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ფასს 15-ის - ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული 
ხელშეკრულებებიდან - შესწორებები 

შეიცვალა 26-ე, 27-ე და 29-ე პუნქტები. გაუქმებული ტექსტი გადახაზულია, ხოლო ახალი ტექსტი 
ხაზგასმულია ქვემოდან. 28-ე და 30-ე პუნქტები არ შეცვლილა,  ამ დოკუმენტში ჩართულია  მხოლოდ  
ციტირების გაადვილების მიზნით. 

 

 განსხვავებული საქონელი ან მომსახურება 

26. ხელშეკრულების შინაარსიდან გამომდინარე, დაპირებული საქონელი და მომსახურება, 
სხვასთან ერთად, შეიძლება მოიცავდეს:  

ა) საწარმოს მიერ წარმოებული საქონლის გაყიდვას (მაგალითად, მწარმოებლის მარაგი);  

ბ) საწარმოს მიერ შეძენილი საქონლის გადაყიდვას (მაგალითად, საცალო ვაჭრობის 
საწარმოს საქონელი); 

გ) საწარმოს მიერ შეძენილ საქონელზე ან მომსახურებაზე უფლებების გადაყიდვას 
(მაგალითად, ბილეთის გადაყიდვა საწარმოს მიერ, რომელიც მოქმედებს როგორც 
მარწმუნებელი, როგორც ეს აღწერილია ბ34–ბ38 პუნქტებში); 

დ) ხელშეკრულებით შეთანხმებული დავალების (ან დავალებების) შესრულება 
მომხმარებლისთვის;  

ე) ისეთი მომსახურების გაწევას, რომელიც გულისხმობს საქონლის ან მომსახურების 
მიწოდებისთვის მზადყოფნას (მაგალითად, პროგრამული უზრუნველყოფის  
სიახლეების, რომლებიც წინასწარ არ არის განსაზღვრული (ცნობილი) და მათი 
მიწოდება გათვალისწინებულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ასეთი სიახლეები 
ხელმისაწვდომი გახდება), ან მომხმარებლისთვის საჭირო საქონლის ან მომსახურების 
მიწოდებას მის მიერ დადგენილი წესით და ვადებში; 

ვ)  ისეთი მომსახურების გაწევას, რომელიც გულისხმობს საქონლის ან მომსახურების 
გადაცემას სხვა მხარის მომხმარებლისთვის (მაგალითად, როდესაც საწარმო მოქმედებს 
როგორც რწმუნებული, როგორც ეს აღწერილია ბ34–ბ38 პუნქტებში);  

    ზ) უფლებების გადაცემა მომავალში გადასაცემ საქონელზე ან მომსახურებაზე, რომლის 
გაყიდვა, ან თავისი მომხმარებლისთვის მიწოდება შეუძლია მომხმარებელს  
(მაგალითად, საწარმო, რომელიც რაიმე პროდუქტს ყიდის საცალო მოვაჭრეზე, 
დამატებითი საქონლის ან მომსახურების გადაცემას ჰპირდება იმ ფიზიკურ პირს, 
რომელიც საქონელს იძენს საცალო მოვაჭრისგან); 

  თ) აქტივის მშენებლობა, წარმოება ან გაუმჯობესება მომხმარებლის სახელით; 

  ი) ლიცენზიების გაცემა (იხ. პუნქტები ბ52–ბ63ბ); და 

  კ) დამატებითი საქონლის ან მომსახურების შეძენის არჩევანის უფლების გადაცემა 
(როდესაც ამგვარი სახელშეკრულებო პირობები მომხმარებელს უზრუნველყოფს 
არსებითი უფლებით საქონელზე ან მომსახურებაზე, როგორც ეს აღწერილია  ბ39–ბ43 
პუნქტებში). 

27. მომხმარებლისთვის დაპირებული საქონელი ან მომსახურება იმ შემთხვევაში მიიჩნევა, რომ 
განსხვავებულია, თუ დაკმაყოფილებულია ქვემოთ ჩამოთვლილი ორივე კრიტერიუმი: 

ა) მომხმარებელს საქონლიდან ან მომსახურებიდან სარგებლის მიღება შეუძლია 
განცალკევებით, ან მომხმარებლისთვის ადვილად ხელმისაწვდომ სხვა რესურსებთან 
ერთად (ე.ი. შესაძლებელია საქონლის ან მომსახურების გამოცალკევება); და 
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ბ) საწარმოს დაპირება, მომხმარებელს გადასცეს საქონელი ან მომსახურება, ხელშეკ-
რულებით გათვალისწინებული სხვა პირობებისგან განცალკევებით იდენტიფი-
ცირებადია (ე.ი. საქონელი საქონლის ან მომსახურებაის გადაცემის დაპირება განსხვავე-
ბულია ხელშეკრულების კონტექსტში). 

28. იმ  შემთხვევაში მიიჩნევა, რომ მომხმარებელს საქონლიდან ან მომსახურებიდან სარგებლის 
მიღება შეუძლია 27(ა) პუნქტის შესაბამისად, თუ შესაძლებელია საქონლის ან მომსახურების 
გამოყენება, მოხმარება, გაყიდვა ისეთი ოდენობით, რომელიც აღემატება მის სალიკვიდაციო 
ღირებულებას, ან შესაძლებელია მისი განკარგვა რაიმე სხვა გზით, რომელიც ქმნის 
ეკონომიკურ სარგებელს. ზოგიერთი საქონლის ან მომსახურების შემთხვევაში მომხმარებელს 
სარგებლის მიღება მხოლოდ უშუალოდ საქონლიდან ან მომსახურებიდან შეუძლია. სხვა 
საქონლის ან მომსახურების შემთხვევაში, მომხმარებელს  საქონლიდან ან მომსახურებიდან 
სარგებლის მიღება მხოლოდ მათი სხვა, ადვილად ხელმისაწვდომ რესურსებთან ერთად 
გამოყენების შედეგად შეუძლია. ადვილად ხელმისაწვდომი რესურსი არის საქონელი ან 
მომსახურება, რომელიც განცალკევებით იყიდება (მაგალითად, ყიდის მოცემული ან სხვა 
საწარმო), ან რესურსი, რომელიც მომხმარებელმა უკვე მიიღო მოცემული საწარმოსგან (მათ 
შორის, საქონელი ან მომსახურება, რომელიც საწარმომ უკვე გადასცა მომხმარებელს  
ხელშეკრულების საფუძველზე),  ან  სხვა გარიგებების ან მოვლენების შედეგად. მრავალი 
ფაქტორი შეიძლება მოწმობდეს იმას, რომ მომხმარებელს საქონლიდან ან მომსახურებიდან 
სარგებლის მიღება შეუძლია განცალკევებით, ან სხვა ადვილად ხელმისაწვდომ რესურსებთან 
ერთად გამოყენებით. 

29. როდესაც საწარმო 27(ბ) პუნქტის შესაბამისად აფასებს, მომხმარებლისთვის საქონლის ან 
მომსახურების გადაცემის დაპირება  არის თუ არა განცალკევებით იდენტიფიცირებადი, 
მიზანი იმის დადგენაა, ეს დაპირება, ხელშეკრულების კონტექსტში, თავისი ხასიათით, 
თითოეული ამგვარი საქონლის ან მომსახურების ინდივიდუალურად გადაცემას გულისხმობს, 
თუ  ერთი გაერთიანებული მუხლის ან მუხლების  გადაცემას, რომელთათვისაც დაპირებული 
საქონელი ან მომსახურება მოხმარებულ რესურსებს წარმოადგენს. საწარმოს დაპირება, 
მომხმარებელს გადასცეს საქონელი ან მომსახურება, განცალკევებით იდენტიფიცირებადია თუ 
არა (27(ბ) პუნქტის შესაბამისად): ქვემოთ ჩამოთვლილია ზოგიერთი ფაქტორი, რომლებიც 
იმაზე მიანიშნებს, რომ მომხმარებლისთვის საქონლის ან მომსახურებების გადაცემის ორი ან 
რამდენიმე დაპირება განცალკევებით იდენტიფიცირებადი არ არის: 

ა) საწარმო არ ასრულებს ხელშეკრულების ფარგლებში დაპირებულ მნიშვნელოვან მომსა-
ხურებას, რომელიც ეხება მოცემული საქონლის ან მომსახურებების  სხვა საქონელსა და 
მომსახურებასთან ერთად ინტეგრირებას ისეთი საქონლის ან მომსახურების პაკეტში, 
რომელიც წარმოადგენს გაერთიანებულ შედეგს ან შედეგებს, რომლის მისაღებადაც 
გააფორმა ხელშეკრულება მომხმარებელმა. სხვა სიტყვებით, საწარმო საქონელს ან 
მომსახურებას არ იყენებს, როგორც რესურსს, მომხმარებლის მიერ მითითებული 
გაერთიანებული შედეგის ან შედეგების წარმოების ან მიწოდების მიზნით. ამგვარი 
გაერთიანებული შედეგი ან შედეგები შეიძლება მოიცავდეს რამდენიმე ეტაპს, ელემენტს 
ან ერთეულს;  

ბ) მოცემული ერთი ან რამდენიმე საქონელი ან მომსახურება მნიშვნელოვნად არ ცვლის, ან 
მომხმარებლის მოთხოვნის შესაბამისად არ გარდაქმნის ხელშეკრულების ფარგლებში 
დაპირებულ  სხვა საქონელს ან მომსახურებას, ან ერთი ან რამდენიმე საქონელი ან 
მომსახურება მნიშვნელოვნად იცვლება, ან მომხმარებლის მოთხოვნის შესაბამისად 
გარდაიქმნება ხელშეკრულების ფარგლებში დაპირებული ერთი ან რამდენიმე საქონლის 
ან მომსახურების გამოყენების შედეგად; 

გ) მოცემული საქონელი ან მომსახურებები ძალიან არ არის ერთმანეთზე დამოკიდებული, 
ან მჭიდროდ არის ერთმანეთთან ურთიერთდაკავშირებული ხელშეკრულების 
ფარგლებში დაპირებულ სხვა საქონელსა და მომსახურებასთან. მაგალითად, ის ფაქტი, 
რომ მომხმარებელს შეუძლია გადაწყვეტილების მიღება, არ შეისყიდოს მოცემული 
საქონელი ან მომსახურება ხელშეკრულებით დაპირებულ სხვა საქონელსა და 
მომსახურებაზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედების გარეშე, შეიძლება იმის მიმანიშნებელი 
იყოს, რომ მოცემული საქონელი ან მომსახურება ძალიან არ არის დამოკიდებული, ან 
ურთიერთდაკავშირებული ხელშეკრულების ფარგლებში დაპირებულ სხვა საქონელსა 
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და მომსახურებასთან.  სხვა სიტყვებით, თითოეულ საქონელზე ან მომსახურებაზე 
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ერთი ან რამდენიმე სხვა საქონელი ან მომსახურება  
ხელშეკრულების ფარგლებში. მაგალითად, ზოგ შემთხვევაში, ორი ან რამდენიმე 
საქონელი ან მომსახურება მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს ერთმანეთზე, რადგან 
საწარმო ვერ შეძლებს თავისი დაპირების შესრულებას თითოეული ამ საქონლის ან 
მომსახურების დამოუკიდებლად გადაცემის შედეგად. 

30. როდესაც დაპირებული საქონელი ან მომსახურება განსხვავებული არ არის, საწარმომ ეს 
საქონელი ან მომსახურება უნდა გააერთიანოს სხვა დაპირებულ საქონელთან ან მომსა-
ხურებასთან და ეს პროცესი გააგრძელოს მანამ,  სანამ არ დაადგენს განსხვავებული საქონლის 
ან მომსახურებების პაკეტს. ამ პროცედურის შედეგად, ზოგიერთ შემთხვევაში, საწარმოს 
ხელშეკრულებით დაპირებული ყველა საქონლის ან მომსახურების აღრიცხვა მოუწევს ერთი 
შესასრულებელი ვალდებულების სახით. 

 

„ბ“ დანართში შეიცვალა ბ1, ბ34–ბ38, ბ52–ბ53 და ბ58 პუნქტები და დაემატა ბ34ა, ბ35ა, ბ35ბ, ბ37ა, ბ59ა, 
ბ63ა და ბ63ბ პუნქტები. გაუქმდა ბ57 პუნქტი. გაუქმებული ტექსტი გადახაზულია, ხოლო ახალი 
ტექსტი ხაზგასმულია ქვემოდან. ბ54–ბ56, ბ59 და ბ60–ბ63 პუნქტები  არ შეცვლილა,  ამ დოკუმენეტში 
ჩართულია  მხოლოდ  ციტირების გაადვილების მიზნით. 

 

დანართი ბ 
მითითებები გამოყენებაზე 
… 

ბ1. წინამდებარე განყოფილება „მითითებები გამოყენებაზე“ სტრუქტურირებულია შემდეგი 
კატეგორიების მიხედვით: 

ა)        … 

ი)       ლიცენზირება (პუნქტები ბ52–ბ63ბ); 

კ)       … 

 

              მარწმუნებლისა  და რწმუნებულის როლი 

ბ34. იმ შემთხვევაში, როდესაც მომხმარებლისთვის საქონლის ან მომსახურების მიწოდების 
პროცესში სხვა მხარე მონაწილეობს, საწარმომ უნდა განსაზღვროს, რას წარმოადგენს მისი 
დაპირება: არის თუ არა ეს შესასრულებელი ვალდებულება, რომლის თანახმად მან თვითონ 
უნდა უზრუნველყოს მომხმარებლისთვის დაპირებული საქონლის ან მომსახურების მიწოდება 
(ე.ი. მოცემული საწარმო გამოდის მარწმუნებლის როლში), თუ მას სხვა მხარისთვის ევალება ამ 
საქონლის ან მომსახურების მიწოდების ორგანიზება (ე.ი. მოცემული საწარმო გამოდის 
რწმუნებულის როლში). საწარმო მომხმარებლისთვის დაპირებულ თითოეულ შეთანხმებულ 
საქონელთან ან მომსახურებასთან მიმართებით ადგენს, ის მარწმუნებელია თუ რწმუნებული. 
შეთანხმებულ საქონელში ან მომსახურებაში იგულისხმება განსხვავებული საქონელი ან 
მომსახურება (ან საქონლის ან მომსახურებების განსხვავებული პაკეტი (იხ. 27-30-ე პუნქტები). 
თუ მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება მოიცავს რამდენიმე შეთანხმებულ 
საქონელს ან მომსახურებას, შესაძლებელია, რომ საწარმო ზოგიერთ შეთანხმებულ საქონელთან 
ან მომსახურებასთან მიმართებით მოქმედებდეს, როგორც მარწმუნებელი, ხოლო სხვა 
შეთანხმებულ საქონელთან ან მომსახურებასთან მიმართებით - როგორც რწმუნებული. 

ბ34ა. იმისათვის, რომ საწარმომ განსაზღვროს თავისი დაპირების ხასიათი (როგორც აღწერილია ბ34 
პუნქტში), მან უნდა: 

ა)    დაადგინოს ის შეთანხმებული საქონელი ან მომსახურება, რომელიც უნდა მიაწოდოს 
მომხმარებელს (რაც შეიძლება იყოს, მაგალითად უფლება ისეთ საქონელზე ან 
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მომსახურებაზე, რომელიც ექვემდებარება სხვა მხარისთვის გადაცემას (იხ. 26-ე 
პუნქტი)); და 

ბ)    შეაფასოს, აკონტროლებს თუ არა (როგორც აღწერილია 33-ე პუნქტში) ის თითოეულ 
შეთანხმებულ საქონელს ან მომსახურებას, სანამ მომხმარებელს გადასცემს ამ საქონელს 
ან მომსახურებას. 

ბ35. საწარმო არის მარწმუნებელი, თუ თვითონ აკონტროლებს დაპირებულ ამ შეთანხმებულ 
საქონელს ან მომსახურებას მომხმარებლისთვის გადაცემამდე. თუმცა, აუცილებელი არ არის, 
რომ საწარმო მარწმუნებლის როლში გამოდიოდეს,  შეთანხმებულ საქონელს ან მომსახურებას 
აკონტროლებდეს, თუ ის ამგვარი პროდუქციის ამ საქონლის საკუთრების იურიდიულ 
უფლებას მოიპოვებს მხოლოდ უშუალოდ მომხმარებლისთვის საკუთრების იურიდიული 
უფლების გადაცემის წინ. საწარმოს, რომელიც ხელშეკრულების მიხედვით მარწმუნებელია, 
შეუძლია თვითონ შეასრულოს შეთანხმებული საქონლის ან მომსახურების მიწოდებასთან 
დაკავშირებული სახელშეკრულებო შესასრულებელი ვალდებულება, ან სხვა მხარე ჩართოს 
(მაგალითად, ქვემონარდე) თავისი სახელით ამ ვალდებულების ნაწილის, ან მთლიანად 
შესასრულებლად. როდესაც საწარმო მარწმუნებელი შესასრულებელ ვალდებულებას 
შეასრულებს, მან ამონაგები უნდა აღიაროს იმ ანაზღაურების ბრუტო თანხის ტოლი 
ოდენობით, რომლის მიღების უფლების მოპოვებასაც საწარმო მოელის აღნიშნული 
გადაცემული საქონლის ან მომსახურების სანაცვლოდ. 

ბ35ა.   როდესაც სხვა მხარე მონაწილეობს მომხმარებლისთვის საქონლის ან მომსახურების მიწოდების 
პროცესში, საწარმო მარწმუნებელი კონტროლს მოიპოვებს რომელიმე შემდეგ ასპექტზე: 

ა)     სხვა მხარისგან მიღებულ საქონელზე ან მომსახურებაზე, რომელსაც შემდეგ 
მომხმარებელს გადასცემს; 

ბ) მომსახურების უფლებაზე, რომელსაც სხვა მხარე შეასრულებს, მაგრამ საწარმოს 
საშუალებას აძლევს, ამ მხარეს დაავალოს მომხმარებლისთვის მომსახურების გაწევა მისი 
სახელით; 

გ) სხვა მხარისგან მიღებულ საქონელზე ან მომსახურებაზე, რომელსაც შემდეგ  სხვა 
საქონელთან ან მომსახურებასთან გააერთიანებს მომხმარებლისთვის შეთანხმებული 
საქონლის ან მომსახურების მიწოდებისას. მაგალითად, თუ საწარმო მნიშვნელოვან 
მომსახურებას ასრულებს სხვა მხარისგან მიღებული საქონლის ან მომსახურების 
ინტეგრაციის მიზნით (იხ. პუნქტი 299ა)) შეთანხმებულ საქონელში ან მომსახურებაში, 
რომლის მისაღებადაც გააფორმა ხელშეკრულება მომხმარებელმა, ასეთ შემთხვევაში 
საწარმო აკონტროლებს შეთანხმებულ საქონელს ან მომსახურებას მომხმარებლისთვის 
მის გადაცემამდე. ეს იმით არის განპირობებული, რომ საწარმო, პირველ რიგში, 
კონტროლს მოიპოვებს შეთანხმებული საქონლის ან მომსახურების რესურსებზე 
(რომელიც მოიცავს სხვა მხარისგან მიღებულ საქონელს ან მომსახურებას) და 
განსაზღვრავს მათი გამოყენების წესს გაერთიანებული შედეგის მისაღებად, რომელიც 
არის შეთანხმებული საქონელი ან მომსახურება. 

ბ35ბ. როდესაც (ან როგორც კი) საწარმო მარწმუნებელი დააკმაყოფილებს თავის შესასრულებელ 
ვალდებულებას, საწარმო ამონაგებს  აღიარებს მთლიანი ანაზღაურების ოდენობით, რომლის 
მიღების უფლების მოპოვებასაც საწარმო მოელის მოცემული შეთანხმებული გადაცემული 
საქონლის ან მომსახურების სანაცვლოდ.  

ბ36. საწარმო არის რწმუნებული, როდესაც მისი შესასრულებელი ვალდებულება გულისხმობს სხვა 
მხარისგან მიღებული შეთანხმებული საქონლის ან მომსახურების მიწოდების ორგანიზებას. 
საწარმო რწმუნებული სხვა მხარისგან მოწოდებულ შეთანხმებულ საქონელს ან მომსახურებას 
არ აკონტროლებს მანამ, სანამ ეს საქონელი ან მომსახურება არ გადაეცემა მომხმარებელს. 
როდესაც  (ან როგორც კი)  საწარმო რწმუნებული დააკმაყოფილებს შესასრულებელ 
ვალდებულებას, ის ამონაგებს აღიარებს გასამრჯელოს ან საკომისიოს ოდენობით, რომლის 
მიღების უფლების მოპოვებასაც საწარმო მოელის იმის სანაცვლოდ, რომ გადასცემს 
ორგანიზებას უკეთებს სხვა მხარისგან მისაღები შეთანხმებული საქონლის ან მომსხახურების 
გადაცემას. საქონელს ან მომსახურებას. საწარმოს გასამრჯელო ან საკომისიო შეიძლება იყოს 
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ანაზღაურების ნეტო თანხა, რომელსაც საწარმო იტოვებს მას შემდეგ, რაც სხვა მხარეს 
გადაუხდის მისი საქონლის ან მომსახურების მიწოდების სანაცვლოდ მიღებულ ანაზღაურებას. 

ბ37. ქვემოთ ჩამოთვლილია ზოგიერთი ინდიკატორი იმისა, რომ საწარმო აკონტროლებს 
შეთანხმებულ საქონელს ან მომსახურებას რწმუნებულის როლში გამოდის (და ამგვარად, 
საქონელს ან მომსახურებას არ აკონტროლებს მომხმარებლისთვის გადაცემამდე) (და, 
მაშასადამე, არის მარწმუნებელი (იხ. ბ35 პუნქტი)): 

ა) სხვა მხარე საწარმო არის ძირითადად პასუხისმგებელი შეთანხმებული საქონლის ან 
მომსახურების მიწოდების დაპირების ხელშეკრულების შესრულებაზე. როგორც წესი, 
ამგვარი პასუხისმგებლობა მოიცავს პასუხისმგებლობას შეთანხმებული საქონლის ან 
მომსახურების მისაღებლობაზე. (მაგალითად, ძირითადი პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ 
საქონელი ან მომსახურება შეესაბამებოდეს მომხმარებლის სპეციფიკაციებს.) თუ 
შეთანხმებული საქონლის ან მომსახურების მიწოდების დაპირების შესრულებაზე 
საწარმო არის ძირითადად პასუხისმგებელი, ეს შეიძლება იმის მიმანიშნებელი იყოს, 
რომ შეთანხმებული საქონლის ან მომსახურების  მიწოდების პროცესში მონაწილე სხვა 
მხარე მოქმედებს საწარმოს სახელით; 

ბ) საწარმო არ ექვემდებარება მარაგის რისკს მომხმარებლისთვის შეთანხმებული საქონლის 
ან მომსახურების  გადაცემამდე, მიერ საქონლის შეკვეთამდე და შეკვეთის შემდეგ, მისი 
ტრანსპორტირების პროცესში, ან საქონლის დაბრუნებასთან დაკავშირებით, ან მომხმა-
რებლისთვის კონტროლის გადაცემის შემდეგ (მაგალითად, თუ მომხმარებელს აქვს 
დაბრუნების უფლება). მაგალითად, თუ საწარმო მომხმარებელთან ხელშეკრულების 
გაფორმებამდე იღებს შეთანხმებულ საქონელს ან მომსახურებას, ან თვითონ იღებს 
თავის თავზე შეთანხმებული საქონლის ან მომსახურების მიღების ვალდებულებას, ეს 
შეიძლება იმაზე მეტყველებდეს, რომ საწარმოს აქვს შესაძლებლობა,  განსაზღვროს 
ამგვარი საქონლის ან მომსახურების გამოყენების მიზანი და მიიღოს მასთან დაკავში-
რებული პრაქტიკულად მთელი დარჩენილი სარგებელი მომხმარებლისთვის მის 
გადაცემამდე;  

 გ) საწარმოს არა აქვს მეორე მხარის შეთანხმებულ საქონელზე ან მომსახურებაზე ფასის 
ფასების დამოუკიდებლად დადგენის უფლება. და, ამგვარად, შეზღუდულია სარგებელი, 
რომლის მიღებაც  საწარმოს შეუძლია ამ საქონლიდან ან მომსახურებიდან; იმ ფასის 
დადგენა, რომელსაც მომხმარებელი იხდის შეთანხმებული საქონლის ან 
მომსახურებისთვის, შეიძლება იმის მიმანიშნებელი იყოს, რომ საწარმოს აქვს 
შესაძლებლობა,  განსაზღვროს ამგვარი საქონლის ან მომსახურების გამოყენების მიზანი 
და მიიღოს მასთან დაკავშირებული პრაქტიკულად მთელი დარჩენილი სარგებელი. 
თუმცა, რწმუნებულს შეიძლება მხოლოდ ზოგიერთ შემთხვევაში ჰქონდეს 
დამოუკიდებლად ფასების დადგენის უფლება. მაგალითად, რწმუნებულს ფასების 
დადგენაში შეიძლება ჰქონდეს გარკვეულწილად დამოუკიდებელი მოქმედების 
უფლება, რათა დამატებითი ამონაგები მიიღოს სხვა მხარისგან მისაღები საქონლის 
მომსახურების მომხმარებლისთვის მიწოდების ორგანიზების მომსახურებისთვის. 

დ) საწარმოს ანაზღაურებას საკომისიოს ფორმა აქვს; და  

ე) საწარმო არ ექვემდებარება საკრედიტო რისკს სხვა მხარის საქონლის ან მომსახურების 
სანაცვლოდ მომხმარებლისგან მისაღებ მოთხოვნასთან დაკავშირებით.  

37ა.   შეთანხმებული საქონლის ან მომსახურების სპეციფიკიდან და სახელშეკრულებო ვადებიდან 
და პირობებიდან  გამომდინარე, ბ37 პუნქტში აღწერილი ინდიკატორები შეიძლება მეტ-
ნაკლებად იყოს შესაფერისი კონტროლის შესაფასებლად. გარდა ამისა, სხვადასხვა 
ხელშეკრულებაში შეიძლება სხვადასხვა ინდიკატორი იყოს სხვასთან შედარებით უფრო 
სარწმუნო მტკიცებულება. 

ბ38. როდესაც სხვა მხარე თავის თავზე იღებს საწარმოს შესასრულებელ ვალდებულებას და იძენს 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საწარმოს უფლებებს, რის შედეგადაც მოცემული 
საწარმო აღარ არის ვალდებული, შეასრულოს მომხმარებლისთვის დაპირებული  
შეთანხმებული  საქონლის ან მომსახურების გადაცემასთან დაკავშირებული შესასრულებელი 
ვალდებულება (ე.ი. მოცემული საწარმო აღარ მოქმედებს, როგორც მარწმუნებელი), მაშინ 
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საწარმომ არ უნდა აღიაროს ამონაგები ამგვარ შესასრულებელ ვალდებულებასთან 
მიმართებით. ამის ნაცვლად, საწარმომ უნდა შეაფასოს, აუცილებელია თუ არა ამონაგების 
აღიარება შესასრულებელი ვალდებულების შესრულებასთან დაკავშირებით, რომელიც 
გულისხმობდა სხვა მხარისთვის ხელშეკრულების მოპოვებას (ე.ი. მოცემული საწარმო 
მოქმედებს თუ არა რწმუნებულის სახით). 

               … 

 ლიცენზირება 

ბ52. ლიცენზიის პირობებით დგინდება მომხმარებლის უფლებები საწარმოს ინტელექტუალურ 
საკუთრებაზე. ინტელექტუალური საკუთრების ლიცენზიები, სხვასთან ერთად, შეიძლება 
მოიცავდეს ლიციენზიებს:  

ა) პროგრამულ უზრუნველყოფასა და ტექნოლოგიებსზე; 

ბ) კინოფილმებსზე, მუსიკასა და სხვა სახის აუდიოვიზუალურ ინფორმაციასზე, 
სანახაობასა და გასართობ ღონისძიებებსზე; 

გ) ფრანშიზასზე; და 

დ) პატენტებსზე, სავაჭრო ნიშნებსა და საავტორო უფლებებსზე. 

ბ53. მომხმარებლისთვის ლიცენზიის (ან ლიცენზიების) მიცემის დაპირების გარდა, საწარმო 
შეიძლება  მომხმარებელს დაჰპირდეს სხვა საქონლის ან მომსახურების გადაცემასაც. ამგვარი 
დაპირებები შეიძლება აშკარად იყოს მითითებული ხელშეკრულებაში, ან იგულისხმებოდეს 
საწარმოს ტრადიციული საქმიანი პრაქტიკის, გამოქვეყნებული პოლიტიკის ან კონკრეტული 
განცხადებებიდან გამომდინარე (იხ. 24-ე პუნქტი). როგორც სხვა ტიპის ხელშეკრულებების 
შემთხვევაში, როდესაც მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება, სხვა დაპირებულ 
საქონელსა და მომსახურებასთან ერთად, ლიცენზიის (ან ლიცენზიების) გაცემის დაპირებასაც 
შეიცავს, საწარმომ  22-30-ე პუნქტები უნდა გამოიყენოს თითოეული შესასრულებელი 
ვალდებულების იდენტიფიცირებისთვის მოცემულ ხელშეკრულებაში.  

ბ54. როდესაც ლიცენზიის გაცემის დაპირება 26-30-ე პუნქტების შესაბამისად არ განსხვავდება 
ხელშეკრულებით დაპირებული სხვა საქონლის ან მომსახურებისაგან, საწარმომ ლიცენზიის 
გაცემის დაპირება და სხვა დაპირებული საქონელი ან მომსახურება ერთად უნდა ასახოს, 
როგორც ერთი შესასრულებელი ვალდებულება. ქვემოთ განხილულია ისეთი ლიცენზიების 
მაგალითები, რომლებიც არ განსხვავდება ხელშეკრულების ფარგლებში დაპირებული სხვა 
საქონლის ან მომსახურებისაგან:   

ა) ლიცენზია, რომელიც მატერიალური საქონლის კომპონენტი და მისი ფუნქციური 
შესაძლებლობების განუყოფელი ნაწილია; და  

ბ) ლიცენზია, რომლისგან  სარგებლის მიღება მომხმარებელს შეუძლია მხოლოდ დაკავში-
რებულ მომსახურებასთან ერთად (როგორიცაა, მაგალითად საწარმოს მიერ გაწეული 
ონლაინმომსახურება, რომელიც მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი ხდება მხოლოდ 
ლიცენზიის გაცემის მეშვეობით). 

ბ55. თუ ლიცენზია განსხვავებული არ არის, მაშინ საწარმომ 31-38-ე პუნქტები უნდა გამოიყენოს 
იმის დასადგენად, რა ტიპისაა მოცემული შესასრულებელი ვალდებულება (რომელიც 
დაპირებულ ლიცენზიას მოიცავს): რომელიც დროთა განმავლობაში შესრულდება, თუ დროის 
გარკვეულ მომენტში.  

ბ56. როდესაც ლიცენზიის გაცემის დაპირება განსხვავებულია ხელშეკრულებით დაპირებული სხვა 
საქონლის ან მომსახურებისაგან და, მაშასადამე, ლიცენზიის გაცემის დაპირება განცალკე-
ვებული შესასრულებელი ვალდებულებაა, საწარმომ უნდა განსაზღვროს, ლიცენზია მომხმა-
რებელს დროის გარკვეულ მომენტში გადაეცემა თუ დროთა განმავლობაში. ამის დასადგენად, 
საწარმომ უნდა გააანალიზოს მომხმარებელზე ლიცენზიის გაცემის დაპირება, თავისი არსით, 
რას ნიშნავს: 

 ა) წვდომის უფლებას საწარმოს ინტელექტუალურ საკუთრებაზე ისეთი სახით, როგორც 
არსებობს ლიცენზიის მოქმედების ვადის განმავლობაში; თუ 
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 ბ) საწარმოს ინტელექტუალური საკუთრების გამოყენების უფლებას ისეთი სახით, როგორც 
ის არსებობს ლიცენზიის გაცემის მომენტში. 

ლიცენზიის გაცემაზე საწარმოს დაპირების ხასიათის განსაზღვრა 

ბ57. იმისათვის, რომ საწარმომ განსაზღვროს, მისი დაპირება ლიცენზიის გაცემაზე მომხმარებელს  
საწარმოს ინტელექტუალური საკუთრების წვდომის უფლებას აძლევს, თუ საწარმოს 
ინტელექტუალური საკუთრების გამოყენების უფლებას, საწარმომ უნდა გააანალიზოს, 
მომხმარებელი ლიცენზიის გაცემის მომენტში შეძლებს თუ არა  ლიცენზიის გამოყენების 
მიზნის (წესის) განსაზღვრასა და მისგან პრაქტიკულად მთელი დარჩენილი სარგებლის 
მიღებას. მომხმარებელი ლიცენზიის გაცემის მომენტში ვერ შეძლებს გამოყენების მიზნის 
(წესის) განსაზღვრასა და მისგან პრაქტიკულად მთელი დარჩენილი სარგებლის მიღებას, თუ 
ლიცენზიის მოქმედების ვადის განმავლობაში ინტელექტუალური საკუთრება იცვლება, 
რომელზეც მომხმარებელს აქვს უფლება. ინტელექტუალური საკუთრება შეიცვლება (და, 
მაშასადამე, გავლენას მოახდენს იმის შეფასებაზე, როდის, რა მომენტში აკონტროლებს 
მომხმარებელი ლიცენზიას), თუ საწარმო განაგრძობს თავის ინტელექტუალურ საკუთრებაში 
მონაწილეობას და ისეთ საქმიანობას ახორციელებს, რაც მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს 
ინტელექტუალურ საკუთრებაზე, რომელზეც მომხმარებელს აქვს უფლება. ასეთ შემთხვევაში 
ლიცენზია მომხმარებელს უზრუნველყოფს საწარმოს ინტელექტუალური საკუთრების 
წვდომის უფლებით (იხ. პუნქტი ბ58). პირიქით, თუ არ შეიცვლება ინტელექტუალური 
საკუთრება, რომელზეც მომხმარებელს აქვს უფლება, მომხმარებელი ლიცენზიის გაცემის 
მომენტში შეძლებს ლიცენზიის გამოყენების მიზნის (წესის) განსაზღვრასა და მისგან 
პრაქტიკულად მთელი დარჩენილი სარგებლის მიღებას. (იხ. პუნქტი ბ61). ამ შემთხვევაში 
საწარმოს მიერ განხორციელებული საქმიანობები უბრალოდ თავის საკუთარ აქტივს ცვლის 
(ანუ საბაზისო ინტელექტუალურ საკუთრებას), რამაც შეიძლება გავლენა იქონიოს საწარმოს 
მიერ ლიცენზიის გაცემის შესაძლებლობაზე მომავალში. ამასთან, აღნიშნული საქმიანობები 
გავლენას ვერ მოახდენს იმის განსაზღვრაზე,  რას აძლევს ლიცენზია მომხმარებელს, ან  რას 
აკონტროლებს  მომხმარებელი. [გაუქმებულია] 

ბ58. ლიცენზიის გაცემისას, საწარმოს დაპირების ხასიათიდან გამომდინარე, დაპირება იმ 
შემთხვევაში გულისხმობს საწარმოს ინტელექტუალური საკუთრების წვდომის უფლების 
მიცემას, როდესაც დაკმაყოფილებულია  ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა კრიტერიუმი: 

ა) ხელშეკრულებით მოითხოვება, ან მომხმარებელი დასაბუთებულად მოელის, რომ 
საწარმო განახორციელებს ისეთ საქმიანობებს, რაც მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს 
ინტელექტუალურ საკუთრებაზე, რომელზეც მომხმარებელს აქვს უფლება  (იხ. 
პუნქტები ბ59 და ბ59ა); 

ბ) ლიცენზიით მინიჭებული უფლებების შედეგად მომხმარებელი უშუალოდ 
ექვემდებარება რისკს, რომელიც დაკავშირებულია ბ58(ა) პუნქტში მითითებული 
საწარმოს საქმიანობების როგორც პოზიტიურ, ისე ნეგატიურ გავლენასთან; და  

გ) აღნიშნული საქმიანობების დასრულება არ იწვევს მომხმარებლისთვის საქონლის ან 
მომსახურების გადაცემას (იხ. 25-ე პუნქტი).  

ბ59. საწარმოს მიღებული საქმიანი პრაქტიკა, საწარმოს გამოქვეყნებული პოლიტიკა ან 
კონკრეტული განცხადებები, სხვასთან ერთად, ის ფაქტორებია, რომლებიც შეიძლება იმის 
მიმანიშნებელი იყოს, რომ მომხმარებელი, გონივრულ ფარგლებში,  შეიძლება მოელოდეს, რომ 
საწარმო განახორციელებს ისეთ საქმიანობებს, რომლებიც მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს 
ინტელექტუალურ საკუთრებაზე. მართალია, გადამწყვეტ როლს არ თამაშობს საწარმოსა და 
მომხმარებლის საერთო ეკონომიკური დაინტერესების არსებობა იმ ინტელექტუალურ 
საკუთრებასთან დაკავშირებით, რომელზეც მომხმარებელს აქვს უფლება   (მაგალითად, 
გაყიდვების მოცულობაზე დაფუძნებული როიალტი), მაგრამ ამგვარი სიტუაციაც შეიძლება 
იმაზე მიუთითებდეს, რომ  მომხმარებელი, გონივრულ ფარგლებში,  შეიძლება მოელოდეს, 
რომ საწარმო განახორციელებს ამგვარ საქმიანობებს. 

ბ59ა.  საწარმოს საქმიანობა იმ შემთხვევაში ახდენს მნიშვნელოვან გავლენას ინტელექტუალურ 
საკუთრებაზე,  რომელზეც მომხმარებელს აქვს უფლება, როდესაც: 
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ა) მოსალოდნელია, რომ ამგვარი საქმიანობა მნიშვნელოვნად შეუცვლის ინტელექტუალურ 
საკუთრებას ფორმას (მაგალითად, სტრუქტურას ან შინაარსს), ან ფუნქციურ 
მახასიათებლებს (მაგალითად, ამა თუ იმ ფუნქციის, ან ამოცანის შესრულების უნარს); ან 

ბ)   მომხმარებლის უნარი, სარგებელი მიიღოს ინტელექტუალური საკუთრებიდან, 
მნიშვნელოვანწილად განპირობებულია საწარმოს ამგვარი საქმიანობით, ან მასზეა 
დამოკიდებული. მაგალითად, სავაჭრო ნიშნის (ბრენდის) გამოყენებისგან სარგებლის 
მიღება ხშირად განპირობებულია საწარმოს პერმანენტული საქმიანობით, რომელიც 
მიმართულია ინტელექტუალური საკუთრების ღირებულების (მნიშვნელობის) 
შენარჩუნებაზე ან გაზრდაზე, ან დამოკიდებულია საწარმოს ამგვარ საქმიანობაზე. 

  შესაბამისად, თუ ინტელექტუალურ საკუთრებას, რომელზეც მომხმარებელს აქვს უფლება, 
თავისთავად, დამოუკიდებლად აქვს მნიშვნელოვანი ფუნქციური მახასიათებლები, ამ 
ინტელექტუალური საკუთრებიდან მისაღები სარგებლის არსებითი ნაწილი განპირობებული 
იქნება ამ მახასიათებლებით. ამგვარად, მომხმარებლის შესაძლებლობაზე, ამ 
ინტელექტუალური საკუთრებიდან სარგებელი მიიღოს, მნიშვნელოვან გავლენას არ მოახდენს 
საწარმოს საქმიანობა, თუ ამგვარი საქმიანობა ინტელექტუალურ საკუთრებას მნიშვნელოვნად 
არ უცვლის  ფორმას ან ფუნქციურ მახასიათებლებს. პროგრამული უზრუნველყოფა, 
ბიოლოგიური სტრუქტურები ან მედიკამენტების ფორმულები და ასევე მზა საინფორმაციო 
პროდუქტები (მაგალითად, ფილმები, სატელევიზიო შოუები და მუსიკალური ჩანაწერები) 
ისეთი ინტელექტუალური საკუთრების მაგალითებია, რომლებსაც ხშირად, თავისთავად, 
დამოუკიდებლად გააჩნია მნიშვნელოვანი ფუნქციური მახასიათებლები. 

ბ60. თუ ბ58 პუნქტში აღწერილი კრიტერიუმები დაკმაყოფილებული არ არის, მაშინ საწარმომ 
ლიცენზიის გაცემის დაპირება უნდა ასახოს, როგორც შესასრულებელი ვალდებულება, 
რომელიც დროთა განმავლობაში შესრულდება, ვინაიდან მომხმარებელი მაშინვე მიიღებს და 
მოიხმარს სარგებელს საწარმოს იმ საქმიანობებიდან, რომელიც დაკავშირებულია საწარმოს 
მხრიდან თავის ინტელექტუალურ საკუთრებაზე წვდომის მომხმარებლისთვის 
მიცემასთან, როგორც კი ეს ვალდებულება შესრულდება  (იხ. პუნქტი 35(ა)). საწარმომ     39-
45-ე პუნქტები უნდა გამოიყენოს სათანადო მეთოდის შერჩევისთვის ზემოაღნიშნული 
შესასრულებელი ვალდებულების შესრულების ხარისხის შესაფასებლად, რომელიც 
უზრუნველყოფს მომხმარებლის წვდომას საწარმოს ინტელექტუალურ საკუთრებაზე. 

ბ61. თუ ბ58 პუნქტში მოცემული კრიტერიუმები დაკმაყოფილებული არ არის, საწარმოს დაპირების 
ხასიათი გულისხმობს საწარმოს ინტელექტუალური საკუთრების გამოყენების უფლების 
მიცემას ისეთი სახით, რა სახითაც არსებობს ინტელექტუალური საკუთრება (ფორმისა და 
ფუნქციონალური მახასიათებლების თვალსაზრისით) მომხმარებლისთვის ლიცენზიის გაცემის 
მომენტში. ეს ნიშნავს, რომ მომხმარებელს შეუძლია ლიცენზიის გამოყენების წესის განსაზღვრა 
და მისგან პრაქტიკულად მთელი დარჩენილი სარგებლის მიღება ლიცენზიის გადაცემის 
მომენტში. საწარმომ ინტელექტუალური საკუთრების გამოყენების უფლების მიცემის დაპირება 
უნდა ასახოს, როგორც დროის გარკვეულ მომენტში დაკმაყოფილებული შესასრულებელი 
ვალდებულება. საწარმომ  38-ე პუნქტი უნდა გამოიყენოს  დროის იმ მომენტის დასადგენად, 
როდესაც ლიცენზია გადაეცემა მომხმარებელს. თუმცა, ისეთ ლიცენზიასთან მიმართებით, 
რომელიც უზრუნველყოფს საწარმოს ინტელექტუალური საკუთრების გამოყენების უფლებას, 
ამონაგების აღიარება არ შეიძლება მანამდე, სანამ არ დაიწყება პერიოდი, რომლის 
განმავლობაშიც მომხმარებელს შეეძლება ლიცენზიის გამოყენება და მისგან სარგებლის მიღება. 
მაგალითად, თუ პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის პერიოდი იქამდე იწყება, სანამ 
საწარმო მომხმარებელს პროგრამულ კოდს მიაწვდის (ან სხვაგვარად გახდის მას 
ხელმისაწვდომს), რაც მომხმარებელს ამ პროგრამული უზრუნველყოფის მყისვე გამოყენების 
საშუალებას აძლევს, საწარმო არ აღიარებს ამონაგებს ამ კოდის გადაცემამდე (ან მანამდე, სანამ 
მომხმარებლისთვის პროგრამულ უზრუნველყოფას სხვაგვარად არ გახდის ხელმისაწვდომს). 

 ბ62. იმის დასადგენად, ლიცენზია ინტელექტუალური საკუთრების წვდომის უფლებას უზრუნ-
ველყოფს, თუ ინტელექტუალური საკუთრების გამოყენების უფლებას, საწარმოს შეუძლია 
შემდეგი ფაქტორების უგულებელყოფა: 
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ა) დროის, გეოგრაფიული რეგიონის ან გამოყენების შეზღუდვა - აღნიშნული შეზღუდვები 
დაპირებული ლიცენზიის მახასიათებლებს განსაზღვრავს და არა იმას, საწარმო 
შესასრულებელ ვალდებულებას დროის გარკვეული მომენტისთვის ასრულებს, თუ 
დროთა განმავლობაში;  

ბ) საწარმოს მიერ გაცემული გარანტიები იმის შესახებ, რომ მას მოქმედი პატენტი აქვს 
ინტელექტუალურ საკუთრებაზე და იგი ამ პატენტს  დაიცავს უკანონო გამოყენებისაგან 
- საპატენტო უფლების დაცვის დაპირება შესასრულებელი ვალდებულება არ არის, 
რადგან პატენტის დაცვის მიზნით განხორციელებული საწარმოს ქმედებები საწარმოს 
ინტელექტუალური საკუთრების აქტივების ღირებულებას იცავს და მომხმარებელს 
უზრუნველყოფს რწმუნებით, რომ გადაცემული ლიცენზია აკმაყოფილებს ხელშეკრუ-
ლებით დაპირებული ლიცენზიის სპეციფიკაციებს.    

            გაყიდვებზე  ან გამოყენებაზე დაფუძნებული როიალტები  

ბ63. 56-59-ე პუნქტების მოთხოვნების მიუხედავად, ინტელექტუალური საკუთრების ლიცენზიის 
გადაცემის სანაცვლოდ დაპირებულ როიალტებთან მიმართებით, რომლებიც ეყრდნობა 
ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტის გაყიდვების მოცულობას, ან გამოყენებას, საწარმომ 
ამონაგები უნდა აღიაროს მხოლოდ მაშინ, როდესაც (ან როგორც კი) მოხდება შემდეგი 
მოვლენებიდან უფრო გვიანი მოვლენა:  

ა) შემდგომი გაყიდვა ან გამოყენება; და 

ბ) შესრულდება (ან ნაწილობრივ შესრულდება) სახელშეკრულებო შესასრულებელი   
ვალდებულება, რომელზეც  ინტელექტუალური საკუთრების გაყიდვების მოცულობაზე 
დაფუძნებული, ან გამოყენებაზე დაფუძნებული როიალტი განაწილებულია მთლიანად 
ან ნაწილობრივ.  

ბ63ა.   ბ63 პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნას, რომელიც ეხება ინტელექტუალური საკუთრების  
გაყიდვების მოცულობაზე, ან  გამოყენებაზე დაფუძნებულ როიალტს, საწარმო იმ შემთხვევაში 
იყენებს, როდესაც როიალტი დაკავშირებულია მხოლოდ ინტელექტუალური საკუთრების 
ლიცენზიასთან, ან ინტელექტუალური საკუთრების ლიცენზია არის  ძირითადი ელემენტი, 
რასთანაც დაკავშირებულია როიალტი (მაგალითად,  ინტელექტუალური საკუთრების  
ლიცენზია იმ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ძირითადი ელემენტი, რომელთანაც როიალტია 
დაკავშირებული, როდესაც საწარმო დასაბუთებულად მოელის, რომ მომხმარებელი 
მნიშვნელოვნად უფრო მეტ ღირებულებას მიანიჭებს ლიცენზიას, ვიდრე სხვა დანარჩენ 
საქონელს ან მომსახურებას, რომლებთანაც როიალტია დაკავშირებული). 

ბ63ბ. თუ ბ63ა პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნა დაკმაყოფილებულია, საწარმომ მთლიანად 
უნდა აღიაროს ინტელექტუალური საკუთრების გაყიდვების მოცულობაზე, ან გამოყენებაზე 
დაფუძნებული როიალტი ბ63 პუნქტის შესაბამისად. თუ ზემოაღნიშნული მოთხოვნა დაცული 
არ არის, მაშინ საწარმომ ინტელექტუალური საკუთრების გაყიდვების მოცულობაზე, ან 
გამოყენებაზე დაფუძნებულ როიალტთან მიმართებით უნდა გამოიყენოს 50-59-ე პუნქტებში 
აღწერილი მოთხოვნები, რომლებიც ეხება ცვალებად ანაზღაურებას. 

 

„გ“ დანართში შეიცვალა გ2, გ5 და გ7 პუნქტები და დაემატა გ1ბ, გ7ა და გ8ა პუნქტები. გაუქმებული 
ტექსტი გადახაზულია, ხოლო ახალი ტექსტი ხაზგასმულია ქვემოდან. გ3 სა გ6 პუნქტები არ 
შეცვლილა, მაგრამ ამ დოკუმენტში  ჩართულია ციტირების გაადვილების მიზნით. 
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ძალაში შესვლის თარიღი 

… 

გ1ბ         2016 წლის აპრილში გამოცემულმა დოკუმენტმა - „განმარტებები ფასს 15-ისთვის - „ამონაგები 
მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან“ -  გამოიწვია 26-ე, 27-ე, 29-ე, ბ1, ბ34-
ბ38, ბ52-ბ53, ბ58, გ2, გ5 და გ7 პუნქტების შეცვლა, ბ57 პუნქტის გაუქმება და ბ34ა, ბ35ა, ბ35ბ, 
ბ37ა, ბ59ა, ბ63ა, ბ63ბ, გ7ა და გ8ა პუნქტების დამატება. საწარმომ ზემოაღნიშნული ცვლილებები 
უნდა გამოიყენოს 2018 წლის 1 იანვარს ან ამ თარიღის შემდგომ დაწყებულ წლიურ 
საანგარიშგებო პერიოდებში. ნებადართულია ვადაზე ადრე გამოყენება. თუ საწარმო ამ 
ცვლილებებს უფრო ადრე გამოიყენებს, მან განმარტებით შენიშვნებში უნდა გაამჟღავნოს ეს 
ფაქტი. 

წინამდებარე სტანდარტზე გადასვლა 

გ2. გ3–გ8ა პუნქტებში აღწერილი წინამდებარე სტანდარტზე გადასვლის მოთხოვნების მიზნების-
თვის: 

ა) თავდაპირველი გამოყენების თარიღი არის იმ საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისი, 
როდესაც საწარმო პირველად გამოიყენებს მოცემულ სტანდარტს; და  

ბ) დასრულებულ ხელშეკრულებად მიიჩნევა ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებშიც 
საწარმომ უკვე გადასცა ბასს 11-ის – „სამშენებლო ხელშეკრულებები“, ბასს 18-ის – 
„ამონაგები“ და დაკავშირებული ინტერპრეტაციების შესაბამისად იდენტიფიცირებული 
ყველა საქონელი ან მომსახურება.  

გ3. საწარმომ წინამდებარე სტანდარტი უნდა გამოიყენოს ერთ-ერთი შემდეგი მეთოდის 
გამოყენებით: 

ა) რეტროსპექტულად, თითოეულ გასულ საანგარიშგებო პერიოდთან მიმართებაში,  ბასს 
8-ის – „სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცვლილებები სააღრიცხვო შეფასებებში და შეცდომები“ - 
შესაბამისად, გ5 პუნქტში აღწერილი გამარტივებული მიდგომების გათვალისწინებით; ან  

ბ) რეტროსპექტულად ისე, რომ ამ სტანდარტის პირველად გამოყენების კუმულაციური 
ეფექტი აღიაროს თავდაპირველი გამოყენების თარიღით,  გ7–გ8 პუნქტების შესაბამისად. 

… 

გ5. გ3(ა) პუნქტის შესაბამისად, წინამდებარე სტანდარტის რექტროსპექტულად გამოყენებისას 
საწარმოს ერთი ან რამდენიმე ქვემოთ აღწერილი გამარტივებული მიდგომის გამოყენების 
უფლება აქვს,: 

ა) საწარმოს არ ევალება იმ დასრულებული ხელშეკრულებების კორექტირება, რომლებიც: 

(i)  ერთსა და იმავე წლიურ საანგარიშგებო პერიოდში იწყება და მთავრდება; ან 

(ii)   დასრულებული იყო ყველაზე ადრინდელი წარდგენილი პერიოდისთვის. 

ბ) ცვალებადი ანაზღაურების მქონე დასრულებული ხელშეკრულებებისთვის საწარმოს 
შეუძლია გარიგების ფასის გამოყენება ხელშეკრულების დასრულების თარიღისთვის, 
ნაცვლად იმისა, რომ შეაფასოს შესადარისი საანგარიშგებო პერიოდების ცვალებადი 
ანაზღაურების სიდიდეები; და  

გ) ისეთი  ხელშეკრულებების შემთხვევაში, რომლებმაც მოდიფიკაცია განიცადა ყველაზე 
ადრინდელი წარდგენილი პერიოდის დაწყებამდე, საწარმოს არ ევალება 
ხელშეკრულებების რეტროსპექტულად გადაანგარიშება მე-20-21 პუნქტების 
შესაბამისად, ამგვარი მოდიფიკაციის გასათვალისწინებლად. ამის ნაცვლად, საწარმომ 
აგრეგირებული სახით უნდა ასახოს ყველაზე ადრინდელი წარდგენილი პერიოდის 
დაწყებამდე განხორციელებული ყველა მოდიფიკაციის გავლენა იმ შემთხვევაში, 
როდესაც: 
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(i) ადგენს უკვე შესრულებულ და შეუსრულებელ სახელშეკრულებო შესასრულებელ 
ვალდებულებებს; 

(ii) განსაზღვრავს გარიგების ფასს; და  

(iii) გარიგების ფასს ანაწილებს შესრულებულ და შეუსრულებელ ვალდებულებებზე. 

გდ) თავდაპირველი გამოყენების თარიღამდე წარდგენილი არც ერთი საანგარიშგებო 
პერიოდისთვის საწარმოს არ ევალება დარჩენილ შესასრულებელ ვალდებულებებზე 
განაწილებული გარიგების ფასის გამჟღავნება განმარტებით შენიშვნებში, ასევე იმის ახსნა,  
როდის მოელის საწარმო ამ თანხის ამონაგებად აღიარებას (იხ. 120-ე პუნქტი).  

გ6. საწარმომ უცვლელად უნდა გამოიყენოს ყველა წარდგენილი საანგარიშგებო პერიოდის ყველა 
ხელშეკრულებასთან მიმართებით გ5 პუნქტში აღწერილი ნებისმიერი გამარტივებული მიდგომა 
(ხერხი), რომელსაც გამოიყენებს. ამასთან, განმარტებით შენიშვნებში უნდა გაამჟღავნოს ორივე 
შემდეგი ინფორმაცია:  

ა) გამოყენებული გამარტივებული მიდგომები; და 

ბ) თითოეული გამარტივებული მიდგომის გამოყენების გავლენის ხარისხობრივი შეფასება, 
გონივრული შესაძლებლობის ფარგლებში. 

გ7. თუ საწარმო გადაწყვეტს გ3(ბ) პუნქტის შესაბამისად წინამდებარე სტანდარტის რეტროს-
პექტულად გამოყენებას, საწარმომ ამ სტანდარტის პირველად გამოყენების კუმულაციური 
გავლენა უნდა აღიაროს როგორც გაუნაწილებელი მოგების (ან საკუთარი კაპიტალის სხვა 
კომპონენტის, საჭიროებისამებრ) საწყისი ნაშთის კორექტირება იმ წლიურ საანგარიშგებო 
პერიოდში, რომელსაც განეკუთვნება სტანდარტის თავდაპირველი გამოყენების თარიღი. 
ზემოაღნიშნული გადასვლის მეთოდის შესაბამისად, საწარმომ  საწარმოს უფლება აქვს, აირჩიოს 
წინამდებარე სტანდარტის რეტროსპექტულად უნდა გამოიყენოს გამოყენება მხოლოდ იმ 
ხელშეკრულებებთან მიმართებაში, რომლებიც დასრულებული არ იყო სტანდარტის 
თავდაპირველი გამოყენების თარიღისთვის (მაგალითად, 2018  წლის 1 იანვარი საწარმოსთვის, 
რომლის საანგარიშგებო პერიოდი მთავრდება 31 დეკემბერს).  

გ7ა.  საწარმოს, რომელიც წინამდებარე სტანდარტს რეტროსპექტულად გამოიყენებს გ3(ბ) პუნქტის 
შესაბამისად, გ5(გ) პუნქტში აღწერილი გამარტივებული მიდგომის გამოყენების უფლებაც აქვს: 

            ა)   ყველა ხელშეკრულებასთან მიმართებით, რომლებმაც მოდიფიკაცია განიცადა ყველაზე 
ადრინდელი წარდგენილი პერიოდის დაწყებამდე; ან 

            ბ)  ყველა ხელშეკრულებასთან მიმართებით, რომლებმაც მოდიფიკაცია განიცადა 
თავდაპირველი გამოყენების თარიღამდე. 

            თუ საწარმო  ზემოაღნიშნულ გამარტივებულ მიდგომას გამოიყენებს, მან ეს მიდგომა 
უცვლელად, ერთნაირად უნდა გამოიყენოს ყველა ხელშეკრულებასთან მიმართებით და ასევე 
ინფორმაცია გაამჟღავნოს გ6 პუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად. 

 … 

გ8ა.    საწარმომ რეტროსპექტულად უნდა გამოიყენოს დოკუმენტი - „განმარტებები ფასს 15-ისთვის“ – 
(იხ. პუნქტი გ1ბ) ბასს 8-ის შესაბამისად. ზემოაღნიშნული ცვლილებების რეტროსპექტულად 
გამოყენების დროს საწარმომ ეს ცვლილებები იმგვარად უნდა გამოიყენოს, თითქოს ისინი   ფასს 
15-ის ტექსტში ჩართული იყოს თავდაპირველი გამოყენების თარიღისთვის. შესაბამისად, 
საწარმომ  მოცემული ცვლილებები არ უნდა გამოიყენოს იმ საანგარიშგებო პერიოდებში, ან 
ისეთი ხელშეკრულებებისთვის, რომელთა მიმართაც  ფასს 15-ის მოთხოვნები არ გამოიყენება გ2-
გ8 პუნქტების შესაბამისად. მაგალითად, თუ საწარმო გ3(ბ) პუნქტის შესაბამისად ფასს 15-ს 
იყენებს მხოლოდ იმ ხელშეკრულებებთან მიმართებით, რომლებიც დასრულებული არ იყო 
თავდაპირველი გამოყენების თარიღისთვის, საწარმომ ფასს 15-ის თავდაპირველი გამოყენების 
თარიღისთვის არ უნდა გადაიანგარიშოს დასრულებული ხელშეკრულებები ზემოაღნიშნული 
ცვლილებების გავლენის გასათვალისწინებლად. 


