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აბსტრაქტი 
 

 

ნაშრომი ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს ეხება როგორიცაა კაპიტალურ 

საზოგადოებაში პარტნიორის პირადი პასუხისმგებლობის დადგომის 

შესაძლებლობა. 

სამაგისტრო ნაშრომის მიზანს და მისი კვლევს საგანს წარმოადგენს 

კაპიტალურ საზოგადოებებში პარტნიორის პასუხისმგებლობის ცნება, მისი 

მნიშვნელობა და მასთან დაკავშირებული პრობლემური საკითხები. 

როდესაც ჩნდება საზოგადოების ვალდებულება მესამე პირის მიმართ 

და დგება პარტნიორის პირადი პასუხისმგებლობის საკითხი. საქმე წყდება 

სასამართლოში. საქართველოში პარტნიორთა პასუხისმგებობა ძირითადად 

რეგულირდება კანონით მეწარმეთა შესახებ. 

ქართული კანონმდებლობა მწირია და შეიძლება ითქვას, რომ არ არის 

სრულყოფილი, მაგალითად არ იცნობს გამჭოლი პასუხისმგებლობის 

დეფინიციას, მაგრამ სასამართლო პრაქტიკის განხილვის   შემდეგ 

შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არსებული კანონმდებლობის პირობებში 

შესაძლებელია ქართული კორპორაციის საფარველში შეღწევა და 

სასაურველი სამართლიანი შედეგის დადგომა კრედიტორისთვის. 

კვლევის მიზანი არის გამოიკვეთოს საკანონმდებლო ნორმების 

უარყოფითი მხარეები, რომლებმაც შესაძლოა კაპიტალური საზოგადოებისა 

და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას ხელი შეუშალონ. 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

 

The article is dealt with the important question that is the opportunity for the 
capital partner to face the personal liability. 

 The goal and the subject of investigation of the article is the concept, 
significance and problematical questions of the liability of the partner in the capital 
society.  

 When there is a society obligation towards the third part and there is the 
personal liability of the partner the case is determined in the court. Generally the 
question of the liability of the partners is regulated by the Law of Georgia on 
Entrepreneurs.  

 There is not much information in the Georgian law about this question and 
we may say it’s not even perfect. For example Georgian law doesn’t say anything 
about the definition of the cross liability. But if we discuss the practice of the 
Georgian court we can say that by the existing legislation in Georgia it is possible 
to be in the skin of the Georgian corporation and to get the desired, fair result for 
the creditor.  

 The goal of the research is to find the negative sides of the legal norms that 
can interfere the development of the capital society and economical things in the 
country.  
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