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    აბსტრაქტი 

    საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად საწარმოს უფლება აქვს 

დაარსოს ფილიალები (წარმომადგენლობები). Filialis ლათინური სიტყვაა და 

შვილობილს ნიშნავს. ფილიალი საწარმოსგან განცალკევებული ერთეულია, მისი 

მიზანია საწარმოს საქმიანობის სფეროს გაფართოება, მისი წარმომადგენლობა, იგი 

ურთიერთობებში არ გამოდის თავისი სახელით, არც პასუხისმგებლობა ეკისრება 

დამოუკიდებლად, ფილიალი ასევე არ წარმოადგენს იურიდიულ პირს, თუმცა მისი 

მნიშვნელობა ძირითადი საწარმოსთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია. საქართველოში 

ფილიალის შესახებ კანონმდებლობამ, საკმაოდ ბევრი ცვლილებაგანიცადა რასაც 

აუცილებლად განვიხილავთ. ცვლილებების მიუხედავად მაინც დარჩა საკითხები 

რომელთა ზუსტ განმარტებას კანონმდებლობა არ განიხილვავს. 

    წინამდებარე სამაგისტრო ნაშრომის ძირითადი მიზანია საზოგადოების ფილიალის 

სამართლებრივი ბუნების, მისი ძირითადი ნიშნების გამოკვლევა. იმ საკანონმდებლო 

ხარვეზების გამოაშკარავება და აღმოფხვრის საჭიროებისაკენ საზოგადოების 

ყურადღების მიპყრობა, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია. მეწარმეთა შესახებ 

კანონისა და იმ საერთაშორისო სამარათლის კანონმდებლობის შესაბამისად, რაც 

აღნიშნულ საკითხს შეეხება. ფილიალის მთავარი ნიშნებისა და მისი არსის განხილვა და 

მისი გამიჯვნა ძირითადი საწარმოსგან, რათა არ მოხდეს საწარმოსა და საწარმოს 

ფილიალის არევა ერთმანეთში. განხილულ იქნება ფილიალის რეგისტრაციის ფაქტი და 

ის მთავარი მახასიათებლები რაც განასხვავებს იურიდიული პირის რეგისტრაციასგან.  
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Abstract 

The current legislation of Georgia the enterprise has the right to establish branches 
(representations). Filial is a Latin word and means adopted. Filial is enterprise separate unit, it 
aims to expand the sphere of activity of the enterprise, as well as representation of enterprise. 
Branches dose nota have its’ own name in the relations, neither nor is responsible for 
independently. It also does not represent a legal entity, but his value to the enterprise is quite 
important. In the legislation of Georgia there are quite a lot of changes which should be 
considered. Despite the changes still left the issues that legislation does not have legal definition. 

    The main goal of this thesis is the nature of the legal branch, the main features of the study. 
In the detection of defects, eliminating the need to attract public attention, which is quite 
important. According entrepreneurs Law and the international law, it deals with this issue. 
Discussions of the main things of branch as the substance, separation from the core of the 
enterprise, to avoid confusion between the enterprise and the enterprise branch. The focus will 
be on the registration of the branch and the main characteristics which distinguish it from the 
legal entity. 
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