეთას, რასაც დასავლეთში უწოდებენ “Mergers and Acquisitions”. უფრო გასაგებად რომ ვთქვათ, 

საუბარია კომპანიების შეძენასა და მათ გაერთიანებასთან (შერწყმა) დაკავშირებულ გარიგებებზე, 

რომელთა ხვედრითი წილი თანამედროვე იურიდიული ფირმების საქმიანობაში ყველაზე მაღალი 

პროცენტით გამოირჩეოდა გლობალური ფინანსური კრიზისის დადგომამდე.  
 

აღნიშნული გარემოების მიუხედავად, იქმნება შთაბეჭდილება (და, ვფიქრობთ, არცთუ უსაფუძვლო), რომ 

ქართულ სამართლებრივ პრაქტიკა, ამ კატეგორიის გარიგებებებზე საუბრისას, მოკლებულია შესაბამის 

თეორიულ განზოგადებას, სისტემურ გააზრებას, მოწინავე დასავლური კონცეფციების მისადაგებას 

ქართულ სამართალთან; საყურადღებოა ისიც, რომ დღემდე არ არსებობს ასეთ გარიგებათა 

დამახასიათებელი ცნებების შესატყვისი ქართული ტერმინოლოგია ერთიანი გამოცემისა თუ ნებისმიერი 

სხვა ავტორიტეტული წყაროს სახით. აგრეთვე, დაკავშირებულ საკითხად წამოვჭრიდით აუცილებლობას 

იმისა, რომ ასეთ გარიგებებს (ალბათ, ბიზნესის ან კორპორაციული სამართლის სპეცკურსად) საგანგებო 

ყურადღება უნდა დაეთმოს საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიულ კურიკულუმებში.  
 

ამიტომ, გასაკვირი არ არის,Gრომ ეს ყოველივე საკმაოდ ხშირად პრობლემატურს ხდის გარიგების არსის 

ბოლომდე გაგებას ქართული მხარის მიერ, ხოლო შედეგად, სასამართლო თუ საარბიტრაჟო დავის 

შემთხვევაში ამათუიმ დებულების ირგლივ სრულფასოვანი და სწორი პოზიციის შემუშავებას. აგრეთვე, 

საყურადღებოა, რომ ხსენებული ხარვეზები არც ნორმალური ბიზნეს ეთიკის მქონე უცხოელი 

ინვესტორისათვის უნდა გახდეს მისაღები, ვინაიდან, გარიგების ცალკეული ასპექტების ვერგაგება ან 

შეუფასებლობა ქართული პარტნიორის მხრიდან პოტენციურად იქცევა ან გარიგების დასრულებას 

დამაბრკოლებელ მიზეზად ან გარიგების დასრულების შემდგომ სასამართლო თუ საარბიტრაჟო დავისა.  
  

ამდენად, ვერაფერს ახალს ვერ ვიტყვით, თუ შევნიშნავთ, რომ კომპანიის ყიდვის პროცესში შესაბამისი 

სამართლებრივი რისკების დროული და სრულად იდენტიფიცირება და გარიგების სწორი 

სტრუქტურიზების გზით ამ რისკების მნიშვენლოვანი შემცირება წარმოადგენს როგორც იურიდული 

მრჩევლის, ასევე მრჩევლისა და მყიდველის ერთობლივი მუშაობის უპირველეს ამოცანას. ამასთანავე, 

ვინაიდან ისე მოხდა რომ რიგი მიზეზების გამო ჩვენი ფირმა, ძირითადადში, მყიდველის ინტერესებს 

წარმოადგენს, ამ სტატიაში განხილული რისკები მეტწილად სწორედ რომ მყიდველის 

გადმოსახედიდან ფასდება.    

                                                 
1 sagangebod minda aRvniSno, rom statiaSi saubaria e.w. “araregulirebad” kompaniebze, da ara “regulirebad” 
kompaniebze; saqme isaa, rom regulirebadi kompaniebi agreTve eqvemdebarebian specialur maregulirebel 
kanonmdeblobas (magaliTad, finansuri institutis statusis mqone iuridiuli pirebi), romelTa SeZena, garda 
samewarmeo kanonmdeblobis normebisa, damatebiT eqvemdebareba specialuri kanonebiT gansazRvrul 
procedurebs da maregulirebeli organoebis monawileobas SeZenis procesSi.  
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სამართლებრივი კვლევის გზით რისკების იდენტიფიცირება:  
 

ნებისმიერი კორპორაციული იურისტისათვის კარგად არის ცნობილი პოტენციური მყიდველის 

მიერ სამართლებრივი კვლევის (due diligence) დანიშნულება. პრაქტიკულად, რთული 

წარმოსადგენია რაიმე მნიშვნელოვანი გარიგება, რომელსაც წინ არ უსწრედბდეს სერიოზული22 

მყიდველის მიერ დაკვეთილი სამართლებრივი კვლევა, რაც მიზნად ისახავს კომპანიის, როგორც 

შესაძლო შეძენის ობიექტის, საქმიანობასა თუ მის უფლებრივ სტატუსთან დაკავშირებული 

სამართლებრივი ხარვეზების დადგენას. ხოლო, ხარვეზების ადრეულ ეტაპზე (ე..ი. გარიგების 

განხორციელებამდე) დადგენა კი ძალზე მნიშვნელოვანია გარიგების რიგი არსებითი პირობების 

განსაზღვრისათვის, რომელთა შორის ერთერთი უმთავრესია გარიგების ფასი. ამასთანავე, 

კვლევის შედეგად მიღებული ინფორმაცია, შესაძლოა, უფრო კრიტიკული დატვირთვის 

მატარებელი გახდეს, ვინაიდან მასზე დაყრდნობით პოტენციური მყიდველი იღებს არსებით 

გადაწვეტილებას: სურს თუ არა მას საერთოდ გარიგებს დადება კვლევის შედეგად გამოვლენილ 

ხარვეზებისა თუ რისკების გათვალისწინებით? 
 

ბუნებრივია, რომ სამართლებრივი კვლევის განხორციელება კარგად გააზრებულ მიდგომას 

მოითხოვს როგორც პოტენციური მყიდველის, ისე მისი მრჩევლის მხრიდან. აქვე ვიტყვით, რომ 

არსებითია კვლევის გონივრული ვადების დადგენაც, კერძოდ, ეს ვადები არც ძალიან შემჭიდრო-

ვებული უნდა იყოს (დროში კვლევის შემჭიდროვება ხომ ზრდის იმის საფრთხეს, რომ მრჩეველი 

ვერ მოახერხებს მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოძიებასა და კვლევის დასკვნაში მის სატანადოდ 

გაანალიზების) და არც დასაშვებზე ხანგრძლივი (რამაც, მრავალ ნეგატიურ შედეგთან ერთად, 

როგორიცაა წილის/აქციების ფასის მკვეთრი შეცვლა კვლევის დაწყებიდან მისი დასრულებამდე, 

შესაძლებელია სულაც ხელის შეუწყოს გარიგების ჩაშლას). Eმნიშვნელოვანია, აგრეთვე, რომ ამ 

კვლევის ჩატარებაში აქტიურად მონაწილეობდეს გარიგების ობიექტი კომპანია, მისი წარმომად-

გენლებისა თუ აქციონერების სახით33. ეს მოთხოვნა ლოგიკურიცაა, ვინაიდან, ძირითადი ნაკადი 

კვლევის დასკვნაში ასახული ინფორმაციისა ხომ სწორედ კომპანიიდან მოედინება, ხოლო ასეთი 

მონაწილეობისა თუ ხელშეწყობის გარეშე რაიმე სრულფასოვანი კვლევის ჩატარებაზე საუბარიც 

ზედმეტია. ამასთან ერთად, არ უნდა დავივიწყოთ ინფორმაციის ე.წ. “დამოუკიდებელი” 

წყაროები, ანუ, ისეთები საიდანაც ინფორმაციის მიღება, მათი საჯარო ხასიათიდან გამომდინა-

რე, სულაც კომპანიის გარეშე შეიძლება. ძირითადში, ასეთ წყაროთა შორისაა: (1) სამეწარმეო 

რეესტრი, კომპანიის როგორც ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ერთეულის შესახებ საბაზისო 

ინფორმაციის მიღების წყარო; (2) საჯარო რეესტრი, როგორც კომპანიის აქტივების უფლებრივი 

დატვირთვის თუ მათზე არსებული სხვა სამართლებრივი შეზღუდვების თაობაზე ინფორმაციის 

წყარო, და (3) მოვალეთა რეესტრი, რომელიც ასახავს ინფორმაციას იმ პირებზე, რომელთა 

                                                 
2 sityva “seriozulze” mkiTxvelis yuradRebis gamaxvileba SemTxveviTi rodia, vinaidan marTalia iSviaTi 
gamonaklisis saxiT, magram praqtikaSi mainc wavawydebiT xolme iseT SemTxvevebs, rodesac samarTlebrivi 
kvleva saerTod ar tardeba. es ki, ZiriTadSi, oridan erTerTi mizeziT SeiZleba aixsnas: myidvelis 
gulubryvilobiT an garigebaSi iseTi mxareebis monawilebiT, romlebis an urTierTdakavSirebuls pirebs 
warmoadgenen an sakuTriv garigebas araviTari saerTo ar aqvs, ase vqvaT, sufTa biznesTan da, Sesabamisad, 
mxareebsac gacilebiT sxva miznebi amoZravebT, vidre es damkvidrebul normalur biznes saqmianobaSia 
miRebuli.    
3 Tumca, am ukanaksknelTa mxridan,-ufro naklebad 
                                                                                                2 
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მიმართ გასულია ნებაყოფლიბითი აღსრულებისათვის დადგენილი ვადა4. აქვე შეგვიძლია 

დავასახელოთ ე.წ. პარტნიორათა რეესტრიც, რომელიც ასახავს პარტნიორთა წილობრივ 

მონაწილეობას საზოგადოების საწესდებო კაპიტალში5.    
 

თანამდეროვე პრაქტიკამ პოტენციური მყიდველის მიერ სამართლებრივი კვლევის წარმოების 

ალტერნატივაც წარმოშვა და ეს არის არა მყიდველის, არამედ გამყიდველის მიერ წარმოებული 

სამართლებრივი კვლევა, რომელიც გადაეცემა პოტენციურ მყიდველს რისკების შესაფასებლად. 

ცხადია რომ მყიდველის მიერ დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, გამყიდვე–

ლის კვლევა არათუ გამოიყენება გარიგების დოკუმენტების შეთანხმებისას, არამედ, ასეთ კვლე–

ვას მხარეები დაესესხებიან გამყიდველის სახელშეკრულებო პასუხისმგებლობის ფარგლების 

დადგენის მიზნით. ამავდროულად, გამყიდველის სამართლებრივი კვლევის დამკვიდრების 

ალბათობა ქართულ პრაქტიკაში ფაქტობრივად ნულის ტოლფასია (ყოველ შემთხვევაში, ახლო 

მომავალში მაინც) და ეს პესიმიზმი განპირობებულია არამხოლოდ იმით, რომ ეს კვლევა მეტად 

უჩვეულოა. საქმე ისიცაა, რომ: 1) საკუთრივ ქართული კომპანიები არ გამოირჩევიან მაღალი 

ხარისხის გამოცდილებით სრულფასოვანი და ხარისიხიანი კვლევის ჩატარებისათვის, და (2) 

გამყიდველის სამართლებრივი კვლევის დამკვიდრებას ერთი მეტად პრაქტიკული წინაპირობა 

ახლავს: ის ფეხს იკიდებს იმ კვეყანაში, რომლიხ კომპანიებზე ან შესაბამის აქტივებზე ჭარბი 

კონკურენცია არსებობს პოტენციური მყიდველების მხრიდან. სხვაგვარად რომ ავხსანთ, მაშინ 

როდესაც კონკრეტული აქტივი მიმზიდველია და მის შეძენაზე ინტერესს და მზაობას აცხადებს 

სულ მცირე რამდენიმე მყიდველი, გამყიდველს ექმნება ბუნებრივი უპირატესობა, გარიგების 

სწრაფი განხორციელების მიზნით, პრაქტიკულად “აიძულოს” მისთვის საინტერესო მყიდველი 

მიიღის დადებითი გადაწყვეტილება იმის საბაბით, რომ დაყოვნების შემთხვევაში აქტივს სხვა 

დაინტერესებული მყიდველი შეიძენს. ამდენად, საქართველო ვახსენეთ და პრობლემურად 

გვეჩვენება ახლო მომავალში იმგვარი ბიზნესს გარემოს შექმნა ან ისეთი ქართული კომპანიების 

ჩამოყალიბება, რომ მათ შეძენაზე მაღალი კონკურენტული გარემოს არსებობა ხელს შეუწყობდეს 

გამყიდველის სამართლებრივი კვლევის ინსტიტუტის დამკვიდრებას.   
 

ცალკეული რისკების შემცირების კონკრეტული მეთოდები:    
 

გარანიტიები 6:  
 

კონკრეტული გარანტიების განსაზღვრა ნასყიდობის დოკუმენტში დიდად არის დამოკიდებული 

მყიდველის მიერ გარიგებასთან დაკავშირებული ყველა რისკის იდენტიფიცირებაზე. ზოგადი 
                                                 
4 es piroba ar exeba uzrunvelyofil moTxovnis movales 
5 aRsaniSnavia, rom partniorTa reestri gamoiyeneba SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoebasTan mimarTebaSi 

mxolo. aqve davZenT, rom reestris es nairsaxeoba, miuxedavad, misi kanoniT gansazRvru–~li sajaro xasiaTisa, 
realurad sakmao problemebs iwvevs mesame piris mxridan informaciis xelmisawvdomis TvalsazrisiT da am 
mxriv (SeiZleba sakamaToa Tu rasac vambobT), magram wilobriv monawileobaze monacemebTa bazis warmoeba 
saxelmwifo maregistrirebel organiSi rigi TvalsaCino upratesobebiT gamoirCeva. mxolod is garemoeba rad 

kmara, rom ar arsebobs partniorTa reestris erTiani dadgenili forma (an, Tundac, misi ZiriTadi rekviziteb–
is CamonaTvali), rac aseTi reestris formisa da Sinaarsis mravalmxrivi “wakiTxvis” saSualebas iZleva Sps-bis 
mxridan.   
6
 ase vuwodebT Cven qarTulenovan dokumenetebSi im konceftualur cnebas, romelic cnobilia 
rogorc “warranty”.    
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გაგებით, რისკები ორ დიდ კატეგორიად შეიძლება დავყოთ: რისკები, რომლებიც ცნობილია 

მყიდველისათვის (მაგალითად, კომპანიის ბანკისადმი დავალიანება, მიმდინარე დავები 

კომპანიის წინააღმდგედ, ა.შ.) და უცნობი რისკები (ვთქვათ, რამდენად შეესაბამება კომპანიის 

მიერ წარმოებული პროდუქცია მოქმედ კანონმდებლობას, რაზეც პასუხი მხოლოდ კომპანიის 

შეძენის შემდგომ პერიოდში შეიძლება გახდეს ცნობილი ამათუიმ დარღევის აღმოჩენის გამო).  
 

აქვე დავუმატებთ, რომ მორიგი კლასიფიკაცია გარანტიებისა არის მათი დაყოფა ზოგად და 

სპეციფიკურ გარანტიებად.  
 

ზოგადი გარანტიები, მათი სახელწოდებიდან გამომდინარე, ზოგად ხასიათის ბიზნესისა და 

მარეგულირებელი კანონმდებლობის საკითხებზე გამყიდველის მიერ გაკეთებულ დადასტურებ–

ებს ეხება, როგორიცაა კომპანიის ორგანიზებისა და საქმიანობის შესამაბისობა მოქმედ კანონ–

მდებლობასთან, ფინანსური ანგარიშგების სისწორე, ნასყიდობის დოკუმენტში გაკეთებული 

განცხადებების სისწორე და ამ მხრივ არსებითი7 უზუსტობების არარსებობა, ა.შ. ამ ჩამონათვა–

ლიდან კარგად ჩანს, რომ გამყიდველის მხრიდან ამგვარ გარანტიებზე თავშეკავება სრულიად 

ბუნებრივ მიზეზად იქცევა გარიგების ფასის მკვეთრი შემცირებისა ან გარიგების ჩაშლისა. 
 

სხვათაშორის, ზოგადი გარანტიების დატვირთვის მატარებელია საქართველოს სამოქალაქო 

კოდექსი, რომელიც ითვალისწინებს გამყიდველის ვალდებულებას გადასცეს მყიდველს ნივთო–

ბრივად და უფლებრივად უნაკლო ნივთი8. თუმცა, მიგვაჩნია, რომ როგორც ნივთობრივად უნაკ–

ლო9, ისე უფლებრივად უნაკლო10 ნივთის არსის განვითარებაში სამოქალაქო კანონმდებლობა 

საკმაოდ შეზღუდულ საზღვრებს ადგენს, ის ბოლომდე ვერ ითვალისიწნებს თანამდეროვე კორ–

პორაციული გარიგებების მოთხოვნებს11 და, შესაბამისად, უნაკლო ნივთის არსის ხელშეკრუ–

ლების გზით განვრცობა აუცილებელი ხდება.  
 

რაც შეეხება სპეციფიკურ გარანტიების, მათ ჩამონათვალს, ძირითადში, განაპირობებს როგორც 

სამართლებრივი კვლევის შედეგი, ასევე საინფორმაციო წერილის12  შინაარსი.      
 

ასეთუისე, გარანტიების სახელშეკრუელებო ნაწილი უმნიშვნელოვანესია მყიდველის ინტერე–

სების დასაცავად და არსებული რისკების შესამცირებლად. აქვე, ძალზე პრაქტიკულ ხერხად 

მიგვაჩნია დამკვიდრებული მიდგომა, რომლის მიხედვით გამყიდველი ცალკე დანართის ან 

წერილის სახით აკეთებს ჩამონათვალს არსებული რისკებისა13. ეს კი მნიშვნელოვნად ამცირებს 

გარიგების დასრულების შემდგომ ეტაპზე მხარეთა შორის დავის წარმოშობის ალბათობას. 

საინტერესოა, რომ ქართული კანონმდებლობა იმპლიციტურად ცნობს ასეთი საინფორმაციო 

                                                 
7 igive “materialuri” (material). 
8 muxli 487. 
9 nivTobrivad unaklo nivTis xarisxi an winaswar unda iyos SeTanxmebuli, an aseTi nivTi vargisi unda iyos 
Cveulebrivi sargeblobosaTvis (muxli 488). 
10 uflebrivad unaklo nivTi niSnavs imas, rom aseT nivTze arc mesame pirTa pretenziebi arsebobs da arc raime 
uflebebi Tu SezRudvebia registrirebuli reestrSi (muxli 489).  
11 es albaT obieqturi xarvezicaa. 
12 ixileT imave gverdze. 
13 aq saubaria e.w. disclosure letter-ze, romelsac qarTul versiaSi SeiZleba ewodos “sainformacio werili”.   
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წერილის შედგენის დასაშვეობას გამყიდველის მიერ, როდესაც ის ამბობს რომ ნებისმიერი 

შეთანხმება გამყიდველის პასუხისმგებლობის შეზღუდვისა ან გამორიხცვის შესახებ ჩაითვლება 

ბათილად, თუ გამყიდველი განზრახ დუმდა ნივთის ნაკლზე14.   
 

აქვე საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს, რომ მეტწილად გარანტიების ამოცანაა მყიდველისათვის 

უცნობი რისკებისგან თავის დავცა, მაშინ როდესაც ცნობილ რისკებთან მიმართბეაში 

პრაქტიკული კუთხით გაცილებით ეფექტიანია გარიგების დასრულების (ასევე, შეიძლება 

ეწოდოს “გარიგების დახურვა”, მაგრამ “გარიგების დასრულება”15 უფრო გამართულად 

მიგვაჩნია) წინაპირობებისა16 და ზიანის ანაზღაურების ვალდებულების გამოყენება17. ამ ორზე კი 

საუბარია ოდნავ მოგვიანებით გვექნება.    
 

გარანტიებზე მუშაობისას არსებითია, ასევე, მათი მოქმედების ხანგრძლივობის, ფარგლების და 

სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების ხელშეკრულებაში განასზვრა. 
    

ნასყიდობის ფასი გადახდა:  
 

ამ მხრივ არაერთი მეთოდი არსებობს, მაგრამ ჩვენ ყურადღებას გავამახვილებთ მხოლოდ 

ისეთებზე, რომელთა გამოყენება ქართულ რეალობაში შესაძლებლად მიგვაჩნია როგორც 

პრაქტიკული, ისე სამართლებრივი თვალსაზრისით. 

 

ასე მაგალითად, შესაძლებელია ნასყიდობის ფასის თანდათანობით, ტრანშების მიხედვით 

დაფარვა18. ბუნებრივია, ფასის თანდათანობით დაფარვა საჭიროებს მხარეთა შეთანხმებას, 

მაგრამ თუ ასეთი შეთანხმება მოხერხდა, ის განსაკუთრებით მისაღებია მყიდველისათვის19. საქმე 

ისაა, რომ ამით მყიდველს საშუალება ეძლევა აკონკტროლოს კომპანიის ზრდისა და კომპანიაში 

მისი ინტეგრირების პროცესი; ხოლო. რაიმე მოულოდნელი უსიამოვნების შემთხვევაში, მას 

შეუძლია მიიღოს დროული გადაწყვეტილება კომპანიაში თავისი წილის/აქციების გაყიდვაზე. 

 

გარიგების ფასის დაფარვის სხვა გავრცელეულ ფორმებს შორის ქართულ სინამდვილეში ასევე 

დასაშვებია ე.წ. “ესქროუ”20  ანგარიშისა და “დამატებითი საფასურის”21  ფორმულის გამოყენება.  

 

ესქროუს არსი და დანიშნულება ზოგადად ცნობილია, მაგრამ მაინც მოკლედ აღვნიშნავთ, რომ ამ 

მიდგომით ხდება ნასყიდობის ფასის მთლიანად ან ნაწილობრივ ესქროუზე განთავსება გარკვე–

ული ვადით და თანაც იმ პირობით, რომ ამ ვადის ხანგრძლივობა საკმარისი იყოს დაფარულ 

                                                 
14 saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi, muxli 497, 
15 damkvidrebuli praqtikis mixedviT, “garigebis dasrulebaSi” arsebiTad moiazreba myidvelis mier fasis 
gadaxda SeZenil aqtivSi. 
16 e.w. conditions precedent. 
17 e.w. indemnity. 
18 saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi mas “ganvadebiT nasyidobas” uwodebs (muxli 505). 
19 cxadia, rom yovel konkretul SemTxvevaSi sagangebo Seswavlis sagani unda gaxdes safasuris TandaTanobiTi 
dafarvis sagadasaxado mxare.                                                                                                            
20 vfiqrobT, rom am angariSis funqcionaluri daniSnulebidan gamomdinare, mas aseve SeiSoeba ewodos 
“droebiTi sadepozito angariSi”; Tumca, es is gamonaklisi SemTxvevaa rodesac mizanSewonilad migvaCnia mas 
kvlavindeburad “esqrou” vuwodoT am angariSis aseTad sabanko praqtikaSi gavrcelebis gamo. 
21 e.w. “earn-out”. 
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ვალდებულებებთან დაკავშირებული რისკების გამოვლენისათვის. ხოლო, ასეთი რისკების გამო–

ვლენისას, მყიდველისათვის საბოლოოდ გადასახდელი ფასი რისკის შესაბამისად შემცირდება. 
 

საერთოდ უნდა აღნიშნოს, რომ ქართული ბანკების მხრიდან, - ხოლო ჩვენს პრაქტიკაში ესქროუს 

გამოყენების რამდენიმე შემთხხევა სწორედ ქართულ ბანკში ესქროუს ანგარიშის გახსნას 

უკავშირდებოდა, - ესქროუს მიდგომის რეალიზება არცთუ უმტკივნეულო პროცესია. აქ თავს 

იჩენს რიგი სირთულეებისა, რომლებსაც შემდეგნაირად განვაზოგადებდით: 1) ბანკებისათვის 

პრობლემურია იმასთან “შეგუება”, რომ ესქროუს ანგარიშზე შეთანხმება არის გარიგების 

დამხმარე და არა ძირიდათი დოკუმენტი, რომ ის ხელს უნდა უწყობდეს გარიგების 

მიმდინარეობას და არა აბრკოლებდეს მას (თუნდაც, უნებლიედ); შედეგად ბანკების ამგვარი 

მიდგომისა, ესქროუს შეთანსმების პირობებზე მოლაპარაკება ჭიანურდება, რამაც შესაძლოა 

საერთოდ უარი ათქმევინოს მხარეებს ამ მეტად მოხერხებულ ფორმაზე საბოლოო 

ანგარიშსწორებისა; (2) ბანკების მიერ დასახელებული საკომისიო, როგორც საზღაური ესქროუთი 

მომსახურებაზე, შეუსაბამოდ მაღალია და საკომისიოს გონივრულ ზღვრამდე შემცირება 

მხარეთა დიდ ძალისხმევას მოითხოვს. 

 

აგრეთვე, საინტერესოდ მიგვაჩნია “დამატებითი საფასურის” ფორმულის გამოყენება, რომლის 

მიხედვით ნასყიდობის ფასის ოდნობის საბოლოო განსაზღვრა წარმოებს გარიგების 

დასრულების შემდგომ გარკვეულ პერიოდის მანძილზე კომპანიის მუშაოაბის შედეგებზე 

დაყრდნობით: თუ ეს შედეგები დადებითია და პასუხობენ მხარეთა მიერ წინასწარ დადგენილ 

კრიტერიუმებს, გარკვეული ფორმულის მიხედვით შესაძლებელი ხდება ნასყიდობის ფასის 

ზრდა ან, პირიქით, მისი კლება გამოვლენილი ზიანისა თუU სხვა უარყოფითი ფაქტორების 

გათვალისწინებით. ვფიქრობთ, რომ ამგვარი მეთოდი წესით უნდა პასუხობდეს ორივე მხარის 

ინტერესებს. ასევე, რეალობაა, რომ ქართულ მხარესთან მიმართებაში “დამატებითი საფასურის” 

ფორმულის გამოყენება, ჩვენი აზრით, ვერ გამოდგება ანგარიშსწორების მისაღებ მეთოდად 

ახლო პერსპექტივაში, ვინაიდან მის გამოყენებას სჭირდება, სულ მცირე გარიგების ობიექტად 

კარგად ორგანიზებული კომპანია და შესატყვისი მაღალი სპეციალური ცოდნის მქონე 

ადგილობრივი პარტნიორი მხარე.             
 

გარიგების დასრულების წინაპირობები: 
 

მაშინ, როდესაც მყიდველისთვის ცნობილია კონკრეტული რისკების თაობაზე, მან შეიძლება 

მიმართოს ნასყიდობის ხელშეკრულებაში ე.წ. გარიგების დასრულების წინაპირობების ასახვას 

მეთოდს (განსაკუთრებით, მაშინ თუ ესათუის რისკი არსებითი (მატერიალური) ხასიათისაა). 

სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მყიდელის მიერ ფასის გადახდის საბოლოო თარიღამდე და, სწორედ 

რომ გადახდის მიზნით, გამყიდველი ვალდებული აღმოფხვრას რისკი შესაბამისი ხარვეზების 

გასწორების გზით.  

 

სამოქალაქო კანონმდებლობა ამ საკითხზე მხოლოდ ზოგადად მიახლოვებულ დებულებას 

გვთავაზობს, რომლითაც ნივთის გაყიდვის შემთხვევაში საუბრობს გამყიდველის მიერ ნაკლის 

გამოსწორების ვალდებულებაზე22  და ეს დებულება მართლაც რომ არასაკმარის საფუძველს 
                                                 
22 saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi, muxli 490.1. 
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ქმნის საკითხის გაშლისათვის. საქმე ისაა, რომ კანონი საუბრობს უკვე “გაყიდულ ნივთზე” და 

პრაქტიკულად არ ეხება უფლებრივი ნაკლის მქონე ნივთის სპეციფიკას. ვფიქრობთ, რომ ვერც 

“პირობითი გარიგებანი”-ს თავი 23ვერ გამოდგება გარიგების დასრულების წინაპირობების 

საკანონმდებლო საფუძვლად, ვინაიდან აღნიშნული თავი განსხავევბულ ამოცანას ისახავს.   
 

აღსანიშნავია, რომ თუ რისკის აღმოფხვრა ვერ მოხერხდება გარიგების დასრულებამდე, მყიდვე–

ლის შეხედულებისამებრ და მხარეთა შეთანხმებით, გამყიდველს ეკისრება ვალდებულება გაას–

წოროს ხარვეზი გარიგების დასრულებიდან დროის გარკვეული პერიოდისUგანმავლობაში. ამ 

შემთხვევაში  უკვე საუბარია არა წინაპირობაზე, არამედ გარიგების დასრულების შემდგომ 

პირობაზე24. როგორც წესი, ასეთი რისკი, მისი გამოსწორების “გადავადების” პირობით, არ უნდა 

ატარებდეს არსებით (მატერიალურ) ხასიათს.  
 

პირობები25 :  
 

ჩვენ კარგად გვაქნს გაცნობიერებული, რომ, შემოთავაზებული ქართული სახელწოდება იმ 

ქმედებებისა, რომელთა განხორციელებას ან განხორციელებაზე უარის თქმას ცალკე 

ვალდებულებად კისრულობს გამყიდველი, ვერ არის ბოლომდე გამართული.  

 

ამ სტატიაში კი მხოლოდ მოკლედ აღვნიშნავთ, რომ პირობები, გამომდინარე მათი მოქმედებაში 

ან უმოქმედობაში გამოვლენისა, იყოფა პოზიტიური ან ნეგატიური პირობების ორ დიდ ჯგუფად. 

მთავარია, აგრეთვე, კი მათი მიზანი: ხელშეკრულებაში პირობების მოშველიებით მყიდველი 

თავს იცავს იმ მოულოდნელობებისაგან, რასაც შეიძლება ადგილი ჰქონდეს გამყიდველის 

მხრიდან გარიგებაზე ხელმოწერის დღიდან გარიგების დასრულებამდე. 

 

პრაქტიკაში, როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატირუი პირობების სტანდარტული ჩამონთვალის 

მინიმუმი არსებობს, რომლის განვრცობა ხდება გარიგების სირთულისა და კომპლექსურობის, 

ისევე როგორც შესაძენი კომპანიის საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე. ამიტომ, ყოველი 

კონკრეტული გარიგება ამ მხრივ ცალკე მაგალითს წარმოადგენს.     
 

ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება:      
 

ნასყიდობის დოკუმენტში ამ საკითხისადმი მიძღვნილი ნაწილი ძალზე მნიშვენლოვანია. მისი 

უმთავრესი დანიშნულებაა მყიდველის დაცვა ისეთი რისკებისგან, რომელთა აღმოფხვრა 

გარიგების დასრულებამდე შეუძლებელია (მაგალითად, მიმდინარე სასამართლო დავა ვერ 

სრულდება საკუთრივ გარიგების დასრულებამდე).  

 

ასეთ პირობებში, მხარეები ითვალისიწნებენ გამყიდველის ვალდებულებას გარანტირებულად 

აუნაზღაუროს მყიდველს კონკრეტული ვალდებულების დარღვევის შედეგად მიღებული ზიანი. 

ამისათვის, მყიდველს მხოლოდ ევალება, რომ დაამტკიცოს ზიანის დადგომის ფაქტი, რასაც 

ავტომატურად უნდა მოჰყვეს ანაზღაურების ვალდებულების განხორციელება. 

                                                 
23 samoqalaqo kodeqsi, kari meore, Tavi mexuTe. 
24 e.w. post-completion covenant. 
25 e.w. covenant. 
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ჩვენი აზრით, ასევე მნიშვნელოვანია ვახსენოთ, რომ განსაკუთრებით ანგლო-საქსური იურის-

დიქციები ზიანის არაერთ ნაირსახეობას ითვალისწინებენ26  და ყოველი კონკრეტული ნაირსახე-

ობის შემთხვევებში ზუსტი პარალელის გავლება ქართულ სამართალთან როდია შესაძლებელი. 

თუ რამდენიმე მათგანის სახელწოდებიდან გამოვალთ, მივიღებთ გარკვეულ წინააღმდეგობა 

ქართული სამოქალაქო სამართლის იხედვით ზიანზე არსებულ დებულებებთან27. ამდენად, 

ჩვენი აზრით, ვიდრე ამათუიმ სახელშეკრულებო დებულების სახელწოდებიდან გამომდინარე 

მის ქმედითობაზე დასკვნებს გავაკეთებთ, აუცილებელია თვით დებულების შინაარსის 

შესწავლა შესაძლოა წინააღმდეგობების არსებობისა თუ არარსებობის დასადგენად. სწორედ 

ამგავრი წაკითხვის შედეგად შეიძლება აღმოვაჩინოთ, რომ ერთობ ბუნდოვანი სახელწოდების 

მქონე consequential damages თავისი არსით სხვა არაფერია, თუ არა ქართული სამართლით 

გათვალისწინებული პირგასამტეხლო.  

 

ლოგიკური იქნებოდა იმის თქმაც, რომ ქართული ვალდებულებითი სამართლის შესაბამისი 

დებულებები არ წარმოადგენენ ქართული სამართლის ძირითად პრინციპებს. ამდენად, მათ არა 

აქვთ ის იმპერატიული ბუნება, რომელიც შექმნიდა საფუძველს მათი უპირობო გამოყენებისა 

მაშინაც კი, როდესაც კონკრეტული გარიგება არაქართული სამართლის იმართება; შესაბამისად, 

ვერც რაიმე პოტენციურ წინააღმდეგობაზე იქნებოდა საუბარი. ალბათ, ეს ის ლოგიკაა, რომელიც 

სასამართლოს მიერდაც იქნება გაზიარებული, თუმცა, ლოგიკა  ჯერჯერობით ლოგიკად რჩება 

და ამ მხრივ არსებულ ეჭვებს მყარი და ცალსახა არგუმენტაციის მქონე სასამართლო პრაქტიკა 

თუ გააქარწყლებდა.    

 

დასასრულს, საჭიროდ მივიჩნევთ ხაზგასმას იმისა, რომ ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება 

ნასყიდობის დოკუმენტით უნდა დაეკისროს არსებულ პარტნიორებს (აქციონერებს) და არა 

კომპანიას. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მივიღებთ ისეთ სურათს, როდესაც მყიდველი ფაქტობრი-

ვად აფინანსებს ზიანის ანაზღაურების ვალდებულების მიხედვით წარმოებულ გადახდას 

კომპანიის კაპიტალში მისი სამომავლო წილის პროპორციულად. 
     

ბიზნესიდან გასვლა: 

 

დღესდღეობით, “ნოუ-ჰაუს” უკვე მეტად აღარ წარმოადგენს მყიდველისათვის მიცემული 

რჩეევა, რომ გარიგების დასაწყისშივე მან უნდა იფიქროს შესაძენი ბიზნესიდან გასვლის 

ოპტიმალურ სამართლებრივ გზებზე. ასეთი მიდგომა სოლიდურ მყიდველს ახასიათებს და, 

ამდენად, გარიგების დასაწყისშივე ბიზნესიდან გასვლის შესაძლო სტრუქტურიზება სწორედ 

                                                 
26 magaliTisaTvis, sakmarisia vaxsenoT (da, sjobs maT “inglisurenovan versiaSi) iseTebi, rogorebicaa: actual 

damages, consequential damages, exemplary (punitive) damages, expectation damages, incidental damages, liquidated damages. 
27 ase magaliTad, saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis Tanaxmad, valdebulebis darRvevisas kreditori moiTxovs 
zianis anazRaurebas movalisagan mxolod ganzrax an gaufrTxilebeli moqmedebiT miyenebuli zianisaTvis, Tu 
sxva ram ar gamomdinareobs valdebulebs arsidan (muxli 395.1); amasTanave, ziani anazRaurdeba ara mxolod 
faqtobtirivad damdgari qonebrivi danaklisisaTvis, aramed miuRebeli SemosavlisTvisac (muxli 411), iseve 
rogorc, anazRaurebas eqvemdebareba mxolod is ziani, romelic movalisaTvis winaswar iyo savaraudo da 
warmoadgens zianis gamomwvevi moqmedebis moqmedebis uSualo Sedegs (muxli 412); amasTanave, zianis odenobis 
gansazRvrisas mxedvelobaSi misaRebia is interesic, romelic kreditors hqonda valdebulebis jerovani 
Sesrulebis mimarT, xolo odenobis dasadgenad damatebiT mxedvelobaSi miiReba xelSekrulebis Sesrulebis 
dro da adgili (muxli 414).   
                                                                                                        8    



2009 წ., ვიქტორ ყიფიანი, პარტნიორი                                 www.mkd.ge                                                                        e-mail: info@mkd.ge 

 
 

რომ მყიდელის განზრახულობათა სერიოზულობაზე მიუთითებს; ხოლო, შესაბამისი გზების 

გარიგების დოკუმენტში დაფიქსირება ისევდაისევ რისკების მინიმიზაციას ემსახურება. 
 

იმის გათვალისწინებით, რომ ბიზნესიდან გასვლა ისევე ხელსაყრელი უნდა იყოს მყიდველისა-

თვის, როგორც მისი შეძენა, განასხვავებენ ე.წ. “თეგ-ელონგ”28  და “დრეგ-ელონგ”29 დებულებებს30. 
 

ასე მაგალითად, “თეგ-ელონგის” ძალით, მყიდველი, როგორც პარტნიორი (აქციონერი), 

უფლებამოსილია მოითხოვოს საკუთარი წილის (აქციების) გაყიდვა იმავე შემძენზე და იგივე 

ფასითა და პირობებით, როგორც ეს სხვა პარტნიორების (აქციონერების) შემთხვევაში ხდება; 

“დრეგ-ელონგთან” დაკავშირებით კი, ამ უფლების მქონე პარტნიორი (აქციონერი) 

უფლებამოსილია მოსთხოვოს დანარჩენ პარტნიორებს მათი წილის (აქციების) გაყიდვა იმავე 

შემძენზე და იგივე ფასითა და პირობებით, როგორც ეს “დრეგ-ელონგის” უფლების პარტნიორის 

(აქცინერის) შემთხვევაში ხდება. 
 

ამდენად, ორივე უფლების ძირითადი ფუნქციაა კომპანიის პარტნიორთა (აქციონერთა) 

კომპანიის საწესდებო კაპიტალში ინტერესების სრულად რეალიზება; შედეგად, შესაძლებელი 

ხდება თავიდან იქნეს აცილებული გასაყიდი წილის (აქციების) ღირებულების დაქვეითება 

(შემცირება), რაც ინტერესთა ნაწილობრივ რეალიზებას ახასიათებს. ამდენად, “თეგ-ელონგისა” 

და “დრეგ-ელონგის” უფლებებზე დაყრდნობით მყიდველი აღწევს მის საკუთრებაში 

გადასასვლელი წილის (აქციების) ლიკვიდურობას სამართლებრივ უზრუნველყოფას. 
 

დამატებითი ფორმა ბიზნესიდნ გასვლისა უკავშირდება აქციების საჯარო შეთავაზებას მათი 

ბირჟაზე სავაჭროდ პირველადი განთავსების გზით (“პირველადი საჯარო შეთავაზება”)31. 

მართალია ეს ფორმა ძალზე გამორჩეულია თავისი უნიკალურობითა და სამართლებრივი 

თემების კომპლექსურობით, ჩვენ გადავწყივტეთ ამ სტატიაში მხოლოდ ამ ფორმის მოკლე 

მოხსენიებით შემოვიფარგლოთ, ვინაიდან: 1) საკუთრივ, პირველადი საჯარო შეთავაზება ცალკე 

პუბლიკაციის საგნად მოვიაზრებთ ფორმის გამორჩეულობის გამო, და 2) ქართული კომპანიების 

შემთხვევაში ამ ფორმის მოშველიებით ბიზნესიდან გასვლა იმდენად დაბალი ალბათობისაა, 

რომ ამ ეტაპზე მისი განხილვა ზედმეტად მიგვაჩნია (თუმცა, ჩვენს პრაქტიკაში გვქონია შეხება 

ნასყიდობის ისეთ დოკუმენტებთან, რომლებიც ითვალისწინებდნენ მყიდველის მიერ 

“პირველადი საჯარო შეთავაზების” ფორმის რეალიზებით ბიზნესიდან გასვლას).      
 

ზოგიერთი დასვნითი მოსაზრება:   

 

სტატიის დასასრულს გვსურს გავაჟღერით რამდენიმე მოსაზრება, რომელთა პრაქტიკული 

გატარება ხელს შეუწყობდა როგორც კომპანიების შეძენასა და გაერთიანებზე გარიგებათა 

                                                 
28 e.w. Tag-along. 
29 e.w. Drag-along. 
30 Cven gadavwyviteT ar veZeboT am terminebis Sesatyvisi qarTuli saxelwodebebi, vinaidan, jer erTi, aseTi 
zusti saxelwodebebis moZebna praqtikulad unayofo mcdelobaa, xolo, garda amisa, swored mocemuli 
inglisurenovani terminebi imdenad kargad da naTeli SinaarsiT arian damkvidrebuli biznes samarTalsa da 
praqtikaSi, rom maTi “Targmna” mxolod dabneulobas gamoiwvevda mkiTxvelSi.   
31 e.w. Initial Public Offering. 
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სრულყოფას, ასევე ამგვარ გარიგებებთან დაკავშირებული იურიდიული პრაქტიკისა და 

მომსახურების განვითარებას.  
 

ამოსავალ წერტილად ამ სიკეთეების მისაღწევად, მიგვაჩნია იურიდიული სწავლების 

პროგრამაში შესაბამისი სპეცკურსის დანერგვა. ეს მით უფრო აუცილებელია, რომ საქართველოს 

მსოფლიო პროცესებში ინტეგრირების კვალდაკვალ, ქყვეყანას და მის ბიზნეს პროცესებს 

სჭირდება ისეთი კადრები, რომლებიც თანაბარი სტატუსით ითანამშრომლებენ მათ დასავლელ 

კოლეგებთან და გარიგების მსველობაში ავტონომიური და რეალური ღირებულების მქონე 

როლს შეასრულებენ. სხვას რომ თავი დავანებოთ, ეს პროფესიული ღირსების საკითხია და, ამ 

მხრივ, ქართულ იურიდიულ პროფესიას და მოქმედ ფირმებს გაცილებით მეტი ევალებათ, რომ 

ხელი შეუწყონ საჭირო მიმართულებით აუცილებელი ღონისძიებების გატარებას. ასეთ 

ღონისძიებათა შორის, პირველ რიგში, უმაღლეს სასწავლებლებთან და და სტუდენტობასთან 

კონტაქტია. 
 

აგრეთვე, ვფიქრობთ, რომ ურიგო არ იქნებოდა აღნიშნულ გარიგებებთან დაკავშირებული 

იურიდიული პროცედურების, ისევე როგორც მატერიალური თუ სხვა სამართლებრივი 

საკითხების, ერთიან საკანონმდებლო აქტში თავმოყრა. ასეთი პრეცედენტი რამდენიმე ქვეყანაში 

არსებობს და, ალბათ, ჩვენშიც ამ საკითხზე სპეციალური აქტის არსებობა მხოლოდ სწორ 

აქცენტებს მოახდენდა ბიზნესის განვითარებისათვის ქვეყანაში ჯანსაღი ინვესტიეციების 

შემოდინების სამართლებრივი უზრუნველყოფისათვის; ეს კი, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობდა 

ქართულ კორპორაციული სამართლის ახალ საფეხურზე გასვლას, მისი როგორც თეორიულ, ისე 

პრაქტიკულ ნაწილში.    
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