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გამოყენებულიშემოკლებები 
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აბსტრაქტი 
 

წინამდებარე ნაშრომის მიზანია დერივაციული სარჩელის შესწავლა. 

განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებულია დერივაციული სარჩელის 

მნიშვნელობასა და როლზე საკორპორაციო სამართალში. განხილულია ის ძირითადი 

მახასიათებლები, რაც განასხვავებს აღნიშნული ტიპის სარჩელს სხვა სახის 

სარჩელებისგან. ასევე გაანალიზებულია ის გარემოებები და წინაპირობები რა 

შემთხვევებშიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას დერივაციული სარჩელი, როგორც 

აქციონერთა უფლებების დაცვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სამართლებრივი 

ბერკეტი. ნაშრომი მოიცავს დერივაციული სარჩელის მომწესრიგებელი 

საკანონმდებლო ნორმების ანალიზს ქართულ საკორპორაციო სამართალში, რის 

შედეგადაც წარმოდგენილია გარკვეული რეკომენდაციები, რაც სასურველია 

გაითვალისწინოს ქართველმა კანონმდებელმა. 
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Abstract 
 

The purpose of this paper is to study the derivative suit. Particular attention is paid to the 

importance of derivative suit and its role in corporate law. There are considered the main 

characteristics that distinguish the suit of this type from other types of suits.Also 

circumstances and conditions were analyzed, in which cases a derivative suitcould be used as 

one of the most important legal leverage to protectof shareholder rights. The paper contains 

the analysis of the legislationregulating diversion suits in the corporate lawof Georgia. Based 

on this certain recommendations were presented, which are desirable to be considered by 

the Georgian legislation. 
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