studenturi
samarTlebrivi Jurnali

2013

sarCevi
Tornike darjania
ipoTekis aqcesorulobis problematika sakredito xelSekrulebebSi

4

რუსუდან როგავა
ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლების მზღვეველზე გადაცემის ფარგლები და
მისი ხანდაზმულობა

15

simon takaSvili
deliqturi valdebulebebis momwesrigebeli sakanonmdeblo normebis
srulyofis problemebi qarTul saerTaSoriso kerZo samarTalSi

21

Tornike nemswveriZe
kontrahentTa Tanasworobis principis realizeba
frenSaizingul urTierTobebSi

31

თამარ ასათიანი
მოძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების გადაცემის ძირითადი ასპექტები

43

ნინო ბეგიაშვილი
საკუთრების უფლების გადაცემა - გამიჯვნის თუ ერთიანობის პრინციპი?

53

giorgi amiranaSvili
uflebamosili piris sasamarTlosadmi mimarTvis gavlena
sasarCelo xandazmulobaze

62

giorgi asaTaSvili
keTilsindisieri SemZenis instituti uZrav qonebaze sakuTrebis SeZenisas
mesakuTris nebis ararsebobis SemTxvevaSi — kanonmdeblobisa da
sasamarTlo praqtikis analizi

70

Tamar gadrani
saqarTvelos samoqalaqo kodeqsiT gaTvaliswinebuli sakuTrebis uflebis
SezRudvis zogierTi SemTxvevis samarTlebrivi analizi

79

nino kvetenaZe
saerTo sasamarTloebis gadawyvetilebebis sakonstitucio kontroli adamianis uflebaTa dacvis efeqturi meqanizmi

90

ბექა ძამაშვილი
ვეტოს უფლებით პრეზიდენტის აღჭურვის მიზანშეწონილობა
საქართველოში არსებულ სამართლებრივ და პოლიტიკურ რეალობაში

99

Tamar uruSaZe
saerTo sasamarTlos konstituciur wardginebasTan dakavSirebuli
problemuri sakiTxebi

113

TaTia qinqlaZe
individualuri sakonstitucio sarCeli,
rogorc adamianis uflebebis dacvis meqanizmi

120

revaz xoferia
„gaerTianebebis sarCeli“
garemos dacvis samarTalSi

127

3

Tornike darjania1

ipoTekis aqcesorulobis problematika
sakredito xelSekrulebebSi
I. Sesavali
rodesac erTi piri meoresTan amyarebs samarTlebriv urTierTobas, gascems kredits, debs nasyidobis, nardobis xelSekrulebebs da a.S. igi, Tavisdauneburad, iTvaliswinebs yvelaze cud Sedegs – valdebuleba SeiZleba dairRves da misi moTxovna
ar dakmayofildes, magaliTad: kreditis SemTxvevaSi, msesxebelma ar daubrunos krediti da saprocento sargebeli; nasyidobisa da nardobis dros, myidvels ar miawodon
valdebulebiT gansazRvruli nivTi. amis gaTvaliswinebiT, nebismieri samarTlebrivi
subieqti valdebulebiTsamarTlebriv urTierTobaSi Sesvlamde fiqrobs Tavisi moTxovnis uzrunvelyofaze, imis garantirebaze, rom, Tu valdebuleba dairRveva da
misi moTxovna ar dakmayofildeba, mas hqondes Tavisi moTxovnis sxvagvarad dakmayofilebis meqanizmi. dResdReobiT rTulad Tu aris warmosadgeni sabanko seqtoris,
sakredito bazrisa da, zogadad, biznesis warmoeba moTxovnis uzrunvelyofis saSualebebis gareSe.
jer kidev `romis samarTlidan~ daiwyo moTxovnis uzrunvelyofis saSualebebis
instituciuri Camoyalibeba da dReis mdgomareobiT sakmaod farTo katalogi gvaqvs
saxeze. qveynebis umravlesobis mier maTi umetesobis kodifikacia moxda samoqalaqo
kodeqsebis miRebis Sedegad. zogierTi Camoyalibda bazarze samarTlebriv urTierTobaTa ganviTarebiTa da gamartivebiT. iseve, rogorc evropis qveynebis samoqalaqo
kodeqsebi, saqarTvelos samoqalaqo kodeqsic icnobs giravnobas (sk-is 254-e muxli),
ipoTekas (sk-s 286-e muxli), Tavdebobas (sk-is 891-e muxli) da, rogorc praqtika
gviCvenebs, saqarTveloSi isini yvelaze gavrcelebuli moTxovnis uzrunvelyofis
saSulebebia. kanoni icnobs, aseve, moTxovnis uzrunvelyofis saxeebs, romlebic gabneulia saxelSekrulebo samarTalSi, magaliTad: gamqiraveblis giravnobis uflebas
damqiraveblis mier qiravnobis obieqtze Setanil nivTebze (sk-is 568-e muxli), menardis ipoTekis uflebas SemkveTis samSeneblo nakveTze (sk-is 635-e muxli). moTxovnis
uzrunvelyofis zemoaRniSnuli saSualebebi aqcesoruli xasiaTisaa.
Tumca unda aRiniSnos, rom evropul da, maT Soris, germanul samarTalSi Camoyalibda mTeli rigi moTxovnis uzrunvelyofis saSualebebisa, romlebic araaqcesoruli (aseve abstraqtulad wodebuli), fiduciaruli moTxovnis uzrunvelyofis
saSualebebad iwodebian da praqtikuli, ekonomiuri da moqnili moqmedebiT samoqalaqo bazarze yvelaze metad gamoiyenebian. rac ar unda gasakviri iyos, dResdReobiT ipoTeka, rogorc moTxovnis uzrunvelyofis saSualeba, germaniis sakredito urTierTobebSi TiTqmis aRar gamoiyeneba da igi Caanacvla araaqcesorulma
1. GIZ-is samarTlis eqsperti
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miwis valma (Grundschuld). valdebulebiTi urTierTobebis misadagebis am gamartivebulma SesaZleblobam gamoiwvia is, rom germanul sakredito bazarze bolo periodSi miwis valis gamoyenebis Tanafardoba ipoTekasTan, rogorc praqtika gviCvenebs,
daaxloebiT, 80 % 20 %-Tanaa2. xolo sxvadasxva qveyanaSi ipoTekis aqcesorulobis
xasiaTi Sesustda, raTa maqsimalurad moqnili gaexadaT misi praqtikaSi gamoyeneba. aqve unda aRiniSnos, rom evropaSi bolo periodSi ikveTeba tendencia, Seiqmnas
miwaze giravnobis uflebis saerTo modeli, romelic abstraqtuli (araaqcesoruli)
iqneba da yvela qveynis samarTlebriv sistemaSi aisaxeba (e.w. `evroipoTeka~) da romelsac SesaZloa, Sveicariuli araaqcesoruli uzrunvelyofis ufleba `Schuldbrief~
(sasesxo – saTamasuqo mowmoba3) daedos safuZvlad4.

II. klasifikacia aqcesorul da araaqcesorul moTxovnis uzrunvelyofis
saSualebebad
bunebrivia, ismis kiTxva, Tu ra aris aqcesoruli an araaqcesoruli moTxovnis
uzrunvelyofis saSualeba, an romelia maTi saxeebi. Tavad termini `aqcesoruli~ saTaves iRebs `romis samarTlidan~ („accedere“–„SeerTeba“), romelic zogadi cnebaa da
gulisxmobs erTi uflebis arsebobis damokidebulebas meore uflebis arsebobaze (skis 153-e muxli). moTxovnis uzrunvelyofis samarTalSi ki aqcesoruloba ganimarteba
rogorc uzrunvelyofis saSualebis (mag., giravnobis, romelic aseve uflebaa) damokidebuleba uzrunvelyofili uflebis/moTxovnis/valdebulebis arsebobaze5; igi SeiZleba moicavdes orive urTierTdamokidebuli uflebis warmoSobis, arsebobis, moculobis, ganxorcielebis, gadacemisa da Sewyvetis yvela aspeqts, Tumca, calkeuli
uzrunvelyofis saSualebebis mixedviT, misi buneba sxvadasxvanairia6. saqarTveloSi
sabanko saqmianobaSi gavrcelebulia sabanko garantia, romelic daregulirebulia skis 879-e muxlSi da araaqcesoruli xasiaTisaa7. SedarebisTvis, germanul samarTalSi
araaqcesoruli moTxovnis uzrunvelyofis saxeebia: miwis vali (Grundschuld), uzrunvelyofis mizniT sakuTrebis gadacema (Sicherungsübereignung)8, uzrunvelyofis mizniT
moTxovnis daTmoba (Sicherungsabtretung)9, valis kisreba (Schuldbeitritt).
zemoT aRiniSna, rom araaqcesoruli moTxovnis uzrunvelyofis saSualebebi aseve iwodebian fiduciaruli moTxovnis uzrunvelyofis saSualebebad. termini `fiduciaruli~ qarTuli samarTlisTvis ucxo araa (mag., `fiduciaruli operacia~, ix.
komerciuli bankebis saqmianobis Sesaxeb kanonis 1-li muxlis `r~ qvepunqti). sityva
2. MüKo/ Eickmann, BGB, 5. Aufl., § 1191, Rn. 5.
3. Sdr. ix. SoTaZe, ipoTeka rogorc sabanko kreditis uzrunvelyofis saSualeba, sadisert. naSromi,
130-e da momd. gverd.
4. Baur/Stürner, Sachenrecht, 18. Aufl, § 64, Rn. 76 ff.; Wachter WM 99, 49 ff.; am mosazrebas kiTxvis niSnis
qveS ayenebs V. Wilmowsky, Europäisches Kreditsicherungsrecht, gv. 149.
5. Uhlenbruck,InsO/Vallender 13. Auflage, Rn. 53.
6. MüKo/ Eickmann, BGB,5. Aufl., Einleitung, Rn. 22.
7. Sdr. zoiZe, samoqalaqo kodeqsis komentari, IV wigni, II tomi, gv. 218.
8. uzrunvelyofis mizniT sakuTrebis gadacemis institutis moqmedeba sakamaToa qarTul samarTalSi, misi moqmedeba SesaZloa miCneul iqnes dauSveblad ipoTekis normebis gverdis avlis gamo (Snitgeri, kreditis uzrunvelyofis saswavlo kursi, GIZ, 2013, gv. 2, gamouqveynebeli naSromi; Bölling,
Das Sicherungseigentum an Immobilien nach georgischem ZGB, Teil 1, WiRO 2004, 1; Teil 2, WiRO 2004, 33).
9. qarTul samarTalSi uzrunvelyofis mizniT moTxovnis daTmobis (igive uzrunvelyofili cesia,
fiduciaruli moTxovnis daTmoba) moqmedebis Sesaxeb ix. darjania, uzrunvelyofili cesia da movalis garantia, studenturi samarT. Jurnali, GIZ, 2012 w.
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`fiduciaruli~ warmoSobilia laTinuridan – `fiducia~ da niSnavs ndobas, mindobas10.
uzrunvelyofis saSualebebis dasaxasiaTeblad es termini gamoiyeneba imitom, rom
xazi gaesvas uzrunvelyofis bunebas, mis mindobiT xasiaTs da gulisxmobs iseT mindobiT urTierTobas, rodesac dadebuli uzrunvelyofis garigebis Sedegad uzrunvelyofis mimRebs, erTi SexedviT, ufro meti uflebebi aqvs, vidre mas uzrunvelyofis xelSekrulebis Tanaxmad aqvs miniWebuli11.
rogorc aRiniSna, aqcesoruli (damokidebuli) moTxovnis uzrunvelyofis saSualebis SemTxvevaSi, uzrunvelyofa mWidrod aris dakavSirebuli uzrunvelyofil moTxovnasTan. uzrunvelyofis arseboba da misi moculoba mimarTulia gansazRvruli
moTxovnis arsebobaze. uzrunvelyofili moTxovnis arsebobis gareSe, uzrunvelyofis ufleba arc warmoiSoba da arc gadaecema.
araaqcesoruli moTxovnis uzrunvelyofis saSualebebi (mag., uzrunvelyofis mizniT moTxovnis daTmoba) warmoiSoba uzrunvelyofis Sesaxeb xelSekrulebiT maSinac,
rodesac uzrunvelyofili moTxovna jer kidev ar arsebobs. maSasadame, uzrunvelyofis uflebis warmoSoba ar aris damokidebuli moTxovnis arsebobaze. im SemTxvevaSi, rodesac calsaxad ikveTeba, rom uzrunvelyofili moTxovna ar warmoiSoba,
moiazreba ori SesaZlebloba12:
1. uzrunvelyofis uflebis gadacema Sewyvetis daTqmiT;
2. uzrunvelyofis uflebis ukan gadmocemaze valdebulebiTsamarTlebrivi moTxovnis ufleba.

1. uflebis gadacema Sewyvetis daTqmiT
Tu uzrunvelyofa uzrunvelyofis mimRebs im pirobiT gadaeca, rom uzrunvelyofis miznis Sesrulebisas uzrunvelyofis ufleba wydeba (qarwyldeba), maSin am pirobis dadgomisas ufleba avtomaturad ubrundeba ukan uzrunvelyofis mimcems13; da
Tu uzrunvelyofis xelSekrulebidan aseTi piroba ar gamomdinareobs, ivaraudeba,
rom konkludenturad SeTanxmebulia upirobo uzrunvelyofa14.

2. uflebis ukan dabrunebis valdebulebiTsamarTlebrivi moTxovnis ufleba
Tu saxezea uzrunvelyofis Sesaxeb SeTanxmeba pirobadebis gareSe (upirobo
uzrunvelyofa), maSin uzrunvelyofis mimcems uzrunvelyofis miznis Sesrulebisas
uflebis ukan gadmocemaze aqvs moTxovnis ufleba (garda im SemTxvevisa, rodesac
uzrunvelyofa, mxareTa SeTanxmebis Tanaxmad, miznad isaxavs momavalSi savaraudod
warmoSobadi moTxovnebis uzrunvelyofas)15. mxareebs SeuZliaT, nebismier dros SeTanxmdnen, rom uzrunvelyofam ganagrZos arseboba, Tumca uzrunvelyofis Semdgomi
moqmedebis SesaZlebloba wydeba maSin, rodesac gakotrebis saqmis warmoebis procesSi uzrunvelyofis mimcemis qoneba aRsasruleblad mieqceva.
10. ix. vikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Fiducia
11. Baur/Stürner, Sachenrecht, 18. Aufl, § 64, Rn. 76 ff.; MüKo/ Eickmann, BGB,5. Aufl. § 1191, Rn. 11.
12. MüKo/Kirchhof, Lwowski, Stuerner, InsO, Vormerkungen §§ 49-52, Rn 37.
13. MüKo/Kirchhof, Lwowski, Stuerner, InsO, iqve,
14. MüKo/Kirchhof, Lwowski, Stuerner, InsO, iqve.
15. MüKo/Kirchhof, Lwowski, Stuerner, InsO, iqve,
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III. germanul samarTalSi ipoTekasTan mimarTebiT miwis valis
upiratesobebis Sesaxeb
rogorc zemoT aRiniSna, evropis sakredito urTierTobebSi upiratesoba eniWeba
araaqcesorul uzrunvelyofis saSualebebs. Tu ra upiratesobebi axasiaTebT araaqcesorul uzrunvelyofis saSualebebs aqcesorulTan mimarTebiT, ganvixiloT germanuli miwis valisa da ipoTekis magaliTze:
• ipoTeka germanul samarTalSi (iseve rogorc qarTul samarTalSi) moTxovnis
uzrunvelyofis aqcesoruli saSualebaa, rac gulisxmobs imas, rom ipoTekasa da
konkretul gansazRvrul moTxovnas Soris sanivTosamarTlebrivi urTierTdakavSirebulobaa mocemuli. maSin, rodesac krediti brundeba (anu moTxovna wydeba/valdebuleba sruldeba), ipoTeka wydeba. ipoTekis SemTxvevaSi, rogorc wesi, kreditoris
mxares savaldebuloa pirTa identuroba.
miwis vali moTxovnis uzrunvelyofis araaqcesoruli saSualebaa. is moTxovnasTan valdebulebiTsamarTlebrivad aris dakavSirebuli, Tumca uzrunvelyofili moTxovna miwis valis Sinaarsi ar xdeba. miwis valma, SesaZlebelia, ganagrZos moqmedeba
maSin, rodesac krediti dabrundeba da moTxovna Sewydeba. maSasadame, miwis vali,
SesaZlebelia, sxva sesxis uzrunvelyofad iqnes gamoyenebuli.
• Tuki uzrunvelyofili moTxovna Canacvldeba an Seicvleba (mag., saprocento
ganakveTis cvlilebisas), ipoTekis SemTxvevaSi es cvlileba saWiroebs xelaxal registracias; miwis valis SemTxvevaSi ki sakmarisia formis dacvis gareSe SeTanxmebac.
maSasadame, miwis vali, SesaZlebelia, Tavisuflad iqnes gamoyenebuli axlad gaformebuli sesxebisTvisac. gamomdinare aqedan, miwis valis erTxel registracia da misi
misadagebis moqnili SesaZlebloba xelsayrelia bankebisTvis/kreditorebisTvis, vinaidan saxezea erTxel daregistrirebuli gangrZobadi uzrunvelyofis ufleba. misi
mravaljeradi gamoyeneba iZleva notariuli damowmebisa da registraciis xarjebis
dazogvis SesaZleblobas. axali kreditis gacemac ufro martivia, vinaidan uzrunvelyofa ukve registrirebulia.
ipoTekis SemTxvevaSi, uflebis warmoSobisa da Sewyvetis permanentuli registracia,
erTi mxriv, Zviria mxareebisaTvis da, meore mxriv, did drosa da energias moiTxovs.
• ipoTeka uzrunvelyofs mxolod gansazRvrad moTxovnebs. maSin, rodesac sesxis
moTxovnis odenoba meryeobs, an ar aris zustad dadgenili, mxolod miwis valis
gamoyeneba aris SesaZlebeli. am SemTxvevebSi ipoTekis gamoyenebam SesaZloa, xeli
SeuSalos grZelvadiani biznesurTierTobis mimdinareobas.
• Tu mesakuTre imavdroulad ipoTekis movalea da surs, samomavlo uzrunvelyofis mimcemisTvis pirveli rigiToba SeinarCunos, man samomavlo kreditis gamcemebTan rigiTobis Taobaze SeTanxmebas unda miaRwios (germaniis samoqalaqo kodeqsis §
881-iT gansazRvruli wesiT).
amisgan gansxvavebiT, miwis valis movales da mesakuTres SeuZlia, Tavis sasargeblod
Tavis nakveTze mesakuTris miwis vali daafuZnos (§ 1196-is Tanaxmad).
miwis valis SemTxvevaSi rigiTobis Taobaze SeTanxmeba ararelevanturia; ipoTekis
SemTxvevaSi ki mesakuTres ufleba ar aqvs, mesakuTris ipoTeka warmoSvas, vinaidan
ipoTekis warmoSobisaTvis moTxovnis arseboba aris savaldebulo.
• kreditis uzrunvelyofa SesaZlebelia sxvadasxva mesakuTris sxvadasxva nakveTze warmoSobili e.w. saerTo ipoTekiT an saerTo miwis valiT. im SemTxvevaSi, Tu
ipoTekari erT-erTi mesakuTris mimarT waradgens moTxovnas sruli moculobiT da
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daikmayofilebs moTxovnas, maSin sxva mesakuTreebs ekisrebaT valdebuleba wilTa
gaTanabrebis Taobaze. amisgan gansxvavebiT, miwis valis SemTxvevaSi, mxareebs jer
kidev uzrunvelyofis xelSekrulebaSi SeuZliaT regresuli moTxovnis sxvagvari
mowesrigeba gaiTvaliswinon.

IV. ipoTekis aqcesorulobis Sesusteba sakredito xelSekrulebebSi
1. ipoTekis aqcesoruloba
qarTuli samarTlebrivi terminologia (germaniisa da sxva qveynebis samarTlebrivi sistemebisgan gansxvavebiT) ar icnobs `miwis nakveTze warmoSobili giravnobis
uflebebis~ cnebas. amis mizezi aris is, rom qarTvelma kanonmdebelma kodeqsis SemuSavebisas miwaze dadgenil giravnobis uflebad mxolod ipoTeka gansazRvra. gamomdinare aqedan, aRar iyo saWiro krebsiTi terminis gamoyeneba, romelSic, germanuli
`Grundpfandrechte~-s msgavsad, gaerTianebuli iqneboda miwaze dadgenili uzrunvelyofis uflebebi16. miuxedavad imisa, rom ipoTekis regulirebis qarTul normas germanuli modeli daedo safuZvlad, kanonmdebelma saWirod ar CaTvala miwis valis
regulirebebis kodeqsSi gaTvaliswineba. es gaxda imis safuZveli, rom qarTul samarTalSi miwaze dadgenil uzrunvelyofis uflebad mxolod ipoTeka ganisazRvra da
isic aqcesoruli bunebiT. es, erTi mxriv, gamarTlebulic iyo, vinaidan arastabilur
sakredito bazarze gansakuTrebiT mniSvnelovania araaqcesoruli uzrunvelyofis
saSualebis moqmedeba, vinaidan aqcesoruloba, pirvel rigSi, movalis dacvis meqanizmia. Cven zemoT vaxseneT fiduciaruli (ndobaze damyarebuli) moTxovnis uzrunvelyofis saSualebebi. aseTi saSualebebis bazarze damkvidreba moiTxovs ganviTarebul sabazro ekonomikas, sadac biznespartniorebi ufro metad endobian erTmaneTs.
saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 286-e muxlis 1-li nawilis Tavdapirveli redaqcia, romelic exeba ipoTekis cnebas, Semdegnairad gamoiyureboda:
muxli 286. cneba
1. uZravi nivTi SeiZleba moTxovnis dasakmayofileblad ise iqnes gamoyenebuli
(datvirTuli), rom kreditors mieces ufleba, sxva kreditorebTan SedarebiT pirvel rigSi miiRos Tavisi moTxovnis dakmayofileba am nivTidan (ipoTeka).
ipoTekis aqcesorulobis pirveli niSani gamomdinareobs normis winadadebis pirveli nawilidan, romelic adgens, rom ipoTeka emsaxureba moTxovnis dakmayofilebas.
ipoTekis moTxovnaze damokidebuleba gamomdinareobs aseve normis nawilidan – `SedarebiT pirvel rigSi miiRos Tavisi moTxovnis dakmayofileba~. kreditoris moTxovnis
warmoSobasTan erTad warmoiSoba ipoTekac da es aZlevs kreditors uflebas, sxva
kreditorebTan SedarebiT pirvel rigSi daikmayofilos Tavisi moTxovna, vinaidan misi
moTxovna, uzrunvelmyof ipoTekasTan erTad, ufro adre warmoiSva, vidre meore da
Semdgomi rigis kreditorebisa. normis axal redaqcias am mxriv cvlileba ar ganucdia:
muxli 286. cneba
1. uZravi nivTi SeiZleba ise iqnes gamoyenebuli (datvirTuli) moTxovnis dasakmayofileblad, rom uzrunvelyofil kreditors mieces ufleba, sxva kreditorebTan
SedarebiT pirvel rigSi miiRos Tavisi moTxovnis dakmayofileba am nivTis realizaciiT an mis sakuTrebaSi gadacemiT (ipoTeka).
16. WeWelaSvili, sanivTo samarTali, 2008, gv. 388.
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ipoTekis aqcesorulobas xazs usvams 286-e muxlis me-3 nawili, romelic adgens, rom im SemTxvevaSi, Tu ipoTekiT uzrunvelyofili moTxovna sxva moTxovniT
Seicvleba, savaldebuloa movalisa da kreditoris (ipoTekaris) SeTanxmebis reestrSi registracia. am regulirebiT kidev erTxel naTeli xdeba ipoTekis moTxovnaze
damokidebuleba, vinaidan, Tu moTxovna icvleba, unda Seicvalos reestrSi ipoTekis
Canaweric.
ipoTekis aqcesoruloba gamoxatulia aseve sk-is 295-e muxlSi, sadac gansazRvrulia, rom moTxovnis gadacema (daTmoba) SesaZlebelia mxolod mis uzrunvelmyof
ipoTekasTan erTad, anu ipoTeka `mihyveba~ uzrunvelyofil moTxovnas. garda amisa,
ipoTekis aqcesorulobaze metyvelebs sk-is 301-e muxlis pirveli nawilic, romlis
mixedviTac ipoTekiT datvirTuli nivTis realizaciis moTxovnis vadis dadgomisaTvis aucilebelia movalis mier uzrunvelyofili moTxovnis daukmayofilebloba17.
literaturaSi araerTgvarovnad aris ganxiluli saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 288-e muxli:
„muxli 288. mesakuTris ipoTeka
Tu moTxovna, romlis uzrunvelsayofadac arsebobs ipoTeka, ar warmoSobila,
igi qarwyldeba an gadadis uZravi nivTis mesakuTreze, maSin ipoTekac gadadis am
ukanasknelze (mesakuTris ipoTeka).
es norma miCneulia ipoTekis araaqcesorulobis gamonaklis SemTxvevad da unda
ganimartos rogorc gardamavali mdgomareoba, rodesac ipoTeka moTxovnis gareSe
arsebobs18.
unda aRiniSnos, rom sk-is 288-e muxli gadmotanil iqna germaniis samoqalaqo kodeqsidan. saqme isaa, rom sk-is 288-e muxlis analogi norma – germaniis samoqalaqo
kodeqsis $ 1163 – dakavSirebulia $$ 1177, 1196, 1198-Tan, romlebic exeba miwis
vals, xolo miwis vali qarTul kodeqsSi ar aris daregulirebuli. sk-is 288-e muxlSi miTiTebuli garemoebebis arsebobisas, germanuli samarTlis mixedviT, ipoTeka
ki ar qarwyldeba, aramed gadaiqceva sanivTo uflebad – mesakuTris miwis valad
(Eigentümergrundschuld), romlis safuZvladac germanul samarTalSi gvevlineba arsebuli qonebidan gadaxdevinebaze mimarTuli sanivTo uflebebis nairsaxeoba, e.w. miwis
vali – Grundschuld19. germanuli samarTlis mixedviT, SesaZlebelia, miwis vali ipoTekaSi gadaizardos, da piriqiT20. sk-is 288-e muxlis regulirebis analogi germanul
kodeqsSi miznad isaxavs, daareguliros is mdgomareoba, rodesac ipoTekiT uzrunvelyofili moTxovna ar warmoiSoba an Sewydeba. am SemTxvevaSi, ipoTeka (vinaidan igi
moTxovnis gareSea registrirebuli reestrSi) gadaiqceva mesakuTris miwis valad,
anu, uxeSad rom vTqvaT, mesakuTres SeuZlia, mivides reestrSi da uzrunvelyofis
ufleba Tavis saxelze dairegistriros. ismis kiTxva, ras emsaxureba es regulireba?
ganvixiloT magaliTi: `A~-m bank `B~-sgan aiRo sesxi 100 000 laris odenobiT, wliuri 14% saprocento ganakveTiT, da bankis sasargeblod ipoTekiT datvirTa qoneba,
romlis Rirebulebacaa 500 000 lari. mogvianebiT `A~-m isesxa bank `G~-sgan 150 000
lari. bankma `G~-m, vinaidan daadgina, rom mouwevda ipoTekarebSi rigiT meore adgilas yofna, `A~-s misca sesxi ufro maRali 20%-iT. amasobaSi „A~-m daufara bank `B~-s
17. Wanturia, kreditis uzrunvelyofis samarTali, 2012, gv. 65.
18. Wanturia, iqve; Snitgeri, sakredito samarTali, GIZ, 2011, mokle konspeqtebi, gv. 9.
19. WeWelaSvili, saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 288-e da 299-e muxlebi – ipoTekis

gaqarwyleba Tu mesakuTris ipoTeka an mesakuTris miwis vali, gv. 99-104.

20. dawvrilebiT ix. WeWelaSvili, sanivTo samarTali, 2008, 389-e da momdevno gverdebi.
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sesxi, ris Sedegadac moTxovna Sewyda, da opiTekac gauqmda. moqmedi regulirebebiT
banki `G~ avtomaturad gadainacvlebda ipoTekarebis rigiTobaSi win da daikavebda
pirvel adgils, romelsac igi ar imsaxurebs, vinaidan, imis gamo, rom Tavis droze
Seafasa rigiTobaSi meore adgilze yofnis riski, gacemuli aqvs sesxi maRali procentiT. sxvanairad rom vTqvaT, ipoTekarebs Soris wina adgilze yofna privilegiaa,
rasac, saboloo jamSi, ekonomikuri datvirTva aqvs. amitom zemoaRniSnul SemTxvevaSi banki `G~ `daumsaxureblad~ moipovebda pirvel adgils rigiTobaSi. swored am
usamarTlobis Tavidan acilebas unda emsaxurebodes mesakuTris ipoTeka qarTul
samarTalSi. im SemTxvevaSi, rodesac `A~ dafaravs bank `B~-s sesxs, mas unda SeeZlos
reestrSi misvla da ipoTekis Tavis saxelze daregistrireba, rac mas SesaZleblobas
miscemda, kidev aeRo iafad sesxi, an, Tundac, banki `G~ eiZulebina, procenti daewia
pirvel rigSi gadasvlis sanacvlod.

2. ipoTekis aqcesorulobis Sesustebis tendencia
zemoT germanul samarTalSi daregulirebuli miwis valisa da ipoTekis ganxilvam dagvanaxva miwis valis bunebis (araaqcesorulobis) upiratesoba ipoTekasTan
SedarebiT. es ki gamowveulia ZiriTad SemTxvevebSi imiT, rom bazarze warmoiSoba
uzrunvelyofis ufro moqnili saSualebis arsebobis saWiroeba. Sesabamisad, aqcesoruloba, erTi SexedviT, damabrkolebeli buneba aRmoCnda ipoTekisTvis, ramac misi
gamoyeneba ukana planze gadaswia.
samoqalaqo kodeqsSi ganxorcielebuli 2007 wlis cvlilebebiT qarTveli kanonmdebeli miznad isaxavda ipoTekis institutis reformas, romelsac, savaraudod, unda
gamoewvia ipoTekis, rogorc uzrunvelyofis saSualebis, moqnili da praqtikuli
gamoyeneba da Tavisufali mimoqceva. amaze metyvelebs is faqti, rom cvlilebebiT
SemoRebul iqna ipoTekis mowmobis emisiis ufleba da mowmobas fasiani qaRaldis statusi mieniWa. es cvlileba Tavis droze misasalmebeli iyo, Tumca, funqcionirebis
realuri meqanizmebis danergvis gareSe, es normebi marto kanonis normebad darCa
da praqtikaSi isini TiTqmis ar gamoiyeneba. ipoTekis warmoSobisa da registraciis
gamartivebis mizniT Sevida cvlilebebi sk-is 289-e muxlis pirvel nawilSi. Zveli
redaqciiT norma Semdegnairad gamoiyureboda:
„ipoTeka warmoiSoba sajaro reestrSi registraciis Sedegad. registracia xdeba
dadgenili wesis mixedviT uZravi nivTis mesakuTrisa da ipoTekaris mier sanotaro
wesiT damowmebuli sabuTebis wardgeniT. maTSi unda aRiniSnos uZravi nivTis mesakuTre, ipoTekari, savaraudo movale mesame piri, aseve uzrunvelyofili moTxovnis
sidide, sargebeli da Sesrulebis vada.”
maSasadame, Zveli redaqciiT ipoTekis registraciisas, sxva winapirobebTan erTad,
moiTxoveboda uzrunvelyofili moTxovnis odenobis miTiTeba. axali cvlilebebiT
es moTxovna gauqmda. dReis mdgomareobiT sruliad SesaZlebelia, sajaro reestrSi
registrirebuli iyos uZrav qonebaze ipoTeka, Tundac realurad moTxovna ar arsebobdes.
cvlilebebi Sevida aseve sk-is 286-e muxlis me-2 nawilSi. axali redaqciiT aRar
moiTxoveba ipoTekiT uzrunvelyofili zRvruli Tanxis dafiqsireba da reestris
CanawerSi Setana. es cvlilebebi SesaZlebelia Sefasdes ipoTekis aqcesorulobis Sesustebis tendenciad, Tumca, rogorc zemoT aRvniSneT, ipoTekis aqcesoruloba,
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pirvel rigSi, movales (da aseve mesame pirebs) icavs arasasurveli Sedegebisgan. gamomdinare aqedan, 2007 wels ganxorcielebuli cvlilebebi dadebiTad Sefasdeboda,
rom ara praqtikaSi warmoSobili uamravi problema, romlebic movalisa da mesame
pirebis samarTlebrivi poziciis daucvelobiT gamoixateba.
praqtikaSi warmoSobili problemebis gasaanalizeblad mizanSewonilia, ganvixiloT Semdegi SemTxvevebi:
•
qarTul sakredito urTierTobebSi gavrcelebulia e.w. generaluri xelSekrulebebis (sabanko produqtebiT momsaxurebis CarCo xelSekruleba) gaformebis praqtika. generalur xelSekrulebaSi ganisazRvreba klientsa da sakredito dawesebulebas Soris TanamSromlobis zogadi pirobebi, sakredito xazis (iwodeba aseve sakredito
limitad) maqsimaluri odenoba (mag., 1 000 000 lari) wliuri saprocento ganakveTis minimaluri da maqsimaluri odenoba (mag., 13-48 %), pirgasamtexlos odenoba, xelSekrulebis moqmedebis vada da a.S. amave generalur xelSekrulebaSi an mis danarTad klientis (an mesame piris) miwis nakveTze dgindeba ipoTekis xelSekruleba, romlis saganicaa
banksa da klients Soris gaformebuli ZiriTadi (generaluri) xelSekrulebis an mis
safuZvelze momavalSi gaformebuli nebismieri damatebiTi sesxis xelSekrulebebis
uzrunvelyofa. mogvianebiT generaluri xelSekrulebis safuZvelze ideba konkretuli sakredito xelSekrulebebi, romliTac pirs sakredito xazis (sakredito limitis)
da saproceto ganakveTis farglebSi miecema sesxi. Tumca, SesaZlebelia, rom bankma
pirs saerTod ar misces sesxi, an misces ara 1 000 000 laris, aramed mcire odenobiT.
anu, faqtobrivad, gvaqvs mdgomareoba, rodesac piri tvirTavs uZrav qonebas ipoTekiT, Tumca moTxovna ar arsebobs. generaluri xelSekrulebiT ar warmoeSoba banks
valdebuleba, xolo klients moTxovna; msgavsi saxis generaluri xelSekruleba ver
CaiTvleba verc sesxis Sepirebad sk-is 628-e muxlis gagebiT.
Tumca es SemTxveva sesxis Sepirebad rom CagveTvala sk-is 628-e muxlis gagebiT,
sakiTxavia, ramdenad moxvdeba is sk-is 286-e muxlis me-2 nawilis regulirebis sferoSi. sk-is 286-e muxlis me-2 nawilis mixedviT, ipoTekis gamoyeneba SesaZlebelia
samomavlo moTxovnebis uzrunvelsayofad, Tumca mxolod maSin, rodesac samomavlo
moTxovnebi gansazRvradia. am SemTxvevaSi sadavoa, ramdenad aris generaluri xelSekrulebiT samomavlo moTxovna gansazRvruli, vinaidan xelSekrulebaSi fiqsirdeba mxolod sakredito xazis zeda zRvari da procentis odenobac ganusazRvrelia.
germaniis samoqalaqo kodeqsis Sesatyvisi norma, romelic samomavlo moTxovnebis
gansazRvrulobaze metyvelebs, literaturaSi Semdegnairad ganimarteba: uzrunvelsayofi moTxovna unda iyos gansazRvruli21, rac gulisxmobs imas, rom mocemuli
unda iyos moTxovnis saxe, samarTlebrivi safuZveli da moTxovnis myarad dadgenili
odenoba22. aqedan gamomdinare, zemoaRniSnul SemTxvevaSi, maSin, rodesac zustad da
imperatiulad ar aris gansazRvruli xelSekrulebaSi sesxad misacemi Tanxis odenoba
da sargebeli da igi, SesaZlebelia, 1 000 000 laris farglebSi meryeobdes, moTxovna
ver CaiTvleba gansazRvrulad. Sesabamisad, aseT SemTxvevebSi sadavoa ipoTekis warmoSobis sakiTxi. literaturaSi gamoTqmuli mosazrebis23 mixedviT, zemoaRniSnul
SemTxvevebSi ar iTvleba ipoTeka warmoSobilad, aramed saxezea mesakuTris ipoTeka,
rac gulisxmob imas, rom mesakuTre aris ipoTekis mflobeli.
21. Wanturia, samoqalaqo kodeqsis komentari, II wigni, gv. 253.
22. MüKo/
������������������������������������������������
Eickmann, BGB, 5. Aufl., § 1113, Rn. 34.; aRniSnul midgomas iziarebs Wanturia, kreditis
uzrunvelyofis samarTali, gv. 63.
23. Wanturia, iqve.
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zemoaRniSnul midgomas iziarebs saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos samoqalaqo
saqmeTa palata 2012 wlis 6 martis gadawyvetilebaSi24. palata ganmartavs, rom `movale daculi unda iyos ipoTekis im valdebulebis farglebiT, romeli valdebulebisTvisac man qoneba ipoTekiT datvirTa, anu umTavresia ipoTekiT moTxovnis dakmayofilebisaTvis, rogorc ipoTekis sagnis, ise im valdebulebis gansazRvruloba,
romlis uzrunvelsayofadac xorcieldeba sanivTo uflebis realizacia~. sakasacio
sasamarTlo aRniSnavs, rom `sajaro reestris CanawerebSi uzrunvelyofili moTxovnis odenobis (romelic mxareTa SeTanxmebiT SesaZlebelia ar emTxveodes valdebulebiTsamarTlebriv urTierTobaSi movalis mier nakisri valdebulebis odenobas)
miTiTebas samarTlebrivi datvirTva aqvs rogorc mesakuTrisaTvis, aseve mesame pirebisaTvis, romelTa mimarTac moqmedebs sajaro reestris monacemTa utyuarobisa
da sisrulis prezumfcia. igi xels uwyobs kreditors da aseve mesame pirebs, winaswar
Seafason, ramdenad uzrunvelyofs ipoTekis sagani moTxovnis dakmayofilebas movalis mxridan valdebulebis darRvevis SemTxvevaSi. Sesabamisad, ipoTekis xelSekrulebis dadebisas imTaviTve naTeli unda iyos, Tu sad gadis ipoTekiT datvirTuli
nivTis mesakuTris pasuxismgeblobis zRvari, romelic moicavs ZiriTadi valdebulebis farglebs (Rirebulebas) an ipoTekis garigebiT mxareTa SeTanxmebul uzrunvelyofil moTxovnis odenobas~. gamomdinare aqedan palata adgens, rom generaluri
xelSekrulebebis moqmedebis damkvidrebuli praqtika ver CaiTvleba samarTlebrivad
dasabuTebulad, vinaidan generaluri xelSekrulebis safuZvelze dadebuli yoveli
axali xelSekrulebisTvis savaldebuloa xelaxali registracia, vinaidan saxezea moTxovnis cvlileba. gamonaklisia is SemTxveva, rodesac generaluri xelSekrulebiT
mxares ganesazRvreba sakredito limiti, romelic man xelSekrulebis moqmedebis vadaSi unda aiTvisos. ganusazRvrel Tanxad, magaliTad, 1 000 000 laris miTiTeba limitad generalur xelSekrulebaSi ver CaiTvleba ipoTekis sagnis pasuxismgeblobis
zeda zRvrad (zRvrul Tanxad), miT umetes maSin, rodesac TviTon ipoTekis sagnis
Rirebuleba 1 000 000 lars SeiZleba arc utoldebodes.
im SemTxvevebisTvis, rodesac mxareebis (banki – klienti) mier ver xdeba zusti
Tanxis gansazRvra, vinaidan SesaZloa sesxis Tanxa an misi saprocento ganakveTi icvlebodes, germanuli samarTali gvTavazobs sakiTxis § 1190-iT mowesrigebis SesaZleblobs:
§ 1190. zRvruli Tanxis ipoTeka
(1) ipoTeka SeiZleba dadgenil iqnes imgvarad, rom ganisazRvros mxolod is zRvruli Tanxa, romlis odenobamdec unda moxdes gadaxdevinebis miqceva miwis nakveTidan, xolo danarCen SemTxvevebSi moxdeba moTxovnaSi pirobebis daTqma. zRvruli
Tanxa registrirebul unda iqnes sajaro reestrSi.
(2) Tu moTxovnas ericxeba procentebi, maSin isini CaiTvleba zRvrul TanxaSi.
rogorc vxedavT, germanuli norma iTvaliswinebs zRvruli Tanxis ipoTekis SeTanxmebis SesaZleblobas, Tumca es calkea gaTvaliswinebuli da ara 286-e muxlis me-2 nawilis Sesatyvis normaSi, - § 1113-is me-2 nawilSi. rogorc vxedavT, § 1190-is 1-li nawilis
me-2 winadadebis mixedviT, savaldebuloa zRvruli Tanxis sajaro reestrSi registracia. aseTi regulireba emsaxureba im samomavlo kreditorebis dacvas, romlebic, SesaZloa, me-2 da Semdgomi rigis ipoTekarebi aRmoCndnen. maT unda icodnen, ra zRvruli
Tanxis farglebSi agebs pasuxs movale pirveli rigis ipoTekari kreditoris winaSe.
24. uzenaesi sasamarTlos 2012 wlis 6 martis gadawyvetileba saqmeze N as-1280-1300-2011.
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sk-is 286-e muxlis me-2 nawilis Tavdapirveli redaqcia iTvaliswinebda zRvruli
Tanxis gansazRvras da mis sajaro reestrSi registracias (“aseve SeiZleba ganisazRvros is zRvruli Tanxa, romlis farglebSic unda moxdes uZravi nivTidan moTxovnis
dakmayofileba. es Tanxa ganisazRvreba sajaro reestrSi SetaniT.“). sruliad dausabuTeblad 2007 wlis cvlilebebiT gauqmebul iqna aRniSnuli regulireba.
•
meore problema, romelic zemoaRniSnuli msjelobis gagrZelebaa, ukavSirdeba mesame pirebis interesebis dacvas. magaliTisTvis aviRoT Semdegi SemTxveva: `A~-m
gaaforma generaluri xelSekruleba bank `B~-sTan, romlis mixedviTac mas gamoeyo
sakredito xazi 500 000 laris odenobiT. man generaluri xelSekrulebis safuZvelze bankis sasargeblod datvirTa uZravi qoneba, romlis Rirebulebaa 100 000 lari.
mogvianebiT bank „B“-sTan gaformebuli sakredito xelSekrulebiT mas mieca sesxi 20
000 laris odenobiT. cota xnis Semdgom „A“-s kvlav mounda bankisgan sesxis aReba 30
000 laris odenobiT, Tumca bankma mas sesxis micemaze uari ganucxada. „A“-m mimarTa
mikrosafinanso organizacia „G“-s, romelic mzadaa misces sesxi, Tumca igi iTxovs
`A~-sgan uzrunvelyofis mizniT uZravi qonebiT datvirTvas, romelzec ukve banki
`B~ fiqsirdeba ipoTekarad. aq ismis kiTxva – rogor SeuZlia mikrosafinanso organizacias, daadginos, Tu ra moTxovna udevs registrirebul ipoTekas safuZvlad?
rogorc wesi, amaze pasuxi `G~-m (potenciurma kreditorma) unda miiRos sajaro reestris amonaweridan, vinaidan mas legitimuri ndoba SesaZloa hqondes mxolod sajaro
reestris Canaweris da ara, magaliTad, bankis mier gacemuli cnobis mimarT.
Tumca, rogorc aRvniSneT, 2007 wlis cvlilebiT gauqmda sk-is 286-e muxlis me-2
nawilis me-2 winadadeba, romelic iTvaliswinebda zRvruli Tanxis sajaro reestrSi
registracias. gamomdinare aqedan, sruliad gaugebaria, Tu rogor SeZlebs kreditori, romelsac surs meore rigis ipoTekari iyos, daadginos, ra farglebSi agebs
uZravi nivTi pasuxs pirveli sesxisTvis, rameTu zRvruli odenoba uZravi qonebis
amonawerSi ar Cans.
garda amisa, ipoTekis registraciis wesSi (samoqalaqo kodeqsis 289-e muxli) Sesuli cvlilebebiT aRar aris savaldebulo, ipoTekis registraciisas mieTiTos moTxovnis sidide, sargebeli da Sesrulebis vada, rogorc amas Zveli redaqcia iTvaliswinebda. sk-is 289-e muxli winaaRmdegobaSi modis sk-is 286-e muxlTan, romelic
ipoTekis aqcesorulobis princips mis moTxovnaze damokidebulebiT ganamtkicebs.
gamomdinare zemoaRniSnulidan, SegviZlia davaskvnaT, rom mesame pirebi, romlebsac SesaZloa undodeT kreditis gacema da meore an Semdgomi rigis ipoTekarebad
yofna, sajaro reestris CanaweriT ver daadgenen, ra farglebSi agebs pasuxs movale
wina valdebulebiTi urTierTobis farglebSi.
saintereso Canawers Seicavs sajaro reestris Sesaxeb kanonis me-6 muxlis pirveli punqti, romlis mixedviTac `sajaro reestrSi registrirebuli monacemebi da
maregistrirebel organoSi daculi dokumentacia aris sajaro da xelmisawvdomia
gasacnobad nebismieri pirisaTvis, garda saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili
SemTxvevebisa~. dRes moqmedi sajaro reestris praqtikiT SeuZlia nebismier pirs,
gamoiTxovos sajaro reestridan ipoTekis registraciis safuZvlad arsebuli dokumentacia, maT Soris: zemoaRniSnuli generaluri xelSekruleba da sxva sakredito
xelSekrulebebi.
sruliad gaugebaria, ra udevs safuZvlad aseT regulirebas da mis Sedegad Camoyalibebul praqtikas. sajaro reestri am regulirebiT scildeba misi arsebobis
fundamentur daniSnulebas: sajaro reestri arsebobs imitom, rom asaxos nivTebze
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warmoSobili sanivTo uflebebi da amis Sesaxeb misces informacia mesame pirebs, vinaidan sanivTo uflebebi absoluturi xasiaTisaa, rac gulisxmobs imas, rom isini
moqmedeben yvela piris mimarT. amisgan gansxvavebiT, valdebulebiTsamarTlebrivi
urTierTobebi relatiuri xasiaTisaa, rac imas niSnavs, rom is moqmedebs mxolod
valdebulebis monawile mxareTa Soris da ar unda iyos xelmisawvdomi mesame pirebisTvis mxareTa nebisgan damoukideblad. garda imisa, rom arsebuli praqtika zemoaRniSnul principebs ewinaaRmdegeba, mxareTa komerciuli saidumloeba xelmisawvdomi
xdeba yvela mesame pirisaTvis.
• zemoaRniSnul or problemas mivyavarT kidev erT umniSvnelovanes problemasTan, romelic dakavSirebulia klientis ekonomikur SeboWvasTan. rogorc aRiniSna,
generaluri xelSekrulebiT ganisazRvreba sakredito xazis zeda zRvari, Tumca, Tu
ra farglebSi agebs pasuxs movale ipoTekiT datvirTuli qonebiT, gaurkvevelia.
maSasadame, Tu pirs moundeba sesxis sxva sakredito dawesebulebaSi aReba, sakredito dawesebuleba ver daadgens nivTis pasuxismgeblobis zRvars da, Sesabamisad,
ar miscems sesxs, an igi Seecdeba, pirveli sabanko dawesebulebis sesxi gadaufaros
klients da pirveli rigis ipoTeka moipovos, rac kidev damatebiT Tanxebi ujdeba
klients. aqedan gamomdinare, generaluri xelSekrulebis gaformebiT klienti srulad damokidebuli rCeba erT sakredito dawesebulebaze.
germaniaSi aRniSnuli SemTxvevebi umaRlesi federaluri sasamarTlos mier Sefasda rogorc mxaris `ekonomikuri SeboWvis mcdeloba~ da zneobriv normebTan Seusabamo, ris gamoc mxares mieniWa ufleba, moeTxova uzrunvelyofili uflebis (mag.,
ipoTekis) gaTavisufleba an nivTis pasuxismgeblobis zRvruli Tanxis gansazRvra.25

V. daskvna
zeamoRniSnulidan gamomdinare, SegviZlia davaskvnaT, rom 2007 wels ipoTekis
normebSi Setanili cvlilebebiT kanonmdebeli Seecada, erTi mxriv, ipoTekis aqcesorulobis SesustebiT (rac gamoixateboda registraciis wesis gamartivebiT da a.S.)
gaemartivebina sakredito urTierTobebi, Tumca, meore mxriv, aman warmoSva uamravi
praqtikuli problema, romlebic gamoixateba movalisa da mesame pirebis daucvelobiT. es ki moiTxovs kanonmdeblis mxridan Carevas, ramac unda aRadginos kreditorsa
da movales Soris samarTlebrivi urTierTobisas darRveuli balansi. Tumca ar unda
dagvaviwydes, rom kanonmdeblis nebismieri Careva ipoTekis normebSi unda iyos kargad gaanalizebuli da auCqareblad miRebuli, vinaidan am institutis reformisas ar
SeiZleba Secdomis daSveba, rameTu ar unda dagvaviwydes, rom, saaRsrulebo biuros
monacemebis mixedviT, dReis mdgomareobiT daaxloebiT 200 000-amde ojaxi sargeblobs ipoTekis xelSekrulebiT.

25. Kropholler,
���������������������������������������
BGB Studienkommentar, § 398-is Sesavali, me-18 da momdevno velebi.
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ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლების
მზღვეველზე გადაცემის
ფარგლები და მისი ხანდაზმულობა
სასამართლო გადაწყვეტილების ანალიზი
(საქმე Nას-581-549-2011)
შესავალი
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 128–ე მუხლის I ნაწილის თანახმად, „სხვა პირისაგან რაიმე მოქმედების შესრულების ან მოქმედებისაგან თავის შეკავების მოთხოვნის უფლებაზე ვრცელდება ხანდაზმულობა“.
მოთხოვნის ხანდაზმულობა არის მოქმედების განხორციელებისათვის გათვალისწინებული ვადის იურიდიული შედეგის გარეშე გასვლა, რომლის შემდეგაც შეუძლებელია შესრულების მოთხოვნა სასამართლოს მეშვეობით იძულებითი მექანიზმების გამოყენებით. მიუხედავად ამისა, მოთხოვნის ხანდაზმულობა ავტომატურად არ იწვევს უფლების გაუქმებას.
იგი, როგორც ასეთი, რჩება, მაგრამ უფლების განხორციელების ვადის გაშვების გამო მხარეს არ შეუძლია მოითხოვოს ვალდებული პირისაგან მისი შესრულება.2
ხანდაზმულობა საერთაშორისოდ აღიარებული სამართლებრივი ინსტიტუტია და ემსახურება სამოქალაქო ბრუნვის სტაბილურობას. მიუხედავად ძირითადი პრინციპების მსგავსებისა,
მოთხოვნის ხანდაზმულობა სხვადასხვა ქვეყნებში განსხვავებულად არის მოწესრიგებული.
ხანდაზმულობის მატერიალურ–სამართლებრივი ვადები საქართველოს სამოქალაქო
კოდექსით განისაზღვრება. კანონმდებელმა ზოგადი და საერთო ხანდაზმულობის ვადები
კოდექსის პირველ ნაწილში, ზოგად დებულებებში განათავსა.3 არსებობს ასევე სპეციალური ხანდაზმულობის ვადები, რომლებიც კოდექსის სხვადასხვა ნაწილებშია გაფანტული, სამართლებრივი ურთიერთობების სპეციალური რეგულირებისა და მათთვის განსხვავებული
ხანდაზმულობის ვადის განსაზღვრის აუცილებლობიდან გამომდინარე.4
ზოგადი და სპეციალური ხანდაზმულობის ვადების სწორ გამოყენებას სასამართლო
პრაქტიკაში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება, ვინაიდან ხანდაზმულობა განსაზღვრავს მოთხოვნის აღსრულების შესაძლებლობას. სწორედ ამიტომ, იმის მიხედვით, თუ რომელ ხან1. LL.M (Passau) მაგისტრანტი, იურიდიული ფაკულტეტი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
2. ამას მოწმობს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის (შემდგომში სსკ) 144–ე მუხლის მე–2 ნაწილი, რომლის
თანახმად, „თუ ვალდებულმა პირმა მოვალეობა შეასრულა ხანდაზმულობის ვადის გასვლის შემდეგ, მას არა
აქვს უფლება მოითხოვოს შესრულებულის დაბრუნება, თუნდაც მოვალეობის შესრულების მომენტში მას არ
სცოდნოდა, რომ ხანდაზმულობის ვადა გასული იყო.“ აღნიშნული ნორმიდან გამომდინარე, ხანაზმული მოთხოვნის შესრულების სამართლებრივი საფუძველი, როგორც ასეთი, არსებობს და მისი შესრულების იგი არ შეიძლება გამოთხოვილ იქნას უსაფუძვლო გამდიდრების ნორმებზე დაყრდნობით.;
3. იხ. სსკ–ის 128–146 მუხლები;
4. ასეთია მაგალითად სახელშეკრულებო სამართალში 573–ე, 655–ე, 663–ე მუხლები, 1008–ე მუხლი კანონისმიერ
ვალდებულებით ურთიერთობებში, 1171–ე მუხლი საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართლის ნაწილში და სხვ.;
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დაზმულობის ვადას გამოვიყენებთ კონკრეტულ სამართლებრივ ურთიერთობაზე, განსხვავებულ სამართლებრივ შედეგებს მივიღებთ.
სამართლებრივი ურთიერთობის შეფასებიდან და ბუნებიდან გამომდინარე განისაზღვრება, უნდა გავრცელდეს მასზე სახელშეკრულებო ხანდაზმულობის სამწლიანი ვადა, სანივთო უფლებათა ხანდაზმულობის ვადები თუ სპეციალური ხანდაზმულობა.
ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ხანდაზმულობის წესების სწორი მისადაგებისათვის
აუცილებელია ურთიერთობის სამართლებრივი შეფასება. ქართული სასამართლო პრაქტიკა იცნობს ერთ–ერთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, რომელიც საქართველოს უზენაესმა
სასამართლომ 2012 წლის 5 სექტემბერს მიიღო.5 აღნიშნული გადაწყვეტილებით სასამართლომ გამიჯნა ერთის მხრივ სადაზღვევო ურთიერთობების საფუძველზე წარმოშობილი
სუბროგაციის ინსტიტუტი და და მეორეს მხრივ ზოგადი რეგრესული მოთხოვნის არსი.

საქმის მოკლე მიმოხილვა:
განსახილველ საქმეში მოსარჩელე მხარეს წარმოადგენდა სადაზღვევო კომპანია, რომელმაც თავის კლიენტს, ექსპედიტორს ტვირთის დაზღვევის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის გამო წარმოშობილი ზიანი აუნაზღაურა. სადაზღვევო შემთხვევა, კერძოდ ტვირთის გაფუჭება გამოიწვია გადამზიდველი კომპანიის
მიერ ტვირთის არასათანადო პირობებში შენახვამ.
2010 წლის 10 ივნისს აღძრული სარჩელით სადაზღვევო კომპანია მოპასუხე გადამზიდველი
კომპანიისაგან ითხოვდა ექსპედიტორისათვის გადახდილი თანხის დაკისრებას სსკ–ის 832–ე
მუხლზე დაყრდნობით. ხსენებული მუხლის I ნაწილის I წინადადებაში ნათქვამია, რომ „თუ
დამზღვევს შეუძლია ზიანის ანაზღაურების თაობაზე მოთხოვნა წაუყენოს მესამე პირს, მაშინ
ეს მოთხოვნა გადადის მზღვეველზე, თუკი ის უნაზღაურებს დამზღვევს ზიანს.“
საქალაქო სასამართლომ დაადგინა, რომ სადაზღვევო კომპანიამ დამზღვევს აუნაზღაურა
სადაზღვევო შემთხვევის დადგომით წარმოშობილი ზიანი. ასევე დადგენილ იქნა, რომ გადამზიდველი კომპანიისაგან ექსპედიტორს შეეძლო ზიანის ანაზღაურება მოეთხოვა, ვინაიდან
სადაზღვევო შემთხვევა მისი გაუფრთხილებელი ქმედების გამო დადგა. შესაბამისად 832–ე
მუხლით გათვალისწინებული ფაქტობრივი და სამართლებრივი შემადგენლობა სახეზე იყო.
საქმეში სადავო გარემოებას წარმოადგენდა ხანდაზმულობის ვადა. სადაზღვევო კომპანიამ ზიანი ექსპედიტორს სრულად აუნაზღაურა 2007 წლის 13 აგვისტოს. სარჩელი
გადამზიდველის მიმართ სადაზღვევო კომპანიამ აღძრა 2010 წლის 10 ივნისს. საქალაქო
სასამართლომ მხარის მოთხოვნის შესაბამისად შეამოწმა სასარჩელო მოთხოვნის ხანდაზმულობა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ იხელმძღვანელა გადაზიდვის ურთიერთობების მარეგულირებელი სპეციალური ხანდაზმულობის ვადით – სსკ–ის 699–ე მუხლის I
წინადადებით, რომლის შესაბამისად გადაზიდვებიდან გამომდინარე მოთხოვნათა ხანდაზმულობის ვადა არის 1 წელი. ამავე მუხლის მეორე წინადადება ადგენს გადაზიდვის ურთიერთობისას მოთხოვნის ხანდაზმულობის სამწლიან ვადას იმ შემთხვევაში, თუ ადგილი
ჰქონდა გადამზიდველის მიერ განზრახვას ან უხეშ გაუფრთხილებლობას.
საქალაქო სასამართლომ დაადგინა, რომ გადამზიდველის მხრიდან არც განზრახვა და
არც უხეში გაუფრთხილებლობა სახეზე არ იყო. შესაბამისად 699–ე მუხლის მეორე წინადადების გამოყენება გამოირიცხა. დადგინდა, რომ სარჩელის აღძვრის დროს მოთხოვნის ერთწლიანი ხანდაზმულობის ვადა, (სსკ–ის 699-მუხლის I წინადადება) გასული იყო და შესაბამისად სასამართლომ სადაზღვევო კომპანიას უარი უთხრა მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე.
5. იხ. საქმე Nას-581-549-2011;
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სააპელაციო სასამართლომ იმსჯელა საჩივარზე და შეცვალა გადაწყვეტილება, დაადგინა რა რომ საქალაქო სასამართლომ მოცემულ საქმეში არასწორად გამოიყენა 699–ე მუხლი. სააპელაციო სასამართლოს განმარტებით, აღნიშნული ნორმა აწესრიგებს გადაზიდვის
ურთიერთობებში ხანდაზმულობის ვადებს, რაც გამომდინარეობს იმ ურთიერთობიდან,
რომლებიც წარმოიშობა გადამზიდავს, ტვირთის გამგზავნსა და ტვირთის მიმღებს შორის.6
სასამართლომ მიიჩნია, რომ საქმეში სარჩელი აღძრულ იქნა არა გადაზიდვის ურთიერთობიდან გამომდინარე უფლების დარღვევის ფაქტზე, არამედ, მზღვეველის მიერ რეგრესული
ანაზღაურების მოთხოვნის უფლების საფუძველზე, რაც მოწესრიგებულია საქართველოს
სამოქალაქო კოდექსის 832–ე მუხლით.7
საქმეში გამოიკვეთა ორი დამოუკიდებელი სახელშეკრულებო ურთიერთობა, რომლებზეც სხვადასხვა მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადები ვრცელდება. სასამართლოს
უნდა შეეფასებინა ორი სამართლებრივი ურთიერთობა. ერთის მხრივ გადაზიდვის ხელშეკრულება ექსპედიტორსა და გადამზიდველ კომპანიას შორის, მეორე მხრივ ტვირთის
დაზღვევის ხელშეკრულება სადაზღვევო კომპანიასა და ექსპედიტორს შორის. სააპელაციო სასამართლომ, როგორც აღინიშნა, მიიჩნია, რომ ვინაიდან სადაზღვევო კომპანიის მოთხოვნა გამომდინარეობდა დაზღვევის ურთიერთობიდან, შესაბამისად უნდა
გამოყენებულიყო ამ ურთიერთობის მარეგულირებელი მოთხოვნის ხანდაზმულობის
ვადა. ისეთი სამართლებრივი ინსტიტუტისთვის, როგორიცაა მზღვეველის რეგრესული
მოთხოვნა, კანონი არ ითვალისწინებს ხანდაზმულობის სპეციალურ ვადას. შესაბამისად
მოცემულ შემთხვევაში სასამართლოს აზრით ურთიერთობაზე უნდა გავრცელებულიყო
სამოქალაქო კოდექსის 128-ე მუხლის მე-3 ნაწილით განსაზღვრული საერთო ხანდაზმულობის ვადა, 3 წელი.
საკასაციო სასამართლომ არ გაიზიარა სააპელაციო სასამართლოს მსჯელობა. მან ყურადღება გაამახვილა ზოგადად რეგრესის წესით ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებისა და
მზღვეველის მიერ ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებათა გამიჯვნის აუცილებლობაზე. საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ საქმე წარმოებაში მიიღო არსებითად განსახილველად და შემდგომი გადაწყვეტილებით გააუქმა სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება.
როგორც აღინიშნა, სადაზღვევო კომპანიის მოთხოვნის საფუძველი გადამზიდველი კომპანიის მიმართ იყო 832–ე მუხლი. სააპელაციო სასამართლომ სწორედ ამიტომ ჩათვალა,
რომ სადაზღვევო სამართლის მარეგულირებელი ხანდაზმულობის ვადები უნდა გავრცელებულიყო ურთიერთობაზე.
ხსენებული ნორმა მოიცავს შემთხვევას, როცა მზღვეველზე გადადის იმ მოთხოვნის უფლება, რაც გააჩნია დამზღვევს ზიანის მიყენებაზე პასუხისმგებელი პირის მიმართ და ამ
უფლების გადასვლა ხორციელდება სადაზღვევო საზღაურის ფარგლებში. უზენაესი სასამართლო ამ უფლების გადასვლას „სუბროგაციის“ პრინციპს უწოდებს, რომელსაც განასხვავებს რეგრესული მოთხოვნისაგან. ციტატა გადაწყვეტილებიდან: „სუბროგაცია გულისხმობს შემთხვევას, როცა ერთი მხარე იკავებს სხვა პირის ადგილს ისე, რომ მას შეუძლია
თავის სასარგებლოდ განახორციელოს ამ უკანასკნელის უფლებები მესამე პირის მიმართ.
სუბროგაციის მეშვეობით დამზღვევის ნაცვლად მზღვეველს წარმოეშობა უფლება, გაცემული სადაზღვევო საზღაურის ფარგლებში, დამზღვევის ქონებრივი ინტერესის ხელმყოფისაგან მოითხოვოს მიყენებული ზიანის ანაზღაურება. სუბროგაციის დროს დამზღვევის,
როგორც დაზარალებულის, ე.ი. როგორც კონკრეტული ვალდებულებით-სამართლებრივი
ურთიერთობის კრედიტორის ადგილს იკავებს სადაზღვევო კომპანია (მზღვეველი). ამ შემ6. იხ. საქმე Nას-581-549-2011;
7. იხ. საქმე Nას-581-549-2011;
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თხვევაში ვალდებულებით-სამართლებრივი ურთიერთობის შინაარსი და ხასიათი არ იცვლება, მაგრამ იცვლება ამ ურთიერთობის კრედიტორი (...)“
„ (...) სწორედ ზემოაღნიშნული განასხვავებს სუბროგაციას რეგრესისაგან, კერძოდ, რეგრესის დროს ხდება არა პირის შეცვლა უკვე არსებულ ვალდებულებაში, არამედ ამ შემთხვევაში კონკრეტული ვალდებულებით - სამართლებრივი ურთიერთობა დასრულებულია და
წარმოიშობა ახალი ვალდებულება. რეგრესის დროს ერთი ვალდებულება ცვლის მეორეს,
ხოლო, სუბროგაციის შემთხვევაში ვალდებულებაში იცვლება მხოლოდ კრედიტორი, თვით
ვალდებულება კი უცვლელი რჩება.“
რეგრესი არის ინსტიტუტი, (ლათინურად regressus – უკუმოთხოვნა) რომელიც სამოალაქო სამართალში გულისხმობს პასუხისმგებელი პირის უფლებას, მოითხოვოს შესრულება მესამე პირისაგან, რომელიც მის წინაშეა ვალდებული. რეგრესის უფლებას იცნობს მრავალი სამართლებრივი სისტემა, მათ შორის ქართული. თუმცა ვფიქრობ რეგრესი, როგორც
სამართლებრივი ინსტიტუტი უზენაესი სასამართლოს მიერ ვიწროდ იქნა განმარტებული.
რეგრესის უფლება მოიცავს სუბროგაციის პრინციპს, რომელიც სადაზღვევო სამართალში მოქმედებს. რეგრესული მოთხოვნის ერთ–ერთი სახეა მზღვეველის მოთხოვნა გადამზიდველის მიმართაც.
სუბროგაციის პრინციპი მოქმედებს გერმანულ სადაზღვევო სამართალშიც, რომელიც
განმტკიცებულია დაზღვევის ხელშეკრულების შესახებ კანონის 86–ე პარაგრაფით. დაზღვეულის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება მესამე პირის მიმართ გადადის მზღვეველზე
იმ შემთხვევაში, როცა ეს უკანასკნელი ანაზღაურებს ზიანს.8 თითქმის ანალოგიურ ნორმას
შეიცავს შვეიცარიული სადაზღვევო კანონმდებლობა.9
ორივე ქვეყნის სამართლებრივი ლიტერატურა და კანონი უმეტესად იყენებს ტერმინ
„რეგრესს“ სუბროგაციის ინსტიტუტის აღწერისას. სუბროგაცია მოხსენიებულია როგორც
რეგრესული მოთხოვნის ერთ–ერთი ტიპი, მაგალითისთვის მზღვეველის მიერ დამზღვევის
ჩანაცვლება იმ ვალდებულებაში, რომელიც წარმოიშვა ზიანის მიყენებისაგან.10
რეგრესი ფართო სამართლებრივი ინსტიტუტია და თავის თავში მოიცავს რამდენიმე სახის უკუმოთხოვნის უფლებას, რომლებიც განსხვავდება ერთმანეთისგან როგორც წარმოშობის საფუძვლით, ასევე სამართლებრივი შედეგებით.
1. იგი შეიძლება ეფუძნებოდეს ხსენებულ სუბროგაციის პრინციპს (cessio legis) – რაც
ხშირად გვხვდება სამოქალაქო სამართალში – ასეთია სსკ–ის 832–ე მუხლიდან გამომდინარე
მზღვეველის მოთხოვნა, ასევე სსკ–ის 905–ე მუხლიდან გამომდინარე თავდების მოთხოვნა მოვალის მიმართ კრედიტორის წინაშე ვალდებულების შესრულებისას.11 სუბროგაციის
8. „Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Ersatz des Schadens gegen einen Dritten zu, so geht
der Anspruch auf den Versicherer über, soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt..“;
§86 Abs. 1 VVG (DE);
9. Art 72 VVG Schweiz; Honsell, “Ungeklärte Fragen des Regresses nach Art 72 VVG”, Festschrift für Hausheer
Bern 2002, 569 ff.;
10. Müller, Alexander “Regress im Schadensausgleichsrecht unter besonderer Berücksichtigung des Privatversicherers”, Dissertation, Universität St.Gallen 2006; �������������������������������������������������������
G������������������������������������������������������
raber�������������������������������������������������
/C�����������������������������������������������
asanova����������������������������������������
, ��������������������������������������
“�������������������������������������
Zum Regress des Haftpflichtversicherers“ Festschrift für Brehm, Stämpfli Verlag AG Bern, I Auflage 2012;
11. სამოქალაქო კოდექსის კომენტარებში გაურკვევლად არის ჩამოყალიბებული რა ხდება თავდების მიერ ვალდებულების შესრულების შემდეგ. სსკ 905–ე მუხლის კომენტარი: „თავდების მიერ ძირითადი მოვალის ნაცვლად
ვალდებულების შესრულება საფუძვლად ედება მასა და მოვალეს შორის ახალ სამართლებრივ ურთიერთობათა
წარმოშობას. კრედიტორის მოთხოვნის უფლება, რომელიც მას გააჩნდა ძირითადი მოვალის მიმართ, სრულყოფილად გადადის თავდებზე,“ ... „თავდებზე შეიძლება გადავიდეს მოგირავნის უფლებებიც.“ აღნიშნული ნორმა
იდენტურია 832–ე მუხლისა, ურთიერთობაში იცვლება მხოლოდ კრედიტორი, დამოუკიდებელი ვალდებულება
არ წარმოიშობა, ვინაიდან მოვალეს უნარჩუნდება ყველა შესაგებელი და თავდებმაც შესაბამისად უნდა ჩაითვალოს კრედიტორის მიერ მიღებული ყველა შესრულება. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი,
გამომცემლობა „სამართალი“ 2001, წიგნი IV, ტომი II, გვ 244;
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ქვეშ იგულისხმება მოთხოვნის გადასვლა ex lege, (კანონის საფუძველზე) კანონისმიერი
მოთხოვნის დათმობა/ცესია.12 ამ დროს მოთხოვნის გადასვლა ხდება მხარეთა ნებისაგან
დამოუკიდებლად.13
აღნიშნული ნორმა (ratio legis), ერთი მხრივ, გამორიცხავს დაზარალებულის უსაფუძვლო
გამდიდრებას ერთი და იმავე ზიანისათვის ორი პირის მიმართ დამოუკიდებელი მოთხოვნების წაყენებით, მეორეს მხრივ, სადაზღვევო კომპანიის მიერ ზიანის ანაზღაურების გამო არ
ათავისუფლებს ზიანის მიმყენებელს პასუხისმგებლობისაგან.14 სუბროგაცია ვრცელდება
იმ მოთხოვნის ფარგლებში, რა ფარგლებშიც მზღვეველმა შეასრულა დაზღვეული პირის
მიმართ ვალდებულება. თავის მხრივ ზიანის მიმყენებელი მზღვეველისათვის სადაზღვევო
თანხის ფარგლებში მოთხოვნის შესრულების შემდეგ თავისუფლდება დაზარალებულის წინაშე ვალდებულებისაგანაც.
მაშასადამე, სუბროგაციის მაგალითია უზენაესი სასამართლოს მიერ დასახელებული სადაზღვევო სამართალში მოქმედი პრინციპი, რომელსაც ითვალისწინებს სსკ–ის 832–ე მუხლი. სუბროგაციის ფარგლებში მზღვეველზე გადადის დაზარალებულის ყველა აქცესორული პირველადი და მეორადი მოთხოვნები პასუხისმგებელი პირის მიმართ. ახალ კრედიტორს
შეუძლია, თავდაპირველი კრედიტორის კუთვნილი მოთხოვნა წაუყენოს მოვალეს, მოვალე
თავის მხრივ, უფლებამოსილია ახალ კრედიტორს წაუყენოს ყველა ის შესაგებელი, რაც მას
გააჩნდა თავდაპირველი კრედიტორის მიმართ. აღნიშნული ცხადია ეხება ასევე მოვალის შესაგებელს კრედიტორის მოთხოვნის ხანდაზმულობის თაობაზე, კერძოდ, ვალდებულებაში
კრედიტორის ან მოვალის შეცვლის შემთხვევაში, დაინტერესებულ პირს შეუძლია მოითხოვოს ხანდაზმულობის ვადის გამოყენება ვალდებულებაში პირთა შეცვლის მიუხედავად.15
ამასთან, პირთა შეცვლა ვალდებულებაში არ იწვევს ხანდაზმულობის ვადისა და მისი გამოთვლის წესის შეცვლას. ახალი კრედიტორის მიმართ მოქმედებს ხანდაზმულობის ის ვადა
და მისი გამოთვლის ის წესი, რაც თავდაპირველი კრედიტორის მიმართ მოქმედებდა, ამიტომ, თუ ამ უკანასკნელის მოთხოვნა ხანდაზმულია, მაშინ ხანდაზმული იქნება ასევე ახალი
კრედიტორის მოთხოვნაც.16
2. უკუმოთხოვნის უფლება შეიძლება ასევე წარმოიშვას სხვა ვალდებულების შესრულების (შეწყვეტის) შედეგად. ამით ახალი, დამოუკიდებელი ვალდებულება წარმოიშობა,
შესაბამისად კრედიტორის მიმართ არ ვრცელდება წინა ვალდებულების დროს გასული
ხანდაზმულობის ვადები. ასეთი შემთხვევა არის გათვალისწინებული საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 473–ე მუხლის 1 ნაწილით: „მოვალეს, რომელმაც სოლიდარული ვალდებულება შეასრულა, აქვს უკუმოთხოვნის უფლება დანარჩენ მოვალეთა მიმართ წილთა
თანაბრობის კვალობაზე, ოღონდ თავისი წილის გამოკლებით, თუკი ხელშეკრულებით ან
კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.“ ასეთ დროს მოვალე ასრულებს ვალდებულებას, რის საფუძველზეც წყდება წინა ვალდებულება და მას წარმოეშობა სრულიად
ახალი მოთხოვნის უფლება დანარჩენი სოლიდარული მოვალეების მიმართ.17 სწორედ ეს
რეგრესული მოთხოვნის სახე გამიჯნა უზენაესმა სასამართლომ სუბროგაციისაგან. სასამართლომ შინაარსობრივად სწორად განმარტა სუბროგაციის არსი, თუმცა ტერმინი „რეგრესი“ განმარტა ვიწროდ და მის ქვეშ მოიაზრა რეგრესული ვალდებულების მხოლოდ ერთი
12. Müller,
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Alexander “Regress im Schadensausgleichsrecht unter besonderer Berücksichtigung des Privatversicherers”, Dissertation, Universität St.Gallen 2006 S. 26;
13. Müller��������
��������������
, S.
������
30;
14. Honsell, Aufsatz “Der Regress des Versicherers im schweizerischen Recht”, FS Schmidlin S. 279-289,
Basel/Frankfurt a/M 1988;
15. იხ.
���������������������������
საქმე Nას��������������
-581-549-2011;
16. იხ.
���������������������������
საქმე Nას��������������
-581-549-2011;
17. საქართველოს
���������������������������������������������������������������������������������������������
სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, გამომცემლობა „სამართალი“ 2001, წიგნი �������������
III გვ.
���������
597,;
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ტიპი. მაშინ როცა სასამართლოს მიერ განმარტებული ორივე სამართლებრივი ინსტიტუტი
წარმოადგენს უკუმოთხოვნის/რეგრესის სახეებს.
შედეგად საკასაციო სასამართლომ სუბროგაციის არსზე დაყდნობით, ურთიერთობის
მომწესრიგებელ ნორმად მიიჩნია ის ვალდებულებით-სამართლებრივი ურთიერთობის მარეგულირებელი ნორმა, რომლიც დამზღვევსა და ზიანის მიმყენებელს შორის არსებულ
ურთიერთობაზე ვრცელდებოდა. კონკრეტულ საქმეში დამზღვევსა და ზიანის მიმყენებელს
შორის არსებული ურთიერთობა გამომდინარეობდა გადაზიდვის ხელშეკრულებიდან, ამიტომ სწორედ გადაზიდვის მარეგულირებელი ნორმები უნდა ყოფილიყო გამოყენებული სადავო საკითხის გადასაწყვეტად.18
სუბროგაციის შინაარსიდან გამომდინარე, მზღვეველზე გადავიდა მოთხოვნა, თუმცა
ვალდებულებაში ხანდაზმულობის ვადა არ შეცვლილა, ამიტომ მასზე უნდა გავრცელებულიყო გადაზიდვიდან გამომდინარე უფლებების ხანდაზმულობის სპეციალური ვადა – 699–
ე მუხლით განსაზღვრული 1 წელი. რომელიც სარჩელის შეტანის დროს უდავოდ გასული
იყო. მზღვეველის მოთხოვნა გადამზიდველის მიმართ ხანდაზმული აღმოჩნდა და მას უარი
ეთქვა სარჩელის დაკმაყოფილებაზე.

დასკვნა
განხილული სასამართლო გადაწყვეტილება ცხადყოფს, რამდენად მნიშვნელოვანია ურთიერთობის სწორი სამართლებრივი შეფასება. მზღვეველის უფლებები ზიანის მიმყენებლის მიმართ შეზღუდულია იმ კონკრეტული სამართლებრივი ურთიერთობით, რომელიც
არსებობდა ზიანის მიმყენებელსა და დამზღვევს შორის. სწორედ, ეს ურთიერთობა არის
მზღვეველის მოთხოვნის საფუძველი სსკ–ის 832–ე მუხლთან ერთად. მაშასადამე, მზღვეველის მოთხოვნაზე ვრცელდება ის ხანდაზმულობის ვადა, რომელიც აწესრიგებს ზიანის
მიმყენებელსა და დამზღვევს შორის ურთიერთობას ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში.
აგრეთვე მნიშვნელოვანია, კიდევ ერთხელ, აღინიშნოს, რომ სუბროგაცია რეგრესულ
მოთხოვნათა ერთ–ერთი ყველაზე გავრცელებული სახეა. უზენაესი სასამართლოს მიერ
ვიწროდ მოხდა რეგრესის, როგორც სამართლებრივი ინსტიტუტის განმარტება. ამას ცხადყოფს თავად რეგრესის, სიტყვის მნიშვნელობა – უკუმოთხოვნა და მოიცავს როგორც კრედიტორის ცვლილების მეშვეობით, ასევე ახალი ვალდებულების საფუძველზე წარმოშობილ
რეგრესის უფლებას.

18. იხ.
���������������������������
საქმე Nას��������������
-581-549-2011.
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deliqturi valdebulebebis momwesrigebeli
sakanonmdeblo normebis srulyofis
problemebi qarTul saerTaSoriso
kerZo samarTalSi
Tbilisi — 2013
1. Sesavali
Tanamedrove saerTaSoriso kerZo samarTalSi mniSvnelovani adgili uWiravs zianis miyenebidan warmoSobil deliqtur valdebulebebs, romelic Tanamedrove kerZo samarTalSi Tavisuflebis SezRudvis erT-erTi magaliTia. 2
swored amitom, ganviTarebuli qveynebis umravlesoba deliqtis safuZvelze
warmoSobili urTierTobebis sakanonmdeblo mowesrigebas gansakuTrebul
adgils uTmobs. am mxriv, arc qarTuli kerZo samarTalia gamonaklisi. swored, deliqtebis samarTlebriv mowesrigebas exeba saqarTvelos samoqalaqo
kodeqsis 992-1008-e muxlebi da `saerTaSoriso kerZo samarTlis Sesaxeb~ (SemdgomSi sks) saqarTvelos kanonis 42-e muxli. garda samoqalaqo kodeqsebSi
gaTvaliswinebuli deliqturi valdebulebebis momwesrigebeli normebisa,
demokratiuli da ganviTarebuli qveynebi sakuTari da sxva qveynis moqalaqeebisa Tu organizaciebis samarTlebrivi uflebebis dacvis mizniT qmnian
`koliziur normebs,~ romlebic arasaxelSekrulebo valdebulebebis dros
Sesabamisi kanonis gamoyenebas awesrigeben. am normebiT ganisazRvreba Sidasaxelmwifoebrivi anu erovnuli kanonmdebloba unda iqnas gamoyenebuli Tu
ucxo saxelmwifos Sesabamisi urTierTobis momwesrigebeli samarTali. aqedan gamomdinare, aucilebelia sazRvargareTis qveynebis samarTlis Seswavla
sakuTari samarTlis institutebis gasaanalizeblad. erTi SexedviT, qarTuli kanonmdebloba, konkretulad, sks-is 42-e muxli zianis miyenebidan
warmoSobil urTierTobebs amomwuravad awesrigebs, Tumca, Sinaarsobrivi
TvalsazrisiT, garkveul winaaRmdegobebsa da uzustobebs Seicavs. naSromis
upirates mizans swored sazRvargareTis ganviTarebuli qveynebisa da qarTuli saerTaSoriso kerZo samarTlis mier SemoTavazebuli normis analizi
warmoadgens.

1. ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis iuridiuli fakultetis VIII
semestris studenti.
2. ix., Wanturia lado: samoqalaqo samarTlis zogadi nawili, saxelmZRvanelo, Tbilisi, 2011, 89.
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2. deliqtis cneba
samoqalaqo samarTlis mecnierebaSi pasuxismgeblobis saxeebad dayofa sxvadasxva
kriteriumiT xdeba. pasuxismgeblobis warmoSobis safuZvlebis mixedviT ganasxvaveben saxelSekrulebo da arasaxelSekrulebo pasuxismgeblobas.3 arasaxelSekrulebo
urTierTobis safuZvelze warmoSobil zians deliqti ewodeba. `arasaxelSekrulebod iTvleba ziani, romelic miyenebulia iseTi darRvevis Sedegad, rodesac mxareebi ar imyofebodnen valdebulebiT urTierTobaSi.~4 `am SemTxvevaSi ziani dgeba im
sakanonmdeblo normebis darRveviT, romelTa SesrulebiT uzrunvelyofilia pirTa
qonebrivi da araqonebrivi interesebis (sakuTrebis ufleba, pativi, Rirseba, janmrTeloba da a.S.) dacva.~5 deliqtis zogadi cneba saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis
992-e muxlSia mocemuli.6 `aRniSnuli muxlis dispoziciidan Cans, rom samoqalaqo
kodeqsi ar miuTiTebs zustad im sikeTeebs, romelTa xelyofiTac SeiZleba pirs
miadges ziani.~7 gansxvavebiT germaniis samoqalaqo kodeqsis 823-e paragrafisgan,8
romlis samarTlebrivi analizis safuZvelze ikveTeba, rom igi ufro akonkretebs im
samarTlebriv sikeTeebs, romelTa xelyofac Sesabamis samarTlebriv Sedegebs iwvevs.
mniSvnelovania Tavad zianis cnebis ganmarteba. aRiarebulia, rom ziani samoqalaqo
samarTalSi aris fizikuri da iuridiuli piris uflebis an keTildReobis damcireba,
ganadgureba.9 holandiis samoqalaqo kodeqsSi deliqtis zogadi wesis ganmartebas
6:12 muxlis pirvel nawilSi vxvdebiT.10 qarTuli da holandiuri samoqalaqo kodeqsebis zemoaRniSnul danawesebis Sedarebisas dgindeba, rom, rogorc saqrTveloSi,
ise niderlandebSi, dazaralebulma pirovnebam – mosarCelem sasamarTlos winaSe
unda daadasturos xuTi pirobis arseboba: upirveles yovlisa, samarTaldamrRvevis qmedeba unda iyos kanonsawinaaRmdego; meore – kanondamrRvevis qmedeba gaufrTxileblobiT mainc unda iyos Cadenili; mesame – qmedeba samarTaldamrRvevs unda
miewerebodes; meoTxe – mopasuxem unda ganicados ziani; mexuTe – ziani samarTaldamrRvevis qmedebiT unda iyos ganpirobebuli.11 deliqturi qmedeba aris piris mier
sxva pirisaTvis marTlsawinaaRmdego ganzraxi an gaufrTxilebeli moqmedebiT miyenebuli ziani.12 e.i. Tu ar arsebobs ziani, maSin ar arsebobs deliqturi valdebuleba.
3. ix., suxitaSvili daviT, suxitaSvili Tea: saxelSekrulebo da deliqturi pasuxismgeblobis
sarCelebis konkurencia, Jurn., `marTlmsajuleba da kanoni,~ #3 (30)’11, 62.
4. CikvaSvili Salva: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni IV, me-2 nawili, gamomcemloba `samarTali,~ Tbilisi, 379.
5. CitoSvili Tamar: deliqti da deliqtur valdebulebaTa zogierTi samarTlebrivi aspeqtebi,
Jurnali „marTlmsajuleba“ # 1, Tbilisi, 2008, 49.
6. aRniSnuli muxlis Tanaxmad: `piri, romelic sxva pirs marTlsawinaaRmdego, ganzraxi an gaufrTxilebeli moqmedebiT miayenebs zians valdebulia aunazRauros mas es ziani.~
7. cipeliusi rainhold: iuridiuli meTodebis moZRvreba, meaTe gadamuSavebuli gamocema, miunxeni,
2006, 34.
8. aRniSnuli paragrafis Tanaxmad: `piri, romelic ganzrax an gaufrTxileblobiT ayenebs zians
sxva piris sicocxles, sxeuls, janmrTelobas, Tavisuflebas, sakuTrebis uflebas an sxva uflebas,
valdebulia aunazRauros am pirs, am moqmedebiT gamowveuli ziani~.
9. ix., CikvaSvili Salva: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni IV, me-2 nawili, gamomcemloba `samarTali,~ Tbilisi, 378.
10. am muxlis, Tanaxmad `pirovnebas, romlis mimarT Caidines ukanono qmedeba, SeuZlia moiTxovos
miyenebuli zianis anazRaureba.~
11. ix., vilemsi huub, Todua mzia: valdebulebiTi samarTali, `saia~-s gamomcemloba, Tbilisi, 2006, 98.
12. ix., gabriCiZe gaga, ToTlaZe levan, TumaniSvili giorgi, turava paata, CaCaniZe eTer: ganmartebiTi iuridiuli leqsikoni, Tbilisi, 2012, 145.
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amasTan, ziani marTlsawinaaRmdego da braleuli qmedebiT unda iyos miyenebuli.
iuridiul literaturasa da praqtikaSi gavrcelebuli Sexedulebis Tanaxmad, ziani zianis mimyenebelma srulad unda aanazRauros. zianis anazRaurebaze valdebulma pirma unda aRadginos is mdgomareoba, romelic iarsebebda, rom ar damdgariyo
anazRaurebis mavaldebulebeli garemoeba (saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 408-e
muxli). aRniSnuli normidan gamomdinareobs, rom ziani unda anazRaurdes naturiT,
xolo, Tu es SeuZlebelia, dazaralebuls miecema fuladi anazRaureba. naTelia, rom
deliqturi samarTali mowodebulia moqalaqeTa interesebis SelaxviT miyenebuli
zianis samarTliani kompensaciis praqtika ganaxorcielos.13

3. deliqtebis samarTlebrivi mowesrigeba
saerTaSoriso kerZo samarTalSi
`sxvadasxva qveynis samoqalaqo kanonmdeblobiT zianis anazRaurebis safuZvlebi da odenoba SeiZleba sxvadasxvagvari iyos. amitom praqtikuli mniSvneloba
eniWeba imas, Tu romeli qveynis samarTali unda iqnas gamoyenebuli zianis miyenebis SemTxvevaSi.~14 saerTaSoriso kerZo samarTlis deliqtebi saerTaSoriso sajaro deliqtebisagan gansxvavdebian imiT, rom isini warmoiSobian kerZo samoqalaqosamarTlebrivi araqonebrivi uflebebis darRvevisas da ara sajaro, ZiriTadi
konstituciuri uflebis xelyofisas.15 mniSvnelovania, erTiani unificirebuli
aqtebis rolic. isini gansazRvraven arasaxelSekrulebo valdebulebebidan warmoSobil valdebulebebs. maT Soris yvelaze mniSvnelovania briuselisa da luganos konvenciebi, aseve, 2007 wlis 11 ivlisis evroparlamentisa da evrokavSiris
sabWos mier miRebuli reglamenti, romelic arasaxelSekrulebo valdebulebebis
mimarTaa gamosayenebeli da cnobilia, rogorc romi II. sagulisxmoa, rom aRniSnuli reglamentis gamoyeneba SeuZliaT, rogorc evrokavSiris wevr saxelmwifoebs,
aseve arawevr saxelmwifoebsac. `iuridiul praqtikasa da TeoriaSi upiratesad
gavrcelebulia deliqtebis samarTlebrivi mowesrigebisaTvis specialuri mimagrebis formula – zianis miyenebis (deliqtis) adgilis kanoni (lex loci deliqti
commissii). sadaod miiCneva is sakiTxi, Tu romeli qveynis samarTali unda iqnas
miCneuli deliqtis adgilad – is adgili, sadac moxda zianis miyeneba, Tu is
adgili, sadac dadga ziani. aRniSnulTan dakavSirebiT sxvadasxva qveynis sks-is
doqtrinebma gansxvavebuli mosazrebebi ganaviTares.~16 sazRvargareT Cadenil deliqtTan mimarTebiT saerTaSoriso kerZo samarTlis specifikuroba mdgomareobs swored imaSi, rom gansazRvravs, Tu ra uflebebi da movaleobebi warmoeSobaT mxareebs. sxvadasxva samarTlebrivi sistema sxvadasxva dros gamosayenebel
samarTals gansxvavebulad gansazRvravda. yvelaze gavrcelebuli Sexedulebis
Tanaxmad, aRiarebulia zianis miyenebis adgilis kanoni anu deliqtis Cadenis adgilis kanoni an Lex fori (sasamarTlos kanoni). samarTlis Semdgomi ganviTarebisa
da uaxlesi Sexedulebidan gamomdinare, ki gavrcelda principi, romlis mixedvi13. ix., kotci haian, cvaigerti konrad: SedarebiTi samarTalmcodneobis Sesavali kerZo samarTlis
sferoSi, tomi II, xelSekruleba, usafuZvlo gamdidreba, deliqti, Tbilisi, 2001, 287.
14. liluaSvili Tengiz: saerTaSoriso kerZo samarTali, Tbilisi, 2001, 91.
15. ix., maWaraSvili oTar: deliqtebi saerTaSoriso kerZo samarTalSi, Jurn., `almanaxi,~ 2000, #15.
16. ix., gabisonia zviad: qarTuli saerTaSoriso kerZo samarTali, meore gadamuSavebuli da damatebuli gamocema, gamomcemloba `meridiani,~ Tbilisi, 2011, 291.
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Tac, deliqtebis mimarT gamoyenebul unda iqnes masTan mWidrod dakavSirebuli
qveynis samarTali.17 zianis miyenebis adgilis kanoni mravali qveynis samarTlis
arCevans warmoadgens. aRniSnul princips safrangeTisa da germaniis samarTali
sakanonmdeblo gziT ganamtkicebs.18 franguli koliziuri samarTlis mixedviT,
dominirebuli koliziuri mimagrebis formulad miiCneva zianis miyenebis adgilis
kanoni, magram franguli sasamarTlo praqtika xSirad aRniSnul cnebaSi im adgilsac moiazrebs, sadac ziani dadga. amasTan, frangul samarTalSi ar arsebobs iseTi normebi, romlebic mxareebs aniWebs SesaZleblobas Tavad airCios, Tu romeli
qveynis samarTals mimarTos zianis anazRaurebis moTxovnisas.19
3.1. inglisuri saerTaSoriso kerZo samarTali deliqtebis Sesaxeb
saerTo samarTlis qveynebSi deliqturi samarTlis ganviTareba iwyeboda romauli
samarTlis darad, calkeuli tipis deliqtebis gamocalkevebiT.20 inglisur samarTalSi ziani SesaZloa warmoiSvas, erTi mxriv, danaSaulis Cadenis Sedegad da meore
mxriv, xelSekrulebis darRvevis safuZvelze. xelSekrulebis darRveva gamomdinareobs im zogadi wesebis darRvevidan, rac mxareebma Tavad gansazRvres xelSekrulebaSi. deliqti ki, aris samoqalaqo `samarTaldarRveva,~ romelic dazaralebul mxares
uflebas aniWebs zianis mimyeneblis winaaRmdeg waradginos sarCeli sasamarTloSi
Tavisi darRveuli uflebis dacvis mizniT.21 inglisis samarTali istoriulad ZiriTadad mxars uWerda sasamarTlo qveynis kanons (lex fori). ingliselma mosamarTlem
erT-erT saqmeze (Philips V. Eyre) daadgina, rom samoqalaqo pasuxismgeblobisas gamoiyeneba zianis miyenebis adgilis samarTali da zianis miyenebis xasiaTs gansazRvravs
swored aRniSnuli marTlwesrigi.22 amasTan, aRniSnul gadawyvetilebaSi naTqvamia,
rom saerTo wesidan gamomdinare, roca inglisis sasamarTloSi SeaqvT sarCeli zianis
miyenebasTan dakavSirebiT, ori ZiriTadi piroba unda iyos daculi: pirveli, qmedeba inglisSi Cadenis SemTxvevaSi winaaRmdegobaSi movidoda inglisur samarTalTan;
meore, es qmedeba unda ewinaaRmdegebodes samarTals, sadac moxda zianis miyeneba.23
zemoaRniSnulidan gamomdinareobs, rom inglisis samarTali garkveulwilad zianis
miyenebis adgilis kanons aRiarebs. am gadawyvetilebidan erTi saukunis Semdeg inglisis sasamarTlom sabolood gadawyvita koliziuri samarTlis araerTi mniSvnelovani midgoma deliqturi valdebulebebis mimarT da aRniSna: mxareTa urTierTobis calkeul sakiTxebi SeiZleba daeqvemdebaros im qveynis samarTals, romelTanac
am sakiTxTan dakavSirebiT ufro mWidro kavSiri aqvT mxareebs an Tavad qmedebas.
17. Cheshire and North`s, Private International Law, P.M. North, J.J. Fawcett. Twelfth edition, London, 1991, 528.
18. Dicey and Morris on the conflict of laws, eleventh edition, under the general editorship of Lawrence Collins,
with specialist editors, volume 2, 1359.
19. H. batiffol.Droit international prive, 4.Aufl., Paris, 1967, S.561. - miTiTebulia gabisonia zviad: qarTuli
saerTaSoriso kerZo samarTali, meore gadamuSavebuli da damatebuli gamocema, gamomcemloba `meridiani,~ Tbilisi, 2011, 292.
20. ix., kotci haian, cvaigerti konrad: SedarebiTi samarTalmcodneobis Sesavali kerZo samarTlis
sferoSi, tomi II, xelSekruleba, usafuZvlo gamdidreba, deliqti, Tbilisi, 2001, 295.
21. Werher F. Ebke and Matthew W. Finkin, introdaction to German law, kluwer law international, The Hague,
London, Boston, 1996, 197.
22. Dicey and Morris on the conflict of laws, eleventh edition, under the general editorship of Lawrence Collins,
with specialist editors, volume 2, 1359.
23. R. H. Graveson, The conflict of laws, sixth edition, sweet&maxwell, London, 1969, p 609-612. -miTiTebulia gabisonia zviad: qarTuli saerTaSoriso kerZo samarTali, meore gadamuSavebuli da damatebuli gamocema, gamomcemloba `meridiani,~ Tbilisi, 2011, 296.
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aRniSnulma gadawyvetilebam asaxva pova inglisur statutur samarTalSi. `saerTaSoriso kerZo samarTlis Sesaxeb~ didi britaneTis 1995 wlis kanoniT deliqturi urTierTobis ZiriTad momwesrigebel principad germanuli samarTlis msgavsad zianis
miyenebis (deliqtis ) adgilis kanoni (lex loci deliqti commissii) xdeba. mniSvnelovania,
rom inglisis samarTali ar iTvaliswinebs mxareTa mier samarTlis arCevis SesaZleblobas.24 naTelia, rom inglisurma samarTalma mxareebi mTlianad sakanonmdeblo
mowesrigebis farglebSi moaqcia da ar misca dazaralebuls saSualeba gamoiyenon is
samarTali, romelic misTvis metad misaRebia. aRniSnuli gamarTlebulia imiT, rom
samarTlis arCeva aRar atarebs e.w. `sadamsjelo funqcias~.
3.2. germanuli saerTaSoriso kerZo samarTali deliqtebis Sesaxeb
germanuli koliziuri samarTali erTmaneTisagan ganasxvavebs `moqmedebis adgilisa~ da `Sedegis adgilis~ cnebebs. Sesabamisad, germanuli sakolizio samarTali aRiarebs e.w. lex loci deliqti commissi-is princips. igi gulisxmobs zianis miyenebis, deliqtis Cadenis adgilis samarTals (Recht des Tatorts), romelic moicavs adgils, sadac
moxda zianis miyeneba aqtiuri qmedebiT an umoqmedobiT da aseve, pasuxismgeblobas
– Sedegis adgilis kanonis mixedviT.25 aRniSnuli cxadyofs, rom germanulma koliziurma samarTalma mxareebs misca kanonismieri saSualeba gaakeTon arCevani maTTvis
xelsayreli samarTlis gansazRvrisas. `saerTaSoriso kerZo samarTlis Sesaxeb~ germaniis kanonis me-40 muxli `im SemTxvevaSi, Tu moqmedebis adgili da Sedegis dadgomis
adgili sxvadasxvaa, dazaralebuls aniWebs uflebas TviTon airCios ufro xelsayreli qveynis samarTali,~ rogorc zianis adgilis kanoni.26 e.i. germanulma koliziurma
samarTalma ganaviTara e.w. `alternatiuli adgilis principi,~ rac gulisxmobs imas,
rom Tu deliqti Cadenilia erT qveyanaSi da realurad ziani damdgaria sxva qveyanaSi, germaniis saerTaSoriso kerZo samarTali dazaralebul mxares uflebas aZlevs
gamoiyenos misTvis ufro metad xelsayreli (sasargeblo) qveynis samarTali. amasTan,
germaniis samoqalaqo kodeqsis Sesavali kanonis 38-e paragrafi27 iTvaliswinebs, rom
germanel mopasuxes ar SeiZleba daekisros sazRvargareT Cadenili deliqtisTvis,
imaze meti pasuxismgebloba, vidre es gaTvaliswinebulia germaniis Sida, erovnuli
kanonmdeblobiT.28 `saerTaSoriso kerZo samarTlis Sesaxeb~ germaniis kanonis me-40
paragrafiT dadgenilia, rom dazaralebuls aqvs ufleba moiTxovos gamoyenebul
iqnas im qveynis samarTali, romelSic dadga Sedegi. `arCevanis ufleba SeiZleba
ganxorcieldes mxolod pirvel instanciaSi pirveli sxdomis bolomde.~29 germaniis
sasamarTlo praqtikisTvisac analogiuri midgomaa damaxasiaTebeli. dazaralebuls
da maT Soris mosamarTles, SeuZlia ori alternatiuli qveynis samarTlidan airCios
is, romelic dazaralebulisTvis momgebiania.30
24. ix., gabisonia zviad: qarTuli saerTaSoriso kerZo samarTali, meore gadamuSavebuli da damatebuli gamocema, gamomcemloba `meridiani,~ Tbilisi, 2011, 296.
25. Werher F. Ebke and Matthew W. Finkin, introdaction to German law, kluwer law international, The Hague,
London, Boston, 1996, 199.
26. ix.,
�����deviZe xatia: deliqtebi saerTaSoriso kerZo samarTalSi, samagistro naSromi, Tsu, Tbilisi, 2008. 8.
27. ix. germaniis samoqalaqo kodeqsis Sesavali kanonis (EGBGB) 38-e paragrafi.
28. ix., Werher F. Ebke and Matthew W. Finkin, introdaction to German law, kluwer law international, The
Hague, London, Boston, 1996, p 199.
29. deviZe xatia: deliqtebi saerTaSoriso kerZo samarTalSi, samagistro naSromi, Tsu, Tbilisi, 2008. 8.
30. deviZe xatia: deliqtebi saerTaSoriso kerZo samarTalSi, samagistro naSromi, Tsu, Tbilisi,
2008. 8.
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Tu briuselisa da luganos konvenciebi ar gamoiyeneba, germaniis erovnuli
kanonmdeblobis Tanaxmad, romlis iurisdiqciac vrceldeba germanul sasamarTloebze, sarCeli SeiZleba aRiZras piris winaaRmdeg germanul sasamarTloSi, Tu:
• zianis mimyenebeli cxovrobs an mudmivi sacxovrebeli adgili aqvs germaniaSi
(briuselis konvenciis me-2 muxli, luganos konvenciis me-2 muxli);
• deliqti Cadenilia germaniaSi (briuselis konvenciis me-5 muxlis me-3 punqti
da luganos konvenciis 32-e muxli);
• ziani dadga germaniaSi (briuselis konvenciis me-5 muxlis me-3 punqti da luganos konvenciis 32-e muxli. briuselis konvenciis me-5 muxlis Tanaxmad deliqtur an kvazideliqtur valdebulebebTan dakavSirebiT gamoiyeneba im
qveynis samarTali, sadac dadga ziani an arsebobs varaudi, rom zians samomavlod adgili eqneba. aRniSnuli danawesi arasaxelSekrulebo valdebulebaTa
mimarT zianis mimyenebelsa da dazaralebuls Soris specialur iurisdiqcias
gansazRvravs)31;
• deliqti Cadenilia danaSaulis Sedegad. danaSaulebrivi moqmedebebi Cadenilia germaniaSi da sisxlis samarTlis saqmis ganmxilvelma sasamarTlom miiCnia,
rom wardgenil unda iqnas sarCeli deliqtur valdebulebebTan dakavSirebiT.
(briuselis konvenciis me-5 muxlis me-4 punqti)32.
aRsaniSnavia, rom germanias ar mouxdenia raime konvenciis an saerTaSoriso xelSekrulebis ratifikacia deliqtur valdebulebebTan gamosayenebeli samarTlis
Sesaxeb im mizeziT, rom erovnuli sakolizio samarTali TiTqmis amomwuravad gansazRvravs gamosayenebel samarTals. aRniSnulidan gamomdinare, germanulma sasamarTloebma ganaviTares ramdenime zogadi wesi, romlebic Semdegnairadaa Sejamebuli da
dayofili:
• Tu zianis mimyenebelsa da dazaralebuls aqvT Cveulebrivi adgilsamyofeli
erT qveyanaSi, maSin gamoiyeneba am qveynis kanonmdebloba.
• Tu deliqturi moqmedeba Cadenilia winasaxelSekrulebo etapze dazaralebuls garda saxelSekrulebo valdebulebis darRvevidan gamomdinare sarCelis
wardgenis uflebisa, SeuZlia deliqtidan gamomdinare valdebulebis Sesrulebac mosTxovos zianis mimyenebels.
• SesaZloa mxareebi gamosayenebel samarTalze zianis dadgomis Semdeg SeTanxmdnen.
• Tu ar gamoiyeneba specialuri normebi sarCeli daeqvemdebareba im qveynis samarTals, sadac zianis miyenebis faqts hqonda adgili. Tu zianis miyenebis adgili gansxvavebulia zianis Sedegis dadgomis adgilisagan, gamoiyeneba im qveynis
samarTali, romelic dazaralebulisTvis ufro xelsayreli da misaRebia.33
aRniSnuli midgomebi germanul samarTalSi wlebis ganmavlobaSi iyo gaziarebuli. mas Semdeg, rac miRebul iqna axali evrokavSiris reglamenti romi II, germanuli sakolizio samarTali sxva mowesrigebaze gadavida (gadaewyo) da deliqturi
valdebulebis mimarT gamosayenebeli samarTalic gansxvavebulad moawesriga.
31. Paul Vlas, Peter Mankowski; European commentaries on private international law, Brussels I regulation.
2007; 70-71.
32. Werher F. Ebke and Matthew W. Finkin, introdaction to German law, kluwer law international, The Hague,
London, Boston, 1996, 344.
33. Werher F. Ebke and Matthew W. Finkin, introdaction to German law, kluwer law international, The Hague,
London, Boston, 1996, 345.
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3.3. romi II da germanuli sakolizio samarTlis axleburi mowesrigeba
2007 wels evrokavSiris wevrma qveynebma miiRes reglamenti, romliTac deliqturi sakiTxebis axleburi mowesrigeba moxda. aRniSnuli reglamenti cnobilia rogorc romi II. am wesebiT deliqtur valdebulebebTan da restituciasTan dakavSirebuli samarTlebrivi sakiTxebi mowesrigda.34 reglamentis pirvelive
muxlis Tanaxmad, romi II-is gamoyeneba SesaZlebelia mxolod arasaxelSekrulebo
da savaWro urTierTobisas warmoSobil deliqtur valdebulebebTan.35 mniSvnelovania, rom regulacia deliqtis legalur definicias ar gvaZlevs da mxolod
proceduruli wesebis gansazRvriT Semoifargleba.36
romi II me-4 muxlis Tanaxmad deliqtidan warmoSobili valdebulebis mimarT gamoiyeneba im qveynis samarTali, sadac ziani dadga, miuxedavad im qveynis
samarTlisa, sadac am movlenam iribi Sedegebi gamoiwvia.37 am kanonis moqmedeba
SeiZleba ilustrirebul iqnas Semdegi situaciiT: Sveicariuli kompania atarebda afeTqebiT samuSaoebs Sveicariul alpebSi, ramac gamoiwvia zvavi safrangeTis
alpebSi da daziandnen ingliseli turistebi. me-4 muxli, Sveicarias ganixilavs,
rogorc qveyanas, sadac moxda movlena, romelmac dazianeba gamoiwvia. safrangeTi aris qveyana, sadac es ziani dadga. inglisi ki aris qveyana, sadac am movlenas
mohyva Sedegebi. me-4 muxli miuTiTebs, rom am SemTxvevaSi unda gamoviyenoT im
qveynis kanonmdebloba, sadac ziani dadga (safrangeTi) da ara im qveynebisa, sadac am qmedebas hqonda adgili, romelmac Semdeg dazianeba gamoiwvia (Sveicaria)
da sadac am movlenas hqonda Sedegebi (inglisi). romi II Semqmnelebma gadawyvites
gamoeyenebinaT zianis dadgomis adgilis kanonmdebloba, romelic xels uwyobs
deliqturi valdebulebebis warmoSobisas zianis anazRaurebis mkacri sistemis
ganviTarebas. imisTvis, rom naTeli iyos gamoiyeneba Tu ara zianis dadgomis adgilis kanoni romi II mixedviT, saqmeebi unda ganvasxvaoT Sedegidan gamomdinare:
• moxda Tu ara dazianebis gamomwvevi qmedeba da zianis dadgoma erTi da igive
qveyanaSi;
• kanondamrRvevi da dazaralebuli cxovroben Tu ara erTi da igive qveyanaSi.38
romi II e.w. specialuri deliqtebis mimarT gamosayenebel samarTalsac gansazRvravs. magaliTad, uaxarisxo produqtTan dakavSirebul sakiTxebTan gamoyenebul unda iqnas im qveynis kanoni, sadac piri, romelic pirdapir ganicdis zians,
mudmivad cxovrobs an mwarmoebels gaaCnia mTavari sawarmo. aRniSnuli danawesis
msgavs Sinaarss sxvadasxva qveynis kanonmdeblobac imeorebs. italiaSi uxarisxo
produqtiT miyenebuli zianisaTvis pasuxismgebloba dazaralebulis arCevanis mixedviT ganisazRvreba. TiTqmis aseTive Canawers Seicavs ukrainis saerTaSoriso
kerZo samarTlis kanoni.39 garda uxarisxo produqtiT gamowveuli zianisa, romi
34. Stone Peter: European Union Private International Law, second edition, 2010, 369.
35. ix., Regulation (EC) No 864/2007 of The European Parliament and of the Council of 11 july 2007, on the
Law Applicable to Non-contractual Obligations (Rome II).art., 1(1).
36. Stone Peter: European Union Private International Law, second edition, 2010, 371.
37. ix., Regulation (EC) No 864/2007 of The European Parliament and of the Council of 11 july 2007, on the
Law Applicable to Non-contractual Obligations (Rome II).art., 4(1).
38. SYMEON C, SYMEONIDES, Article Rome II and Tort Conflicts, The American Society of Comparative Law,
the American journal of Comparative Law, winter 2008 - miTiTebulia xatia deviZis samagistro naSromidan: deliqtebi saerTaSoriso kerZo samarTalSi, Tsu, Tbilisi, 2008, 10.
39. deviZe xatia: deliqtebi saerTaSoriso kerZo samarTalSi, samagistro naSromi, Tsu, Tbilisi,
2008, 22.
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II garemos dacvasTan dakavSirebul marTlsawinaaRmdego qmedebebzec amaxvilebs
yuradRebas. aRniSnulis Tanaxmad, Tu dazaralebulma ar moiTxova im qveynis kanonmdeblobis gamoyeneba, sadac qmedebas hqonda adgili, kanonmdebloba, romlis
gamoyenebac am SemTxvevaSi unda moxdes, aris im qveynis samarTali, sadac pirovneba dazianda. dazaralebuls SeuZlia arCevanis gakeTeba im SemTxvevaSi, Tu
marTlsawinaaRmdego qmedebebis ganxorcielebam sxvadasxva qveynebis kanonmdeblobebi moicva: qveyana, sadac pirovnebam miiRo ziani da qveyana, sadac am zianis
gamomwvev qmedebas hqonda adgili.40
zemoaRniSnulidan gamomdinare, romi II-ma moaxdina evrokavSiris sakolizio
samarTlis modernizeba, swored amitom, uaryofil iqna is moZvelebuli midgomebi, rac evrokavSiris wevri saxelmwifoebis da maT Soris germanuli samarTlisTvis iyo damaxasiaTebeli. aqedan gamomdinare, germanulma samarTalma uaryo e.w.
`alternatiuli adgilis~ principi da deliqtur valdebulebebTan gamosayenebel
samarTlad daadgina zianismiyenebis adgilis kanoni. aRniSnuli midgoma gaziarebulia sxva evropuli da araevropuli (magaliTad aSS-s samarTali) qveynis sakolizio samarTalSic.

4. qarTuli saerTaSoriso kerZo samarTali deliqtebis Sesaxeb
qarTuli saerTaSoriso kerZo samarTali deliqtebis samarTlebrivi mowesrigeba `saerTaSoriso kerZo samarTlis~ Sesaxeb kanonis 42-e muxlSia mocemuli. aRniSnuli muxlis pirveli punqtis `a~ qvepunqtis Tanaxmad, zianis
anazraurebis valdebuleba eqvemdebareba dazaralebulisaTvis ufro xelsayreli qveynis samarTals. `vis SeuZlia gaakeTos arCevani – sasamarTlos, Tu
dazaralebuls? saerTaSoriso kerZo samarTlis kanoni amis Sesaxeb arafers
ambobs.~41 kanoni zustad ar gansazRvravs im qveynebis CamonaTvals, saidanac
dazaralebuls (Tu aRniSnul normas ise ganvmartavT, rom dazaralebuls aqvs
arCevanis ufleba) mouwevs arCevanis gakeTeba. amasTan, gavrcelebuli Sexedulebis Tanaxmad, dazaralebulisTvis ufro xelsayrel qveyanaSi igulisxmeba ara nebismieri qveynis kanonmdebloba, aramed im qveynis samarTali, sadac
zianis miyenebas an Sedegs hqonda adgili. amis Sesaxeb pirdapiri sakanonmdeblo Canaweri kanonSi ar moipoveba. sks-is 42-e muxlis pirveli punqtis `b~
qvepunqtis Tanaxmad ki, zianis anazRaurebis valdebuleba daeqvemdebareba im
qveynis samarTals, sadac adgili hqonda im moqmedebas an garemoebas, romelic
safuZvlad daedo zianis anazRaurebis moTxovnas. sks-is 42-e muxlis pirveli
punqtis `g~ qvepunqtis Tanaxmad, zianis anazRaurebis valdebuleba eqvemdebareba im qveynis samarTals, sadac samarTliT dacul interess ziani miadga.
igi TiTqos winaaRmdegobaSi modis `a~ qvepunqtTan. cxadia, rom qarTvelma
kanonmdebelma mxares misca pirdapiri kanonismieri safuZveli xelsayreli
samarTlis arCevisa da amave dros, is SezRuda `samarTliT daculi interesis~
qveynis samarTliT.
40. SYMEON C, SYMEONIDES, Article Rome II and Tort Conflicts, The American Society of Comparative Law,
the American journal of Comparative Law, winter 2008 - miTiTebulia xatia deviZis samagistro naSromidan: deliqtebi saerTaSoriso kerZo samarTalSi, Tbilisi, 2008, 25-26.
41. liluaSvili Tengiz: saerTaSoriso kerZo samarTali, Tbilisi, 2001, 93.
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4.1. sakanonmdeblo rekomendaciebi
sks-is 42-e muxli ramdenime urTierTsawinaaRmdego Sinaarsis punqts Seicavs.
isini erTmaneTTan Seusabamoa da saerTaSoriso gamocdilebis gaTvaliswinebiT
met dakonkretebas saWiroebs. umjobesia saerTaSoriso kerZo samarTlis Sesaxeb
saqarTvelos kanonis 42-e muxlis pirveli punqti erTiani saxiT, qvepunqtebis gareSe Camoyalibdes Semdegnairad:
• deliqtidan warmoSobili zianis anazRaurebis valdebuleba eqvemdebareba im
qveynis samarTals, sadac ziani dadga.
aRniSnuli mowesrigebiT daculi iqneba, rogorc dazaralebulis, ise zianis mimyeneblis interesebi. amasTan, mniSvnelovnad gadawydeba sakiTxi imis Sesaxeb, rom
normebi erTmaneTis sawinaaRmdego ar iqneba da Sesabamisad miviRebT metnaklebad
interesTa Rirebulebebis dabalansebul sakanonmdeblo normas42. rac Seexeba 42-e
muxlis me-2 da me-3 punqtebs, me-2 punqtis `a~ qvepunqtSi kanonmdebelma zianis
anazRaurebaze valdebuli pirisa da dazaralebulis Cveulebrivi adgilsamyofelis erTianobaSi gamoyeneba miiCnia sworad da isini `da~ kavSiriT daakavSira. am
SemTxvevaSi SesaZloa umjobesi iyos e.w. `mWidro samarTlis kavSiris~ gamoyeneba,
rac damaxasiaTebelia inglisisa da amerikuli saerTaSoriso kerZo samarTlisaTvis. miuxedavad imisa, rom 42-e muxli, aseve, awesrigebs arakeTilsindisier konkurenciasTan da dazRvevis urTierTobasTan dakavSirebul sakiTxebs, umjobesia
qarTulma saeTaSoriso kerZo samarTlma specialuri deliqtis momwesrigebeli
sakanonmdeblo normebic gaiTvaliswinos.
gaugebaria, ramdenad aris gamarTlebuli arasaxelSekrulebo valdebulebebTan dazRvevis xelSekrulebisa da mis safuZvelze warmoSobili sakiTxebis erTad
mowesrigeba. am mxriv, sasurvelia, kanonmdebelma sakanonmdeblo normis dRes arsebuli Canaweri Secvalos. garda amisa, saWiroa Seiqmnas iseTi sakanonmdeblo
normebi, romlebic uxarisxo produqtiT miyenebuli zianis Sedegad warmoSobil
valdebulebebsa da garemos dacvasa Tu sxva mniSvnelovan sakiTxebTan dakavSirebul problemebs gansazRvravs. romi II me-7 muxli awesrigebs garemosadmi miyenebuli zianis mimarT gamosayenebel samarTals, romlis Tanaxmadac, pirs ufleba aqvs sarCeli garemosadmi miyenebul zianTan dakavSirebiT dauqvemdebaros im
qveynis materialur samarTals, sadac zianis gamomwvevi moqmedeba moxda.43 e.i
SesaZlebelia sarCelis Setana iq, sadac zianis warmomSob qmedebas hqonda adgili.
4.2. gansxvavebuli Sexeduleba
deliqtur valdebulebebTan dakavSirebiT romi II gansazRvravs, rom mxares ar
aqvs saSualeba airCios gamosayenebeli samarTali, anu is SezRudulia zianis adgilis qveynis samarTliT. dazaralebuli mxare erTgvarad sakanonmdeblo normis
danawesiT SeizRuda da mas arCevanis gakeTebis saSualeba aRar aqvs. es gamarTlebulia imiT, rom samarTlis arCeva sakompensacio funqciis matarebelia da ara
sadamsjelo xasiaTis. amgvari mowesrigeba sakmaod samarTlianad aTanabrebs dazaralebulisa da zianis mimyeneblis interesebs. am mosazrebis sawinaaRmdegod aR42. aseTi sakanonmdeblo CanaweriT gaziarebuli iqneba is Tanamedrove midgoma, romelic evropuli
qveynis kanonmdeblobaSia asaxuli.
43. ix., Regulation (EC) No 864/2007 of The European Parliament and of the Council of 11 july 2007, on the
Law Applicable to Non-contractual Obligations (Rome II). art., 7.
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niSnaven, rom dazaralebuls unda hqondes saSualeba airCios misTvis xelsayreli
samarTali, rac mniSvnelovnad daakmayofilebs mis interesebs. aseT SemTxvevaSi
zianis anazRaurebas ara sakonpensacio, aramed sadamsjelo xasiaTi eqneba. dazaralebuli TiTqmis yovelTvis airCevs im qveynis samarTals, romelic meti materialuri Rirebulebis momtani iqneba misTvis. zemoTmulidan gamomdinare, romi
II reglamenti da mis safuZvelze ganviTarebuli Tanamedrove midgomebi gamarTlebuli da misaRebia demokratiuli saxelmwifoebis sakolizio samarTlis ukeT
CamoyalibebisaTvis.

daskvna
warmodgenili msjelobidan gamomdinare, qarTuli saerTaSoriso kerZo samarTali deliqturi valdebulebebis samarTlebrivi mowesrigebis mimarT Zalzed
zedapiruli da `mSralia~. aRniSnuli aixsneba imiT, rom qarTuli samarTlisaTvis
jer kidev ucxoa iseTi samarTlebrivi problemebi, romlebic e.w. `ucxo elementiTaa~ datvirTuli. Tanamedrove qarTul sasamarTlo praqtikaSi deliqtur
sakiTxebTan dakavSirebiT saerTaSoriso kerZo samarTlis kanonis gamoyenebis
tendencia TiTqmis ar arsebobs. es ki, aixsneba imiT, rom jerjerobiT qarTuli
sakanonmdeblo baza, xSir SemTxvevaSi, mowesrigebis TvalsazrisiT win uswrebs
im ganviTarebis dones, rac qveyanas gaaCnia. amis dasturia is, rom saerTaSoriso
kerZo samarTlis Sesaxeb saqarTvelos kanonis 42-e muxlis gamoyenebis sasamarTlo praqtika saqarTvelos ar gaaCnia. ekonomikuri ganviTarebisa da investiciebis mozidvis mzard pirobebSi dRis wesrigSi sul male dadgeba aRniSnuli sakanonmdeblo aqtis xSirad gamoyenebis sakiTxi. Sesabamisad, kanonmdebels mouwevs
mTeli rigi sakiTxebis axleburad gadawyveta, maT Soris, deliqtur valdebulebebTan mimarTebiT. umjobesia gaziarebul iqnas saerTaSoriso gamocdileba da
samarTlebrivi kuTxiT ganviTarebuli qveynebis sakanonmdeblo normebis analizis
safuZvelze Camoyalibdes iseTi sakanonmdeblo mowesrigeba, romelic amomwuravad gadawyvets ucxo elementiT datvirTuli urTierTobebisTvis damaxasiaTebel
TaviseburebaTa farTo speqtrs.
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kontrahentTa Tanasworobis principis
realizeba frenSaizingul urTierTobebSi
Tbilisi, 2013
1. Sesavali
Tanasworoba samarTlis fuZemdebluri principia. mas umniSvnelovanesi
funqcia akisria kerZosamarTlebriv urTierTobebSi, sadac igi kumulatiurad vlindeba saxelSekrulebo Tavisuflebis, nebis avtonomiisa da keTilsindisierebis principebTan erTad. sinamdvileSi Tanasworoba ar arsebobs, misi
gansazRvra SesaZlebelia mxolod `hipoTeturad, realuri sinamdvilisgan
abstrahirebis gziT~2. amitomac ar xdeba swrafva totaluri Tanasworobisken3. `Tanasworobis principis moqmedeba SezRudulia realuri sinamdvilis
sagnobrivi mocemulobebiT~4. saxelSekrulebo Tavisuflebisa da Tanasworobis principebi yovelTvis urTierTqmedeben da qmnian samarTlebriv wesrigs.
marTebulad SeniSnavs prof. besarion zoiZe, rom `saxelSekrulebo Tavisufleba saxelSekrulebo wesrigis farglebSia SesaZlebeli da Tu iqidan amovarda, samoqalaqo brunvaSi anarqia da ganukiTxaoba daisadgurebs~ 5. Tavis
mxriv, ukontrolo Tavisuflebam SeiZleba gamoiwvios kontrahentTa Tanasworobis principis darRveva.
Tanamedrove saxelSekrulebo samarTalSi Tavisi mzardi ekonomikuri roliT da misdami didi finansuri interesiT gamoirCeva frenSaizingis xelSekrulebis instituti. ekonomistebisaTvis mniSvnelovania frenSaizingi imdenad, ramdenadac igi iqca samewarmeo aqtivobis katalizatorad, radgan
gaaCnia mravali upiratesoba da izidavs damwyeb biznesmenebs 6. misi ekonomikuri mniSvneloba ganapirobebs iuridiul doqtrinaSi misdami interess,
vinaidan mometebuli ekonomikuri sargeblianoba aucilebelia samarTlebriv
CarCoSi moeqces. kanonmdebelma ar unda misces ekonomikurad Zlier frenSaizis mimcems ufleba flobdes saxelSekrulebo upiratesobas 7. zogadad, kerZo samarTalSi Tanasworobis darRveva SeiZleba momdinareobdes kanonidan
1. Tsu-s iuridiuli fakultetis IV semestris studenti;
2. xubua giorgi: samarTlis Teoria, Tb., 2004, gv. 75.
3. xubua giorgi: samarTlis Teoria, Tb., 2004, gv. 76.
4. xubua giorgi: samarTlis Teoria, Tb., 2004, gv. 76.
5. zoiZe besarion: evropuli kerZo samarTlis recepcia saqarTveloSi, Tb., 2005, gv. 273.
6. papaCaSvili nino: frenSaizingi – samewarmeo aqtivobisaTvis, biznesi da keTildReoba, Tsu-s
Sromebi, t. II, Tb., 2009, gv. 190.
7. CaCaniZe TinaTin: saxelSekrulebo Tavisufleba da saxelSekrulebo samarTlianoba Tanamedrove saxlSekrulebo samarTalSi, Jurn. `marTlmsajuleba da kanoni~, №3, 2010, gv. 26.
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an `saxelSekrulebo Tanasworobis darRvevis Sedegad damdgari faqtobrivi
mdgomareobidan~ 8. swored, am ukanasknelis magaliTs warmoadgens frenSaizingi, romlis drosac saxeze gvyavs erTis mxriv frenSaizis mimcemi (franchisor), romelic Tavisi saqmis profesionalia, xolo meores mxriv - frenSazis
mimRebi (franchisee), romelic damwyebi biznesmenia. swored, maTi amgvari faqtobrivi mdgomareobaa SemdgomSi ganmsazRvreli mxareTa saxelSekrulebo
wonasworobisa. winamdebare statiaSi SevecdebiT ganvixiloT is mizezebi rac
ase mimzidvels xdis frenSaizis sistemas mewarmeebisaTvis, frenSaizingis
xelSekrulebaSi mxareTa ufleba-movaleobebs, saxelSekrulebo Tanasworobas, rogorc saxelSekrulebo samarTlianobis safuZvels da Tanasworobis
principis realizebis Taviseburebebs frenSaizingis xelSekrulebaSi.

2. frenSaizingis zogadi daxasiaTeba
iuridiul doqtrinaSi azrTa sxvadasxvaobaa frenSaizingis, rogorc terminis warmoSobis Sesaxeb. inglisurenovan literaturaSi naxsenebia, rom frenSaizingi warmoiSva inglisuri sityvisagan „franchising”, amis sapirispirod ki,
frangebi amtkiceben, rom igi warmoiSva franguli sityvisagan „franchise”, rac
qarTulad privilegias, SeRavaTs, upiratesobis miniWebas niSnavs.9
frenSaizingis dasawyisad miCneulia Sua saukuneebi, kerZod, roca kaTolikurma eklesiam gadamxdelebTan gaaforma frenSaizingis msgavsi SeTanxmeba, romelic warmoadgenda erTgvar sagadasaxado mosakrebels da am urTierTobidan miRebuli procenti eklesias rCeboda.10
pirveli yvelaze warmatebuli frenSaizinguli operacia ganaxorciela jon
hembertonma, ramac didi mogeba moutana mas. es iyo 1886 weli, rodesac frenSaiziT moxda „Coca-Cola”-s gadacema.11msoflioSi frenSaizingis bumi daiwyo
meore msoflio omis Semdeg, vinaidan ufro ganviTarda ekonomikuri garemo
da komerciuli praqtika. 12 aqve aRsaniSnavia, rom Tavis momgebian saqmianobas
msoflios 119 qveyanaSi warmatebulad axorcielebs amerikuli „Mcdonald’s”-i
frenSaizingis sistemis meSveobiT.13

8. CaCaniZe TinaTin: saxelSekrulebo Tavisufleba da saxelSekrulebo samarTlianoba Tanamedrove saxlSekrulebo samarTalSi, Jurn. `marTlmsajuleba da kanoni~, №3, 2010, gv. 25.
9. CaCaniZe TinaTin: frenSaizinguli urTierTobebis samarTlebrivi regulireba, Tb., 2010, gv. 7.
aseve ix.: What is meant by “franchising”?, European Franchise Federation (EFF), 2008, p. 2. <http://eff-franchise.com/IMG/article_PDF/article_a6.pdf>.[02.03.2013].
10. Arthur
�����������������������������������������
G. Sharp, History of Franchising,<http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/For-Gol/Franchising.html>,[21.01.2013].
11. Arthur G. Sharp: History of Franchising,<http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/For-Gol/Franchising.html>,[21.01.2013].
12. Giarrusso Valentina: Franchise Agreements under Italian Law, Giambrone Law, 2010, p. 1. <htt://www.giambronelaw.com/franchise_agreements.pdf> ,[28.01.2013].
13. Mcdonald’s International Franchising, <http://www.aboutmcdonalds.com/mcd/franchising/international_
franchising.html>,[01.02.2013].
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3. kontrahentTa urTierTdamokidebuleba da
ufleba-movaleobani frenSaizingis xelSekrulebaSi
3.1. zogadi mimoxilva
frenSaizingi aris biznesis gafarToebis procesi, romlis drosac frenSaizis
mimcemi aniWebs licenzias damoukidebel biznesis mflobel frenSaizis mimRebs,
raTa eqskluziurad gayidos misi produqcia an gauwios momsaxureba konkretul
geografiul regionSi, garkveuli Tanxis sanacvlod, garkveuli drois ganmavlobaSi.14 saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis (SemdgomSi ssk) 607-e muxlSi frenSaizingis
definicia warmodgenilia Semdegnairad: `damoukidebeli sawarmoebi ormxrivad kisruloben specifikur valdebulebaTa Sesrulebis gziT xeli Seuwyon saqonlis warmoebas, gasaRebasa da momsaxurebaTa ganxorcielebas.~ rogorc vxedavT es muxli
Zalian zogadia da ar gvaZlevs am xelSekrulebis samarTlebriv regulirebaze naTel warmodgenas.
`frenSaizis mimcemi valdebulia, rom mis mier gamoyenebuli formiT gadasces
frenSaizis mimRebs aramaterialuri qonebrivi uflebebi, savaWro niSnebi, nimuSebi, SefuTva, saqonlis warmoebis, SeZenis, gasaRebisa da saqmianobis organizaciis
koncefcia, aseve nebismieri informacia, romelic aucilebelia frenSaizis sistemis gaZRolisaTvis~ (ssk-is m. 608, n. 1). kanonmdebeli ar iZleva frenSaizis mimcemis valdebulebaTa amomwurav CamonaTvals. masSi SeiZleba nagulisxmevi iyos
yvela is wvrilmani, romelic warmoadgens inteleqtualuri sakuTrebis obieqts.15
aseve frenSaizis mimcems ekisreba valdebuleba, rom frenSaizis mimRebs gauziaros mTeli misi praqtikuli codna, vinaidan mas am sferoSi samewarmeo saqmianobis
didi xnis gamocdileba aqvs. ssk-is 608-e muxlis meore nawili, frenSaizis mimcems
akisrebs valdebulebas, rom `daicvas erTiani moqmedebis sistema mesame pirebis
Carevisagan, ganuwyvetliv ganaviTaros es sistema da saqmiani rCevebis gaziarebiT,
informaciis miwodebiT da kvalifikaciis amaRlebiT mxari dauWiros frenSaizis
mimRebs~. es SeiZleba gamoixatos permanentuli treningebis CatarebiT, kvalifikaciis amaRlebiT da sxva. rogorc zemoT aRvniSneT frenSaizis mimcemi gadascems kontrahents nou-haus, saxelwodebas da sxva aramaterialur qonebriv
uflebebs, rac raRa Tqma unda garkveul riskebTanaa dakavSirebuli. amas axlavs
14. es ganmarteba warmoadgens frenSaizingis ekonomikur xedvas. ix.: Arthur G. Sharp: Franchising,<http://
www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/For-Gol/Franchising.html>,[21.01.2013]. agreTve ix.: xurciZe Tamila:
frenSaizingis xelSekrulebis SedarebiTi analizi ijarisa da yidva-gayidvis xelSekrulebebTan, Jurn.
`Temida~, №6, 2012, gv. 98. Taviseburad ganmartavs frenSaizings evrogaerTianebis samarTali: frenSaizingis xelSekruleba aris SeTanxmeba, romlis mixedviTac frenSaizis mimcemi aniWebs frenSaizis mimRebs
frenSaizingis eqspluataciis uflebas, pirdapiri an arapirdapiri finansuri resursis sanacvlod, gansazRvruli saqonlis an/da servisis eqspluataciis mizniT, romelic moicavs Semdeg valdebulebebs:
• dasaxelebis an savaWro niSnis gamoyeneba, aseve erTgvarovani nagebobisa da satransporto
saSualebebis gamoyeneba.
• frenSaizis mimcemis mier frenSaizis mimRebisaTvis saWiroa `nou-haus~ gadacema.
• xelSekrulebis moqmedebis periodSi frenSaizis mimcemis mier komerciuli Tu teqnikuri
daxmarebis gaweva.
ix. Giarrusso Valentina: Franchise Agreements under Italian Law, Giambrone Law, 2010, p. 1. <htt://www.
giambronelaw.com/franchise_agreements.pdf>, [28.01.2013].
15. xecuriani joni: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentarebi, w. IV, n. I, red. l. Wanturia,
Tb., 2001, gv. 204.
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frenSaizis mimcemis ufleba, gaakontrolos Tu rogor axorcielebs frenSaizis mimRebi frenSaizis sistemis gaZRolas.16 es dakavSirebulia momxmareblisa da
TviT frenSaizis mimRebis interesis dacvasTan.17
3.2. winasaxelSekrulebo ufleba-movaleobani _ SeTanxmeba konfidencialobaze
winasaxelSekrulebo etapze frenSaizis mimcemi valdebulia, rom nou-hau18
gaandos momaval frenSizis mimRebs, radgan man icodes ra sistemas sTavazoben,
da rac mTavaria ramdenad momgebiani iqneba es momavalSi misTvis.19swored, amasTan
aris dakavSirebuli mxareebs Soris dadebuli `SeTanxmeba konfidencialobaze~20da
miuxedavad imisa daideba Tu ara frenSaizingis xelSekruleba frenSaizis mimRebi
valdebulia daicvas gandobili informacia.21
3.3. gudvilis roli frenSaizingis xelSekrulebaSi
yvela warmatebuli sawarmo misi saqmianobis ganmavlobaSi moipovebs keTilganwyobas sazogadoebaSi. frenSaizis sistemis gadacemis dros frenSaizis mimcemi TavisTavad gadascems frenSaizis mimRebs im reputacias, rac man misi saqmianobis ganmavlobaSi daimsaxura. Tu Cven gaviTvaliswinebT frenSaizingis finansur aspeqtebs
naTlad davinaxavT, rom frenSaizis mimcemis sawarmos maRali gudvili zrdis frenSaizis sistemis fass.22 frenSaizis mimRebi frenSaizis mimcemis kargi reputaciiTa
da sandoobiT `iZens unars miizidos momxmarebeli~23, mas aRar sWirdeba didi finansebis daxarjva, raTa sazogadoebas gaacnos produqcia. gudvili inteleqtualuri sakuTrebis erT-erTi yvelaze ZviradRirebuli obieqtia.24 gudvilis erTiani,
universaluri cneba dRemde ar arsebobs, magram SeiZleba vTqvaT, rom `gudvili
aris sawarmos mier xangrZlivi saqmianobis Sedegad SeZenili dadebiTi maxasiaTeblebis erToblioba, romlis meSveobiTac gudvilis mflobeli izidavs momxmareblebs da romelic warmoadgens momavali saqmianobis warmatebiT ganxorcielebis

16. Unidroit, Model Franchise Dislosure Law, Article 2, material change (58), Rome, 2002, p. 21. iqve, (55), p.
21. <www.unidroit.org/english/modellaws/2002franchise/2002modellaw-e.pdf>.[01.02.2013].
17. qoqiaSvili mari: mxareTa ufleba-movaleobebi frenSaizingis xelSekrulebaSi, loialuri
konkurencia, Jurn. `cxovreba da kanoni~, №4, 2008, gv. 78.
18. evropis frenSaizingis federacia (EFF) “nou-haus“ Semdegnairad ganmartavs: `nou-hau~ aris is
ZiriTadi praqtikuli informacia, romelic ar patentdeba da romelic emyareba frenSaizis mimcemis gamocdilebasa da testirebas; igi aris saidumlo, arsebiTi da maidentificirebeli informacia..
ix.: European Code of Ethics for Franchising, The European Franchise Federation (EFF), 2008, p. 3.
<http://eff-franchise.com/IMG/article_PDF/article_a13.pdf>.[10.03.2013].
19. Unidroit, Model Franchise Dislosure Law, Article 2, Franchise (50), Rome, 2002, p. 20. <www.unidroit.org/
english/modellaws/2002franchise/2002modellaw-e.pdf>.[01.02.2013].
20. dawvrilebiT ix.: CaCaniZe TinaTin: frenSaizinguli urTierTobebis samarTlebrivi regulireba,
Tb., 2010, gv. 65-68. aseve ix.: qoqiaSvili mari: saidumlo informaciis dacva frenSaizingis xelSekrulebaSi, Jurn. `cxovreba da kanoni~, №2, 2009, gv. 80-88.
21. TumaniSvili giorgi: xelSekrulebis Sedgenis teqnika da valdebulebiT-samarTlebrivi normatiuli regulireba, Tb., 2012, gv. 109.
22. qoqiaSvili mari: frenSaizingis saxeebi, Tb., 2009, gv. 27.
23. gugeSaSvili gvanca: gudvili, rogorc inteleqtualuri sakuTrebis obieqti da misi adgili
konkurentul urTierTobaSi, sadoqtoro disertacia, Tsu, Tb., 2008, gv. 12.<http://www.law.tsu.edu.
ge/files/samoqalaqo_19.11.09.pdf>, [05.12.2012].
24. gugeSaSvili gvanca: gudvilis dacva konkurentuli samarTliT, `samarTlis Jurnali~, Tsu, #1,
2011, gv. 52.
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winapirobas~25 sawarmos Rirebulebis zrdis erT-erTi faqtori misi maRali gudvilia. Tu davfiqrdebiT mivxvdebiT, rom frenSaizis mimRebisaTvis frenSaizis sistemis gadacema sakmaod didi sargeblis momtania, radgan igi zogavs dros gudvilis
mosapoveblad. frenSaizis mimcemis mier kontrolis yvelanairi saSualebis gamoyeneba (iqneba es mudmivi reviziebi Tu Semowmebebi) imaze miuTiTebs, rom igi cdilobs
SeinarCunos misi gudvili da amave dros kontrahentis xarjze gazardos kidec igi.
3.4. sazRauri frenSaizis sistemis sargeblobisaTvis, rogorc frenSaizis
mimcemis kontrahentze zemoqmedebis saSualeba
frenSaizis mimRebi valdebulia, rom gadaixados sazRauri, romlis odenoba
arsebiTad gamoiTvleba frenSaizis sistemis keTilsindisieri mewarmis gulisxmierebiT aqtiurad ganaxorcielos saqmianoba, miiRos momsaxureba da SeiZinos
saqoneli frenSaizis mimcemis an mis mier dasaxelebuli pirTa meSveobiT (ssk-is
109-e muxli). frenSaizinguli urTierToba aris sinalagmaturi, konsesualuri da
sasyidliani urTierToba. aucilebelia, rom frenSaizindul urTierTobas hqondes fuladi buneba.26 es urTierToba yovelTvis determinirebulia ekonomikuri
mizniT, misi usasyidloba warmoudgenelia. frenSaizinguli sistemis sargeblobisaTvis ZiriTadad ori saxis sazRauri arsebobs:
• pauSaluri, romelic myarad gansazRvrul, fiqsirebul gadasaxads warmoadgens.
• roialti, romlis drosac frenSaizis mimRebi Sesasvlel gadasaxads ixdis
garkveuli periodulobiT.27
sazRauri farTo cnebaa da masSi SeiZleba Sevides: pirveladi gadasaxadi, patentis, salicenzio, momsaxurebis, sareklamo gadasaxadebi.28frenSaizis mimcemi
yovelTvis dominantur mdgomareobaSia, radgan mas SeuZlia kontrahentisgan sxvadasxva wyaros saSualebiT miiRos mogeba: es SeiZleba iyos `organizaciis kuTvnili savaWro wertilebidan miRebuli mogebis gadasaxadi, pirveladi nedleulis
da masalebis fasnamatis gadasaxadi, saqonlis mimdinare fasnamatis gadasaxadi,
saijaro, danadgaris salizingo gadasaxadi, satransporto gadasaxadi da sxva~.29
frenSaizis mimcemis mier fasiT manipulireba disbalansis gamomwvevi erT-erTi
mizezia. aqedan gamomdinare frenSaizis mimcemi kontrahentTan SedarebiT optimalur saxelSekrulebo mdgomareobaSi imyofeba.30

25. gugeSaSvili gvanca: gudvili, rogorc inteleqtualuri sakuTrebis obieqti da misi adgili
konkurentul urTierTobaSi, sadoqtoro disertacia, Tsu, Tb., 2008, gv. 15.<http://www.law.tsu.edu.
ge/files/samoqalaqo_19.11.09.pdf>,[05.12.2012]. aseve `gudvili aris albaToba imisa, rom myidveli
mimarTavs Zvel adgils~. ix.: gugeSaSvili gvanca: gudvili, rogorc inteleqtualuri sakuTrebis
obieqti da misi adgili konkurentul urTierTobaSi, sadoqtoro disertacia, Tsu, Tb., 2008, gv.
13. ix. citireba: Browne W. H., A treatise on the law of trade-marks and analogous subjects, (firm names,
business sings, goodwill, labels, etc.), Boston, 1895, 525. ix. citireba: Lord Eldon, Crutwell v. Lye, 17 Ves,
355; 1 Rose 123, 1810.
26. Giarrusso Valentina: Franchise Agreements under Italian Law, Giambrone Law, 2010, p. 6. <htt://www.giambronelaw.com/franchise_agreements.pdf>, [28.01.2013].
27. Giarrusso Valentina: Franchise Agreements under Italian Law, Giambrone Law, 2010, p. 6. <htt://www.giambronelaw.com/franchise_agreements.pdf>, [28.01.2013].
28. jorbenaZe sandro: frenSaizingis xelSekruleba, Tb., 1999, gv. 28.
29. frenSaizingi, red. S. TuTaraSvili, Tb., 2002, gv. 37-38.
30. Lucian
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
A. Bebchuk, the Myth of the Shareholder Franchise, Harvard Law School, Forthcoming, Virginia Law
Review, 2007, p. 116.
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3.5. frenSaizis sistemaSi cvlilebis Semtani uflebamosili subieqti
frenSaizis mimRebi valdebulia, rom imoqmedos misi kontrahentis mier gansazRvruli samoqmedo gegmiT. mas TviTneburad ar aqvs ufleba cvlilebebi
Seitanos frenSaizis sistemaSi. mxolod frenSaizis mimcems SeuZlia frenSaizingis sistemaSi Seitanos cvlileba, romelic gamowveulia adgilobrivi pirobebiT.31 aqve unda vTqvaT, rom frenSaizis sistema permanentulad cvlilebas
ganicdis momxmarebelTa gemovnebidan gamomdinare, amitom frenSaizis mimcems
awevs misi srulyofis valdebuleba, raTa frenSaizis mimRebma SeinarCunos
konkurentunarianoba.32
3.6. „Opportunistic Behavior“ frenSaizingul urTierTobebSi
iuridiul literaturaSi arsebobs mosazreba oportunistul qcevaze, romelic gamoxatavs frenSaizis mimcemis uaryofiTi qmedebis xasiaTs.33 `oportunistuli qmedeba, rogorc wesi, frenSaizis mimcemis mxridan iCens Tavs, radgan
saxelSekrulebo uTanasworobis pirobebSi mas metad eZleva amgvarad moqmedebis SesaZlebloba, Tumca Teoriulad dasaSvebia, rom frenSaizis mimRebmac
imoqmedos orportunistulad~.34 magram oportunizmi aris hipoTeza arakeTilsindisieri qmedebis Sesaxeb, romelic ar gulisxmobs am qmedebis yovelTvis
ganxorcielebas.35
3.7. standartuli pirobebis roli frenSaizingis xelSekrulebaSi da
misi gavlena saxelSekrulebo balansze
xazgasasmelia is faqti, rom frenSaizingis xelSekrulebaSi xSiria standartuli pirobebis gamoyenebis SemTxvevebi.36 miuxedavad imisa, rom doqtrina frenSaizings ganixilavs, rogorc grZelvadian molaparakebebze damyarebul xelSekrulebas, igi upiratesad ideba frenSaizis mimcemis mier gansazRvruli pirobebiT,
romelsac misi kontrahenti `uerTdeba~.37 xelSekrulebis standartuli pirobebi
aris winaswar Camoyalibebuli, mravaljeradi gamoyenebisaTvis gamiznuli, romlebsac SemTavazebeli udgens meore mxares (ssk-is m. 342, n. 1). frenSaizis mimcemi
yovelTvis gamoiyenebs am Sanss da Tavis mier gansazRvruli standartuli pirobebis safuZvelze (romelic SesaZloa bundovanic iyos) Sedgenil xelSekrulebas SesTavazebs kontrahents. 2005 wlis kanonSi, romelic belgiam frenSaizingis
Sesaxeb miiRo, xazgasmulia, rom xelSekrulebis punqtebi unda iyos naTeli da
ar Seicavdes bundovan debulebebs, winaaRmdeg SemTxvevaSi upiratesoba mieniWeba
31. jorbenaZe sandro: frenSaizingis xelSekruleba, Tb., 1999, gv. 29.
32. axvlediani zurab: valdebulebiTi samarTali, Tb, 1999, gv. 139-140.
33. CaCaniZe TinaTin: frenSaizinguli urTierTobebis samarTlebrivi regulireba, Tb., 2010, gv. 87.
34. CaCaniZe TinaTin: frenSaizinguli urTierTobebis samarTlebrivi regulireba, Tb., 2010, gv. 88.
35. CaCaniZe TinaTin: frenSaizinguli urTierTobebis samarTlebrivi regulireba, Tb., 2010, gv. 89.
ix. citireba: E. Brousseu, J. M. Glachant: The Economics of Contract-Theories and Applications, Cambrige
University press, 2002, p. 210.
36. dawvrilebiT frenSaizingis xelSekrulebaSi standartul pirobebis Sesaxeb ix.: CaCaniZe TinaTin:
frenSaizinguli urTierTobebis samarTlebrivi regulireba, Tb., 2010, gv. 146-151.
37. iuridiul doqtrinaSi standartuli pirobebiT dadebul xelSekrulebas xSirad mierTebis
xelSekrulebasac uwodeben. ix.: CaCaniZe TinaTin: frenSaizinguli urTierTobebis samarTlebrivi
regulireba, Tb., 2010, gv. 146.
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frenSaizis mimReb mxares38. standartuli pirobebis sasargeblod SeiZleba iTqvas,
rom mas nulamde dahyavs frenSaizis mimcemis riskis safrTxe39 da mewarmes aridebs zedmeti xarjebis gawevas.40
iuridiul literaturaSi gamoTqmulia mosazreba, rom standartuli pirobebi
uzrunvelyofs frenSaizis sistemis erTianobas da icavs am sistemas mesame pirTa
xelyofisagan.41 standartuli pirobebis gamoyenebiT ilaxeba frenSaizis mimRebis
nebis avtonomia, rasac SesaZloa Tan erTvodes misi sawinaaRmdego debulebebis
CarTva xelSekrulebaSi.42
xelSekrulebis momwesrigebel samarTals xSirad frenSaizis mimcemi adgens
standartuli pirobebis meSveobiTbiT43, amitomac frenSaizis mimRebs isRa darCenia, rom `miuerTdes~ frenSaizis mimcemis mier SeTavazebul xelSekrulebas. amasTan, `saerTo samarTlSi dominirebs koncefcia, rom frenSaizingis xelSekruleba
yovelTvis standartuli xelSekrulebaa~44, magram, ufro progresuli mosazrebis
Tanaxmad, frenSaizingi standartul xelSekrulebas ar warmoadgens, aramed SesaZlebelia standartuli debulebebis frenSaizingis xelSekrulebaSi CarTva.45
3.8. mxareTa samarTlebrivi mdgomareoba xelSekrulebis vadis gasvlis Semdeg
ssk-is 613-e muxlis pirveli nawilidan gamomdinare, frenSaizis mimRebs saxelSekrulebo urTierTobis amowurvis Semdeg rCeba valdebuleba kontrahents gauwios
loialuri konkurencia, romelic ar unda aRematebodes erT wels. Tu konkurenciis
akrZalviT frenSaizis mimRebis profesiul saqmianobas safrTxe Seeqmna, mas aqvs
kompensaciis moTxovnis ufleba, magram vinaidan frenSaizis mimcems aqtiuri kontrahentis roli uWiravs xelSekrulebis SedgenaSi, igi standartuli pirobebis
meSveobiT yovelnairad ecdeba, rom Tavi daizRvios kompensaciis gadaxdisagan. aqve
unda vTqvaT, rom frenSaizingi warmoadgens e.w. `vertikaluri SeTanxmebis~ erTerT models. vertikaluri SeTanxmeba aris SeTanxmeba, romlis drosac `organizacias SeuZlia akontrolos arxebis ganawilebisas damoukidebeli organizaciebi,
konkretuli SeTanxmebis safuZvelze~.46
38. European Franchise Federation, Belgium - Franchise Legislation, Law Relative to Pre-contractual Information in the Framework of Agreements of Commercial Partnership, Article 7, 2005, pp. 2-3.<http://www.efffranchise.com/IMG/pdf/Belgium_-_Franchise_Legislation_on_Precontractual_.pdf>,[03.02.2013].
39. CaCaniZe TinaTin: frenSaizinguli urTierTobebis samarTlebrivi regulireba, Tb., 2010, gv. 147.
ix. citireba: M. Zhang, Contractual Choice of Law in Contracts of Adhesion and Party Autonomy, Akron Law
Review, Vol. 41, 2007-2008, p. 124.
40. cvaigerti konrad, kotci hain: SedarebiTi samarTalmcodneobis Sesavali kerZo samarTlis
sferoSi, t. II, Targmani e. sumbaTaSvilisa, red. T. niniZe, Tb., 2001, gv. 19.
41. CaCaniZe TinaTin: frenSaizinguli urTierTobebis samarTlebrivi regulireba, Tb., 2010, gv. 151.
42. CaCaniZe TinaTin: frenSaizinguli urTierTobebis samarTlebrivi regulireba, Tb., 2010, gv. 148.
aqve unda SevniSnoT, rom frenSaizis mimRebs ssk-is 346-e muxlze dayrdnobiT SeuZlia moiTxovos
misi sawinaaRmdego debulebebis gabaTileba.
43. CaCaniZe TinaTin: frenSaizinguli urTierTobebis samarTlebrivi regulireba, Tb., 2010, gv. 148.
44. CaCaniZe TinaTin: frenSaizinguli urTierTobebis samarTlebrivi regulireba, Tb., 2010, gv. 148.
45. CaCaniZe TinaTin: frenSaizinguli urTierTobebis samarTlebrivi regulireba, Tb., 2010, gv. 148.
46. frenSaizingi, red. S. TuTaraSvili, Tb., 2002, gv. 57. saqarTvelos kanonSi `Tavisufali vaWrobisa da konkurenciis Sesaxeb~ me-3 muxlis `J~ qvepunqtSi vertikaluri SeTanxmeba ganmartebulia
Semdegnairad: `im arakonkurent ekonomikur agentebs Soris dadebuli SeTanxmeba, romlebic monawileoben saqonlis an/da momsaxurebis warmoebis an/da miwodebis mTliani ciklis sxvadasxva etapze,
romlis sagania saqonlis an/da momsaxurebis miwodebis pirobebi da romelic gavlenas axdens saboloo produqtis miwodebaze~.
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frenSaizingis xelSekruleba SeiZleba Sewydes, rodesac gavida misi moqmedebis vada, vadaze adre ki maSin, rodesac arsebobs mxareTa ormxrivi neba an mxareTa mier moxda xelSekrulebis arsebiTi pirobebis darRveva. mxareTa Soris
Tanasworobis darRveva SeimCneva frenSaizingis ganaxlebasTan dakavSirebiT.
Tu frenSaizis mimRebi Tavis saqmianobas warmatebiT axorcielebs mas eqneba
survili, rom xelSekrulebis vadis gasvlis Semdeg isev gaagrZelos vada imave
pirobebiT, am dros ki frenSaizis mimcemi yovelTvis ecdeba bazris moTxovnilebidan gamomdinare SesTavazos kontrahents axali xelSekruleba ufro
maRali sazRauriT.47 xelSekrulebis vadis gasvlis Semdeg frenSaizis mimRebi
valdebulia daubrunos frenSaizis sistema frenSaizis mimcems. eqskluziuri
uflebebis gadacemisas frenSaizis mimcemi ar kargavs aRniSnul obieqtze sakuTrebis uflebas48.

4. Tanasworobis principi da frenSaizingis xelSekruleba
4.1. kontrahentTa Tanasworobis Camnacvlebeli mizezebi anu
`moxibluli~ frenSaizis mimRebi
zemoT ganxiluli magaliTebidan gamomdinare calsaxaa, rom frenSaizis mimcemi flobs xelSekrulebaSi dominantur poziciebs, xolo misi kontrahenti ki
aris SedarebiT pasiuri subieqti. amasTan dakavSirebiT iuridiul doqtrinaSi
gamoTqmulia mosazreba, rom frenSaizis mimRebis aqtivobis xarisxis gansazRvrisaTvis gasaTvaliswinebelia misi samarTlebrivi forma da ekonomikuri resursebi.49 Tavidan frenSaizis mimRebi xSirad naklebi ekonomikuri resursebis
mflobelia da saqmeSi gamoucdelic, amas ki Tavis sasargeblod iyenebs frenSaizis mimcemi. gaCndeba kiTxva, Tu yovelive es ase TvalnaTliv Cans, ratom Sedis
masTan saxelSekrulebo urTierTobaSi frenSaizis mimRebi? SevecdebiT amaze
gavceT pasuxi.
• upirveles yovlisa unda aRvniSnoT, rom am garigebiT igi iRebs frenSaizis
mimcemis nou-haus, gudvils, savaWro kazmulobas (Trade Dress), martivad, rom
vTqvaT mokle droSi is xdeba imis mflobeli, ris Seqmnasac wlebi da didi fuladi resursi moandoma frenSaizis mimcemma.
• frenSaizinguli kompaniebi warmoadgenen myar, finansuri krizisebis mimarT
mdgrad sawarmoebs. es metad daculs xdis frenSaizis mimRebis aqtivobas, romelic mas momavalSi mogebas moutans, radgan mis zurgs ukan dganan transnacionaluri korporaciebi. aSS-s mcire biznesis administraciam gamoaqveyna monacemebi, riTac dasturdeba, rom bolo 10 wlis ganmavlobaSi frenSaizinguli
47. qoqiaSvili mari: frenSaizingis xelSekrulebis Sewyvetisa da ganaxlebis pirobebi, Jurn. `cxovreba da kanoni~, №1, 2010, gv. 102.
48. xurciZe Tamila: frenSaizingis xelSekrulebis SedarebiTi analizi ijarisa da yidva-gayidvis
xelSekrulebebTan, Jurn. `Temida~, №6, 2012, gv. 98. rogorc wesi xelSekrulebis vadis gasvlis
Semdeg yvelaferi ubrundeba frenSaizis mimcems (ra Tqma unda frenSaizingis sistemis Semadgeneli elementebis specifikurobidan gamomdinare yvelafris dabruneba SeuZlebelia) an nadgurdeba, aseve SeTanxmebul vadaSi xdeba finansuri angariSworeba. ix.: fxalaZe Tengiz: frenSaizingis
xelSekruleba, biznes-macne, №6-7, 2008.<http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00--off-0period--00-1--0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-0l--11-ru-50---20-help---00-3-1-00-0-0-11-1-0utfZz810&cl=CL2.8&d=HASHb2812a83209b6a1b014930.2&x=1>,[15.01.2013].
49. CaCaniZe TinaTin: frenSaizinguli urTierTobebis samarTlebrivi regulireba, Tb., 2010, gv. 48.
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kompaniis mxolod 14% gakotrda, maSin rodesac arafrenSaizinguli kompaniebis gakotrebis maCvenebeli iyo 60%.50
• frenSaizis mimcemi kontrahents sTavazobs uxarvezo, daxvewil frenSaizis
sistemas. magaliTad gvinda moviyvanoT `yazbegis~ frenSaizis sistema, sadac
kompania `yazbegma~ ver gaiTvaliswina, rom misi partniorTa interesi daecva
teritoriuli licenziebis meTodiT da mxolod sawarmoTa 40%-ma imuSava am
sistemiT warmatebiT, danarCeni ki gakotrda.51
• frenSaizingis xelSekruleba ar aris mxolod xelSekrulebis saxe, igi warmoadgens marTvis sistemas, romelic specifikuri valdebulebebisgan Sedgeba da moicavs sxvadasxva xelSekrulebis erTobliobas52, aqedan gamomdinare
am xelSekrulebis Sedgena sakmaod rTulia, amitomac, magaliTad, aSS-Si arseboben specializirebuli iuristebi, romelTa momsaxurebac sakmaod Zviria da frenSaizis mimRebi naklebi ekonomikuri resursebidan gamomdinare
iZulebulia es saqme miandos frenSaizis mimcems.53
vfiqrobT, rom es im mizezTa mcire CamonaTvalia, riTac `moxiblulia~
frenSaizis mimRebi da did yuradRebas aRar uTmobs saxelSekrulebo balansze
fiqrs.
4.2. keTilsindisierebis principze damyarebuli saxelSekrulebo
Tanasworoba, rogorc saxelSekrulebo samarTlianobis safuZveli
aucilebelia samarTlebrivi urTierTobis SedarebiT dabalanseba moaxdinos samarTalma, man ar unda misces frenSaizis mimcems mdgomareobis borotad gamoyenebis saSualeba mxolod im mizniT, rom kontrahents miadges
ziani, anu saWiroa `mdgomareobis borotad gamoyeneba Cajdes samarTlebriv
CarCoebSi~. 54 xelSekrulebaSi `pirTa Tanasworoba arsebiTad kerZo avtonomiis sinonimia~ 55, anu igi aris `urTierToba, romelSic individis nebis
avtonomiis realizeba uzrunvelyofilia sxva piris Sesatyvisi SeboWviT~. 56
frenSaizingis xelSekruleba grZelvadiani valdebulebiT-samarTlebrivi
urTierTobaa da amitom igi gansakuTrebiTaa dafuZnebuli keTilsindisierebis principze 57, vinaidan am principiT konkretdeba `individis moqmedebis
50. Kadagishvili Leila: Franchising – Successful Form of Business Administration, Jurn. `saqarTvelos ekonomika~, №4, 2010, gv. 83.
51. Kadagishvili Leila: Franchising – Successful Form of Business Administration, Jurn. `saqarTvelos ekonomika~, №4, 2010, gv. 83. agreTve ix.: mindiaSvili zaza: frenSaizingis sistemis ganviTareba da perspeqtivebi saqarTveloSi, Jurn. `makro mikro ekonomika~, №3, 2001, gv. 41.
52. frenSaizingi, red. S. TuTaraSvili, Tb., 2002, gv. 58.
53. CaCaniZe TinaTin: frenSaizinguli urTierTobebis samarTlebrivi regulireba, Tb., 2010,
gv. 49-50.
54. zoiZe besarion: evropuli kerZo samarTlis recepcia saqarTveloSi, Tb., 2005, gv. 279.
55. Wanturia lado: samoqalaqo samarTlis zogadi nawili, Tb., 2011, gv. 4.
56. kereseliZe daviT: kerZo samarTlis uzogadesi sistemuri cnebebi, Tb., 2009, gv. 80.
57. `keTilsindisierebis principi Tavis mxriv moicavs loialobas, TanamSromlobas, informaciis
miwodebis valdebulebas da sxva.~ ix.: kereseliZe daviT: kerZo samarTlis uzogadesi sistemuri
cnebebi, Tb., 2009, gv. 92-93. aseve, keTilsindisierebis principze yuradReba aris gamaxvilebuli
evropuli saxelSekrulebo samarTlis principebSi (The Principles of European Contract Law), sadac 1:201 muxlSi weria, rom `yoveli mxare unda moqmedebdes keTilsindisierebisa da patiosani
saqmosnobis principebis mixedviT (1). mxareebs ar SeuZliaT gamoricxon an SezRudon es valdebulebebi (2)~. ix.: evropuli saxelSekrulebo samarTlis ZiriTadi debulebebi, qarTuli kerZo
samarTlis krebuli, w. I, Targmani z. WeWelaSvilisa, Tb., 2004, gv. 229-230.
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Tavisuflebis farglebi gansakuTrebiT maSin, rodesac Sesabamisi samarTlebrivi urTierTobis maregulirebeli samarTlis normidan igi pirdapir ar
gamomdinareobs~. 58 ssk-Si frenSaizingis momwesrigebeli normebi zogadi xasiaTisaa, amitomac didi mniSvneloba eniWeba keTilsindisierebis princips,
rogorc xelSekrulebis dadebis, aseve mTeli saxelSekrulebo periodis
ganmavlobaSi. aqve unda SevniSnoT, rom kanonma ar SeiZleba gansazRvros
is, rac xelSekrulebis monawileTa mier ganisazRvreba 59, amitomac marTebulad SeniSnavs prof. T. CaCaniZe, rom frenSaizingis xelSekrulebaSi daTqma
keTisindisierebis principze 60 daavaldebulebs orive kontrahents, gansakuTrebiT ki frenSaizis mimcems, rom saxelSekrulebo uflebebi keTilsindisierebis safuZvelze ganaxorcielos. aseTi Canaweri xels SeuSlis frenSaizis mimcemis oportunistul qcevas da ufro daculs gaxdis frenSaizis
mimRebis saxelSekrulebo mdgomareobas, rac Tavis mxriv saxelSekrulebo
balansze dadebiTad aisaxeba.
frenSaizingis specifikuri samarTlebrivi bunebidan gamomdinare Cven ver
moviTxovT absoluturad ekvivalentur Tanasworobas. ekvivalenturobaSi ar
igulisxmeba SesrulebaTa RirebulebiT identuroba61, aramed vgulisxmobT
mxareTa uflebebisa da movaleobebis SedarebiT Tanxvedrasa da balanss. unda
aRvniSnoT, rom `xelSekrulebis erTi mxare ver SeiboWeba meore mxaris iseTi
moqmedebebiT, rac misTvis zianis momtania~,62 magram frenSaizinguli urTierTobebi aris ara imdenad zianis momtani romelime mxarisaTvis, aramed igi aris
erTgvari simbiozuri63 Tanacxovreba, gamovlenili garkveuli TaviseburebebiT. manam sanam iqneba ekonomikuri disbalansi kontrahentTa Soris, frenSaizis mimcems yovelTvis eqneba `sarezervo ekonomikuri berketebi~,64 romlebic
SeiZleba gamoiyenos safaso SezRudvebis saxiT (mag.: saqonlis minimaluri da
maqsimaluri fasis gansazRvra), rasac ekonomistebi amarTleben `frenSaizis
mimRebis safaso konkurentunarianobis Semcirebis mizniT.~65 samarTalma unda
Seamciros frenSaizis mimcemis mavne zemoqmedebani frenSaizis mimRebze, vinaidan komerciuli urTierTobidan gamomdinare mxareTa Soris ekonomikur zemoqmedebis aRkveTas igi ver SeZlebs.66 magram aramc da aramc ar unda damyardes
`samarTlis mometebuli diqtatura, mometebuli samarTlebrivi wesrigi, romelic uwesrigobis Taviseburi gamovlinebaa~.67 iuridiul literaturaSi gamoTqmulia mosazreba, rom Tanasworobis principi daculi iqneba, Tu saxeze
gveqneba kontrahentTa SedarebiT Tanabari ekonomikuri resursebi da Tu xel58. kereseliZe daviT: kerZo samarTlis uzogadesi sistemuri cnebebi, Tb., 2009, gv. 83.
59. zoiZe besarion: evropuli kerZo samarTlis recepcia saqarTveloSi, Tb., 2005, gv. 271.
60. ix. CaCaniZe TinaTin: frenSaizinguli urTierTobebis samarTlebrivi regulireba, Tb., 2010, gv.
73-80.
61. zoiZe besarion: evropuli kerZo samarTlis recepcia saqarTveloSi, Tb., 2005, gv. 281.
62. zoiZe besarion: evropuli kerZo samarTlis recepcia saqarTveloSi, Tb., 2005, gv. 266.
63. qoqiaSvili mari: frenSaizingi da misi samarTlebrivi regulireba, Tb., 2009, gv. 19.
64. CaCaniZe TinaTin: frenSaizinguli urTierTobebis samarTlebrivi regulireba, Tb., 2010, gv. 92.
65. CaCaniZe TinaTin: frenSaizinguli urTierTobebis samarTlebrivi regulireba, Tb., 2010, gv. 110.
66. CaCaniZe TinaTin: frenSaizinguli urTierTobebis samarTlebrivi regulireba, Tb., 2010, gv. 50-51.
67. zoiZe besarion: pozitiuri samarTliis zemoqmedebis farglebi anu mowesrigebuli adamianisa
da mimtevebeli saxelmwifos Sesaxeb, (esei), `samarTlis Jurnali~, Tsu, №2, 2011, gv. 274. inglisur
enaze ix.: Zoidze Besarion: Positive Law or Organized/Responsible Person and Tolerant State, (Esay), Journal
of Law, Tsu, №2, 2011, p. 221.
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Sekrulebis dadebis momentSi maT ar eqnebaT mavne ekonomikuri zemoqmedebis
ganxorcielebis SesaZlebloba.68 magram am dros isic unda gvaxsovdes, rom
frenSaizis mimRebi xSirad damwyebi biznesmenia, romelsac ar gaaCnia myari
ekonomikuri safuZvlebi da swored am urTierTobidan imedovnebs garkveuli
mogebis miRebas. aqve sagulisxmoa, rom `samoqalaqo brunva ver ganviTardeba,
Tuki mxares ar miecema SesaZlebloba, dasaSveb zRvramde isargeblos Tavisi
partnioris Tundac gulubryvilobiTa da gamoucdelobiT~.69 zemoaRniSnulidan gamomdinare SegviZlia vTqvaT, rom saxelSekrulebo samarTlianobaSi mTavari da ganmsazRvrelia saxelSekrulebo Tanasworoba, romelic aris kerZo
xasiaTis urTierTobebis safuZveli.70

5. daskvna
warmodgenil statiaSi ganvixileT kontrahentTa Tanasworobis principis
realizebis Taviseburebebi frenSaizingul urTierTobebSi da misi gamomwvevi
mizezebi. Tanamedrove saxelSekrulebo samarTali marTalia ar miiswrafvis
kontrahentTa totaluri Tanasworobisken, magram miuxedavad amisa saxelSekrulebo urTierTobis subieqtTa mizani unda iyos saxelSekrulebo wonasworobis SenarCuneba. aucilebelia moxdes kontrahentTa Soris riskebis71 da
ufleba-movaleobebis Tanabari gadanawileba, rac SedarebiT daculs gaxdis
frenSaizis mimRebis saxelSekrulebo mdgomareobas. msjelobidan gamomdinare
Cans, rom frenSaizis mimRebi SedarebiT sust saxelSekrulebo poziciaze imyofeba, amitom saWiroa, rom igi daculi iyos kontrahentis oportunistuli
qcevisgan, rac miiRweva keTilsindisierebis principze damyarebuli kontrahentTa qmedebebiT. saxelSekrulebo urTierTobebSi romelime kontrahenti
Tavs daCagrulad ar unda grZnobdes, vinaidan saxelSekrulebo balansis darRveva TavisTavad iwvevs saxelSekrulebo samarTlianobis ugulebelyofas.
am SemTxvevaSi frenSaizis mimcemis mier kontrahentTan keTilsindisierebis
principze damyarebuli samarTlebrivi urTierToba gamoiwvevs saxelSekrulebo wonasworobis SedarebiT dabalansebas, es ki imas niSnavs, rom frenSaizis
mimcemma unda gaiTvaliswinos frenSaizis mimRebis interesebi.
saxelSekrulebo balansis darRvevis safuZveli mxareTa ekonomikuri uTanasworobaa da radganac samarTali raime CarCoSi ver moaqcevs am mdgomareobas,
amitomac ufro meti datvirTva modis keTilsindisierebis principze. frenSaizingis xelSekrulebaSi keTilsindisierebis principze daTqma frenSaizis mimcemis oportunistuli qcevis da finansuri siZlieris daTrgunvis erTaderTi
saSualebaa. dauSvebelia, rom frenSaizis mimRebis xelSi frenSaizingis xelSekruleba gaxdes kontrahentis damorCilebis iaraRi72.
68. CaCaniZe TinaTin: saxelSekrulebo Tavisufleba da saxelSekrulebo samarTlianoba Tanamedrove
saxlSekrulebo samarTalSi, Jurn. `marTlmsajuleba da kanoni~, №3, 2010, gv. 25-26.
69. zoiZe besarion: evropuli kerZo samarTlis recepcia saqarTveloSi, Tb., 2005, gv. 281.
70. ssk-is pirvelive muxlSi aqcenti gakeTebulia Tanasworobis principze: `es kodeqsi awesrigebs
pirTa Tanasworobaze damyarebul kerZo xasiaTis qonebriv, saojaxo da pirad urTierTobebs~.
71. CaCaniZe TinaTin: frenSaizinguli urTierTobebis samarTlebrivi regulireba, Tb., 2010, gv. 89.
72. `kanoni krZalavs mxolod iseT SemTxvevebs, rodesac xelSekruleba xdeba ara TanamSromlobisa da Tavisufali brunvis saSualeba, aramed erTi mxaris meoreze damorCilebis iaraRi...~ ix.:
zoiZe besarion: evropuli kerZo samarTlis recepcia saqarTveloSi, Tb., 2005, gv. 281.
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dasasrul SeiZleba vTqvaT, rom frenSaizingis xelSekrulebaSi keTilsindisierebis principis CarTva mxareebs ekisrebaT, vinaidan isini arian kerZo
samarTlis principebis praqtikaSi realizaciisaTvis uflebamosili subieqtebi.73 kontrahentTa Tanasworobis principis SedarebiT srulfasovnad realizacia ganpirobebulia imiT, Tu ra xarisxiT iqneba dafuZnebuli frenSaizis
mimcemis qmedebebi keTilsindisierebaze, rac frenSaizis mimRebs gauRvivebs
gancdas, rom igi monawileobs samarTlian saxelSekrulebo urTierTobaSi.

73. CaCaniZe TinaTin: saxelSekrulebo Tavisufleba da saxelSekrulebo samarTlianoba Tanamedrove
saxlSekrulebo samarTalSi, Jurn. `marTlmsajuleba da kanoni~, №3, 2010, gv. 31.
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თამარ ასათიანი1

მოძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების
გადაცემის ძირითადი ასპექტები
(შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი)
თბილისი – 2013
I. შესავალი
„Das Eigentum ist ein elementares Grundrecht, das in einem inneren Zusammenhang mit der
Garantie der persoenlichen Freiheit steht.“ 2

განვითარების თანამედროვე ეტაპზე ნებისმიერ სამართლებრივ სახელმწიფოში სამოქალაქო ბრუნვის სტაბილურობა ძირითადად ეფუძნება საკუთრების უფლების ერთ-ერთ
მთავარ მახასიათებელ ნიშან-თვისებას: საკუთრების უფლების გადაცემას. ამავდროულად,
პირის მიერ თავისი სურვილისამებრ მოძრავ თუ უძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების შეძენასა და დაკარგვაში გამოიხატება სწორედ საკუთრების, როგორც პიროვნების ძირითადი
უფლების „განკარგვის“ შესაძლებლობა. საკუთრების უფლების, როგორც კონსტიტუციით
გარანტირებული ძირითადი უფლების ასე ვთქვათ რეალიზება ხდება სწორედ იმაში, რომ
ნების ავტონომიის პრინციპზე დაყრდნობით პირს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ გაასხვისოს
ან შეიძინოს მოძრავი თუ უძრავი ნივთი, შეეძლოს გახდეს მესაკუთრე ან გადასცეს სხვას
უფლება მასზე.
წინამდებარე ნაშრომის მთავარ მიზანს წარმოადგენს მოძრავ ნივთებზე საკუთრების
უფლების შეძენის ერთ-ერთი მთავარი გზის – საკუთრების უფლების გადაცემის გზით
შეძენის განხილვა. გარდა ამისა, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით საკუთრების
უფლების გადაცემისათვის დამახასიათებელი თავისებურებების გამოკვეთა და ამავდროულად გერმანიის სამოქალაქო კოდექსთან შედარებით-სამართლებრივი ანალიზის
საფუძველზე მათ შორის არსებული მსგავსება-განსხვავებების წარმოჩენა. ასევე გერმანიის სამოქალაქო კოდექსში მოცემული აბსტრაქციის პრინციპის დადებითი და უარყოფითი მხარეების ანალიზი, სანივთო და მავალდებულებელი გარიგებების ურთიერთმიმართების დადგენა (ხელშეკრულების თავისუფლებისა და აბსტრაქციის პრინციპის
ურთიერთდამოკიდებულების განხილვის საფუძველზე) და ქართული კანონმდებლობისათვის უცნობი ისეთი ინსტიტუტების განხილვა, როგორიცაა განკარგვითი გარიგება
და მოძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების ე.წ. „მოკლე ხელით გადაცემა“ (Traditio
brevi manu).

1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი (კერძო
სამართლის მიმართულება). მე-7 სემესტრის სტუდენტი.
2. „საკუთრება ეს არის ელემენტარული ძირითადი უფლება, რომელიც მჭიდრო ურთიერთკავშირშია პიროვნული
თავისუფლების გარანტიასთან“. BvefGE 24, 367, 389 in Ralph Weber, Sachenrecht I, bewegliche Sachen,
1.Auflage, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2005, s. 324.
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II. მოძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების შეძენის საფუძვლები
საკუთრების არსებითი შინაარსი გამოიხატება სწორედ იმაში, რომ დადგენილი წინაპირობების არსებობის შემთხვევაში შესაძლებელია მისი გადასვლა სხვა პირზე.3 საკუთრების შინაარსის ამგვარი განსაზღვრის წინაპირობას კი, რა თქმა უნდა, კერძო საკუთრების აღიარების
პრინციპი წარმოადგენს, რომელიც თავის მხრივ უკავშირდება ისეთ პრინციპებს, როგორიცაა:
ხელშეკრულების თავისუფლება, ნების ავტონომია, მეწარმეობის თავისუფლება და ა.შ.4
რომის სამართლიდან მოყოლებული დღემდე, მოძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების შეძენის რამდენიმე გზა იქნა განსაზღვრული, კერძოდ, მოძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების შეძენა შესაძლებელია გარიგების, კანონის და ადმინისტარციული ორგანოს აქტის საფუძველზე.5
გარდა ამისა, ჯერ კიდევ რომის სამართალში გვხვდება მოძრავი ნივთების შეძენის ხერხების
კლასიფიკაცია ე.წ. თავდაპირველ და ნაწარმოებ ხერხებად. საკუთრების უფლების შეძენის
თავდაპირველ გზას მიეკუთვნება მაგალითად საკუთრების უფლების შეძენა განძზე, ხოლო რაც
შეეხება ნაწარმოებ გზას, მაგ. საკუთრების უფლების შეძენა ნასყიდობის ხელშეკრულებით.
წინამდებარე ნაშრომის განხილვის საგანს წარმოადგენს მოძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების შეძენა გარიგების საფუძველზე, რომელიც იმავდროულად საკუთრების უფლების შეძენის
ე.წ. ნაწარმოებ გზად მიიჩნევა. თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკის პირობებში მოძრავ ნივთებზე
საკუთრების უფლების შეძენა-დაკარგვის აღნიშნულ გზას დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა ენიჭება და იგი ამავდროულად წარმოადგენს სამოქალაქო ბრუნვის სტაბილურობას გარანტს.6
საკუთრების უფლების შეძენისა და დაკარგვის თავისებურებების გათვალისწინებით
ერთმანეთისაგან განასხვავებენ ტრადიციისა და კონსესუალურ, ასევე აბსტრაქტულ, კაუზალურ და ე.წ. შუალედურ სისტემებს, რომელთაგან ორის, კერძოდ აბსტრაქტულისა და
შუალედური სისტემების ძირითად ასპექტებს დაწვრილებით საქართველოსა და გერმანიის
კანონმდებლობის მაგალითზე განვიხილავთ.7

III. მოძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების გადაცემა
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ იქნა საკუთრების უფლების გადაცემის ე.წ. შუალედური (ტრადიციისა და კაუზალური სისტემა), რაც ნათლად ჩანს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 186-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის ფორმულირებიდან. თუმცა,
აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ქართველმა კანონმდებელმა მთლიანად არ გაიზიარა საკუთრების უფლების გადაცემის ე.წ. შუალედური სისტემის კლასიკური ელემენტები, მაგ.
როგორც ეს არის მოცემული ნიდერლანდების სამოქალაქო კოდექსში.8
იმისათვის, რათა განვიხილოთ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით მოძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების გადაცემისათვის დამახასიათებელი თავისებურებები თუ მსგავ3. Wolf, Manfred: Sachenrecht, 14.Auflage, Verlag C.H.Beck, München, 1999, s.169.
4. ლ. ჭანტურია: უძრავი ნივთების საკუთრება. შედარებითი სამართლებრივი კვლევა გერმანული

სამართლის მაგალითზე, გამომცემლობა „სამართალი“, თბილისი, 1994, გვ. 152, ასევე ლ. ჭანტურია,
სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი, გამომცემლობა „სამართალი“, თბილისი, 2011, გვ. 90-91.

5. ზ. ჭეჭელაშვილი: სანივთო სამართალი, შედარებით-სამართლებრივი კვლევა, მეორე გამოცემა, გამომცემლობა
„ბონა კაუზა“, თბილისი, 2009, გვ. 191.
6. Wolf, Manfred: დასახელებული ნაშრომი, იქვე, s.169.
7. ზ. ჭეჭელაშვილი: დასახელებული ნაშრომი, გვ. 160-161.
8. იხ. დაწვრ. ზ.ჭეჭელაშვილი: დასახელებული ნაშრომი, გვ 171-173, ასევე ნიდერლანდების სამოქალაქო
კოდექსი, მე-3 წიგნი, 90-ე მუხლი http://wetten.overheid.nl/zoeken_op/regeling_type_wetten+AMVB+ministeries/
titel_bevat_burgerlijk%2Bwetboek/ (07.02.2013)
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მოძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების გადაცემის ძირითადი ასპექტები

სებები საკუთრების უფლების გადაცემის სხვა სისტემებთან, აუცილებელია უპირველეს
ყოვლისა ხაზი გაესვას მოძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების გადაცემის წინაპირობებს,
რომელიც მოცემულია სსკ-ის 186-ე მუხლის 1-ელ ნაწილში. კერძოდ, მოძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების გადასაცემად აუცილებელია, რომ მესაკუთრემ ნამდვილი უფლების
საფუძველზე გადასცეს შემძენს ნივთი. მაშასადამე, კანონმდებელი ადგენს მოძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების შეძენის შემდეგ წინაპირობებს:
1. მოძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების გადაცემაზე უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს მესაკუთრე (თუმცა ამ წესიდან არსებობს გამონაკლისი, რომელსაც დაწვრილებით
შემდგომ განვიხილავთ).9
2. მესაკუთრეს უნდა ჰქონდეს „ნამდვილი უფლება“ აღნიშნულ ნივთზე.
3. უნდა განხორციელდეს გადაცემა (traditio), რომლის ცალკეული სახეებიც შემდგომ
სსკ-ის 186-ე მუხლის მე-2 პუნქტით კონკრეტიზდება.
მაშასადამე, სსკ-ის 186-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით დადგენილია მოძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების გადაცემის ზოგადი წესი, რომელიც გულისხმობს, რომ სახეზე უნდა იყოს
შეთანხმება მესაკუთრესა და შემძენს შორის, რომლის საფუძველზეც უნდა მოხდეს ნივთის
შემძენის მფლობელობაში გადაცემა. რაც შეეხება აღნიშნული შეთანხმების სამართლებრივ
ბუნებას, იგი წარმოადგენს ე.წ. გერმანულ სანივთო გარიგებას (მაგ. იგი ითვალისწინებს
განსაზღვრულობის პრინციპს და ა.შ.)10, თუმცა განსხვავებით მისგან იგი თავის თავში მოიცავს Causa-ს, რაც გულისხმობს იმას, რომ აღნიშნული სანივთო შეთანხმება ეფუძნება
ვალდებულებით-სამართლებრივ გარიგებას და არ არის გამოყოფილი მისგან.11
განვიხილოთ მოძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების გადაცემის სსკ-ის 186-ე მუხლის
1-ელი ნაწილით დადგენილი წინაპირობები ცალ-ცალკე.

1. მოძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების გადაცემაზე უფლებამოსილი სუბიექტი
Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet 12
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 186-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის თანახმად მოძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების გადაცემაზე უფლებამოსილ სუბიექტს წარმოადგენს მესაკუთრე.
ჩნდება კითხვა, მხოლოდ მესაკუთრეა უფლებამოსილი საკუთრების უფლების გადაცემაზე? შესაძლებელია თუ არა, საკუთრების უფლების გადაცემა მოძრავ ნივთზე არამესაკუთრის მიერ?
სსკ-ის 504-ე მუხლის თანახმად, ნივთის შემნახველს შეუძლია გაყიდოს ნივთი დადგენილი წინაპირობების არსებობისას, კერძოდ, თუ ნივთი მალფუჭებადია, გაუფასურება მოელის და ა.შ.
გამომდინარე აქედან და ასევე არაერთი სხვა შემთხვევიდან, რომელსაც სსკ ითვალისწინებს13
მხოლოდ, მესაკუთრეს არ აქვს უფლებამოსილება მოძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების
გადაცემისა. შესაბამისად, უმჯობესი იქნებოდა თუ მსგავსად ნიდერლანდების სამოქალაქო კოდექსის მე-3 წიგნის 84-ე მუხლისა, რომლის მაგალითზეც შეიქმნა სსკ-ის 186-ე მუხლი,
კანონმდებელი 186-ე მუხლის პირველ ნაწილში არა მესაკუთრეზე, არამედ მოძრავი ნივთის
განკარგვაზე უფლებამოსილ პირზე გააკეთებდა ხაზგასმას და შესაბამისად ხელოვნურად არ
დაავიწროვებდა მოძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების გადაცემაზე უფლებამოსილ სუბიექტთა წრეს.14
9. იხ. სსკ-ის 187-ე მუხლი.
10. ბ�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
. ზოიძე:���������������������������������������������������������������������
სანივთო სამართალი, გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 2003, გვ 148�.
11. ზ.ჭეჭელაშვილი: დასახელებული ნაშრომი, გვ. 192.
12. რომის
���������������������������������������������������������������������������������������
სამართლის ფორმულა: „არავის შეუძლია გადასცეს იმაზე მეტი უფლება, რაც თვითონ აქვს.“
13. მაგ.
�����������������������������
იხ. სსსკ-ის 787-ე მუხლი.
14. იხ. დაწვრ. ზ.ჭეჭელაშვილი: დასახელებული ნაშრომი, გვ. 193.
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ასათიანი თამარი

აქვე გარკვეულწილად უნდა შევეხოთ ასევე სსკ-ის 187-ე მუხლს, რომელიც ითვალისწინებს
მოძრავი ნივთების ე.წ. კეთილსინდისიერ შეძენას. მოცემულ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ის
ფაქტი, რომ კანონმდებელი უშვებს საკუთრების უფლების გადასვლას იმ შემთხვევაში, როდესაც გამსხვისებელი არ არის ნივთის მესაკუთრე, თუმცა, თავად შემძენი ამ ფაქტის მიმართ
კეთილსინდისიერია. მაშასადამე, მოძრავი ნივთის გადაცემა შესაძლებელია განახორციელოს
გადაცემაზე სრულიად არაუფლებამოსილმა პირმაც – არამესაკუთრემ და შემძენი ხდება მესაკუთრე აღნიშნული მოძრავი ნივთისა, თუ მისი კეთილსინდისიერება საკუთრების უფლების
გადასვლამდე არსებობს, გარდა 187-ე მუხლის მე-2 ნაწილით დადგენილი გამონაკლისი შემთხვევებისა. აღნიშნული მუხლი თავისი ფორმულირებიდან გამომდინარე კრიტიკის საგანს წარმოადგენს იურიდულ ლიტერატურაში,15 თუმცა, ამ შემთხვევაში ჩვენთვის მნიშვნელოვანია არამესაკუთრე გამსხვისებლის ვინაობა, გამომდინარე იქედან, რომ განვიხილავთ მოძრავ ნივთებზე
საკუთრების უფლების გადაცემაზე უფლებამოსილ სუბიექტებს. 187-ე მუხლის მე-2 ნაწილის
თანახმად, თუ მოძრავი ნივთი მესაკუთრემ დაკარგა, მოპარეს ან მისი ნების საწინააღმდეგოდ
სხვაგვარად გავიდა მისი მფლობელობიდან, ანდა თუ შემძენმა ისინი უსასყიდლოდ მიიღო, შემძენი ვერ იქნება კეთილსინდისიერი და შესაბამისად, იგი ვერ გახდება ნივთის მესაკუთრე, გარდა გამონაკლისი შემთხვევებისა, კერძოდ, როცა შეძენა ეხება ფულს, ფასიან ქაღალდებს ან/და
აუქციონზე გასხვისებულ ნივთებს.16 მაგალითად: თუ A მოპარავს B-ს რაიმე ნივთს და შემდგომ
გაასხვისებს მას C-ზე, მიუხედავად იმისა, ექნება თუ არა რაიმე ინფორმაცია C-ს აღნიშნული
ნივთის წარმოშობის შესახებ, იგი ვერ გახდება მისი მესაკუთრე.

2. ნამდვილი უფლება
186-ე მუხლის 1-ლი ნაწილში ხაზგასმულია, რომ მესაკუთრემ ნამდვილი უფლების საფუძველზე უნდა გადასცეს შემძენს ნივთი. აღნიშნულის მსგავს დანაწესს ითვალისწინებს
ნიდერლანდების სამოქალაქო კოდექსის მე-3 წიგნის 84-ე მუხლიც, რომლის თანახმადაც
ქონებაზე საკუთრების უფლების გადაცემისათვის საჭიროა მისი გადაცემა ნამდვილი გარიგების საფუძველზე, რომელიც დადებულია იმ პირის მიერ, ვინც უფლებამოსილია ამ ქონების განკარგვაზე. აღნიშნული დანაწესით კანონმდებელი აპელირებს ე.წ. სანივთო გარიგების კაუზის ნამდვილობაზე, რაც განასხვავებს მას სწორედ აბსტრაქტული, გერმანული
სისტემისაგან, სადაც – Einigung სანივთო შეთანხმება დამოუკიდებელია ვალდებულებითსამართლებრივი გარიგებისაგან.17 ნამდვილი გარიგება titulus გულისხმობს ნამდვილ სამართლებრივ ურთიერთობას, მაგ. ნასყიდობის ხელშეკრულებას, რომლიდან გამომდინარეც და
რომლის საფუძველზეც უნდა მოხდეს ნივთის გადაცემა modus.18

3. მოძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების გადაცემა (Modus)
მოძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების შეძენისათვის სსკ-ის 186-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის თანახმად შეთანხმების გარდა აუცილებელია მოძრავი ნივთის გადაცემა. რას მოიცავს
ნივთის გადაცემა? ნივთის გადაცემის სახეები კონკრეტიზდება სსკ-ის 186-ე მუხლის მე-2
პუნქტში, კერძოდ, ესენია: შემძენისათვის ნივთის პირდაპირ მფლობელობაში გადაცემა,
15. იხ. დაწვრ. ბ. ზოიძე: დასახელებული ნაშრომი, გვ.150.
16. სსკ-ის 187-ე მუხლის მე-2 ნაწილის ბოლო წინადადება.
17. Vieweg, Klaus; Werner, Almuth: Sachenrecht, 3.Auflage, Carl Heymanns Verlag, Köln,2007, s.79-81.
18. ლ. ჭანტურია: უძრავი ნივთების საკუთრება. შედარებითი სამართლებრივი კვლევა გერმანული სამართლის
მაგალითზე, გამომცემლობა „სამართალი“, თბილისი, 1994, გვ.183.
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Constitutum possessorium ანუ არაპირდაპირი მფლობელობის გადაცემა ხელშეკრულებით
და მესაკუთრის მიერ შემძენისათვის მესამე პირისაგან მფლობელობის მოთხოვნის უფლების მინიჭება, იგივე მოთხოვნის უფლების დათმობა. მაშასადამე, ქართველმა კანონმდებელმა
გაითვალისწინა გერმანული გამოცდილება და სამოქალაქო ბრუნვის გამარტივების მიზნით
მოახდინა მოძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების გადაცემის რამდენიმე გზის რეგლამენტირება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში. განვიხილოთ თითოეული მათგანი ცალ-ცალკე.
3.1. შემძენისათვის ნივთის ჩაბარება პირდაპირ მფლობელობაში
შემძენისათვის ნივთის ჩაბარება პირდაპირ მფლობელობაში გულისხმობს, რომ ნივთი
გადადის უშულოდ შემძენის ფაქტობრივ მფლობელობაში.19 მაშასადამე, იგი სრულიად გადის გამსხვისებლის ბატონობიდან და მას აღარ რჩება არანაირი ნაწილი მფლობელობისა
აღნიშნულ ნივთზე.20 ამ შემთხვევაში მხარეთა შეთანხმება და ნივთის გადაცემის მომენტი
ერთდროულად ხორციელდება და მათ შორის არ არის დროის განსაზღვრული მონაკვეთი.
ნივთის გადაცემის აღნიშნული შემთხვევა ყველაზე ხშირია ყოველდღიურ ცხოვრებაში.21
3.2. Constitutum possessorium
Constitutum possessorium იგივე Besitzkonstitut გულისხმობს არაპირდაპირი მფლობელობის გადაცემას ხელშეკრულებით, რომლის დროსაც წინა მესაკუთრე შეიძლება დარჩეს
პირდაპირ მფლობელად. ამ შემთხვევაში მხარეები თანხმდებიან, რომ, მაგალითად განსაზღვრული დროის განმავლობაში გამსხვისებელი იქნება კვლავ ნივთის პირდაპირი მფლობელი,
რადგან ნივთი დროებით დარჩება მასთან, ხოლო ახალი მესაკუთრე, შემძენი ავტომატურად
ხდება არაპირდაპირი მფლობელი. თუმცა, აქვე ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ გამსხვისებელსა და შემძენს შორის დადებული შეთანხმება, ხელშეკრულება კონკრეტიზებული უნდა იყოს,
რაც გულისხმობს იმას, რომ შემდეგში კითხვის ნიშნის ქვეშ არ უნდა დადგეს ცალკეული ნივთის გადასვლა შემძენის საკუთრებაში.22
მაგალითის სახით განვიხილოთ: A -მ შეიძინა ავტომანქანა B-სგან, რომელიც A-ს სურს,
რომ შეძენის შემდეგ გააქირავოს. B-მ გადაწყვიტა იქირაოს A-სგან თავისი ყოფილი ავტომანქანა, ამ შემთხვევაში B არ არის ვალდებული ავტომანქანა ჩააბაროს A-ს პირდაპირ
მფლობელობაში და შემდეგ ისევ მიიღოს იგი მისგან, როგორც მოქირავნემ, აღნიშნული, რა
თქმა უნდა, გაართულებდა სამოქალაქო ბრუნვას. ამ შემთხვევაში მხარეები თანხმდებიან
მხოლოდ საკუთრების უფლების გადასვლაზე, გამსხვისებელი კვლავ რჩება ნივთის მფლობელად, თუმცა იგი ხდება ე.წ. მფლობელი სხვისთვის (Fremdbesitzer), ხოლო შემძენი კი
ხდება ე.წ. მფლობელი თავისი თავისთვის (Eigenbesitzer). მაშასადამე, მოცემულ შემთხვევაში ნივთის გადაცემის ჩანაცვლება ხდება Constitum possesorium-ით.23
3.3. მესაკუთრის მიერ შემძენისათვის მესამე პირისაგან მფლობელობის მოთხოვნის
უფლების მინიჭება
გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის მსგავსად, (BGB 931-ე პარაგრაფი) სსკ-ის 186-ე მუხლი
ითვალისწინებს შემძენისათვის მესამე პირისაგან ნივთის მფლობელობაში გადაცემის მოთხოვნის დათმობას. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ნივთი იმყოფება მესამე პირის მფლობელო19. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეორე, გამომცემლობა „სამართალი“, თბილისი,
1999, გვ.121.
20. ზ.ჭეჭელაშვილი: დასახელებული ნაშრომი, გვ.194.
21. ბ. ზოიძე: დასახელებული ნაშრომი, გვ.149.
22. Brehm,Wolfgang; Berger, Christian: Sachenrecht, 2. Auflage, Mohr Siebeck Tübingen, 2006, s.417.
23. იხ. დაწვრ. ზ.ჭეჭელაშვილი: დასახელებული ნაშრომი, გვ.195.
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ბაში მაგ. თხოვების საფუძველზე და მესაკუთრე შემძენს უთმობს მესამე პირისაგან ნივთის
გამოთხოვის უფლებას. მაშასადამე, აუცილებლი წინაპირობაა, რომ მხარეები შეთანხმდნენ
საკუთრების უფლების გადასვლაზე და რაც მთავარია ნივთი მესამე პირის მფლობელობაში
(პირდაპირ ან არაპირდაპირ) უნდა იმყოფებოდეს. ამ შემთხვევაში კანონმდებელი მოთხოვნის დათმობის ინსტიტუტს (სსკ-ის 199-ე მუხლი) იყენებს ისევ და ისევ სამოქალაქო ბრუნვის
გამარტივების მიზნით, კერძოდ, აღარ ჩნდება საჭიროება იმისა, რომ მესაკუთრემ მიიღოს
ნივთი მესამე პირისაგან და შემდგომ გადასცეს იგი შემძენს. შემძენი გამსხვისებელთან შეთანხმებით ავტომატურად იძენს უფლებას თავად მოსთხოვოს ნივთი მესამე პირს.24 მაშასადამე, მესამე პირისაგან ნივთის მფლობელობაში გადაცემის მოთხოვნის უფლების დათმობა
ემსგავსება ნივთის არაპირდაპირ მფლობელობაში გადაცემას, რადგან არც აქ გვაქვს სახეზე
შემძენისათვის ნივთის პირდაპირ მფლობელობაშ გადაცემის ფაქტი.25

4. მოძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების გადაცემა
გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით
გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი აღიარებს რა აბსტრაქციის პრინციპს, შესაბამისად,
იგი მიეკუთვნება საკუთრების უფლების შეძენის აბსტრაქტულ სისტემას. აბსტრაქციის
პრინციპის აღიარება კი გამოიხატება იმაში, რომ გერმანული სამოქალაქო სამართლის მიხედვით, კერძოდ, BGB-ს 929-ე პარაგრაფის მიხედვით ნივთზე საკუთრების უფლების გადაცემისათვის აუცილებელია:
1. მხარეთა შორის სპეციალური სანივთო შეთანხმება ე.წ. dingliche Einigung, რომელიც დამოუკიდებელია ვალდებულებით-სამართლებრივი შეთანხმებისაგან და შესაბამისად მისი
ბათილობა სანივთო შეთანხმებაზე გავლენას არ ახდენს. 26
2. ე.წ. რეალაქტი: გადაცემა Übergabe ან Übergabeersatz (§ 930, § 931).27
აბსტრაქციის პრინციპის საფუძვლად სწორედ მავალდებულებელი (Verpflichtung-sgeschäft)
და განკარგვითი (Verfügungsgeschäft) გარიგებები განიხილება.28 აბსტრაქციის პრინციპი
მჭიდრო ურთიერთკავშირშია ე.წ. დაყოფის პრინციპთან (Trennungsgrundsatz), რომლის მიხედვითაც განკარგვითი და მავალდებულებელი გარიგებები ერთმანეთისაგან
გამოყოფილია, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქმე ეხება ორ სამართლებრივ გარიგებას, რომელთა შედეგები და ნამდვილობა ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელია.29 გამომდინარე
იქედან, რომ სსკ არ იცნობს ე.წ. განკარგვითი გარიგების ცნება, დაწვრილებით განვიხილოთ მავალდებულებელი და განკარგვით გარიგებებისათვის დამახასიათებელი თავისებურებები.

1. განკარგვითი და მავალდებულებელი გარიგებები
განკარგვითი და მავალდებულებელი გარიგებები წარმოადგენენ ორ ერთმანეთსაგან დამოუკიდებელ სამართლებრივ გარიგებებს. მავალდებულებელია გარიგება, რომლის საფუძ24. ბ. ზოიძე: დასახელებული ნაშრომი, გვ.150.
25. ზ.ჭეჭელაშვილი:
���������������������������
იქვე, გ.197.
26. Prütting, Wegen, Weinreich: BGB Kommentar, 1.Auflage, Luchterhand, 2006, s. 1904.
27. Vieweg, Klaus; Werner, Almuth: Sachenrecht, 3.Auflage, Carl Heymanns Verlag, 2007, s. 81-82.
28. იხ. დაწვრ. Wolf, Manfred: დასახელებული ნაშრომი, s. 175.
29. Wolf, Manfred: იქვე, s. 175 ასევე Prütting, Hanns, Sachenrecht, 33.Auflage, Verlag C.H.Beck,

München, 2008, s. 144-145.
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ველზეც ერთი პირი სხვა პირის მიმართ განსაზღვრულ ვალებულებებს კისრულობს, ხოლო
განკარგვით გარიგებებს უშუალოდ გადააქვთ უფლება ან მოქმედებენ მასზე, მაგ. ცვლიან
მას, აუქმებენ და ა.შ.30
სამართლებრივი გარიგებების უმეტესობა განსაზღვრავს ვალდებულებებს ხელშეკრულების მხარეებისათვის. მაგალითად, ნასყიდობის ხელშეკრულება 432-ე პარაგრაფის შესაბამისად ავალდებულებს გამყიდველს რომ გადასცეს მყიდველს ნივთი, ხოლო
თავისმხრივ მყიდველს – გადაუხადოს გამყიდველს შესაბამისი საფასური. ამგვარი გარიგებები, რომლებიც სწორედ, ვალდებულებებს უდგენენ მხარეებს მიეკუთვნებიან მავალდებულებელ გარიგებებს.31 თუმცა, აღნიშნული მავალდებულებელი გარიგებები არ
არის საკმარისი საკუთრების უფლების გადაცემისათვის, რადგან ისინი არ მოიცავენ
სანივთო შეთანხმებებს, რომლებიც წარმოადგენენ საკუთრების უფლების ე.წ. გადამტან, დამოუკიდებელ გარიგებებს. მოცემულ სანივთო გარიგებებს უწოდებენ სწორედ
განმკარგავ გარიგებებს, რომელთა მიმართაც მოქმედებს ე.წ. პრიორიტეტის პრინციპი
(Prioritaetsgrundsatz), რომელიც პრაქტიკულად ნიშნავს იმას, რომ მიუხედავად პირებს
შორის დადებული მავალდებულებელი გარიგების ნამდვილობისა, საკუთრების უფლების გადასაცემად აუცილებელია სახეზე იყოს ნამდვილი განმკარგავი გარიგება.32
გამომდინარე იქედან, რომ საფუძველი (კაუზა) განკარგვითი გარიგებისა არ არის დამოკიდებული მავალდებულებელ გარიგებაზე, იმ შემთხვევაში, თუ მავალდებულებელი
გარიგება არ იქნება ნამდვილი, საკუთრების უფლება შემძენზე განკარგვითი გარიგების საფუძველზე მაინც გადასულად ჩაითვლება და იგი უკან 812-ე პარაგრაფის მე-2
ნაწილის თანახმად (Leistungskondition) უნდა იქნეს გამოთხოვილი. მაშასადამე, განსხვავებით ქართული სამოქალაქო სამართლისაგან, მოცემულ შემთხვევაში უსაფუძვლო
გამდიდრება გვექნება სახეზე, რადგან შესრულება sine causa ხორციელდება. ხოლო იმ
შემთხვევაში თუ სანივთო გარიგება – განკარგვითი გარიგება იქნება ბათილი, გამყიდველი ნასყიდობის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ნაკისრი ვალდებულების საფუძველზე
უფლებამოსილია მოითხოვოს შესრულება მყიდველისაგან.33 ორივე გარიგების ბათილობის შემთხვევაში კი მოქმედებს ისევ Leistungskondition, მხოლოდ, იგი მიმართულია არა
საკუთრების, არამედ მფლობელობის მიმართ.34

2. მხარეთა შეთანხმება განკარგვითი და მავალდებულებელი გარიგებების
ურთეთდამოკიდებულებაზე
მაშასადამე ე.წ. გაყოფის და აბსტრაქციის პრინციპების საფუძველზე განკარგვითი
და მავალდებულებელი გარიგებები ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელია და მათი მოქმედება ცალ-ცალკე განიხილება. საინტერესოა, შესაძლებელია თუ არა, რომ აღნიშნული
დაყოფა (Trennung) ხელშეკრულების თავისუფლების პრინციპზე დაყრდნობით მხარეთა შეთანხმების ძალით გაუქმდეს, კერძოდ, მხარეებმა ორივე სამართლებრივი გარიგება გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის 139-ე პარაგრაფის მიხედვით, როგორც ერთიანი

30. ლ.ჭანტურია: უძრავი ნივთების საკუთრება. შედარებითი სამართლებრივი კვლევა გერმანული სამართლის
მაგალითზე, გამომცემლობა „სამართალი“, თბილისი, 1994, გვ.193.
31. Weber, Ralph: Sachenrecht I, bewegliche Sachen, 1.Auflage, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden,
2005, s. 55.
32. Weber, Ralph: იქვე, s. 56.
33. Wolf, Manfred:დასახელებული ნაშრომი, s. 175-176.
34. Wolf, Manfred: იქვე, s.176.

49

ასათიანი თამარი

განიხილონ.35 აღნიშნული პარაგრაფი ითვალისწინებს გარიგების ნაწილობრივ ბათილობას, კერძოდ: თუ ბათილია გარიგების ნაწილი, მაშინ მთლიანად გარიგება ბათილია, თუ
შეუძლებელია იმის დაშვება, რომ იგი დაიდებოდა ბათილი ნაწილის გარეშეც.36
განკარგვითი და მავალდებულებელი გარიგებების ამგვარი დაკავშირების დასაშვებობის შესაფასებლად, უნდა განისაზღვროს აბსტრაქციის პრინციპისა და ხელშეკრულების
თავისუფლების პრინციპის თანაფარდობა.37 ნაწილობრივ მხარეთა სურვილს აბსტრაქციის პრინციპთან მიმართებით ერთი შეხედვით, შესაძლებელია უპირატესობა მიენიჭოს.
მხარეებს საკუთარი ნებით უნდა შეეძლოთ აღნიშნული გარიგებების მოქმედების ასე
ვთქვათ გაერთიანება 139-ე პარაგრაფის მიხედვით. თუმცა, ამის საპირისპიროდ, რადგან აბსტრაქციის პრინციპი წარმოადგენს სტრუქტურულ ელემენტს გერმანული კერძო
სამართლისა, მას ამგვარი შეერთება განკარგვითი და მავალდებულებელი გარიგებებისა
საფუძველს გამოაცლიდა, რაც თავისთავად წინააღმდეგობაში მოდის გერმანულ სამართლებრივ წესრიგთან.38
თუმცა გერმანულ იურიდიულ ლიტერატურაში გამოთქმულია მოსაზრება, რომლის
თანახმადაც განსაკუთრებულ გამონაკლის შემთხვევებში შესაძლებელია მოცემული გარიგებების ერთიანად განხილვა 139-ე პარაგრაფთან ურთიერთმიმართებით,39 მაგრამ აუცილებელია, რომ სახეზე იყოს ამისათვის საკმარისი წინაპირობები. კერძოდ, დასაშვებია მავალდებულებელი გარიგების დაკავშირება განკარგვით – სანივთო გარიგებასთან.40 ეს ის
შემთხვევაა, მაგალითად როდესაც მხარეებს ეჭვი ეპარებათ მავალდებულებელი გარიგების
ნამდვილობაში41 და გამომდინარე აქედან მას ხდიან დამოკიდებულს სანივთო გარიგებაზე.
რაც მთავარია, მხარეებს შორის აღნიშნლი შეთანხმება უნდა იყოს ნათლად გამოკვეთილი
(ausdruekliche Vereinbarung).
მაშასადამე, მხარეთა შეთანხმებით შესაძლებელია არა ორივე მავალდებულებელი და
განკარგვითი გარიგებების გაერთიანება მათი მოქმედებისა და შედეგების თვალსაზრისით,
არამედ, მხოლოდ, მავალდებულებელი გარიგების სანივთო გარიგებაზე დამოკიდებულების
გათვალისწინება, ისიც, მხოლოდ, იმ შემთხვევაში, როდესაც იქნება სახეზე საჭიროება (
Beduerfniss) ამგვარი დაკავშირებისა.42

3. აბსტრაქციის პრინციპის კრიტიკა
„ergewaltigung des Lebens“43
სავინისეული აბსტრაქციის პრინციპი თანამედროვე გერმანულ იურიდიულ ლიტერატურაში კრიტიკის საგანს წარმოადგენს. ჯერ კიდევ გირკე აკრიტიკებდა სანივთო შეთანხმების
ამგვარ აბსტრაჰირებას და მიიჩნევდა, რომ იგი ჩვეულებრივი ადამიანისათვის სრულიად
წარმოუდგენელი და მიუღებელი იყო.44
35. Vieweg, Klaus; Werner, Almuth: Sachenrecht, 3.Auflage, Carl Heymanns Verlag, 2007, s. 82.
36. იხ. გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის 139-ე პარაგრაფი.
37. Vieweg, Klaus; Werner, Almuth: იქვე, s. 82.
38. Vieweg, Klaus; Werner, Almuth: იქვე, s. 83.
39. Wolf, Manfred: Sachenrecht, 14.Auflage, Verlag C.H.Beck, München, 1999, s.176-177.
40. Wolf, Manfred: იქვე, s.177.
41. Vieweg, Klaus; Werner, Almuth: იქვე, s. 83.
42. Vieweg, Klaus; Werner, Almuth: იქვე, s. 83.
43. Gierke, Otto: Der Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs und das deutsche Recht, 1889, S.336 in ლ.
ჭანტურია, უძრავი ნივთების საკუთრება. შედარებითი სამართლებრივი კვლევა გერმანული სამართლის მაგალითზე, გამომცემლობა „სამართალი“, თბილისი, 1994, გვ.184.
44. იხ. დაწვრ. ბ.ზოიძე: დასახელებული ნაშრომი, გვ. 146-147.
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აბსტრაქციის პრინციპის შემოღების მთავარ მიზანს მესაკუთრისათვის ერთგვარი სამართლებრივი გარანტიის მინიჭება და სამოქალაქო ბრუნვის სტაბილურობის დაცვა წარმოადგენდა. აბსტრაქციის პრინციპის საფუძველზე დამოუკიდებელია რა ერთმანეთისაგან
სანივთო და ვალდებულებითი ხელშეკრულებები, უზრუნველყოფილია მხარეების დაცვა
ყოველგვარი მოულოდნელობებისაგან.45
თუმცა, აბსტრაქციის პრინციპი უცხოა რეალური ცხოვრებისათვის და ამავდროულად
de lege felenda ვალდებულებითი ხელშეკრულებით - მავალდებულებელი გარიგებით თავისუფლად შესაძლებელია ე.წ. სანივთო შეთანხმებისათვის დამახასიათებელი ფუნქციების
გადატანა.46 კრიტიკოსთა აზრით, საკუთრების უფლების გადაცემის ამგვარი აბსტრაქტულობა, მაშასადამე, მისი დამოუკიდებლობა კაუზალური გარიგების ნამდვილობისაგან
გარკვეულწილად კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს სანივთო სამართლებრივი რეგულირებების
ელემენტარულ საფუძვლებს,47 რადგან მთლიანობაში, რეალურად ვიღებთ პრაქტიკულად
ერთმანეთისაგან სრულიად დაშორებულ კონსტრუქციებს.48

4. Traditio brevi manu
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსისაგან განსხვავებით გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის 929-ე პარაგრაფის მეორე წინადადება ითვალისწინებს ე.წ. „მოკლე ხელის გადაცემას“,
რომლის მიხედვითაც, თუ ნივთს ფლობს შემძენი, მაშინ საკმარისია საკუთრების უფლების გადასვლაზე შეთანხმება. აღნიშნული შეთანხმება თავისთავად გულისხმობს სანივთო
და მის საფუძველზე არსებულ ვალდებულებით-სამართლებრივ შეთანხმებასაც. მაგალითის სახით განვიხილოთ: A-ს ჰქონდა მფლობელობაში V-ს პიანინო, რომელსაც შემდგომ
იგი შეიძენს. ამ შემთხვევაში საკუთრების უფლების გადასვლისათვის საკმარისია ე.წ. die
blosse Einigung მყიდველსა და გამყიდველს შორის და რაც მთავარია არ აქვს მნიშვნელობა იმას, აღნიშნული პიანინო A-ს პირდაპირ თუ არაპირდაპირ მფლობელობაშია. მხოლოდ
მხარეებს შორის შეთანხმება იქნებოდა საკმარისი იმ შემთხვევაშიც, როდესაც A-ს პიანინო
მაგ. თხოვების საფუძველზე თავისი მეგობრისთვის ექნებოდა პირდაპირ მფლობელობაში
გადაცემული.49
რაც შეეხება სსკ-ის, არსებობს მოსაზრება, რომლის მიხედვითაც Traditio brevi manu
186-ე მუხლის მე-2 ნაწილში იგულისხმება,50 თუმცა, აღნიშნულის საწინააღმდეგოდ უნდა
ითქვას, რომ Traditio brevi manu-ს დროს შემძენი წარმოადგენს ნივთის მფლობელს და შესაბამისად, შეუძლებელია ამ შემთხვევაში ნივთის მფლობელობაში გადაცემა, რომელსაც
ეხება სწორედ სსკ-ის 186-ე მუხლის მე-2 ნაწილი.51 შესაბამისად, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში არ არის გათვალისწინებული მოძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების გადაცემის აღნიშნული ინსტიტუტი.

45. Wolf, Manfred: დასახელებული ნაშრომი, s.176.
46. Prütting, Hanns: Sachenrecht, 33.Auflage, Verlag C.H.Beck, München, 2008, s. 144.
47. Weber, Ralph: დასახელებული ნაშრომი, s. 94
48. Kriemphove, Dieter: Das europäische Sachenrecht: Eine rechtsvergleichende Analyse, EUL Verlag, 1.
Auflage, Koeln, 2006, s. 162.
49. Weber, Ralph: დასახელებული ნაშრომი, s.100, ასევე: Westermann, Harm, BGB-Sachenrecht, 10.Auflage,
C.F.Mueller Verlag, Heidelberg, 2002, s.64
50. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეორე, გამომცემლობა „სამართალი“, თბილისი,
1999, გვ. 122.
51. ზ. ჭეჭელაშვილი: დასახელებული ნაშრომი, გვ. 198.
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5. დასკვნა
დასკვნის სახით შესაძლებელია ითქვას, რომ მოცემულ ნაშრომში განხილულ იქნა მოძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების გადაცემის ძირითადი ასპექტები საქართველოსა და
გერმანიის სამოქალაქო კოდექსების მაგალითზე. საკუთრების უფლების შეძენის შერეული
და აბსტრაქტული სისტემებისათვის დამახასიათებელი ძირითადი თავისებურებების გათვალისწინებით ხაზი გაესვა სსკ-ისა და BGB-ს შორის არსებულ ძირითად განსხვავებებს. ასევე
განხილულ იქნა მოძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების გადაცემის ის სახეები, რომელიც
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში გერმანული სამართლის გამოცდილების გათვალისწინების საფუძველზე იქნა მიღებული. გარდა ამისა, განხილულ იქნა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსისათვის სრულიად უცხო რეგულირებები, მაგალითად: ე.წ. განკარგვითი
გარიგება, Traditio brevi manu და, რაც მთავარია, აბსტრაქციის პრინციპი და მასთან დაკავშირებული ისეთი აქტუალური საკითხი, როგორიცაა ხელშეკრულების თავისუფლებისა
და აბსტრაქციის პრინციპის ურთიერთმიმართება. აღნიშნულ საკითხთან მიმართებით დადგინდა, რომ გამონაკლის შემთხვევებში შესაძლებელია მავალდებულებელი გარიგების ნამდვილობისა და შესაბამისად შედეგების სანივთო შეთანხმებასთან დაკავშირება, მხოლოდ
განსაზღვრული წინაპირობების არსებობისას.
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საკუთრების უფლების გადაცემა - გამიჯვნის თუ
ერთიანობის პრინციპი?
1. შესავალი
საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუცია თავისი ოთხდღიანი არსებობის პერიოდში საკუთრების უფლებას 114-ე მუხლით2 აწესრიგებდა. მართალია, ამ დროისათვის ჯერ არ არსებობდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, მკვეთრად იყო
გამოხატული საკუთრების კონსტიტუციური უფლების სამოქალაქო-სამართლებრივი ორიენტაცია. 1921 წლის კონსტიტუციის 114-ე მუხლით განსაზღვრულ საკუთრების უფლებას საფუძვლად ედო ე.წ. საკუთრების ლიბერალური კონცეფცია, რომლის მიხედვითაც, საკუთრება აბსოლუტური და შეუზღუდავი კატეგორიაა. იგი ლიბერალური სახელმწიფოს დოქტრინას
უკავშირდება, რომელიც ეკონომიკურ ურთიერთობებში სახელმწიფოს აქტიურ რეგულირებას გამორიცხავს.3
საკუთრების კონსტიტუციურსამართლებრივი რეგულირება უდევს საფუძვლად მის სამოქალაქოსამართლებრივ შინაარსს. საკუთრების უფლება გულისხმობს პირისათვის ქონებრივი
სიკეთის სამართლებრივ მიკუთვნებას4, ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, საკუთრება ქონებაზე „სრული ბატონობის“ გამომხატველი აბსოლუტური უფლებაა. მესაკუთრე უფლებამოსილია,
მოექცეს ქონებას თავისი შეხედულებისამებრ. ამასთან, იგი ამ ქონების ბედს განაგებს მასზე
მესამე პირების ზემოქმედების გამორიცხვის თვალსაზრისითაც.5
თუმცა, საკუთრების უფლება არ არის შეუზღუდავი. უფლების აბსოლუტურობა
უნდა განვიხილოთ მხოლოდ ამ უფლების მატარებლის ყველა დანარჩენ მესამე პირებთან
ურთიერთდამოკიდებულებაში.6 მესაკუთრის მოქმედების თავისუფლება თავის საკუთრებასთან მიმართებით იზღუდება იმ მოცულობით, რა მოცულობითაც ეს აუცილებელია სხვა მესაკუთრეთა ქონებაზე ზემოქმედებისგან თავის შეკავების თვალსაზრისით.7 სწორედ, ამ ორ,
როგორც წესი, „თანაბრად“ მესაკუთრეს შორის შესაძლო ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან
აცილებისა და საკუთრების უფლების სამართლებრივი მოწესრიგების, ანუ „ჩემისა“ და „შენის“8
1. თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრანტი.
2. „საკუთრების იძულებით ჩამორთმევა ან კერძო ინიციატივის შეზღუდვა შეიძლება მხოლოდ სახელმწიფოებრივი
და კულტურული საჭიროებისათვის ცალკე კანონში განსაზღვრული წესით. ჩამორთმეულ ქონებაში მიეცემა სათანადო საფასური, თუ კანონში სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული.“ იხ.: იზორია, საქართველოს კონსტიტუციის
კომენტარები, ლ.იზორია, კ. კორკელია, კ. კუბლაშვილი, გ. ხუბუა, გამომცემლობა „მერიდიანი“, 2005, 143.
3. იზორია, საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარები, ლ.იზორია, კ. კორკელია, კ. კუბლაშვილი, გ. ხუბუა,
გამომცემლობა „მერიდიანი“, 2005, 143.
4. იქვე, 148.
5. კერესელიძე, კერძო სამართლის უზოგადესი სისტემური ცნებები, 2009, 220.
6. ზოიძე, ქართული სანივთო სამართალი, თბილისი, 2003, 83.
7. კერესელიძე, კერძო სამართლის უზოგადესი სისტემური ცნებები, 2009, 220.
8. საკუთრების უფლების კონდიქცია მოიცავს სუბიექტის, ობიექტისა და მათი ურთიერთქმედების დამოკიდებულების სამ ასპექტს. სუბიექტის, ე.ი. მესაკუთრის დამოკიდებულება ობიქტთან, ანუ ქონებრივ სიკეთესთან. შეად.:
იზორია, საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარები, ლ.იზორია, კ. კორკელია, კ. კუბლაშვილი, გ. ხუბუა, გამომცემლობა „მერიდიანი“, 2005, 148.
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გამიჯვნის ნორმატიულ საფუძველს ქმნის კერძო სამართალი, კონკრეტულად კი საქართველოს
სამოქალაქო კოდექსი9 (შემდგომში - სსკ).

2. საკუთრების უფლების არსი
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსმა საბოლოოდ უარყო საბჭოთა სამართლით აღიარებული საკუთრების ფორმებად დაყოფა და მისი ერთიანი ცნება განამტკიცა.10 სსკ-ის 170-ე I მუხლით “მესაკუთრეს შეუძლია, კანონისმიერი ან სხვაგვარი, კერძოდ, სახელშეკრულებო შებოჭვის
ფარგლებში თავისუფლად ფლობდეს და სარგებლობდეს ქონებით (ნივთით), არ დაუშვას სხვა
პირთა მიერ ამ ქონებით სარგებლობა, განკარგოს იგი, თუკი ამით არ ილახება მეზობლების ან
სხვა მესამე პირთა უფლებები, ანდა, თუ ეს მოქმედება არ წარმოადგენს უფლების ბოროტად
გამოყენებას.“ მოცემული დეფინიცია მოიცავს საკუთრების სამ ელემენტს: მფლობელობას,
სარგებლობასა და განკარგვას. ამასთან, სსკ-ის 170-ე I მუხლით კანონისმიერი ან სახელშეკრულებო ბოჭვა რელევანტურია ამ ქონებით სარგებლობისაგან სხვა პირების გამორიცხვის თვალსაზრისით - ბუნებრივია, რომ მესაკუთრე ვერ შეზღუდავს სხვა პირის სარგებლობას იმ ფარგლებში, რომელიც მას თავად განუსაზღვრა (ან კანონის ძალით განისაზღვრა). რაც შეეხება
სსკ-ის 172-ე მუხლს11, მის მაგალითზე, ნათელია, რომ კერძო სამართალში არსებული ყველაზე
ძლიერი მოთხოვნაც კი, როგორიც არის მესაკუთრის მიერ თავისი საკუთრების უკან დაბრუნების მოთხოვნა, ექვემდებარება სახელშეკრულებო ბოჭვიდან გამომდინარე შეზღუდვას.12

3. სანივთო უფლებები
სანივთო უფლებები იყოფა შეუზღუდავ და შეზღუდულ სანივთო უფლებებად. შეუზღუდავი
სანივთო უფლებაა საკუთრება, შესაბამისად, ყველა სხვა შეზღუდულია მესაკუთრესთან მიმართებით. მხოლოდ საკუთრების უფლებით მოიპოვებს ინდივიდი ქონებაზე „სრულ ბატონობას“.
შეზღუდული სანივთო უფლება საკუთრების უფლების შინაარსის მხოლოდ კონკრეტული მოცულობის ამსახველია, თუმცა, ამ ფარგლებში იგი, თავის მხრივ, ზღუდავს მესაკუთრეს თავისი უფლებების რეალიზებაში.13
საგულისხმოა, რომ ყველა „სანივთო უფლება“ აბსოლუტურია და ყველა მათგანი ქონებაზე ინდივიდის ძალაუფლების - ბატონობის ფორმის გამომხატველია. ამასთან, იგი გასამიჯნია
რელატიური „ქონებრივი უფლების“ ცნებისგან, რომელიც ქონებაზე აბსოლუტური უფლების
წარმოშობის (როგორც წესი, ვალდებულებითსამართლებრივი) საფუძვლის, ანუ „კაუზას“, აღსანიშნავად უნდა იქნეს გამოყენებული. შესაბამისად, ქონებაზე ინდივიდისათვის სასურველი
ეკონომიკური შედეგის დადგომისათვის, თავდაპირველად, აუცილებელია ინდივიდის მიერ რელატიური ქონებრივი უფლების მოპოვება.14
„სანივთო უფლების“ მოპოვების აუცილებელ წინაპირობას „სანივთო გარიგების“ არსებობა წარმოადგენს, რაც თავის მხრივ, საქართველოს სამართალში საკუთრების უფლების გადაცემასთან დაკავშირებით, მსგავსად კონტინენტური ევროპის არაერთი სხვა სამართლებრივი
წესრიგისა, კაუზალური სისტემის გამომხატველია. ამ სისტემის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ
იმიჯნება „კაუზა“, როგორც უფლების გადაცემის საფუძველი და ნივთის გადაცემა, თუ სანივ9. პარლამენტის უწყებანი, საკანონმდებლო დამატება, 1997, №31.
10. ზოიძე,
����������������������������������������������������
ქართული სანივთო სამართალი, თბილისი, 2003, 81.
11. „მესაკუთრეს შეუძლია მფლობელს მოსთხოვოს ნივთის უკან დაბრუნება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა
მფლობელს ჰქონდა ამ ნივთის ფლობის უფლება.“
12. კერესელიძე,
�������������������������������������������������������������������
კერძო სამართლის უზოგადესი სისტემური ცნებები, 2009, 221.
13. იქვე,
����������
220.
14. იქვე,
����������
217.
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თო გარიგება.15 მოცემული განაპირობებს საკუთრების უფლების შეძენისა და შესაბამისად, საკუთრების გადაცემისათვის სსკ-ის ნორმებით გათვალისწინებული წინაპირობების არსებობას.

4. საკუთრების უფლების შეძენა
4.1 უძრავ ნივთებზე
კლასიკური რომის სამართალი უძრავი ნივთებზე საკუთრების გადასვლას განსაკუთრებულ ფორმალობებს უკავშირებდა.16 დღესდღეობით თანამედროვე მართლწესრიგში მოქმედებს მიწიზე საკუთრების გადასვლის ორი განსხვევებული სისტემა: 1) კერძო სისტემა - მხარეებს შეუძლიათ დამოუკიდებლად განსაზღვრონ საკუთრების გადასვლის მომენტი და 2)
საადგილმამულო წიგნის სისტემა - საჭიროა სპეციალური საჯარო აქტი ამგვარი გადასვლის
ნამდვილობისათვის.17
ნათელია, რომ საადგილმამული სისტემებში სახელმწიფო ორგანოების როლი გაცილებით
დიდია და საკუთრების გადაცემის ინსტიტუტი უკვე საჯარო-სამართლებრივ მნიშვნლობასაც
იძენს. თუმცა, ბუნებრივია, რეგისტრაციის სავალდებულოობა ემსახურება მხარეთა ინტერესებს, მათ უსაფრთხოებასა და სამოქალაქო ბრუნვის სტაბილურობას. შესაბამისად, იგი არ
უნდა წარმოადგენდეს სახელმწიფოს მხრიდან კერძოსამართლებრივ ურთიერთობებში თვითნებური ჩარევის მცდელობას.
უძრავი ნივთებზე საკუთრების შეძენის კუთხით, საინტერესოა, სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითის განხილვა, კერძოდ, ესპანური სამართლის მიხედივით საკუთრების უფლების გადაცემისათვის აუცილებელია ნივთის გადაცემა და ხელშეკრულების ნოტარიული დამოწმება.
საკუთრების გადასვლა შეიძლება დარეგისტრირდეს სანოტარო წესით დამოწმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, მაგრამ ეს ფაკულტატურია და არ წარმოადგენს საკუთრების იურიდიული შედეგოს დადგომის აუცილებელ წინაპირობას.18
ანგლო-ამერიკული სამართალი უძრავ ნივთებზე საკუთრების გადაცემისას ერთმანეთისაგან ყოფს ვალდებულებით სამართლებრივ ხელშეკრულებასა და ნივთის გადაცემას. ამასთან,
მიწის ნაკვეთზე უფლების წარმოშობისა და გადაცემის ტიპურ საშუალებას წარმოადგენს კერძო დოკუმენტი - Deed, რომლის მეშევეობითაც საკუთრების უფლების გადასვლისათვის არ
არის საჭირო შემძენის თანხმობა, საჭიროა მხოლოდ „გადაცემა“19, რომელიც თანამედროვე ინგლისურ სამართალში გაიგება, როგორც გამსხვისებლის ცალმხრივი მოქმედება - მისი ნების
გამოხატვა, რომ საკუთრება საბოლოოდ გადავიდეს შემძენზე20. ხოლო სამართლებრივი პოსტულატი, რომ არავინ არ შეიძლება აღიჭურვოს უფლებით მისი ნების გარეშე, გამოხატულებას
ჰპოვეს შემძენის მიერ უარის თქმის უფლებაში.21
15. ჭეჭელაშვილი,
���������������������������������������������������������������������
სანივთო სამართალი, თბილისი, 2009, 161 გვ. და შემდგომნი.
16. აუცილებელი
���������������������������������������������������������������������������������������
იყო სულ ცოტა ხუთი მოწმის თანდასწრება (mancipacio) ან/და საკუთრების დათამობა
სასამართლოს წინაშე (in iure cessio). მოგვიანებით დამკვიდრდა უძრავი ნივთების გადაცემის (traditio)
ინსტიტუტი. შეად.: ჭანტურია, უძრავი ნივთების საკუთრება, თბილისი, 2001, 172.
17. ჭანტურია,
��������������������������������������������������������
უძრავი ნივთების საკუთრება, თბილისი, 2001, 173.
18. იქვე,
����������
174.
19. „Delivery“.
20. „Delivery ist eine einseitige Handlung des Verkäufers.“ შეად.: Hoffmann v.Bernd, Das Recht des Grundstükskauf, Eine rechtsvergleichende Untersuchung, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales
Privatrecht, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen, 1982, 21. წყარო: [http://books.google.de/books?id=KJhZs5
8dR5YC&printsec=frontcover&dq=
Hoffmann+Das+Recht+des&hl=de&ei=M4fmTeipOoTLswbN3OWCCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnu
m=1&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false] 20.03.13.
21. „Disclaimer”.

55

ნინო ბეგიაშვილი

ფრანგული სამართლის მიხედვით მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლება გადადის მხოლოდ
ვალდებულებითსამართლებრივი ხელშეკრულების საფუძველზე. საფრანგეთში პირველად
1855 წელს შემოიღეს მიწის რეესტრი, თუმცა რეგისტრაცია მხოლოდ ფაკულტატური იყო.
1955 წლის 4 იანვრიდან რეგისტრაცია სავალდებულო გახდა, მაგრამ საკუთრების უფლების
შეძენის თვალსაზრისით მას კონსტიტუციური მნიშვნელობა არ მიენიჭა.22 აქვე საინტერესოა,
ყიდვის შეპირების საკითხი, რომელსაც ფრანგული სამართალი ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულებას უთანბრებს. სასამართლო პრაქტიკით დადგინდა, რომ საკუთრების უფლება შემძენზე გადადის არა ყიდვის შეპირების, არამედ ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულების დადების მომენტიდან.23
გერმანული სამართლის მიხედვით მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების გადასვლისათვის
აუცილებელია მესაკუთრისა და შემძენის თანხმობა და რეგისტრაცია საადგილმამულო წიგნში (§§ 873, 925). გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის (შემდგომში - გსკ) 925-ე I 1 პარაგრაფის მიხედვით, მოცემული თანხმობა ორივე მხარის მიერ გაცხადებული უნდა იყოს „სათანადო
ადგილას“24. ასეთ ადგილად თავდაპირველად საადგილმამულო წიგნის სამსახური ითვლებოდა,
ხოლო 1969 წლის 28 აგვისტოს შემდეგ კი, ასეთად უკვე ნოტარიუსები მიიჩნევა.25
რაც შეეხება საქართველოს სამართალს, მისი მიდგომა არსობრივად გერმანული სამართლის მიდგომის იდენტურია. სსკ-ის 183-ე I მუხლით „უძრავი ნივთის შესაძენად აუცილებელია
გარიგების წერილობითი ფორმით დადება და შემძენზე ამ გარიგებით განსაზღვრული საკუთრების უფლების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში.“ შესაბამისად, სსკ უძრავ ნივთის საკუთრების გადაცემას უკავშირებს მხარეთა შორის წერილობით დადებულ ხელშეკრულებასა და მის
რეგისტრაციას საჯარო რეესტრში. ამასთან, შემძენის გონივრული წინდახედულების ზღვარი,
სწორედ, საჯარო რეესტრის ჩანაწერზე გადის და გამსხვისებლის მესაკუთრედ მიჩნევისათვის
მხოლოდ ერთი გარემოების არსებობაა საკმარისი - იგი ასეთად რეგისტრირებული უნდა იყოს
საჯარო რეესტრში; გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც შემძენმა იცოდა, რომ გამსხვისებელი
არ იყო მესაკუთრე (სსკ-ის 185-ე მუხლი). კეთილსინდისიერი შემძენის უფლებრივი მდგომარეობისადმი მსგავსი მიდგომა გამოწვეულია საჯარო რეესტრის სპეციფიკური დანიშნულებით
სამოქალაქო ბრუნვის მექანიზმში, რაც გამოიხატება იმაში, რომ რეესტრის მონაცემებს კანონმდებელი აპრიორიულად უტყუარობისა და სისრულის ნიშნით ნათლავს (სსკ-ის 312-ე მუხლი).26
4.2 მოძრავ ნივთებზე
რაც შეეხება მოძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების გადასვლას, სსკ-ის 186-ე I მუხლით
„მოძრავ ნივთზე საკუთრების გადასაცემად აუცილებელია, რომ მესაკუთრემ ნამდვილი უფლების საფუძველზე გადასცეს შემძენს ნივთი.“ შესაბამისად, საკუთრების უფლება შემძენზე
გადადის მისთვის ნამდვილი უფლების საფუძველზე ნივთის გადაცემის მომენტიდან. „ნამდვილი უფლება“ საკუთრების გადაცემის საფუძველია, რომელიც შესაძლებელია იყოს როგორც
ვალდებულებითსამართლებრივი „კაუზა“ - ნასყიდობა, ჩუქება და სხვა, ასევე, რიგ შემთხვევებში, კანონიდან გამომდინარე „კაუზა“, მაგალითად, დელიქტიდან. არსებობს მოსაზრება იმის
22. „Die Eintragung hat keine konstitutive Bedeutung für den Eigentumserwerb“, იხ.: Hoffmann v.Bernd, Das
Recht des Grundstükskauf, Eine rechtsvergleichende Untersuchung, Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Privatrecht, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen, 1982, 22.
23. „Bereits mit Abschluß des Kaufversprechens geht das Eigentum auf den Käufer über.“, იხ.: Hoffmann
v.Bernd, Das Recht des Grundstükskauf, Eine rechtsvergleichende Untersuchung, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen, 1982, 24.
24. „vor einer zuständigen Stelle“.
25. Hoffmann v.Bernd, Das Recht des Grundstükskauf, Eine rechtsvergleichende Untersuchung, Max-PlanckInstitut für ausländisches und internationales Privatrecht, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen, 1982, 27.
26. საქართველოს
�������������������������������������������������������������������������������������������
უზენაესი სასამართლოს ერთგვაროვანი პრაქტიკა სამოქალაქო საქმეებთან დაკავშირებით,
თბილისი, 25 ივლისი, 2007, 92.
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თაობაზე, რომ „ნამდვილი უფლების“ ნაცვლად სსკ-ში უნდა არსებობდეს ცნება „ნამდვილი
გარიგება“. საგულისხმოა, რომ ეს მოსაზრება მართლებულად არ უნდა იქნეს მიჩნეული, ვინაიდან „ნამდვილი უფლება“ სრულყოფილად გამოხატავს საკუთრების გადაცემის საფუძვლის
არსს - ვალდებულებითსამართლებრივი გარიგების გარდა, საკუთრების გადაცემას შესაძლებელია საფუძვლად ედოს უშუალოდ კანონიდან გამომდინარე უფლება, შესაბამისად საკუთრების
გადაცემის საფუძვლად „ნამდვილი გარიგების“ მითითება არ იქნებოდა მართებული.27
აღსანიშნავია, რომ ნივთის გადაცემა გულისხმობს ნივთის ჩაბარებას შემძენისათვის პირდაპირ მფლობელობაში. ამასთან, სსკ-ის 186 II მუხლით ნივთის გადაცემად ითვლება, ასევე,
შემძენისათვის ნივთის არაპირდაპირ მფლობელობაში გადაცემა, რა დროსაც, ნასყიდობის ხელშეკრულების პარალელურად არსებობს სხვა ხელშეკრულებაც (მაგ.: თხოვა, მიბარება ან სხვა.),
რომლის შესაბამისად, წინა მესაკუთრე შეიძლება დარჩეს პირდაპირ მფლობელად. ასევე, ნივთის გადაცემას უთანაბრდება მესაკუთრის მიერ შემძენისათვის მესამე პირისაგან მფლობელობის მოთხოვნის უფლების მინიჭებაც.
მოძრავი ნივთის შემძენის უფლებრივი მდგომარეობის საკითხი დეტალურად არის მოწესრიგებული სსკ-ის 187-ე მუხლით, რომლის მიხედვითაც შემძენი ხდება ნივთის მესაკუთრე მაშინაც, როცა გამსხვისებელი არ იყო ნივთის მესაკუთრე, მაგრამ იგი ამ ფაქტის მიმართ კეთილსინდისიერია. ამასთან, კეთილსინდისიერად არ ჩაითვლება შემძენი, თუ მან იცოდა ან უნდა
სცოდნოდა, რომ გამსხვისებელი არ იყო მესაკუთრე (სსკ-ის 187-ე I მუხლი). სსკ-ის 187-ე II მუხლით კი, „მოძრავი ნივთების შემძენი ვერ იქნება კეთილსინდისიერი, თუ მესაკუთრემ ეს ნივთები დაკარგა, მოჰპარეს, ან მისი ნების წინააღმდეგ სხვაგვარად გავიდა მისი მფლობელობიდან,
ანდა თუ შემძენმა ისინი უსასყიდლოდ მიიღო. ეს შეზღუდვები არ მოქმედებს ფულის, ფასიანი
ქაღალდებისა ან/და აუქციონზე გასხვისებული ნივთების მიმართ.“
საინტერესოა, მესაკუთრის მიერ ნების გამოვლენის რა სამართლებრივ ჩარჩოს უნდა ადგენდეს ნორმის ამგვარი ფორმულირება - „მისი ნების წინააღმდეგ სხვაგვარად გავიდა მისი მფლობელობიდან“; და მოიცავს თუ არა იგი მაგალითად, თხოვების ხელშეკრულებას (?). როდესაც მესაკუთრე ათხოვებს ნივთს მესამე პირს, ხოლო ეს უკანასკნელი კი გაყიდის მას (ნათხოვარ მოძრავ
ნივთს), ამ შემთხვევაში უდავოა, რომ ნივთი მესაკუთრემ თავისი ნებით გადასცა მონათხოვრეს,
თუმცა, მისი ნება შემოსაზღვრული იყო მხოლოდ თხოვების ხელშეკრულებით (შესაბამისად, მხოლოდ ამ ხელშეკრულების ფარგლებში შეიბოჭა მესაკუთრემ თავი) და არ ვრცელდებოდა ნასყიდობის ხელშეკრულებაზე. ამის მიუხედავად, ითვლება, რომ ნივთი მესაკუთრის ნებით გავიდა
მისი მფლობელობიდან და მასვე აწევს არაკეთილსინდისიერი კონტრაჰენტის შერჩევის რისკი.
შესაბამისად, ნათელია რომ კანონმდებლის მთავარი მიზანი სასწორის სხვადასხვა მხარეს
არსებული მესაკუთრისა და კანონიერი შემძენის ინტერესების სამართლიანი დაბალანსებაა;
ხოლო სიმძიმის ცენტრს კი, მოცემულ შემთხვევაში, არა რომელიმე მხარის, არამედ სამოქალაქო ბრუნვის სიმყარისა და სტაბილურობის ინტერესი წარმოადგენს.

5. საკუთრების უფლების გადაცემის სისტემები
სსკ-ის ნორმათა ანალიზის შემდეგ, საინატერესოა, დავადგინოთ, საკუთრების გადაცემის
რომელ სისტემას ირჩევს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი - გერმანულ სამართალში მოქმედ „გამიჯვნის პრინციპს“ თუ ფრანგულ სამართალში მოქმედ „ერთიანობის პრინციპს“.
როგორც უკვე აღინიშნა, სსკ-ის 186-ე I მუხლი ერთმენეთისაგან განასხვავებს ნივთის გადაცემას და იმ უფლებას, რომლის საფუძველზეც მოხდა ნივთის გადაცემა. ეს ფორმულირება გან27. შეად.: დანელია, გამიჯვნის პრინციპი ჩუქების ხელშეკრულების მაგალითზე, ქართული სამართლის მიმოხილვა, სპეციალური გამოცემა, 2008, 43-44.
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სხვავდება გსკ-ის 929-ე პარაგრაფისაგან, რომლის მიხედვითაც, „მოძრავ ნივთზე საკუთრების
უფლების გადაცემისათვის საჭიროა, მესაკუთრემ გადასცეს ნივთი შემძენს და ორივე მხარე შეთანმხდეს საკუთრების უფლების გადასვლაზე. თუ ნივთს ფლობს შემძენი, მაშინ საკმარისია საკუთრების უფლების გადასვლაზე შეთანხმება.“28 შესაბამისად, გერმანული სამართლის მიხედვით
საკუთრების უფლების გადაცემის ზოგადი ფორმულა ასე გამოიყურება: „საკუთრების უფლების
გადაცემა = სანივთოსამართლებრივ ხელშეკრულებას + ნივთის მფლობელობაში გადაცემა“.29
ის, თუ რატომ არ სჭირდება გსკ-ის საკუთრების უფლების გადაცემისავის „ნამდვილი უფლების“
მოხსენიება, მარტივად აიხსენება აბსტრაქციის პრინციპით, რომლის პირობებშიც უარი ითქვა
„კაუზის“ აუცილებლობაზე და გარიგებები ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად (აბსტრაქტულად)
განიხილება. შესაბამისად, სანივთო შეთანხმება საკუთრების გადაცემას იწვევს მაშინაც კი, თუ
ნამდვილი ნასყიდობის ხელშეკრულება ძალაში არ შესულა ან მოგვიანებით დაკარგა ძალა.30
გერმანულ სამართალში გამიჯვნის პრინციპის აღიარებას ადასტურებს გსკ-ის 433-ე I პარაგრაფიც - „ნასყიდობის ხელშეკრულებით გამყიდველი ვალდებულია, მიაწოდოს მყიდველს ნივთი
და გადასცეს მასზე საკუთრების უფლება“.31 ლოგიკურია, ასევე, მოცემული ფორმულირება
- „ვალდებულია მიაწოდოს“, „გადასცეს“, ვინაიდან გერმანულ სამართალში ვალდებულებითსამართლებრივი ხელშეკრულებით არ ხდება საკუთრების გადაცემა, მისით მხოლოდ საკუთრების
გადაცემის ვალდებულება წარმოიშობა. საკუთრების გადაცემა ხდება უკვე სანივთოსამართლებრივი გარიგებითა და ნივთის მფლობელობაში გადაცემით.32
სსკ-ის 477-ე I მუხლი განამტკიცებს გსკ-ის 433-ე I პარაგრაფის არსებითად იდენტურ დებულებას, რის გამოც, იგი ხშირად გამოიყენება არგუმენტად საქართველოს სამართალში გამიჯვნის პრინციპის დასაბუთებისათვის და ამასთან, შესამჩნევად ამცირებს „წმინდა ხელშეკრულების“ პრინციპის არსებობაზე მსჯელობის შესაძლებლობას.33 სსკ-ის 477-ე I მუხლით „ნასყიდობის
ხელშეკრულებით გამყიდველი მოვალეა გადასცეს მყიდველს საკუთრების უფლება ქონებაზე,
მასთან დაკავშირებული საბუთები და მიაწოდოს საქონელი.“ ე.ი. სსკ მიჯნავს ერთმანეთისაგან
საკუთრების უფლების გადაცემასა და ნივთის გადაცემას. ამასთან, გსკ-ის მსგავსად სსკ-ის 477-ე
I მუხლში კანონმდებელი იყენებს ტერმინს „მოვალეა“, რაც გვაძლევს საფუძველს დასკვნისათვის, რომ ვალდებულებით სამართლებრივი ხელშეკრულებით, თავისთავად კი არ ხდება საკუთრების გადაცემა, არამედ, იგი წარმოშობს სანივთო უფლების გადაცემის, შეცვლის ან შეწყვეტის
ვალდებულებას.34
ბუნებრივია, ვალდებულებითსამართლებრივი და სანივთოსამართლებრივი გარიგების ერთიან აქტად მოაზრების პირობებში (კაუზალური სისტემა) აბსტაქციის პრინციპი სრულიად
ზედმეტი გახდება. საფრანგეთის სამოქალაქო კოდექსის (შემდგომში ფსკ) 1583-ე მუხლით საკუთრება გადადის ხელშეკრულების საგანსა და ფასზე შეთანხმების მომენტიდან, ნივთის მიწოდებისა და ფასის გადახდის მიუხედავად. შესაბამისად, საკუთრების გადაცემა ხდება ვალდებულებითსამართლებრივი ხელშეკრულებით და ნივთის გადაცემას არ აქვს მნიშვნელობა. ზოგადი
ფორმულა ფსკ-ის მიხედვით ასე გამოიყურება: „საკუთრების უფლების გადაცემა = ვალდებულებითსამართლებრივ ხელშეკრულებას“.35
28. �����������������������������������������������������������������������������������������������
გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი, 2010 წლის 1 მარტის მდგომარეობით, გამომცემლობა „სიესტა“, თბილისი,
2010, 190.
29. ������������������������������������������������������������������������������������������
დანელია, გამიჯვნის პრინციპი ჩუქების ხელშეკრულების მაგალითზე, ქართული სამართლის მიმოხილვა,
სპეციალური გამოცემა, 2008, 46.
30. ჭანტურია,
��������������������������������������������������������
უძრავი ნივთების საკუთრება, თბილისი, 2001, 182.
31. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი, 2010 წლის 1 მარტის მდგომარეობით, გამომცემლობა „სიესტა“, თბილისი, 2010, 81.
32. ������������������������������������������������������������������������������������������
დანელია, გამიჯვნის პრინციპი ჩუქების ხელშეკრულების მაგალითზე, ქართული სამართლის მიმოხილვა,
სპეციალური გამოცემა, 2008, 45.
33. იქვე.
�����
34. იქვე.
�����
35. იქვე,
���������
46.
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„წმინდა ხელშეკრულების“ პრინციპის არსებობას საქართველოს სამართალში გამორიცხავს
როგორც სსკ-ის 477-ე I მუხლი (შესაბამისად, სსკ-ის ვალებულებითი სამართლის ნაწილი), ისე
- 186-ე I მუხლი, რომელიც „ნამდვილ უფლებასთან“ ერთად მოითხოვს ნივთის შემძენისათვის
გადაცემას. ამასთან, თუ დავუშვებთ, რომ საქართველოს სამართალი აღიარებს „შუალედურ
პრინციპს“ და საკუთრების წარმოშობას ვალდებულებითსამართლებრივი ხელშეკრულებისა და
ნივთის გადაცემის ერთიანობას უკავშირებს, გაუგებარი ხდება, თუ რატომ არ ჩამოაყალიბა
კანონმდებელმა სსკ-ის 477-ე I მუხლი შემდეგი შინაარსით: „ნასყიდობის ხელშკრულებით გამყიდველი მოვალეა ნივთის გადაცემით გადასცეს მყიდველს მასზე საკუთრების უფლება.“36
სავარაუდოდ, კანონმდებელს არჩევანი ე.წ. „შუალედურ პრინციპზე“ არ შეუჩერებია არც
ნასყიდობის და არც ნივთის მფლობელობაში გადაცემის საკითხის გადაწყვეტისას. ნივთის
მფლობელობაში გადაცემაში ერთდროულად უნდა მოაზრებოდეს როგორც სანივთოსამართლებრივი ხელშეკრულება, ისე ნივთის მფლობელობაში გადაცემა, რომელიც გერმანული სამართლის მსგავსად, მხარეთა ურთიერთმფარავი ნების - საკუთრების გადაცემისა და მიღების
(„შეთანხმების“)37 სურვილის გამომხატველია. შესაბამისად, დასაშვებია ვარაუდი იმისა, რომ
საკუთრების გადაცემის თაობაზე შეთანხმების შესახებ მითითების არარსებობა საქართველოს
კანონმდებლობის ხარვეზია და საკუთრების გადაცემის სისტემათა ურთიერთსაწინააღმდეგო
გაგების თავიდან აცილების მიზნით, სსკ-ის 186 I მუხლს (გკს-ის 929 პარაგრაფის მსგავსად)
უნდა დაემატოს საკუთრების უფლების გადაცემის შესახებ შეთანხმება. შესაბამისად, ზოგადი
ფორმულა უნდა ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: საკუთრების უფლების გადაცემა = „ნამდვილ
უფლებას“ + შეთანხმება საკუთრების უფლების გადაცემაზე + ნივთის გადაცემა.38

6. აბსტრაქციისა და კაუზალური პრინციპების შედარება
აბსტაქციის პრინციპის მთავარი მახასიათებელია ის, რომ იგი გამოყოფს ვალდებულებითსამართლებრივ და სანივთოსამართლებრივ გარიგებებს, როგორც მავალდებულებელ და განკარგვით გარიგებებს,39 ხოლო ნასყიდობის ხელშეკრულებას40 ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელ
მინიმუმ სამ სამართლებრივ პროცედურად განიხილავს. სწორედ, აღნიშნულიდან გამომდინარე
მიიჩნევდა გირკე41 აბსტრაქციის პრინციპს ფიქციად, რომელიც უცხოა რეალური ცხოვრებისათვის - ეს არის „ცხოვრებისადმი გაძალიანება“42, რომელსაც ურთიერთობების გართულების
გარდა სხვა რაიმე სიკეთე არ მოაქვს.43
მართალია, აბსტაქციის პრინციპის პირობებში საკუთრების უფლების გადაცემას არ სჭირდება ნამდვილი უფლება, მაგრამ „სამართლებრივი საფუძვლის“ არსებობა საკუთრების შენარჩუნების აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს. ხელშეკრულების ბათილად ცნობის შემდეგ
ნივთი გამყიდველს ავტომატურად არ უბრუნდება; თუმცა, არც მყიდველს აქვს ნივთის შენარჩუნების უფლება. მან საკუთრება შეიძინა „სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე“, შესაბამისად
უსაფუძვლო გამდიდრების ნორმებით ნივთი მყიდველს უკან უნდა დაუბრუნდეს. აქვე, აღსანიშ36. ანალოგიური
�����������������������������������������������������������������������������������������������
მოსაზრება იხ.:����������������������������������������������������������������������
დანელია,
���������������������������������������������������������������������
გამიჯვნის პრინციპი ჩუქების ხელშეკრულების მაგალითზე, ქართული
სამართლის მიმოხილვა, სპეციალური გამოცემა, 2008, 46.
37. „einig“;
������������������������������������������������������������������������
შეად.: ��������������������������������������������������������
ჭანტურია, უძრავი ნივთების საკუთრება, თბილისი, 2001, 185.
38. ������������������������������������������������������������������������������������������
დანელია, გამიჯვნის პრინციპი ჩუქების ხელშეკრულების მაგალითზე, ქართული სამართლის მიმოხილვა,
სპეციალური გამოცემა, 2008, 47.
39. Verpflichtungs����������������������������������������������������������������������������������������������������
und Verfügungsgescheften; შეად.: ���������������������������������������������������
ჭეჭელაშვილი, სანივთო სამართალი, თბილისი, 2009, 168.
40. შემთხვევას
������������������������������������������������������������������������������������������
განვიხილავთ ნასყიდობის ხელშეკრულების მაგალითზე, რომელიც შეიძლება მიჩნეულ იქნეს
ქართულ სამართალში „ტიპურ ხელშეკრულებად“.
41. Otto v. Gierke (1841-1921).
42. Vergewaltigung des Lebens.
43. ჭანტურია,
��������������������������������������������������������
უძრავი ნივთების საკუთრება, თბილისი, 2001, 184.
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ნავია, რომ ყოფილი მესაკუთრე მოითხოვს ნივთის უკან დაბრუნებას არა ვინდიკაციის სანივთო
სანივთო უფლების საფუძველზე (ვინდიკაციის საფუძველს არ წარმოადგენს სანივთოსამართლებრივი მოთხოვნა), არამედ, უსაფუძვლო გამდიდრებით მიღებული ქონების ვინდიკაციის
ვალდებულებითსამართლებრივი მოთხოვნის საფუძველზე.44
ამის საპირისპიროდ, საფრანგეთში დამკვიდრდა საკუთრების გადაცემის კაუზალური
პრინციპი. სანივთო გარიგების ნამდვილობა უშუალოდ არის დამოკიდებული მისი საფუძვლის ნამდვილობაზე, შესაბამისად, ვალდებულებითსამართლებრივი ხელშეკრულების ბათილობა ავტომატურად ქმნის ვინდიკაციის სანივთოსამართლებრივი მოთხოვნის საფუძველს.
ამასთან, ფრანგულ სამართალში დამკვიდრებული „წმინდა ხელშეკრულების პრინციპის“ თანახმად ნივთის შემთხვევითი დაღუპვის რისკი მყიდველზე გადადის უშუალოდ ხელშეკრულების დადების მომენტიდან, მიუხედავად იმისა, გადაეცა თუ არა მყიდველს ნივთი.45 ბუნებრივია, სადავოა, რამდენად გამართლებულია მყიდველისათვის ამგვარი რისკის დაკისრება;
თუმცა,სამართლიანობისათვის უნდა ითქვას, რომ აღნიშნული რეგულაციის ნეგატიური მხარე,
გარკვეულ შემთხვევებში, პოზიტიურად კომპენსირდება, მაგალითად, თუკი მოვალე პარალელურად წარმოადგენს კრედიტორს, შემძენისათვის ხელსაყრელია, რომ გასხვისებული ნივთი
არ შევა გაკოტრების მასაში, შემძენი ჩაითვლება „საკუთრების კრედიტორად“ და მასვე ექნება
უფლება გამოითხოვოს ნივთი გაკოტრების მასიდან.46
ასევე საყურადღებოა, რომ ფრანგული სამართლის მიხედვით, ორ შემძენს შორის უპირატესობა ენიჭება მას, ვინც პირველმა მიიღო მფლობელობა (თუ იგი კეთილსინდისიერი შემძენია).47
შესაბამისად, რიგ შემთხვევებში, ფრანგული სამართალიც აღიარებს მფლობელობის პრიმატს
და სწორედ, მას უკავშირებს კონკრეტულ სამართლებრივ შედეგებს.
ბუნებრივია, თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს აბსტრაქციის პრინციპსაც.
ზედაპირული მიდგომითაც ნათელია, რომ იგი შორსაა „წმინდა ხელშეკრულების პრინციპის“
მსგავსი სიმარტივისაგან. ამასთან, გსკ-მა აბსტრაქციის პრინციპი დანერგა სამოქალაქო ბრუნვის
ინტერესებიდან და არა მხარეთა ინტერესებიდან გამომდინარე, შესაბამისად იგი ხშირად თვით
მხარეთა ნებისგანაც კი ახდენს აბსტრაჰირებას.48 მაგალითისათვის, აბსტრაქციის პრინციპის პირობებში, ხელშეკრულების ბათილად ცნობის შემთხვევაში, გამყიდველი ნაკლებად დაცულია. მას
რეალურად დაკარგული აქვს საკუთრება თავის ნივთზე და შეუძლია მიმართოს მხოლოდ ვალდებულებითსამართლებრივ საშუალებას, უსაფუძვლო გამდიდრების ნორმების შესაბამისად.49
თუმცა, აღსანიშნავია, რომ აბსტრაქციის პრინციპის დადებით მხარედ შეიძლება განვიხილით
გსკ-ში ისეთი დამატებითი რეგულაციების არარსებობა, როგორიცაა, მაგალითად, კეთილსინდისიერი შემძენის დაცვის ნორმები ფრანგულ (ან საქართველოს) სამართალში, რომელთა მიზანი სამოქალაქო ბრუნვის სტაბილურობის უზრუნველყოფაა, რათა ყოველ მომდევნო შემძენს
არ მოუწიოს ნივთის უკან დაბრუნება. აბსტრაქციის პრინციპიდან პირდაპირ გამომდინარეობს,
რომ სანივთოსამართლებრივი ხელშეკრულების50 ნამდვილობა არ არის დამოკიდებული ვალდებულებითსამართლებრივი ხელშეკრულების51 ნამდვილობაზე, ე.ი. შემძენი ყველა შემთხვევაში გახდება მესაკუთრე. შესაბამისად, აბსტრაქციის პრინციპი უზრუნველყოფს სამოქალაქო
44. იქვე,
�����������������������������������������������������������������������������������������������
183 გვ. და შემდგომნი; დამატებით იხ.: ჭეჭელაშვილი, სანივთო სამართალი, თბილისი, 2009, 164.
45. ჭანტურია,
��������������������������������������������������������
უძრავი ნივთების საკუთრება, თბილისი, 2001, 188.
46. ჭეჭელაშვილი,
���������������������������������������������������
სანივთო სამართალი, თბილისი, 2009, 164.
47. ჭანტურია,
��������������������������������������������������������
უძრავი ნივთების საკუთრება, თბილისი, 2001, 189.
48. შეად.:
������� Medicus, Allgemeiner Teil des BGB, 9.,neu bearbeitete Auflage, C.F.Müller, 2006, 96, Rz. 230 vgl. u.
Rz. 239. წყარო: [http://books.google.de/books?id=lw5FOd6U6KwC&pg=PA96&dq=abstraktionsprinzip&hl=de&
ei= m5HmTYylK8nHsgbo16SgCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&sqi=2&ved=0CCsQ6AEwAA#
v=onepage&q=abstraktionsprinzip&f=false] 20.03.13.
49. იქვე.
�����
50. Verfügungsgescheft.
51. Verpflichtungsgescheft.
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საკუთრების უფლების გადაცემა - გამიჯვნის თუ ერთიანობის პრინციპი?

ბრუნვის სტაბილურობას და რამდენჯერაც არ უნდა მოხდეს ნივთის გაყიდვა შემძენის ინტერესების დაცვა ყველა შემთხვევაში იქნება უზრუნველყოფილი.
„წმინდა ხელშეკრულების პრინციპთან“ შედარებით აბსტრაქციის პრინციპის ერთგვარ უპირატესობაზე შეიძლება ვიმსჯელოთ არასრულწლოვანის ინტერესების დაცვის კუთხითაც.
მაგალითისათვის, განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც არასრულწლოვანი ყიდულობს ნივთს
მაღაზიაში და უთანხმდება გამყიდველს, რომ ნივთს ერთ საათში მოაკითხავს და წაიღებს. გამყიდველი კი, აღნიშნული დროის განმავლობაში ნივთს სხვა მყიდველზე ასხვისებს. იმის გათვალისწინებით, რომ გარიგებაში მონაწილეობს არასრულწლოვანი ფრანგული (ისევე, როგორც
საქართველოს) სამართლის მიხედვით, გარიგების ნამდვილობა დამოკიდებულია მშობლის/
კანონიერი წარმომადგენლის მოწონებაზე, შესაბამისად, ფრანგული სამართალი არასრულწლოვანის ინტერესების დასაცავად ითვალისწინებს „მერყევი ბათილობის“ ინსტიტუტს. მსგავსი
„დამცავი მექანიზმის“ არსებობის აუცილებლობა გერმანულ სამართლში არ არსებობს, ვინაიდან, აბსტრაქციის პრინციპიდან გამომდინარე, არასრულწლოვანი გახდებოდა მესაკუთრე,
ხოლო მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის მოწონება/არმოწონება უკვე შემდგომში გადაწყვეტდა ხელშეკრულების ბედს. ამასთან, მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის მიერ გარიგების მოწონების შემთხვევაში, კეთილსინდისიერი შემძენის ინსტიტუტიდან გამომდინარე, სამართლებრივი შედეგი იდენტურია ორივე ქვეყნის რეგულაციით - ახალი შემძენი ჩაითვლება
კეთილსინდისიერ შემძენად, ხოლო არასრულწლოვანს ექნება გამყიდველისაგან ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნი უფლება.

7. დასკვნა
ნიშანდობლივია, რომ თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები გააჩნია როგორც აბსტრაქციის, ისე კაუზალურ პრინციპს, მათ შორის არჩევანი კი, „იურიდიული გემოვნების“ საკითხია. ამასთან, მოცემულ შემთხვევაში, ნათელია, რომ საქართველოს კანონმდებლობით, კაუზალური პრინციპის სასარგებლოდ, უარი ითქვა აბსტრაქციის პრინციპზე. ანალოგიური დასკვნის
გაკეთება საკუთრების უფლების გადაცემის სისტემებთან მიმართებით შეუძლებელია, რადგან
სსკ-ის ნორმები ცალსახად არ მიუთითებენ რომელიმე პრინციპის პრიმატზე; აღნიშნული ნორმების ანალიზი კი, იძლევა დასკვნის საფუძველს, რომ კანონმდებელს თავისი არჩევანი არ შეუჩერებია არც „წმინდა ხელშეკრულების“ და არც „შუალედურ“ პრინციპზე.
საგულისხმოა, რომ სსკ-ის 477-ე I მუხლი იდენტურია გსკ-ის 433-ე I პარაგრაფისა და გამოიყენება კიდეც საქართველოს სამართალში გამიჯვნის პრინციპის არსებობის დამადასტურებელ არგუმენტად. შესაბამისად, დასაშვებია ვარაუდი, რომ საკუთრების გადაცემის თაობაზე
შეთანხმების შესახებ მითითების არარსებობა ეროვნული კანონმდებლობის ხარვეზია და მიზანშეწონილი იქნება, თუ სსკ-ის 186 I მუხლს (გკს-ის 929 პარაგრაფის მსგავსად) დაემატება
საკუთრების უფლების გადაცემის შესახებ შეთანხმება. თუმცა, საკუთრების უფლების გადაცემის რომელ სისტემასაც არ უნდა ემხრობოდეს ქართველი კანონმდებელი, აუცილებელია,
რომ სსკ-ის ყველა ნორმა ექცეოდეს განმარტების ერთიან ლოგიკურ ჯაჭვში, ნათლად და გარკვევით აყალიბებდეს ეროვნული მართლწესრიგის მიდგომებს და არ იძლეოდეს იდენტურ საკითხთა განსხვავებული მოწესრიგების შესაძლებლობას.
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giorgi amiranaSvili1

uflebamosili piris
sasamarTlosadmi mimarTvis gavlena
sasarCelo xandazmulobaze
1. Sesavali
saqarTveloSi axali samoqalaqo kodeqsi 1997 wlis 25 noembridan amoqmedda. man
Caanacvla 1964 wlidan moqmedi saqarTvelos ssr samoqalaqo samarTlis kodeqsi.
orive maTganisaTvis ucxo ar aris iseTi mniSvnelovani instituti, rogoricaa xandazmuloba. es instituti romis samarTlidan momdinareobs. klasikuri romis samarTali xandazmulobis cnebas ar icnobda; misi aRmniSvneli termini romaelma iuristebma ax. w. V saukuneSi SeimuSaves.2
qarTul samoqalaqo samarTalSi xandazmulobis instituti ucxo samarTlidan
aris nasesxebi. kontinenturi evropis samarTlis mixedviT, igi materialur samarTals ganekuTvneba, xolo anglosaqsur samarTalSi es instituti saproceso samarTlis kuTvnilebaa.
Tavad termini — `xandazmuloba“ qarTuli warmomavlobisaa.3 `xandazmuloba”, rogorc samarTlebrivi termini, gamoyenebulia saqarTvelos ssr samoqalaqo samarTlis kodeqsSi. es termini gvxvdeba Tanamedrove samoqalaqo kodeqsSic da igi cnebas
qmnis rogorc calke aRebuli, ise sxva sityvebTan erTad (magaliTad, `xandazmulobis vadis denis Sewyveta“ da a.S.).4
samoqalaqo uflebebis dacva da ganxorcieleba ganuyofladaa dakavSirebuli
vadebis faqtorTan, Sesabamisad, vadis amowurva garkveul samarTlebriv Sedegebs
iwvevs.5 xandazmuloba aris vada, romlis ganmavlobaSic uflebamosil pirs SeuZlia
Tavisi uflebis iZulebiTi ganxorcieleba an dacva.6
xandazmulobis vadis gasvla iwvevs sasamarTlos meSveobiT uflebis iZulebiT ganxorcielebis SeuZleblobas 7 da ara sasamarTlosadmi mimarTvis
1. ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis iuridiuli fakultetis magistranti; Tsu-is mowveuli leqtori.
2. Новицкий И.Б., Римское право, изд. „Теис”, М., 1998, С. 45-46.
3. lomiZe v.: xandazmuloba (terminis sakiTxisaTvis), krebulSi: feraZe g., (red.), samarTlisa da
politikuri azrovnebis istoriis narkvevebi, wigni I, gamomc. `meridiani”, Tb., 2010, gv. 370.
4. iqve, gv. 375; aseve ix. xubua g., ToTlaZe l: (red.), ganmartebiTi iuridiuli leqsikoni, gamomc.
„Berliner Wissenschafts-Verlag”, berlini, 2012, gv. 610-612.
5. galdava g.: �����������������������������������������������������������������������������
samoqalaqo�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
uflebaTa����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
dacvis���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
formebi�������������������������������������������
������������������������������������������
da����������������������������������������
���������������������������������������
saSualebebi����������������������������
���������������������������
saqarTvelos����������������
���������������
samoqalaqo�����
����
kodeqsis mixedviT, samarTlis Jurnali, #1, 2009, gv. 139.
6. ix. Wanturia l.: samoqalaqo samarTlis zogadi nawili, gamomc. `samarTali”, Tb., 2011, gv. 120;
axvlediani z.: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni pirveli, samoqalaqo kodeqsis
zogadi debulebani, muxli 128, gamomc. `samarTali”, Tb., 1999, gv. 316-317.
7. am sakiTxTan dakavSirebiT erTiani midgomaa qarTul iuridiul literaturaSi: CaCava s., moTxovnebisa
da moTxovnis safuZvlebis konkurencia, evropuli da SedarebiTi samarTlis institutis gamomcemloba,
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uflebis CamorTmevas; pirs nebismier dros SeuZlia, mimarTos sasamarTlos. 8
xandazmulobis vadaze miTiTeba mxolod mopasuxis mxridan unda moxdes.9 zogadad,
uflebis Semaferxebeli Sesagebeli ar exeba moTxovnis arsebobas, aramed aferxebs
mis ganxorcielebas sasamarTloSi. es imas niSnavs, rom moTxovnis materialursamarTlebrivi safuZvlis arsebobis miuxedavad, sasamarTlo ar daakmayofilebs sarCels.
uflebis Semaferxebeli Sesagebeli movales aZlevs uflebas, uari Tqvas Sesrulebaze.
moTxovnis xandazmuloba uflebis Semaferxebeli Sesageblis klasikuri magaliTia.10
kanoniT gaTvaliswinebul SemTxvevebSi xandazmulobis vadis dena SeiZleba SeCerdes
an Sewydes. xandazmulobis vadis denis Sewyvetis mTavari xibli isaa, rom am dros xandazmulobis vada Tavidan aiTvleba. xandazmulobis Sewyvetas qarTveli kanonmdebeli
or garemoebas ukavSirebs: 1) valdebuli piris mxridan moTxovnis aRiarebas an 2) uflebamosili piris mier sasamarTlosadmi an sxva saxelmwifo organosadmi mimarTvas.11
statiis ganxilvis sagania saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 138-140-e muxlebi, romlebSic mocemulia uflebamosili piris mxridan sasamarTlosadmi mimarTvis
Sedegad xandazmulobis vadis Sewyvetis winapirobebi da misi samarTlebrivi Sedegebi.12
am sakiTxze yuradRebis gamaxvileba ganpirobebulia imiT, rom xsenebul normebSi
gvxvdeba araerTi iseTi debuleba, romelic gansxvavebuli interpretaciis saSualebas
iZleva da azrTa sxvadasxvaobas iwvevs qarTul sasamarTlo praqtikaSi, rac, saboloo
jamSi, xels uSlis erTiani midgomis Camoyalibebas. Sesabamisad, dRis wesrigSi dgeba
am muxlebis Rrma da safuZvliani analizis saWiroeba rogorc qarTul materialur da
saproceso kanonmdeblobaze, ise saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos samosamarTlo
samarTlze dayrdnobiT.

2. uflebis ganxorcieleba, rogorc xandazmulobis vadis
denis Sewyvetis winapiroba
zogadad, samoqalaqo urTierTobaTa regulirebisaTvis didi mniSvneloba eniWeba
imis gansazRvras, Tu rodis wydeba xandazmulobis vadis dena.13
Tb., 2011, gv. 17; WeWelaSvili z., saxelSekrulebo samarTali (SedarebiT-samarTlebrivi kvleva ZiriTadad
qarTuli samarTlis safuZvelze), gamomc. `bona kauza”, Tb., 2010, gv. 23; Todua m., vilemsi h., valdebulebiTi samarTali, saqarTvelos axalgazrda iuristTa asociacia, Tb., 2006, gv. 19; Wanturia l., saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni mesame, valdebulebiTi samarTali, zogadi nawili, muxli 316,
gamomc. `samarTali”, Tb., 2001, gv. 39.
8. Wanturia l.: samoqalaqo samarTlis zogadi nawili, gv. 122; axvlediani z., saqarTvelos��������
�������������������
samoqa�������
laqo kodeqsis komentari, muxli 128, gv. 317; ZlieriSvili z., xandazmulobis���������������������
����������������������������������
vadebis�������������
��������������������
gavlena�����
������������
sar����
Celze, Tsu gamomcemloba, Tb., 1997, gv. 11.
9. ix. biolingi h., lutringhausi p.: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis calkeuli moTxovnis safuZvlebis
sistemuri analizi, gamomc. `siesta“, Tb., 2009 w., gv. 86; boelingi h., Wanturia l.:samoqalaqo saqmeebze
sasamarTlo��������������������������������������������������������������������������������������������
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. 170; am����������������
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sakiTxTan������
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daka�����
vSirebiT�������������������������������������������������������������������������������������
aseve�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
ix����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
. saqarTvelos���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
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gad samoqalaqo da administraciuli samarTlis sferoSi SemuSavebuli rekomendaciebi da samoqalaqo
samarTlis sakiTxebze saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos erTgvarovani praqtika, Tb., 2011, gv. 39-40,
xelmisawvdomia <http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/rekomenda-samoqadmin.pdf>.
10. hencSeli s.: samoqalaqo kazusebis damuSavebis meTodika, gamomc. `siesta~, Tb., 2009, gv. 91.
11. Wanturia l.: samoqalaqo samarTlis zogadi nawili, gv. 126.
12. aRsaniSnavia, rom gansaxilveli normebi awesrigeben sasarCelo moTxovnis xandazmulobasTan da ara
saproceso������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
vadebTan���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
dakavSirebul��������������������������������������������������������������������
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. ��������������������������������������������������������
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saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos samoqalaqo saqmeTa palatis 2012 wlis 21 maisis #as-501-474-2012 ganCineba.
13. kobaxiZe a.: samoqalaqo samarTali, I, zogadi nawili, gamomc. `saqarTvelos macne”, Tb., 2001, gv. 373.
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samoqalaqo kodeqsis 138-e muxlis safuZvelze SeiZleba iTqvas, rom `Tu ufleba
raime formiT ganxorcielda, xandazmulobis vadis dena Sewydeba.”14
uflebis ganxorcieleba xandazmulobis vadis denis Sewyvetas imitom iwvevs, rom
xandazmuloba uflebis iZulebiT ganxorcielebis gamomricxvel garemoebas warmoadgens.15
xandazmulobis vadis dasasruli ukavSirdeba piris mier sasamarTloSi sarCelis
Setanas. am SemTxvevaSi mniSvnelovania misi neba, rac sarCelis wardgenaSi gamoixateba. amdenad, xandazmulobis vadis bolo moments gansazRvravs piris nebis gamovlena,
daicvas Tavisi ufleba sasamarTlo wesiT.16
samoqalaqo kodeqsis 138-e muxli xandazmulobis vadis denis Sewyvetas ukavSirebs
sarCelis Setanas moTxovnis dasakmayofileblad an dasadgenad, anda sasamarTlosadmi gancxadebiT mimarTvas moTxovnis arsebobis Sesaxeb. ra xdeba maSin, Tu piri
mimarTavs ara sasamarTlos, aramed arbitraJs? zogadad, rogorc samecniero literaturaSi miuTiTeben, saarbitraJo ganxilvis dawyeba mxolod maSin SeiZleba gaxdes xandazmulobis vadis Sewyvetis safuZveli, Tu gamosayenebeli samarTali amas
iTvaliswinebs.17 marTalia, samoqalaqo kodeqsSi amgvari Canaweri ar gvxvdeba, Tumca, gasaziarebelia uzenaesi sasamarTlos midgoma, romelmac, saqarTvelos samoqalaqo saproceso kodeqsis pirveli muxlisa da me-12 muxlis Sesabamisad, ganmarta,
rom samoqalaqo sarCeli ganxilvisaTvis kompetentur organos warmoadgens rogorc
sasamarTlo, ise arbitraJi, mxareTa aseTi nebis arsebobis SemTxvevaSi. marTalia,
saqarTveloSi samarTalwarmoeba xorcieldeba saerTo sasamarTloebis meSveobiT,
magram `arbitraJis Sesaxeb“ kanonis miRebiT saxelmwifo uzrunvelyofs samarTalwarmoebis alternatiul saSualebas. amdenad, piris mier saarbitraJo pretenziis
wardgena gamoiwvevs Sesabamisi moTxovnis xandazmulobis vadis denis Sewyvetas.18 amdenad, samarTlebrivi sistema saSualebas aZlevs kreditors, ganaxorcielos Tavisi
moTxovna movalis mimarT saxelmwifos daxmarebiT, kerZod, sasamarTloSi sasarCelo
warmoebiT an arbitraJis meSveobiT.19
marTalia, sarCelis Setana xandazmulobis vadis denis Sewyvetas iwvevs, Tumca,
mxedvelobaSia misaRebi, xom ar gvaqvs saqme samoqalaqo kodeqsis 476-e muxliT gaTvaliswinebul SemTxvevasTan. kerZod, am normis mixedviT, erT-erTi solidaruli movalis mimarT xandazmulobis vadis Sewyvetas ara aqvs Zala sxva movaleTa mimarT, rac
gulisxmobs imas, rom xandazmulobis vadis gamoTvla TiToeul solidarul movalesTan mimarTebiT cal-calke unda moxdes. magaliTad, kompaniebi – a, b da g arian
14. Энгельман И.Е.: О давности по русскому гражданскому праву: Историко-догматическое исследование, изд. „Сенатская типография”, СПб., 1901, C. 15, xelmisawvdomia <http://oldbook.megacampus.com/
files/course/0836_Engeljman_O%20davnosty.pdf>.
15. ix. biWia S.: xandazmuloba sisxlis samarTalSi, Tsu gamomcemloba, Tb., 2010, gv. 46, xelmisawvdomia
<http://www.press.tsu.ge/GEO/internet/disertaciebi/xandazmuloba%20disertacia.pdf>.
16. iqve, gv. 158-159.
17. Berger K.P:, Private Dispute Resolution in International Business: Negotiation, Mediation, Arbitration, Volume I: Case Study, Kluwer Law International, 2006, p. 346, cit.: cercvaZe g., saerTaSoriso arbitraJi
(SedarebiTi analizi), gamomc. `bona kauza”, Tb., 2009, gv. 199. amgvar winapirobas iTvaliswinebs, magaliTad, germaniis samoqalaqo kodeqsis 204-e paragrafi; saerTaSoriso komerciul xelSekrulebaTa
principebis (UNIDROIT) me-10.6 muxli.
18. �����������������������������������������������������������������������������������������
ix. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos samoqalaqo saqmeTa palatis 2012 wlis 23 ianvris #as1728-1710-2011 ganCineba.
19. Brox/Walker, Allgemeines Schuldrecht, 32. Auflage, Verlag C.H. Beck, München, 2007, S. 14, cit.: mariamiZe
g.: valdebulebiTi samarTali, zogadi nawili, I nawili, I gamocema, gamomc. `raizi“, Tb., 2011, gv. 17.

64

uflebamosili piris sasamarTlosadmi mimarTvis gavlena sasarCelo xandazmulobaze

Tanamovaleebi da Tanamopasuxeebi, xolo mosarCelea banki d. sasamarTlo ganxilvis
dros samive mopasuxem miuTiTa xandazmulobaze. rogorc dadginda, ori movalis
mimarT moTxovna marTlac xandazmuli iyo, xolo mesamis mimarT banks adre hqonia
sarCeli wardgenili, rac imas niSnavs, rom samoqalaqo kodeqsis 138-e muxlidan gamomdinare, adgili hqonda sasarCelo xandazmulobis vadis denis Sewyvetas, Sesabamisad, bankis moTxovna mesame movalis mimarT namdvili iyo.20

3. sarCelis wardgeniT xandazmulobis vadis denis Sewyvetis Taviseburebani
rogorc zemoT aRiniSna, sarCelis Setana xandazmulobis vadis denis Sewyvetis
safuZvelia. kanonis es danawesi ganmartebas saWiroebs. kerZod, rodesac procesi
normalurad mimdinareobs da sruldeba sasamarTlos gadawyvetilebiT, sakiTxi xandazmulobis vadis Sesaxeb saerTod aRar dgas dRis wesrigSi, magram calkeul SemTxvevaSi21 xandazmulobis vadis denis Sewyvetas didi mniSvneloba eniWeba. magaliTad,
im SemTxvevaSi, rodesac gadauwyveteli rCeba zogierTi moTxovna da saWiro xdeba
axali sarCelis Setana.22
ra xdeba im SemTxvevaSi, Tu mosarCele sasarCelo gancxadebas fostis meSveobiT
gaagzavnis, es ukanaskneli ki mas dakargavs? zogierTi avtori Tvlis, rom Tu mosarCeles Senaxuli aqvs safosto qviTari, romelic adasturebs fostisaTvis sasarCelo
gancxadebis gadacemas, mas sarCelis warsadgenad xandazmulobis axali vada eqneba.23
am sakiTxTan dakavSirebiT gasaziarebelia saapelacio sasamarTlos pozicia, romelmac samoqalaqo kodeqsis 140-e muxlis meore nawilsa da 138-e muxlze miTiTebiT
ganmarta, rom xandazmulobis vadis denis SewyvetisaTvis uflebamosilma pirma unda
mimarTos sasamarTlos da unda scados Tavisi moTxovnis dakmayofileba. imisaTvis,
rom arsebobdes sasamarTlos meSveobiT moTxovnis dakmayofilebis SesaZlebloba,
sarCeli an gancxadeba sasamarTlos warmoebaSi unda iyos, e.i. xandazmulobis vadas
wyvets uflebamosili piris mxolod iseTi gancxadeba, romelsac sasamarTlo warmoebaSi miiRebs.2423 amdenad, xandazmulobis vadis Sewyvetis momentad unda CaiTvalos
sasamarTlos mier samoqalaqosamarTlebrivi normebis darRvevisa da damrRvevis
Sesaxeb informaciis miReba.2524
sarCelis Setana yovelTvis rodi iwvevs xandazmulobis vadis denis Sewyvetas. kanonmdebeli calsaxad miuTiTebs, rom vadis dena wydeba, Tu sarCels Seitans ufleba20. magaliTi moyvanilia wignidan: Todua m., vilemsi h.: valdebulebiTi samarTali, saqarTvelos axalgazrda iuristTa asociacia, Tb., 2006 w., gv. 21.
21. magaliTisaTvis, aRiarebiTi sarCelis aRZvra iqneba xandazmulobis vadis denis Sewyvetis safuZveli da pirs eqneba axali vada mikuTvnebiTi sarCelis Sesatanad; aseve, vTqvaT, Tu zianis moculoba
davas iwvevs, xolo eqspertizas garkveuli dro sWirdeba, pirs SeuZlia, moiTxovos faqtis dadastureba. am SemTxvevaSi sasamarTlo, samoqalaqo saproceso kodeqsis 246-e muxlidan gamomdinare,
gamoitans winaswar gadawyvetilebas, rom mosarCeles konkretuli mopasuxis mimarT aqvs moTxovnis
ufleba. es gamoiwvevs xandazmulobis vadis denis Sewyvetas da mosarCeles zianis moculobis dasadgenad saerTo xandazmulobis vada eqneba.
22. ix. axvlediani z.: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, muxli 138, gv. 331; Новицкий И.Б.,
Сделки. Исковая давность, Госюриздат, М., 1954, С. 190-191.
23. Новицкий
��������������
И.Б., Сделки. Исковая давность, С. 191.
24. ix. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos samoqalaqo, samewarmeo da gakotrebis saqmeTa palatis
2007 wlis 19 noembris #as-271-601-07 ganCineba.
25. ix. biWia S.: dasax. naSromi, gv. 159.
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mosili piri.26 amrigad, vadis denis Sewyvetas gamoiwvevs mxolod iseTi sarCeli, romelic wardgenilia saTanado mosarCelis mier saTanado mopasuxis mimarT. amitom Tu
kreditori Tavis moTxovnis uflebas sxva pirs dauTmobs da amis miuxedavad mainc
waradgens sarCels movalis mimarT, amgvari sarCeli ar Sewyvets xandazmulobis vadis denas imdenad, ramdenadac igi wardgenilia im piris mier, romelic aRar warmoadgens uflebamosil pirs.27 amgvarad gadawydeba sakiTxi im SemTxvevaSic, rodesac
saxeze gvaqvs moTxovna nivTis mesakuTrisaTvis zianis anazRaurebis Taobaze, Tuki
aseT sarCels waradgens nivTis faqtobrivi mflobeli mesakuTris mier miniWebuli
uflebamosilebis gareSe.28
analogiurad ar Sewyvets vadis denas sarCelis wardgena ara uSualod saTanado
mopasuxis, aramed sxva piris mimarT, Tundac erTi da imave moTxovnis arsebobis SemTxvevaSi. magaliTad, tvirTis mimRebma Tavdapirvelad sarCeliT mimarTa tvirTis
gamgzavns, tvirTis danaklisidan gamomdinare zianis anazRaurebis moTxovniT, xolo
Semdeg (ise, rom ar miuRia dakmayofileba am sarCelidan gamomdinare) waradgina igive
sarCeli gadamzidvelis winaaRmdeg.29
sainteresoa, rodesac piri sasamarTlos mimarTavs sarCelis uzrunvelyofis
RonisZiebis gamoyenebis moTxovniT da am momentisaTvis mas ewureba xandazmulobis vada, moxdeba Tu ara am vadis denis Sewyveta? sasamarTlo praqtikiT es SemTxveva ar warmoadgens Sewyvetis safuZvels. erT-erT saqmeze uzenaesma sasamarTlom
samoqalaqo kodeqsis 138-e muxlze miTiTebiT ganmarta, rom gancxadeba sarCelis
uzrunvelyofis RonisZiebis gatarebis Taobaze ver iqneba miCneuli am normiT gaTvaliswinebul gancxadebad. amgvari gancxadebis wardgenisas sasamarTlos unda gaaCndes SesaZlebloba, imsjelos da arsebiTad gadawyvitos sadavo sakiTxi. garda amisa,
xandazmulobis vadis denas uflebamosili piris iseTi gancxadeba wyvets, romelic
eqvemdebareba sasamarTlo warmoebaSi miRebas. sasamarTlom aRniSna, rom gancxadeba
zemoT moyvanil kriteriumebs rom akmayofilebdes, igi unda emsaxurebodes uflebis
dadgenas an dacvas. sarCelis uzrunvelyofis mizani ki mdgomareobs mosarCelisaTvis imgvari winapirobis SeqmnaSi, rom, sarCelis dakmayofilebis SemTxvevaSi, yovelgvari dabrkolebis gareSe, moxdes sasamarTlo gadawyvetilebis realizacia da misi
efeqturi aRsruleba, e.i. ukve dadgenili uflebis ganxorcieleba.30
sadavo SeiZleba iyos, gamoiwvevs Tu ara xandazmulobis vadis denis Sewyvetas
sarCelis Setana, Tu sasamarTlo daadgens, rom saqme Tavis gansjadobas ar ganekuTvneba. rogorc literaturaSi miuTiTeben, aragansjad sasamarTloSi sarCelis
wardgena, zogadi wesis Tanaxmad, xandazmulobis vadis denis Sewyvetas ar iwvevs.31
Tumca, gasaziarebelia mosazreba, rom Tu sasamarTlo miiRebs sarCels warmoebaSi
da Semdgom gamoarkvevs, rom sarCeli wardgenilia aragansjad sasamarTloSi, maSin
vada Sewyvetilad unda CaiTvalos imdenad, ramdenadac sasamarTlom am SemTxvevaSi
an unda ganixilos saqme, an unda gadasces igi gansaxilvelad gansjad sasamarTlos.32
26. axvlediani z.: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, muxli 138, gv. 331.
27. Новицкий
��������������
И.Б.: Сделки. Исковая давность, С. 191.
28. iqve.
29.�iqve.
30. ix. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos samoqalaqo saqmeTa palatis 2011 wlis 4 aprilis #as71-62-2011 ganCineba.
31. Абрамов
���������������������������������������������������������
С.Н., Исковая давность: �������������������������
Юриздат, М., 1946, С. 21. Sead. Новицкий И.Б., Сделки. Исковая
давность, С. 193.
32. Абрамов
�������������
С.Н.: dasax. naSromi, С. 22.

66

uflebamosili piris sasamarTlosadmi mimarTvis gavlena sasarCelo xandazmulobaze

sxva sakiTxia, Tu sarCeli wardgenilia gansjad sasamarTloSi, magram sasamarTlo ar
miiRebs sarCels warmoebaSi. aseT viTarebaSi sasarCelo xandazmulobis vada ar wydeba.
kanonis moTxovnaTa dacvis gareSe sarCelis Setanis SemTxvevaSi sasamarTlo gamoaqvs
xarvezis Sesaxeb ganCineba da mosarCeles uniSnavs vadas mis Sesavsebad. Tu mosarCele
daniSnul vadaSi Seavsebs ganCinebaSi miTiTebul xarvezs, sasamarTlo gamoitans ganCinebas sarCelis warmoebaSi miRebis Sesaxeb; winaaRmdeg SemTxvevaSi sasamarTlo gamoitans ganCinebas sarCelis warmoebaSi miRebaze uaris Tqmisa da mosarCelisaTvis misi
dabrunebis Taobaze, ra drosac sarCeli ar CaiTvleba wardgenilad da xandazmulobis
vadis dena ar Sewydeba.33 xandazmulobis vadis denis Sewyvetis momentad iTvleba ara
xarvezis Sevsebis, aramed sasamarTloSi sarCelis faqtobrivad Setanis dRe, miuxedavad imisa, rom igi umoZraod iyo datovebuli garkveuli xnis ganmavlobaSi.34

4. sarCelze uaris Tqmisa da sarCelis ganuxilvelad datovebis zegavlena
xandazmulobis vadis denaze
marTalia, kanonmdebeli xandazmulobis vadis denis Sewyvetis safuZvlad adgens
sarCelis Setanas sasamarTloSi, ra drosac xandazmulobis vadis denis Sewyveta grZeldeba sarCelis Setanidan sasamarTlos gadawyvetilebis kanonier ZalaSi Sesvlamde an procesis sxvagvarad dasrulebamde (samoqalaqo kodeqsis 139-e muxli), Tumca
sarCelis Setana yovelTvis ar iwvevs xandazmulobis vadis Sewyvetas. samoqalaqo kodeqsis 140-e muxlis pirveli nawili miuTiTebs, rom Tu mosarCele uars ityvis sarCelze, an sarCeli ganuxilvelad iqneba datovebuli, xandazmulobis vada ar CaiTvleba
Sewyvetilad.35 uzenaesi sasamarTlos mosazrebiT, gansaxilvel muxlSi yuradReba
gasamaxvilebelia sarCelze uaris Tqmisa da sarCelis ganuxilvelad datovebis procesualur Taviseburebaze, kerZod, miTiTebuli norma gansazRvravs mosarCelis mier
sasamarTloSi aRZruli sarCelze uaris Tqmisa da sasamarTlos mier sarCelis ganuxilvelad datovebis Sedegebs, e.i. Tu ra gavlena SeiZleba moaxdinos procesualuri
valdebulebis ganuxorcieleblobam mosarCelis materialursamarTlebrivi uflebis sasamarTlo wesiT dacvis moTxovnaze.36
rogorc komentatorul literaturaSi miuTiTeben, sarCelze uaris Tqma SeiZleba
gamoixatos mosarCelis mier sarCelis ukan gamoxmobaSi an mosamzadebel sxdomaze
masze uaris TqmaSi; sarCelze uaris Tqmad CaiTvleba, aseve, mxareTa morigeba.37
rac Seexeba sarCelis ganuxilvelad datovebas, erT-erT saqmesTan dakavSirebiT
palatam ganmarta, rom masSi ar igulisxmeba procesualursamarTlebrivi safuZvliT
(samoqalaqo saproceso kodeqsis 275-e muxli) sarCelze gadawyvetilebis miReba, aramed es norma sarCelis ganuxilvelad datovebaSi moiazrebs iseT SemTxvevas, rodesac
sarCeli ar iqna arsebiTad ganxiluli, rac saproceso kodeqsis mixedviT, ukavSirde33. Новицкий
����������������������������������������
И.Б.: Сделки. Исковая давность, С. 192.
34. Абрамов
��������������
С.Н.: dasax. naSromi, С. 22.
35. analogiuri Sinaarisis norma gvxvdeba saqarTvelos samoqalaqo saproceso kodeqsSic. kerZod,
277-�������������������������������������������������������������������������������������������
e������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
muxlis�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
mixedviT��������������������������������������������������������������������������
, ������������������������������������������������������������������������
sarCelis����������������������������������������������������������������
(��������������������������������������������������������������
gancxadebis���������������������������������������������������
) �������������������������������������������������
ganuxilvelad�������������������������������������
������������������������������������
datovebis���������������������������
��������������������������
SemTxvevaSi���������������
��������������
sasarCelo�����
����
xandazmulobis������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
vada�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
ar����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
Sewydeba�������������������������������������������������������������
. �����������������������������������������������������������
ramdenadac�������������������������������������������������
������������������������������������������������
xandazmulobis�����������������������������������
����������������������������������
sakiTxi���������������������������
��������������������������
materialuri���������������
��������������
samarTlis�����
����
kuTvnilebaa, saproceso kodeqsis es norma materialursamarTlebrivi Sinaarsis matarebelia.
36. ix. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos samoqalaqo, samewarmeo da gakotrebis saqmeTa palatis
2005 wlis 5 dekembris #as-457-791-05 ganCineba.
37. ix. axvlediani z.: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, muxli 140, gv. 334. aseve ix.
Новицкий И.Б., Сделки. Исковая давность, С. 191.
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ba sarCelis warmoebaSi miRebaze uaris Tqmas an sarCelis ganuxilvelad datovebas.38
Sesabamisad, kanonmdebeli 140-e muxlis pirveli nawilSi sarCelis ganuxilvelad datovebaSi moiazrebs yvela im saproceso normas, romelic sarCelis ganuxilvelad
datovebis winapirobebs adgens.39
samoqalaqo kodeqsis 140-e muxlis pirveli nawilSi mocemuli wesidan gamonakliss
iTvaliswinebs amave muxlis me-2 nawili. kerZod, am normis Tanaxmad, axali sarCelis
6 Tvis ganmavlobaSi wardgenis SemTxvevaSi xandazmulobis vadis dena Sewyvetilad
iTvleba pirveli sarCelis Setanidan. maSasadame, mosarCeles ar erTmeva ufleba,
kanoniT dadgenil vadaSi (da ara sarCelis Setanis Semdeg darCenil droSi) xelaxla
Seitanos sarCeli saerTo wesis dacviT.40 erT-erT davasTan dakavSirebiT sasamarTloSi ramdenimejer iyo Setanili sarCeli, romelic datovebul iqna ganuxilvelad. yoveli momdevno sarCelis wardgena xdeboda wina sarCelis ganuxilvelad
datovebidan 6 Tvian vadaSi, Sesabamisad, xandazmulobis vada Sewyvetilad CaiTvala
pirveli sarCelis Setanidan.41 yuradReba unda mieqces im garemoebas, rom `axal
sarCelSi“ igulisxmeba sarCeli, romelic Seexeba davas imave mxareebs Soris, imave
saganze da imave safuZvliT. magaliTisaTvis, erT-erT saqmeze xelmeored wardgenili sarCeli imave mxareebs Soris da imave saganze mimarTul sasarCelo gancxadebas warmoadgenda, magram am sarCelis safuZveli pirveli sasarCelo gancxadebis
safuZvlisagan gansxvavdeboda, ris gamoc xandazmulobis vadis dena Sewyvetilad
ar CaiTvala.42
amrigad, imisaTvis, rom 6 Tvis ganmavlobaSi axali sarCelis wardgenam gamoiwvios
xandazmulobis vadis denis Sewyveta, saxeze unda gvqondes saqmis warmoebis Sewyvetis
an sarCelis ganuxilvelad datovebis ganCineba. mesame SemTxvevas warmoadgens sarCelis miRebaze uaris Tqma (samoqalaqo saproceso kodeqsis 186-e muxli), ra drosac
es wesi ar gamoiyeneba, Tumca saproceso kanonmdebloba iTvaliswinebs erT gamonakliss. kerZod, samoqalaqo saproceso kodeqsis 187-e muxlis me-2 nawilis meore
winadadebis mixedviT, Tu sarCelis miRebaze uaris Tqmis safuZveli gamovlindeba am
sarCelis warmoebaSi miRebis Semdeg, maSin imis mixedviT, Tu rogoria es safuZveli,
sasamarTlo Sewyvets saqmis warmoebas an sarCels ganuxilvelad datovebs. Sesabamisad, vinaidan am SemTxvevaSi saxeze gveqneba saqmis warmoebis Sewyvetis an sarCelis
ganuxilvelad datovebis ganCineba, 6 Tvis vadaSi mosarCelis mier axali sarCelis
wardgena Sewyvets xandazmulobis vadis denas Tavdapirveli sarCelis Setanidan.

5. daskvnis nacvlad
mocemuli statiis farglebSi xandazmulobis erTi konkretuli aspeqtis warmoCena kidev erTxel naTlad adasturebs am institutis mniSvnelobas samoqalaqo
samarTlisaTvis. Sesabamisad, naSromis mizani iyo sasamarTlosadmi mimarTvis gziT
38. ix. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos samoqalaqo saqmeTa palatis 2011 wlis 9 ivnisis #as-495469-2011 ganCineba.
39. saubaria saqarTvelos samoqalaqo saproceso kodeqsis 71-e, 831-e, 187-e, 229-e, 275-e, 278-e, 281-e
da 447-e muxlebze.
40. Новицкий
��������������
И.Б.: Сделки. Исковая давность, С. 190.
41. ix. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos samoqalaqo, samewarmeo da gakotrebis saqmeTa palatis
2004 wlis 14 seqtembris #as-454-734-04 ganCineba.
42. ix. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos samoqalaqo, samewarmeo da gakotrebis saqmeTa palatis
2008 wlis 7 noembris #as-346-598-08 ganCineba.
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xandazmulobis vadis denis SewyvetasTan dakavSirebuli Teoriuli da praqtikuli
mniSvnelobis sakiTxebis ganxilva.
zogadad, xandazmulobasTan dakavSirebuli problematikis kvlevisas saWiroa rogorc materialuri da saproceso kanonmdeblobis Sesabamisi normebis urTierTkavSiris danaxva, ise sasamarTlo praqtikis analizi. amdenad, naSromSi iyo mcdeloba,
konkretul sakiTxebTan mimarTebiT ganxiluli yofiliyo saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos samosamarTlo samarTali.
dabolos, unda aRiniSnos, rom statiaSi dasmul zogierT sakiTxze dRemde ar arsebobs erTiani pozicia mecnierebasa Tu praqtikaSi, amdenad, imeds gamovTqvam, rom
mkvlevarebs samomavlod gauCndebaT interesi, ikvlion xandazmulobis institutTan
dakavSirebuli konkretuli problemebi.
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keTilsindisieri SemZenis instituti uZrav
qonebaze sakuTrebis SeZenisas mesakuTris nebis
ararsebobis SemTxvevaSi — kanonmdeblobisa da
sasamarTlo praqtikis analizi
Sesavali
uZravi qonebis SemZenis samarTlebrivi mdgomareoba saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis (SemdgomSi - ssk) regulirebis sferoSia moqceuli. ssk-is 183-e muxlis pirveli nawilis Tanaxmad, uZravi nivTis SesaZenad aucilebelia garigebis werilobiTi
formiT dadeba da sakuTrebis uflebis registracia sajaro reestrSi. 185-e muxli
ki SemZenis interesebis dacvis farglebs adgens: `SemZenis interesebidan gamomdinare, gamsxvisebeli iTvleba mesakuTred, Tu igi aseTad aris registrirebuli sajaro
reestrSi, garda im SemTxvevebisa, roca SemZenma icoda, rom gamsxvisebeli ar iyo
mesakuTre.“ samoqalaqo kodeqsis am danawesidan gamomdinareobs, rom SemZeni gaxdeba nivTis mesakuTre, Tu igi reestris Canaweris safuZvelze SeiZens uZrav nivTs da
ar eqneba informacia Canaweris usworobis Sesaxeb. muxli pirdapir ar adgens, rom
aseT SemTxvevaSi SemZeni keTilsindisieria, magram amgvari Canaweri sxva araferia,
Tu ara SeZenis keTilsindisierebisaTvis dadgenili standarti. ssk-is 187-e muxlis
pirveli nawilis mixedviT: „keTilsindisierad ar CaiTvleba SemZeni Tu man icoda an
unda scodnoda, rom nivTis gamsxvisebeli ar iyo mesakuTre.“ 187-e muxlSi uSualod
termini „keTilsindisieri”-a gamoyenebuli, romelic ar gvxvdeba 185 muxlSi, Tumca
orivegan aqcenti codnazea gakeTebuli, rac pirdapir ukavSirdeba keTilsindisierebas. keTilsindisierebis Sefasebisas unda vixelmZRvaneloT SemZenis mier faqtebis
gacnobierebis SesaZleblobiT2. Tu SemZens gaaCnia codna uflebis xarvezis Sesaxeb,
igi ver iqneba keTilsindisieri. 185-e muxlis regulireba ufro Sorsac midis da
SemZenis keTilsindisierebas uSualod ukavSirebs mesakuTreobas. swored, keTilsindisierebaa uZravi nivTis mesakuTred yofnis garanti. amgvarad, samoqalaqo kodeqsi
uZravi nivTis SemZenis interesebs icavs mxolod maSin, Tu igi keTilsindisieria.
185-e muxli SeZenis keTilsindisierebas sajaro reestrze damokidebuls xdis.
es midgoma srul TanxvedraSi modis ssk-is 312-e muxlis regulirebasTan, romelic
sajaro reestris monacemTa mimarT utyuarobisa da sisrulis prezumfcias awesebs. rac Seexeba prezumfciis moqmedebis farglebs, amave muxlis meore nawiliT
dadgenilia: `im piris sasargeblod, romelic garigebis safuZvelze sxva pirisagan
iZens romelime uflebas da es ufleba gamsxviseblis saxelze iyo reestrSi re1. ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis me-6 semestris studenti;
2. saqarTvelos uzenaes sasamarTloSi mosamarTleTa regularuli Sexvedrebis Sedegad samoqalaqo
da administraciuli samarTlis sferoSi SemuSavebuli rekomendaciebi da samoqalaqo samarTlis
sakiTxebze saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos erTgvarovani praqtika, 2011, 72.
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gistrirebuli, reestris Canaweri iTvleba sworad, garda im SemTxvevebisa, roca
am Canaweris sawinaaRmdegod Setanilia saCivari, an SemZenma icoda, rom Canaweri
uzustoa.“ 185-e da 312-e muxlebis regulirebidan gamomdinareobs, rom reestris
xarveziani Canaweris arsebobis SemTxvevaSic ki uZravi nivTis SemZeni gaxdeba mesakuTre, Tu igi keTilsindisieria da reestris Canaweris winaaRmdeg saCivari ar
aris Setanili.
imis gaTvaliswinebiT, rom saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi uZrav nivTze sakuTrebis uflebis warmoSobas swored sajaro reestrSi registracias ukavSirebs, reestris
CanawerisaTvis primatis miniWeba sruliad marTebulia. Tumca, Cndeba kiTxva: ra elis
im pirs, romelmac kanonis yvela wesis dacviT SeiZina uZravi nivTi, magram Semdeg es
nivTi misi nebis gareSe gasxvisda da SemZeni keTilsindisieria? saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi Tavdapirvel mesakuTres uSualod ar exeba, Sesabamisad, misi bedi imazea
damokidebuli darCeba Tu ara nivTi SemZens. kodeqsis regulirebiT ki, nivTi SemZens
rCeba, Tu igi keTilsindisieria da reestris monacemebze dayrdnobiT, registrirebuli mesakuTrisagan SeiZina nivTi. aqedan gamomdinare, piri, romelic uZravi nivTis
kanonieri mesakuTrea am uflebas dakargavs, Tu nivTi misi nebis gareSe keTilsindisier SemZenze gasxvisda. saqarTvelos konstituciis 21-e muxlis Tanaxmad, sakuTrebis
ufleba aRiarebuli da xelSeuvalia. sainteresoa, Tu ratom uSvebs samoqalaqo kodeqsi sakuTrebis uflebis Selaxvas, Tanac ise, rom mesakuTres aranairi kompensacia ar
eZleva? ra ganapirobebs keTilsindisieri SemZenis dacvis aseT maRal standarts? am
kiTxvebze pasuxis gasacemad da imisaTvis, rom qarTuli kanonmdeblobaSi keTilsindisieri SemZenis dacvis miznebi da mizezebi ukeT Sefasdes, aucilebelia ganxilul
da gaanalizebul iqnes qarTuli sasamarTlo praqtika. swored qarTuli sasamarTlo
praqtikis analizis Sedegad warmoCndeba aris Tu ara kanonmdeblobaSi xarvezebi, rac
garkveuli samarTlebrivi daskvnebis gamotanis SesaZleblobas Seqmnis da praqtikaSi
arsebuli problemebis gaanalizeba-gadaWris gzas gviCvenebs.

sasamarTlo praqtikis analizi
keTilsindisieri SemZenis interesebis dacvasTan dakavSirebiT qarTul sasamarTloebis mier sakmaod bevri gadawyvetilebaa miRebuli, arsebobs uzenaesi sasamarTlos
mier dadgenili erTgvarovani praqtikac. arc Tu ise didi xnis win qarTulma sasamarTloebma ganixiles sakmaod rTuli saqme. sirTule imaSia, rom mocemuli faqtobrivi garemoebebis Sefaseba moqmedi kanonmdeblobis safuZvelze srulyofilad ver xerxdeba
da kiTxvis niSnebs aCens. kargi iqneba, Tu erTgvarovani praqtikis ganxilva swored am
saqmeze mocemul samarTlebriv ganmartebebTan mimarTebiT moxdeba.
saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos samoqalaqo saqmeTa palatis 2012 wlis 25 ianvris gadawyvetileba saqmeze Nas-1244-1267-2011
davis sagani – xelSekrulebis baTilad cnoba, uZravi nivTis mikuTvneba

1. saqmis garemoebani
o. n.-m sarCeli aRZra sasamarTloSi n. l.-is, n. c.-is, m. g.-is, T. s.-isa da j. T.-is
mimarT. pirveli instanciis sasamarTlom saqme warmoebaSi miiRo da daadgina faqtobrivi garemoebebi, rac zemdgomi instanciebis mierac iqna gaziarebuli.
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dadginda, rom qalaq TbilisSi mdebare sacxovrebeli bina 1992 wlidan privatizaciis safuZvelze iricxeboda o. n.-is saxelze da sajaro reestrSi mis saxelze
kanonierad daregistrirda 2005 wels. 2008 wels o. n.-m sakuTrebaSi arsebuli sacxovrebeli bina miaqirava n. c-s. xelSekrulebis dadebis Semdeg n. c.-m gaayalba
gardacvlili mamis – i. c.-is piradobis mowmoba. mamis piradobis mowmobaSi n. c.-m
moaTavsa Tavisi fotosuraTi da Secvala mamis dabadebis TariRi Tavisi dabadebis
TariRiT. aman saSualeba misca n. c.-is emoqmeda gardacvlili mamis, i. c.-is saxeliT.
n. c.-m daamzada yalbi sanotaro aqti, i. c.-sa da o. n.-s Soris uZravi qonebis nasyidobis xelSekruleba o. n.-s uZrav qonebaze, romelic daaTariRa 2006 wlis 8 TebervliT.
analogiurad daamzada yalbi sanotaro aqti – uZravi qonebis damatebiTi nasyidobis
xelSekruleba, daTariRebuli 2008 wlis 14 maisiT. Semdeg es xelSekrulebebi waradgina sajaro reestrSi da o. n.-is uZravi qoneba daaregistrira gardacvlili mamis i.
c.-is saxelze. i. c.-is saxelze daregistrirebuli bina n. c.-m datvirTa ipoTekiT m.
g.-is, j. T.-sa da T. s.-is sasargeblod, razec gaformda sesxisa da ipoTekis xelSekruleba. ipoTekis farglebSi TiToeuli pirisagan n.c.-m cal-calke miiRo garkveuli Tanxa.
2008 wlis 10 ivnisis nasyidobis xelSekrulebis safuZvelze, romelic
gaformda sajaro reestris erovnul saagentoSi, n. c.-m, i. c.-is saxeliT, TbilisSi,
mdebare sacxovrebeli bina mihyida n. l.-s 47 950 aSS dolarad da imave dRes gaformda SeTanxmeba, romliTac n. l-m ivaldebula ipoTekarebis: m. g.-is, j. T.-is da T. s.-is
valis gadaxda, ris Semdegac n. c.-i miimala.
n. c.-is mimarT aRZrul sisxlis samarTlis saqmeze Catarebuli eqspertizis daskvniT i. c.-sa da o. n.-s Soris dadebul xelSekrulebebze xelmowerebi o. n.-sa da
xelSekrulebis dammowmebel notariuss ar ekuTvnodaT, gayalbebuli iyo notariusis beWedic.
o. n.-m moiTxova gasxvisebuli uZravi qonebis dabruneba da n. c.-is mier gardacvlili mamis saxeliT dadebuli yvela xelSekrulebis gabaTileba.
Tbilisis saqalaqo sasamarTlos samoqalaqo saqmeTa kolegiis 2009 wlis 30 noembris gadawyvetilebiT o. n.-is sarCeli nawilobriv dakmayofilda, baTilad iqna cnobili o. n.-sa da i. c.-s Soris 2006 wlis 8 TebervliT gaformebuli nasyidobis xelSekruleba uZrav qonebaze. baTilad iqna cnobili o. n.-sa da i. c.-s Soris 2008 wlis 14
maisis TariRiT gaformebuli nasyidobis xelSekruleba danarCeni moTxovnebis dakmayofilebaze mosarCeles uari eTqva, Sesabamisad qoneba mesakuTres ar dabrunebia.
saqalaqo sasamarTlos gadawyvetileba saapelacio wesiT gaasaCivra o. n.-m, moiTxova ra misi gauqmeba sarCelis dakmayofilebaze uaris Tqmis nawilSi da sarCelis
sruli dakmayofileba. aRniSnulia, rom es saqme araerTxel iqna ganxiluli zemdgomi sasamarTloebis mier, magram ar aris informacia Tu ra gadawyvetilebebi iqna
miRebuli. saqmeSi mocemulia saapelacio sasamarTlos mxolod is gadawyvetileba,
romelic bolos iqna gasaCivrebuli mopasuxe n. g.-is mier. saapelacio sasamarTlos
gadawyvetilebaSi naxsenebia uzenaesi sasamarTlos 2011 wlis 31 ianvris ganCineba3 da
aRniSnulia, rom saapelacio sasamarTlo am ganCinebaSi arsebuli miTiTebidan gamomdinare gansazRvravs ganxilvis sagans.
uzenaesi sasamarTlos 2011 wlis 31 ianvris ganCinebidan irkveva, rom o. n.-is saCivari saapelacio palatam warmoebaSi miiRo, ar gaiziara pirveli instanciis mier dadgenili faqtobrivi garemoebebis samarTlebrivi Sefaseba sarCelis dakmayofilebaze
uaris Tqmis nawilSi da srulad daakmayofila o. n.-is sarCeli. saapelacio sasamarT3. saqmis nomeri: as-465-435-2010

72

keTilsindisieri SemZenis instituti uZrav qonebaze sakuTrebis SeZenisas mesakuTris nebis ararsebobis SemTxvevaSi

los gadawyvetileba mopasuxeebis mier gasaCivrda uzenaes sasamarTloSi, romelmac
gaauqma saapelacio sasamarTlos gadawyvetileba da Tavisi ganCinebiT saqme kvlav saapelacio palatas daubruna. aqedan gamomdinare, mocemul saqmeSi ganxilulia saapelacio sasamarTlos is gadawyvetileba romelic man saqmis dabrunebis Semdeg miiRo.
xelmeored ganxilvisas saapelacio palatam miuTiTa saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos 2011 wlis 31 ianvris ganCinebaze da ise daadgina ganxilvis sagani: 1) ipoTekis xelSekrulebis baTilad cnoba, 2)i. c-sa da n. l-s Soris dadebuli nasyidobis
xelSekrulebis baTilad cnoba. 3)o. n-s sakuTrebis uflebis aRdgena uZrav qonebaze.
sasamarTlom aRniSna, rom sadavo garigebebi dadebulia i. c.-is mier, romlis piradobis mowmobis aslidanac TvalnaTliv ikveTeba siyalbis kvali, kerZod, dabadebis TariRis gadakeTebis kvali TvalsaCinoa, amitomac ipoTekarebis da SemZen n. l.-is
moqmedebebi ver CaiTvleba gonivruli windaxedulobis farglebSi ganxorcielebulad. samarTlebrivi neba, romelic gamoavlina i. c.-m ar aris namdvili ewinaaRmdegeba sajaro wesrigs. sajaro reestrSi sadavo binaze registracia ganxorcielda n.
c-is mier piradobis mowmobis gayalbebiT da misi gardacvlili mamis saxelis gamoyenebiT. ararsebuli subieqtis ufleba registraciis Canaweris xarvezia, romelic ver
gamoricxavs iuridiuli fiqciis – sajaro reestris utyuarobisa da sisrulis prezumfciis arsebobas. magram aRniSnuli pirovneba realobaSi ar arsebobs. sasamarTlo ssk-is 312-e muxlis meore nawiliTa da 185-e muxliT ver moaxdens kvalifikacias,
vinaidan faqtobrivi garemoebebiT irkveva, rom reestrSi registrirebuli subieqti
i. c (gardacvlili) ar aris samoqalaqo kodeqsiT gaTvaliswinebul fizikur piri.
saqme exeba gamogonili pirovnebis registraciaunarian uflebas, romlis mimarTac
ar arsebobs utyuarobis prezumfciis damkvidrebuli praqtikis gamoyenebis samarTlebrivi winapirobebi. saapelacio sasamarTlom miiCnia rom, n. l-is moqmedeba ar
SeiZleba Sefasdes gonivruli windaxedulobis farglebSi ganxorcilebulad. n. l.-m
icoda ipoTekis xelSekrulebis arsebobis Sesaxeb. mxareebi SeTanxmdnen, rom sesxis
Tanxas ipoTekarebs gadauxdida n. l. mas SeeZlo, moeTxova gamsxviseblisagan komunaluri gadasaxadebis gadaxdis qviTrebi binaze ricxuli damatebiTi valdebulebebis
Tavidan acilebis mizniT, riTac gamoaSkaravebda, rom aRniSnul binaSi abonentad
komunalur gadasaxadebze iricxeboda ara reestrSi registrirebuli gamsxvisebli
aramed o. n.-i. cxadia, aseT SemTxvevaSi, uflebis naklis Tavidanve gamoaSkaraveba,
sirTules ar warmoadgenda, rac kidev erTxel xazs usvams im garemoebas, rom ar
arsebobs keTilsindisieri SemZeni, romlis uflebis dacvis mizansac emsaxureba iuridiuli fiqcia reestris Canawerebis mimarT. dasaxelebuli garemoeba gamoricxavs
prezumfciis moqmedebas da aRniSnuli faqtorebi miuTiTeben SemZenis arakeTilsindisierebaze.
477-e muxlis Tanaxmad nasyidobis xelSekrulebis dadeba SeuZlia saamisod uflebamosil pirs. kerZod, saxeze unda iyos mesakuTris nebis gamovlena. i. c gardacvlilia da igi ver gamoavlenda nebas. nasyidobis xelSekrulebis gaformebisas realurad moxda aranamdvili mesakuTre pirisa da myidvelis nebaTa Tanxvedra da sadavo
binis gasxviseba moxda aramesakuTris nebis gamovleniT. dairRva kanoniT dadgenili
sajaro wesrigi, kerZod, samoqalaqo kodeqsis 170-e, 477-e muxlebis danawesi, ris gamoc, es aris marTlsawinaaRmdego garigeba ssk-is 54-e muxlis Tanaxmad.
sasamarTlom miuTiTa samoqalaqo kodeqsis 50-e, 54-e da 61-e muxlebze da miiCnia,
rom am normaTa debulebebis gaTvaliswinebiT, ipoTekis xelSekrulebebisa da n. lsTan gaformebuli nasyidobis xelSekrulebebis baTilad cnobis safuZvlebi arseb73
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obs o. n-sa da i. c-is Soris dadebuli nasyidobis xelSekrulebebis baTilad cnobis
msgavsad, radgan sadavo xelSekrulebebic dadebul iqna mxaris nebis gamovlenis gareSe. sesxisa da ipoTekis xelSekruleba aseve daido bunebaSi ararsebul pirTan da
ipoTekiT daitvirTa misi bina. Sesabamisad o. n.-is unda daubrundes gasxvisebuli qoneba. saapelacio sasmarTlos es gadawyvetileba gasaCivrebul iqna uzenaes sasamarTloSi, im motiviT, rom mopasuxeebi moqmedebdnen keTilsindisierad da maT mimarT
unda emoqmeda sajaro reestris utyuarobisa da sisrulis prezumfcias.

2. uzenaesi sasamarTlos Sefaseba
sakasacio palatam miiCnia, rom saCivrebi dauSveblad unda iqnes cnobili. saapelacio sasamarTlom saqme ganixila arsebiTi procesualuri darRvevebis gareSe da
saqmeze arsebiTad swori gadawyvetileba miiRo.
uZravi qonebis gamsxvisebeli n. c. ar aris uZravi qonebis mesakuTre, xolo sajaro reestrSi mesakuTred registrirebuli piri - i. c. uZravi qonebis gankargvis
momentisaTvis gardacvlilia. xelSekrulebebi daido gardacvlil mesakuTresTan,
romelic registrirebuli iyo sajaro reestrSi. saapelacio sasamarTlom gadawyvetilebis dasabuTebisas marTebulad gaamaxvila yuradReba davis gadawyvetisaTvis
or mniSvnelovan sakiTxze: namdvilad unda CaiTvalos Tu ara i. c.-sa da kasatorebs
Soris warmoSobili valdebulebiT-samarTlebrivi urTierToba, da SeiZleba Tu ara
gamoyenebul iqnes keTilsindisierebis principi.
sakasacio palata miuTiTebs samoqalaqo kodeqsis 50-e muxlze, romlis mixedviTac, garigeba aris calmxrivi, ormxrivi an mravalmxrivi nebis gamovlena, romelic
mimarTulia samarTlebrivi urTierTobis warmoSobis, Secvlis an Sewyvetisaken. gardacvlil pirs ar SeuZlia gamoavlinos neba, aqedan gamomdinare, saxezea ucilod
baTili garigebebi. gansaxilvel SemTxvevaSi, kasatorebs i. c.-is nebis ararsebobis
gamo ar SeuZeniaT raime ufleba, xolo n. c.-i nebis gamovlenisas warmoadgenda arauflebamosil pirs, amasTan, sajaro reestris Canawerebis mixedviT igi mesakuTred
arasodes ar yofila registrirebuli, samoqalaqo kodeqsis 185-e da 312-e muxlebi
ver daicavs kasatorebis interesebs. sakasacio palatis mosazrebiT, keTilsindisirebis principze mxolod im SemTxvevaSi SeiZleboda gvqonoda msjeloba, Tuki n. c.-i
iqneboda sadavo qonebis mesakuTred registrirebuli, miuxedavad imisa, ramdenad kanonierad iqneboda amgvari Canaweri Sesrulebuli. amgvarad, sakasacio palata miiCnevs, rom saapelacio sasamarTlom sworad gamoiyena da ganmarta samoqalaqo kodeqsis
50-e, 170-e, 185-e, 312-e da 477-e muxlebi, Sesabamisad sakasacio saCivrebi usafuZvloa.

3. komentari
rogorc faqtobrivi garemoebebidan irkveva uzenaesma sasamarTlom orjer ganixila xsenebuli same. 2011 wlis 31 ianvris ganCinebaSi sasamarTlo uTiTebs, rom saapelacio sasamarTlos ar unda gamoericxa 185-e muxlis gamoyenebis SesaZlebloba vinaidan
xsenebul SemTxvevasTan mimarTebiT mainc gavrceldeba sajaro reestris utyuarobisa
da sisrulis prezumfcia. „saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 312-e muxlis me-2 nawiliT da 185-e muxliT naxseneb termin „gamsxvisebel”-Si yovelTvis igulisxmeba piri,
romelic ar aris uflebamosili, gaasxvisos sajaro reestrSi mis saxelze registri74
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rebuli ufleba da amdenad, is ar aris uflebamosili, dados es garigeba.“_ aRniSnavs
sasamarTlo. vinaidan, saapelacio palatam gamoricxa sajaro reestris utyuarobisa
da sisrulis prezumfciis gamoyenebis SesaZlebloba da aRar Seamowma SeZenis keTilsindisiereba, uzenaesma sasamarTlom ver SeZlo axali gadawyvetilebis gamotana da
miiCnia, rom ar iyo dadgenili is faqtobrivi garemoebani, ris Sedegadac SesaZlebeli
gaxdeboda SemZenis subieqturi damokidebulebis dadgena reestrSi registrirebuli
faqtis mimarT. swored amitom, uzenaesma sasamarTlom daubruna saqme saapelacio sasamarTlos da daavala daedgina iyo Tu ara SeZena keTilsindisieri.
saapelacio palatam kvlav gamoricxa reestris utyuarobisa da sisrulis prezumfcia, magram mainc Seamowma SeZenis keTilsindisiereba axali faqtobrivi garemoebebis dadgenis safuZvelze. gadawyvetileba kvlav gasaCivrda sakasacio wesiT,
Tumca, amjerad, uzenaesma sasamarTlom saapelacio sasamarTlos pozicia gaiziara.
gamodis, rom sakasacio sasamarTlo erT saqmeze urTierTgamomricxav samarTlebriv ganmartebebs akeTebs, rac qmnis bundovanebas da xels uSlis erTgvarovani sasamarTlo praqtikis Camoyalibebas.
qarTuli sasamarTlo praqtika sajaro reestris utyuarobisa da sisrulis prezumfcias avrcelebs im SemZenze, romelic reestrSi registrirebuli pirisagan iZens
nivTs. SemZeni uSualod reestris Canawers eyrdnoba da misi keTilsindisierebac aqedan gamomdinareobs. SemZeni keTilsindisierad ar iTvleba, Tu igi im pirisagan iZens
nivTs, romelic ar aris registrirebuli mesakuTre. rodesac gasxviseba xdeba, magaliTad, mindobilobis safuZvelze SemZens moeTxoveba meti windaxeduloba radgan,
am SemTxvevaSi igi endoba ara mxolod reestris Canawers, aramed mindobilobasac da
amitomac sustdeba misi dacvis farglebi.4
gamsxvisebeli n. c.-i, romelic avlens nebas ar aris reestrSi registrirebuli mesakuTre, reestrSi registrirebulia am piris gardacvlili mama. magram saqme imaSia, rom
igi SemZens Tavs ise aCvenebs, rom igi gamsxvisebelia. saapelacio sasamarTlos ki ar
unda gamoericxa 185-e da 312- muxlebis gamoyenebis SesaZlebloba aramed unda daedgina xom ar hqonda SemZens SesaZlebloba scodnoda, rom gamsxvisebeli ar iyo mesakuTre.
saapelacio sasamarTlom saqmis dabrunebis Semdeg marTlac Seamowma SeZenis keTilsindisiereba da aRniSna, rom SeZena ar iyo keTilsindisieri. magram manamde ganacxada: „dauSvebelia abstarqtuli subieqtis registraciaunariani uflebis namdvilobis
prezumfciaze miTiTeba. sasamarTlos mosazrebiT, kanonis miTiTeba reestris Canaweris daculobaze, mocemul urTierTobaze ar gavrceldeba, radganac am konkretul
SemTxvevaSi, saqme exeba gamogonili pirovnebis registraciaunarian uflebas, romlis
mimarTac ar arsebobs utyuarobis prezumfciis damkvidrebuli praqtikis gamoyenebis
samarTlebrivi winapirobebi.“ rogorc Cans, saapelacio sasamarTlo Tavidanve, keTilsindisierebis Semowmebis gareSe, gamoricxavs prezumfciis gamoyenebis SesaZleblobas.
maSin gaugebaria, Tu ratom amowmebs Semdeg SemZenis subieqtur damokidebulebas reestrSi registrirebuli faqtisadmi. Tu SeZena keTilsindisieri aRmoCndeboda, maSin
sasamarTlo winaaRmdegobaSi modis sakuTar msjelobasTan.
saapelacio palatam aRniSna rom, SemZenisTvis cnobili iyo ipoTekis arsebobis
Sesaxeb da manve ikisra ipoTekarebisaTvis Tanxis gadaxda. damatebiTi valdebulebebis Tavidan asacileblad mas SeeZlo moeTxova komunaluri gadasaxadebis qviTrebi
4. saqarTvelos uzenaes sasamarTloSi mosamarTleTa regularuli Sexvedrebis Sedegad samoqalaqo
da administraciuli samarTlis sferoSi SemuSavebuli rekomendaciebi da samoqalaqo samarTlis
sakiTxebze saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos erTgvarovani praqtika, 2011, 71.
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rac fardas axdida siyalbes. radgan SemZenma es ar gaakeTa, igi ver iqneba keTilsindisieri.
mimaCnia, rom keTilsindisierebis standarti, romelic saapelacio sasmarTlom SemZens dauwesa, metismetad mkacria da am pirisagan iTxovs imas, rac misi windaxedulebis farglebs scdeba. faqtobrivi garemoebebidan gamomdinare SeZena keTilsindisieria, radgan n. c.-i SemZenis mimarTac im piradobis mowmobis gamoyenebiT moqmedebda,
romliTac sajaro reestris Canaweris gayalbeba SeZlo da Tu sajaro reestris gacilebiT gamocdilma moxeleebma ver SeZles siyalbis gamoaSkaraveba, ratom unda davakisroT gamoucdel SemZens reestris moxeleebze meti pasuxismgebloba? rac Seexeba
komunaluri gadasaxadebis qviTrebs, piris am qviTrebis gamoTxova ar evleba, misTvis
informaciis erTadrTi wyaro sajaro reestria. SemZeni gaecno reestris Canawers
da swored im adamianTan dado garigeba, romelic reestris Canawerebis Tanaxmad
iyo gamsxvisebeli. n. c. -m gayalbebuli piradobis mowmobis saSualebiT SecdomaSi
Seiyvana sajaro reestris moxeleebi da ra gasakviria rom imave dokumentaciis monacemebs SemZenic endo. swored amitom moqmedi kanonmdeblobidan gamomdinare, ufro
misaRebi da gasaziarebeli uzenaesi sasamarTlos 2011 wlis 31 ianvris ganCinebaSi
gakeTebuli ganmartebaa.
uzenaesi sasamarTlos mier ganxorcielebuli ori urTierTgamomricxavi samarTlebrivi Sefasebis analizisas naTlad ikveTeba TviT kanonmdeblobaSi arsebuli
xarvezi, romelic ewinaaRmdegeba samarTlianobis princips. gasagebia, rom sajaro
reestris mimarT utyuarobisa da sisrulis prezumfciis gamoyenebis gareSe TviT
reestris institutis arsebobas azri daekargeboda. magram, rodesac registrirebuli mesakuTre sakuTrebas kargavs imis gamo, rom sxvam danaSauli Caidina da SecdomaSi Seiyvana reestri, unda arsebobdes mesakuTris dacvis raime saSualeba. uzenaesma sasamarTlom nivTi mesakuTres ki daubruna, magram es ganaxorcielda reestris
utyuarobisa da sisrulis prezumfciisaTvis gverdis avlis xarjze, ris safuZvladac nebis gamovlenis baTilobaze miuTiTa, es ki, rogorc aRvniSne umarTebuloa.
magram arsebobda sxva gamosavali, kerZod ssk-is 187-e muxlis gamoyenebis SesaZlebloba am SemTxvevasTan mimarTebiT.
2012 wlis 1-el ianvars ssk-is 187-e muxlis meore nawilma cvlileba ganicada, gasworda arsebuli xarvezi, romelic qmnida keTilsindisieri SemZenis cnebis
arasworad ganmartebis SesaZleblobas. ssk-is 187-e muxli samoqalaqo kodeqsis im
TavSia ganTavsebuli romelsac ewodeba „sakuTrebis SeZena moZrav nivTebze”, magram
cvlilebis Semdeg, ssk-is 187-e muxlidan saerTod gaqra termini „moZravi nivTi“ da
mis adgils sityva „nivTi“ ikavebs. sakasacio sasamarTlom gadawyvetileba 2012 wlis
25 ianvars gamoitana. mesakuTris interesebis dacvisaTvis mas SeeZlo gamoeyenebina
187-e muxlis meore nawili, romlis Tanaxmadac nivTis keTilsindisierad SemZeni ver
gaxdeba mesakuTre, Tu nivTi namdvili mesakuTris nebis gareSe gavida misi mflobelobidan. sasamarTlo am normis gamoyenebiT SeZlebda axali midgomis damkvidrebas,
kerZod dava gadawydeboda mesakuTris sasargeblod keTilsindisieri SeZenis miuxedavad. ssk-is 187-e muxlis regulirebis uZrav nivTebze gavrceleba xels Seuwyobda
SemdgomSi keTilsindisieri SemZenisa da mesakuTris uflebaTa saboloo balansirebas kanonmdeblobaSi cvlilebebisa Tu sasamarTlos mier axali praqtikis danergvis
gziT. dRes sasamarTloebi ssk-is 187-e muxls uZrav nivTebTan mimarTebiT ar iyeneben. aqedan gamomdinare, kanonmdeblobaSi ar arsebobs norma, romelic mesakuTres
daicavs, Tu nivTi misi nebis gareSe gasxvisda da SeZena keTilsindisieria.
76

keTilsindisieri SemZenis instituti uZrav qonebaze sakuTrebis SeZenisas mesakuTris nebis ararsebobis SemTxvevaSi

kanonmdeblobaSi arsebuli problemebis gadaWris gzebi
uZravi nivTis SemZenis keTilsindisiereba sajaro reestris Canaweridan gamomdinareobs da Tu igi marTlac aseTia dava mis sasargeblod wydeba.5 amgvar midgomas
sajaro reestris utyuarobisa da sisrulis prezumfcia ganapirobebs, rac gamarTlebulia imiT, rom saWiroa SenarCunebul iqnes samoqalaqo brunvis stabiluroba
da Tu sajaro reestris monacemebi ver iqneba sarwmuno maSin brunvac arastabiluri
gaxdeba.6 sainteresoa, marTlac Searyevs Tu ara brunvis stabilurobas sasamarTlos
mier davis mesakuTris sasargeblod gadawyveta, im SemTxvevaSi, Tu nivTi mesakuTris
mflobelobidan misi nebis gareSe gavida da ratom ar xdeba brunvis stabilurobis
Seryeva maSin Tu nivTi mesakuTris nebis gareSe gasxvisda?
brunvis stabilurobas safrTxe eqmneba reestris Canaweris xSirad gayalbebis
SemTxvevaSi, radgan Tu SemZeni iqneba daeWvebuli, rom sajaro reestris Canaweri
arasworia da sasamarTloSi dava mouwevs, maSin igi intensiurad aRarc CaerTveba samoqalaqo brunvaSi. swored amitom, unda dadges saxelmwifos pasuxismgebloba im SemTxvevisTvis, Tu reestris usworo Canaweris safuZvelze moxdeba nivTis
gasxviseba. Zvel mesakuTres unda hqondes fuladi kompensaciis moTxovnis ufleba
im piris mimarT, romelmac danaSaulebrivi gziT gaasxvisa nivTi. pasuxismgebloba
reestrsa da gamsxvisebels Soris SesaZloa gadanawildes bralis mixedviT an solidarulad. sabolood ki unda SemuZavdes mesakuTris uflebebis dacvis myari
meqanizmebi, Tanac ise rom reestris utyuarobisa da sisrulis prezumfcia ZalaSi
darCes.
kargi iqneba Tu gaviTvaliswinebT ucxour gamocdilebasac. SesaZlebelia, gaziarebul iqnes midgoma, romelic damkvidrebulia torensis sistemaSi. es sistema
msoflios ramdenime qveyanaSi arsebobs da Tavdapirvelad avstraliaSi iqna gamoyenebuli. torensis sistemis qveynebSic qarTuli kanonmdeblobis msgavsad regulirdeba sakuTrebis SeZenis sakiTxi: Tu piri keTilsindisieria da ise daregistrirda
torensis sistemaSi, maSin igi aRar dakargavs sakuTrebis uflebas. miuxedavad amisa,
mesame pirs, romelsac aqvs pretenzia mesakuTreobaze, SeuZlia moiTxovos fuladi
kompensacia. kompensaciisaTvis Seqmnilia specialuri fondi, romlisTvisac saxsrebis mozidva xdeba sakuTrebis registraciisaTvis gadaxdili gadasaxadebidan.7

daskvna
saqarTveloSi moqmedi kanonmdeblobis Tanaxmad, SemZeni uZravi nivTis mesakuTre xdeba mxolod reestrSi daregistrirebis Semdeg, rac marTebulia, vinaidan samoqalaqo brunvis stabilurobisaTvis didi mniSvneloba aqvs sakuTrebis uflebis
saxelmwifos mier garantirebas. misasalmebelia isic, rom SemZens reestris Canawe5. saqarTvelos uzenaes sasamarTloSi mosamarTleTa regularuli Sexvedrebis Sedegad samoqalaqo
da administraciuli samarTlis sferoSi SemuSavebuli rekomendaciebi da samoqalaqo samarTlis
sakiTxebze saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos erTgvarovani praqtika, 2011, 70-71.
6. saqarTvelos uzenaes sasamarTloSi mosamarTleTa regularuli Sexvedrebis Sedegad samoqalaqo
da administraciuli samarTlis sferoSi SemuSavebuli rekomendaciebi da samoqalaqo samarTlis
sakiTxebze saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos erTgvarovani praqtika, 2011, 70-71.
7. Dukeminier Krier/Alexander schill, Property, seventh edition, Wolters Kluwer Law & Business, 2010, aspen
publishers, 709-711.
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giorgi asaTaSvili

ris Semowmebis garda sxva araferi esaWiroeba, raTa darwmundes, rom uZrav nivTs
namdvili mesakuTrisagan iZens; Tu mas eWvis safuZveli ar aqvs, SeuZlia uyoymanod
endos sajaro reestris utyuarobisa da sisrulis prezumfcias. amasTan, saxelmwifo
sistema ar aris Seuvali da praqtika cxadyofs, rom zogierTi piri danaSaulebrivi gziT, TaRliTuri sqemebis gamoyenebiT cvlis reestris Canawers da uZrav nivTs
keTilsindisier SemZenze asxvisebs. rac ufro ixveweba sistema, miT ufro rTulia
sajaro reestris SecdomaSi Seyvana. miuxedavad amisa, uflebis registraciis srulyofili meqanizmi ar arsebobs da verc verasodes iarsebebs. piri, romelsac reestri
SecdomaSi Sehyavs, samoqalaqosamarTlebrivadac unda iyos pasuxismgebeli, radgan
misi qmedebiT materialuri ziani adgeba sxva pirs. meores mxriv, sajaro reestrma
ar unda daaregistriros ararsebuli ufleba, radgan misi funqcia sajaro reestrSi
swori Canaweris Setanaa. reestri saxelmwifo organoa da misi Secdomis gamo, swored, saxelmwifom unda agos pasuxi. aqedan gamomdinare, kanonmdebloba unda aregulirebdes reestris Canaweris gayalbebis Sedegad warmoSobil problematur sakiTxebs, raTa ar dazaraldes arc mesakuTre, romlis nebis gareSec gasxvisda nivTi da arc
keTilsindisieri SemZeni.
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saqarTvelos samoqalaqo kodeqsiT
gaTvaliswinebuli sakuTrebis uflebis
SezRudvis zogierTi SemTxvevis
samarTlebrivi analizi
Tbilisi — 2013
`sakuTreba samarTlebrivi wesrigis
qmnilebaa da ara kanonmdeblis~.2

1. Sesavali
sakuTrebis ufleba aRiarebuli absoluturi uflebaa, magram arsebobs gamonaklisebi miTvis damaxasiaTebeli absoluturi xasiaTidan. swored sakuTrebis uflebisa da
misTvis imanenturi absoluturi xasiaTidan gamonaklisebis saxiT saqarTvelos samoqalaqo kodeqsiT (SemdgomSi ssk) gaTvaliswinebuli sakuTrebis uflebis SezRudvis calkeuli SemTxvevebis ganxilva da maTi mizanSewonilobis dadgena warmoadgens mocemuli naSromis mizans. aRniSnuli miznis misaRwevad upriania sakuTrebis uflebis cnebis
sajarosamarTlebrivi da kerZosamarTlebrivi arsis gansazRvra. amis Semdeg mocemuli
iqneba sakuTrebis uflebis SezRudvis saxeebi: sajarosamarTlebrivi da kerZosamarTlebrivi SezRudva da Sesabamisad, am SezRudvebis samarTlebrivi safuZvlebi. naSromis
mTavari nawili ki ssk-iT gaTvaliswinebuli sakuTrebis uflebis SezRudvis SemTxvevebis, kerZod, samezoblo zemoqmedebaTa Tmenis valdebulebis (175-e mmuxli), dauSvebeli xelyofis (176-e muxli), mSeneblobis dros sazRvris gacdenisa (179-e muxli) da aucilebeli gzis (180-e muxli) ganxilvas daeTmoba. amasTan, mocemuli iqneba sxvadasxva
qveyanaSi sakuTrebis uflebis kerZosamarTlebrivi SezRudvis SemTxvevebis mowesrigebis magaliTebi. naSromi gansaxilvel sakiTxTan mimarTebiT sasamarTlo praqtikasac
Seexeba. statiis dasasruls Sejamdeba ganxiluli sakiTxebi da warmodgenili iqneba
is sakanonmdeblo rekomendaciebi, romlebic sasurvelia qarTveli kanonmdeblis mier
sakiTxis samarTlebrivi mowerigebis srulyofis mizniT gaTvaliswinebul iqnes.

2. sakuTrebis ufleba, rogorc pirovnebis Tavisufali ganviTarebis garantia
2.1 sakuTrebis uflebis sajarosamarTlebrivi xasiaTi
`sakuTreba, rogorc adamianis ZiriTadi ufleba, SeiZleba iTqvas, zesaxelmwifoebrivi uflebaa~.3 `saqarTvelo pirveli qveyanaa postsabWoTa sivrceSi, romelmac uaryo
1. ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis iuridiuli fakultetis
VI semestris studenti
2. zoiZe besarion: sakonstitucio kontroli da RirebulebaTa wesrigi saqarTveloSi, Tbilisi, 2007, 98.
3. iqve, 96.
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sakuTrebis socialisturi koncefcia da sakuTrebis dayofa e.w. sakuTrebis formebad.
amiT man asparezi dauTmo sakuTrebis Tanamedrove samoqalaqo sazogadoebiseul gagebas. uwinares yovlisa, es Seexeba saqarTvelos konstitucias, romlis 21-e muxlma sakuTreba ganamtkica rogorc ZiriTadi ufleba~.4 igi adamianis fundamentur uflebaTa im
kategorias miekuTvneba, romlis srulfasovani ganxorcieleba, erTi mxriv, individis
Rirseuli arsebobisa da, meore mxriv, Tavisufal sabazro ekonomikaze dafuZnebuli demokratiuli sazogadoebis arsebobis winapirobaa.5 sakuTrebis ufleba mWidro
kavSirSia adamianis TavisuflebasTan, radgan swored sakuTreba aris adamianis arsebobisa da saqmianobis qonebrivi safuZveli, rac, Tavis mxriv, sakuTari cxovrebis Tavisuflad, sakuTari pasuxismgeblobis safuZvelze Camoyalibebis saSualebas iZleva.6
`...kerZo samarTali pasuxobs kiTxvaze, Tu ra aris sakuTreba, konstituciuri
ki imaze, Tu rogoria am sakuTrebis dacvis garantiebi~.7konstituciiT aRiarebuli
sakuTrebis arsi saxelmwifos Carevisagan mis dacvaSi mdgomareobs.8 amasTan, konstitucia icavs sakuTrebas, romlis arseboba kanonieria, romelic ndobaunariania.
`konstitucieri dacvis sagans warmoadgens samarTlebrivad uxarvezo sakuTreba~.9
2.2 sakuTrebis uflebis kerZosamarTlebrivi `cneba~
saqarTvelos kostitucia da samoqalaqo kodeqsi sakuTrebasTan mimarTebiT sruliad Seesabameba sabazro ekonomikisa da samoqalaqo sazogadoebis moTxovnebs.10 `sakuTreba adamianis bunebiTi uflebaa. igi adamians dabadebisTanave gaaCnia~.11 samoqalaqosamarTlebrivi wesrigi sakuTrebas umaRlesi rangis sanivTo uflebad miiCnevs.12
evropis qveynebis Tanamedrove kodifikaciebis msgavsad ssk-is 170-e muxli, romlis
saxelwodebaa: cneba. sakuTrebis uflebis Sinaarsi – realurad sakuTrebis uflebis
cnebas ar iZleva.13
sakuTreba pozitiur da negatiur mdgomareobas gulisxmobs. sakuTrebis pozitiur
SinaarsSi moiazreba mesakuTris nivTTan urTierToba, rac sakuTrebis statikuri
mdgomareobis gamomxatvelia.14`sakuTrebis pozitiuri Sinaarsi ver ganxorcieldeba
misi negatiuri mdgomareobis gareSe. am ukanasknelSi moiazreba nivTis Taobaze pirTa Soris urTierToba, romelsac absoluturi urTierToba hqvia. es ki imas niSnavs,
4. Wanturia lado: samoqalaqo samarTlis zogadi nawili, Tbilisi, 2011, 96.
5. papuaSvili simon: sakuTrebis uflebis SezRudvis samarTlebrivi safuZvlebi adamianis uflebaTa
evropuli konvenciisa da qarTuli kanonmdeblobis mixedviT, adamianis uflebaTa dacvis Tanamedrove gamowvevebi, k. korkelias redaqtorobiT, Tbilisi, 2009, 178.
6. kublaSvili konstantine: ZiriTadi uflebebi, Tbilisi, 2010, 168.
7. zoiZe besarion: sakonstitucio kontroli da RirebulebaTa wesrigi saqarTveloSi, Tbilisi, 2007, 95.
8. zoiZe besarion: sakonstitucio kontroli da RirebulebaTa wesrigi saqarTveloSi, Tbilisi,
2007, 98. SeadareT: kublaSvili k., ZiriTadi uflebebi, Tbilisi, 2010, 171.
9. zoiZe besarion: sakonstitucio kontroli da RirebulebaTa wesrigi saqarTveloSi, Tbilisi, 2007, 97.
10. Wanturia lado: samoqalaqo samarTlis zogadi nawili, Tbilisi, 2011, 97.
11. zoiZe besarion: qarTuli sanivTo samarTali, meore gadamuSavebuli da srulyofili gamocema,
gamomcemloba `mecniereba,~ Tbilisi, 2003, 85.
12. qoCaSvili qeTevan: mflobelobisa da sakuTrebis urTierTdamokidebuleba, `samarTlis Jurnali,~ #1, 2011, 114. SeadareT: zarandia T., sakuTrebis cneba da misi eqskluziuri xasiaTi, SedarebiT-samarTlebrivi kvleva qarTuli da franguli samarTlis mixedviT, soxumis saxelmwifo universitetis Sromebi, humanitarul da socialur-politikur mecnierebaTa seria, Tbilisi, 2008, 753.
13. zarandia Tamar: sakuTrebis cneba da misi eqskluziuri xasiaTi, SedarebiT-samarTlebrivi kvleva
qarTuli da franguli samarTlis mixedviT, soxumis saxelmwifo universitetis Sromebi, humanitarul da socialur-politikur mecnierebaTa seria, Tbilisi, 2008, 751.
14. zoiZe besarion: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni meore, Tbilisi, 1999, 84.
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rom yvela mesame piri valdebulia Tavi Seikavis sxvisi sakuTrebis darRvevisagan.~15
mxedvelobaSi miiReba Tanazomierebis principi, rac mesakuTris mier sxva mesakuTris
uflebebis araTanazomier SezRudvas gamoricxavs.16
ssk sakuTrebas ganmartavs, rogorc nivTis mflobelobis, sargeblobisa da gankargvis uflebamosilebaTa erTianobas.17 am samma elementma Sua sakuneebSi sakuTrebis
Sinaarsis cneba e.w. triadis saxiT Seadgina.18 nivTis mflobelobis, sargeblobisa da
gankargvis uflebebi sakuTrebis uflebis mTel moculobasa da mis arsebobas srulyofilad ar gamoxatavs.19 savaraudod, swored amitom TanamedroveobaSi iuristebs
mesakuTris uflebamosilebis gansazRvra triadis saxiT aRar akmayofilebT da cdiloben axleburad gaiazron sakuTrebis Sinaarsi.20

3. sakuTrebis uflebis SezRudva, rogorc gamonaklisi sakuTrebis uflebis
absoluturi xasiaTidan
3.1 sakuTrebis uflebis SezRudvis sajarosamarTlebrivi xasiaTi
`kerZo sakuTrebis dacva erT-erTi ZiriTadi sakiTxia liberaluri ekonomikis ganviTarebisa da stabiluri demokratiuli, politikuri da sakanonmdeblo sistemebis
mSeneblobis TvalsazrisiT, rac Tanamedrove civilizebuli sazogadoebisa da am sazogadoebis individualuri wevrebis interesebs unda emsaxurebodes~.21
sakuTrebis udidesi mniSvnelobis miuxedavad, igi ar aris absoluturad uzrunvelyofili ZiriTadi ufleba.22saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos mosazrebiT, sakuTreba socialuri funqciis matarebelia: `... sakuTrebiT sargebloba
imavdroulad unda emsaxurebodes saerTo keTildReobas~.23 sakuTrebis uflebis socialuri funqcia gulisxmobs mesakuTreTa Sida da gare valdebulebebs.24
sakuTrebis uflebis sajarosamarTlebrivi wesiT SezRudvisas moqmedebs proporciulobis principi, romelic saxelmwifos ZiriTadi principia da gulisxmobs kanonmdeblis SezRudvas.25 `... mesakuTris prerogativebi Zalian xSirad izRudeba imisaTvis, rom SesaZlebloba mieces sxva fundamenturi uflebebis ganxorcielebas~.26
15. iqve.
16. kereseliZe daviT: kerZo samarTlis uzogadesi sistemuri cnebebi, Tbilisi, 2009, 220.
17. TumaniSvili g. giorgi: Sesavali saqarTvelos kerZo samarTalSi, Tbilisi, 2012, 200.
18. qoCaSvili qeTevan: mflobelobisa da sakuTrebis urTierTdamokidebuleba, `samarTlis Jurnali,~ #1, 2011, 116.
19. Венедиктов
���������������������������������������������������������������������������������������������
А. В.: государственная социалистическая собственность, Москва-Ленинград, 1948, 31.
20. dawvrilebiT���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
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qeTevan����������������������������������������������������
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`samarTlis Jurnali,~ #1, 2011, 117.
21. puSkari v. pavlo: sakuTrebis dacva adamianis uflebaTa evropuli konvenciis da saqarTvelos
konstituciis������������������������������������������������������������������������������
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redaqtorobiT, #5, 2012, 169-170.
22. kublaSvili konstantine: ZiriTadi uflebebi, Tbilisi, 2010, 172.
23. ix.: saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos gadawyvetileba #1/51, 21 ivlisi, 1997.
24. Fordham Law Review, December, 2011 – xelmisawvdomia: http://www.lexisnexis.com/hottopics/lnacademic/ [bolos gamoxmobilia: 22.02.2013].
25. Turava p., Right to Property According to the Georgian Constitution, south Caucasus Law Journal, 2010, 100.
26. frisero natali: sakuTrebis ufleba da samarTliani sasamarTlos ufleba, saerTaSoriso samecniero-praqtikuli konferenciis masalebi, ufleba qonebis pativiscemaze. adamianis uflebaTa da
ZiriTad TavisuflebaTa dacvis konvenciis #1 damatebiTi oqmis pirveli muxli, 33.
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adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis konvenciis #1 damatebiTi
oqmis pirveli muxliT gaTvaliswinebuli `qonebis pativiscemis ufleba ar ukrZalavs
saxelmwifos, CamoarTvas pirs misi kuTvnili sakuTreba `im SemTxvevebis garda, roca
amas sazogadoebis interesebi moiTxoven da im pirobebiT, romlebic gaTvaliswinebulni arian kanoniTa da saerTaSoriso samarTlis zogadi principebiT~.27 konvenciis
pirveli oqmis pirveli muxlis miznebisaTvis sakuTrebis uflebis SezRudva marTlzomierad rom iqnas miCneuli, saWiroa arsebobdes garkveuli pirobebi, kerZod, sakuTrebis uflebis nebismieri xelyofa sajaro an saerTo interesiT ganpirobebul
kanonier miznebs unda emsaxurebodes.28 `xandaxan sakuTrebis CamorTmva gamomdinareobs calkeuli proceduridan: amgvarad, arsebobs CamorTmevis `valauvalobis~ procedura an `koleqtiuri~ procedura~.29
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlosa da evropis sasamarTlos praqtika
awesebs erTmniSvnelovan kriteriumebs, romlebic Seesabameba kanonierebis moTxovnebs sakuTrebaSi CarevasTan mimarTebiT. aRniSnuli sasamarTloebi sakuTrebis uflebis dacvis sakiTxs gansakuTrebuli sifrTxiliT udgebian, aanalizeben im garemoebas,
Tu ramdenad aris sakuTrebis uflebaSi Careva dafuZnebuli kanonze da ramdenad
aris daculi samarTliani balansi sakuTrebis uflebasa da sajaro interess Soris.30
3.2 ssk-iT gaTvaliswinebuli sakuTrebis uflebis SezRudvis
kerZosamarTlebrivi safuZvlebi
`sakuTreba qonebaze `sruli batonobis~ gamomxatveli absoluturi uflebaa~.31
sakuTrebis uflebis, rogorc sanivTo uflebis, absoluturoba sruliad ar niSnavs
mis SeuzRudaobas.32 `miuxedavad Tavisi absoluturi xasiaTisa, sakuTrebis ufleba yovelTvis SezRudulia~.33 mesakuTris uflebebs kanoni an xelSekruleba zRudavs. sakuTrebis uflebis SezRudvis gardauvalobaze ssk-is 170-e muxli miuTiTebs,
romlis Tanaxmadac, `mesakuTris uflebebiT aseve ar unda ilaxebodes mezoblebis an
mesame pirTa uflebebi~.34 aRniSnulidan gamomdinare, SegviZlia vTqvaT, rom sakuTre27. iqve, 42.
28. papuaSvili simon: sakuTrebis uflebis SezRudvis samarTlebrivi safuZvlebi adamianis uflebaTa evropuli konvenciisa da qarTuli kanonmdeblobis mixedviT, adamianis uflebaTa dacvis Tanamedrove gamowvevebi, k. korkelias redaqtorobiT, Tbilisi, 2009, 181. SeadareT: puSkari p. v., sakuTrebis dacva adamianis uflebaTa evropuli konvenciis da saqarTvelos konstituciis mixedviT.
individualur sakuTrebis uflebebSi Carevis proporciulobis dabalansebis sasamarTlo praqtikis
analizi, sakonstitucio samarTlis mimoxilva, g. papuaSvilis redaqtorobiT, #5, 2012, 176, 181.
29. frisero natali: sakuTrebis ufleba da samarTliani sasamarTlos ufleba, saerTaSoriso samecniero-praqtikuli konferenciis masalebi, ufleba qonebis pativiscemaze. adamianis uflebaTa da
ZiriTad TavisuflebaTa dacvis konvenciis #1 damatebiTi oqmis pirveli muxli, 42.
30. dawvrilebiT amis Sesaxeb ix.: puSkari v. pavlo: sakuTrebis dacva adamianis uflebaTa evropuli
konvenciis da saqarTvelos konstituciis mixedviT. individualur sakuTrebis uflebebSi Carevis
proporciulobis dabalansebis sasamarTlo praqtikis analizi, sakonstitucio samarTlis mimoxilva, g. papuaSvilis redaqtorobiT, #5, 2012, 169-185.
31. Puchta,
������������������������������������������������
Pandekten, 1877, §141, 210f.; §144, 216f. – miTiTebulia: kereseliZe daviT: kerZo samarTlis
uzogadesi sistemuri cnebebi, Tbilisi, 2009, 220.
32. zarandia Tamar: sakuTrebis cneba da misi eqskluziuri xasiaTi, SedarebiT-samarTlebrivi kvleva qarTuli da franguli samarTlis mixedviT, soxumis saxelmwifo universitetis Sromebi, humanitarul da socialur-politikur mecnierebaTa seria, Tbilisi, 2008, 753.
33. WeWelaSvili zurab: sanivTo samarTali, (SedarebiT-samarTlebrivi kvleva), meore gadamuSavebuli gamocema, Tbilisi, 2010, 115.
34. zoiZe besarion: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni meore, Tbilisi, 1999, 84.
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bis ufleba Tavis TavSi am uflebis SezRudvasac moicavs. amasTanave, unda aRiniSnos,
rom `SezRudva unda iyos gamonaklisi, xolo Tavisufleba – gabatonebuli wesi~.35
konstituciis 21-e muxli iTvaliswinebs sakuTrebis uflebis SezRudvisas saaxelmwifos mier winaswari, sruli da samarTliani anazRaurebis gacemis valdebulebas.
samoqalaqo samarTalSic arsebobs aseTive midgoma, romelic iTvaliswinebs sakuTrebis uflebaSezRuduli mesakuTrisaTvis fuladi kompensaciis gadacemas, Tumca am
SemTxvevaSi ara saxelmwifos, aramed fizikuri piris mier.

3.2.1 samezoblo zemoqmedebaTa Tmenis valdebuleba
ssk-is 175-e muxliT gaTvaliswinebulia samezoblo zemoqmedebaTa Tmenis valdebuleba, romelsac saemisio samarTalsac uwodeben. `emisiis cnebaSi igulisxmeba yvela is zemoqmedebani, rac miwis erTi nakveTidan meoreze vrceldeba da gavrcelebuli azriT zians ayenebs mas~.36 `emisiebic, Tavis mxriv, iyofa arsebiT da araarsebiT
emisiebad. araarsebiTi emisiebis Tmenis valdebuleba upiroboa, arsebiTi emisiebi ki,
mxolod gamonaklis SemTxvevebSi eqvemdebarebian Tmenis valdebulebas~.37
ssk-is 175-e muxlis pirveli nawiliT gaTvaliswinebulia miwis nakveTze an sxva
uZrav qonebaze araarsebiTi zemoqmedebis Tmenis valdebuleba. am SemTxvevaSi miwis
nakveTisa Tu sxva uZravi qonebis mesakuTres upirobod ekisreba Tmenis valdebuleba.
rac Seexeba aRniSnuli muxlis me-2 nawils, aq saqme sxvagvaradaa. igi exeba ara araarsebiT, aramed arsebiT zemoqmedebas, Tumca, Sedegis mxriv, gansxvaveba ar arsebobs.
uZravi qonebisa Tu miwis mesakuTre valdebulia iTmnos zemoqmedeba im SemTxvevaSic,
rodesac zemoqmedeba arsebiTia, `magram igi gamowveulia sxva nakveTiT an sxva uZravi
qonebiT Cveulebrivi sargeblobiT da ar SeiZleba misi aRkveTa iseTi RonisZiebebiT,
romlebic am saxis mosargebleTaTvis normalur sameurneo saqmianobad miiCneva~.
saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentarSi aRniSnulia, rom arsebiTi zemoqmedebis Tmenis valdebuleba arsebobs maSin, roca `igi gamowveulia mezobeli nakveTis
an sxva uZravi qonebis Cveulebrivi sargeblobiT, rac misi normaluri sameurneo
saqmianobiT xorcieldeba~.38 am mosazrebis sawinaaRmdegod aRniSnulia, rom ssk-is
175-e muxlis me-2 nawilis miTiTeba: `ar SeiZleba misi aRkveTa iseTi RonisZiebebiT,
romlebic am saxis mosargebleTaTvis normaluri sameurneo saqmianobad miiCneva,~ ar
Seesabameba germanul pirvelwyaros da saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentarSic arasworad aris ganmartebuli.39
samezoblo zemoqmedebis Tmenis valdebulebis sanacvlod uZravi qonebisa Tu miwis
mesakuTres kompensaciis miRebis ufleba gaaCnia. arsebiTi zemoqmedebis Tmenis valdebulebis sanacvlod mesakuTres `SeuZlia zemoqmedebis gamomwvevi nakveTis mesakuTres
mosTxovos Sesabamisi fuladi kompensacia im SemTxvevaSi, roca zemoqmedeba aRmateba mocemul adgilas Cveulebrivad miCneul sargeblobasa da ekonomikurad dasaSveb
farglebs~. rogorc vxedavT, am SemTxvevaSi fuladi kompensaciis moTxovnis ufleba
35. �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ramm Thilo, Einführung in das Privatrecht. Allgemeiner Teil des BGB. Bd. I, G 9, Münchn, Deutscher Taschenbuch Verl. 1974. – miTiTebulia: Wanturia lado: samoqalaqo samarTlis zogadi nawili, Tbilisi, 2011, 87.
36. ix., Schwab, prutting, Sachenrecht, 25 Auflage, Verlag C. H. Beck, Munchen, 1994, S. 135 – miTiTebulia zoiZe besarion: qarTuli sanivTo samarTali, meore gadamuSavebuli da srulyofili gamocema,
gamomcemloba `mecniereba,~ Tbilisi, 2003, 113.
37. zoiZe besarion: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni meore, Tbilisi, 1999, 96.
38. zoiZe besarion: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni meore, Tbilisi, 1999, 98.
39. WeWelaSvili zurab: sanivTo samarTali, (SedarebiT-samarTlebrivi kvleva), meore gadamuSavebuli gamocema, Tbilisi, 2010, 138.
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damokidebulia konkretul adgilsa da ekonomikurad dasaSveb farglebs. `TmenisaTvis
fuladi kompensaciis moTxovnis winapirobas ar warmoadgens piris brali~.40
rac Seexeba e.w. negatiur da idealur zemoqmedebaTa Tmenis valdebulebas, `doqtrinasa da sasamarTlo praqtikaSi sadavoa idealuri emisiebis, kerZod, esTetikuri
da zneobrivi xasiaTis zemoqmedebis sakiTxi~.41 sxvadasxva qveynis samarTali mimarTavs analogias, magaliTad, germaniis samoqalaqo kodeqsis 906-e paragrafis analogiiT
amgvar zemoqmedebaTa TmenisaTvis SeiZleba dadgenil iqnas fuladi kompensacia.42
`calkeul SemTxvevebSi sasamarTloebi mimarTaven uflebis borotad gamoyenebis
normebs, e.w. Sikanas~.43 zoiZis azriT, `igi sagangebod ar gamoyofs idealur emisiebs,
rasac germanuli sasamarTlo praqtika seriozul yuradRebas uTmobs~.44 amgvar SemTxvevaSi SesaZlebelia uflebis borotad gamoyenebis normebiT xelmZRvaneloba. 45

3.2.2 dauSvebeli xelyofa
ssk-is 176-e muxliT gaTvaliswinebulia mesakuTris ufleba dauSvebeli xelyofis
akrZalvis Sesaxeb. es imas gulisxmobs, rom miwis nakveTis mesakuTres SeuZlia mezobeli miwis nakveTis mesakuTres aukrZalos nagenobis mSenebloba Tu eqspluatacia
im SemTxvevaSi, rodesac aRniSnuli qmedeba dauSveblad xelyofs nakveTiT sargeblobis uflebas da es aSkaraa.
`nagebobis aSenebiT an eqspluataciiT gamowveul zemoqmedebaSi mxolod damatebiTi, zRvargadasuli zemoqmedeba ivaraudeba iseTi, romelic dauSveblad xelyofs
nakveTiT sargeblobis uflebas da es imTaviTve aSkaraa~.46
`176-e muxliT gaTvaliswinebuli rigi zemoqmedebani 175-e muxliTacaa mowesrigebuli, magram 175-e muxlisagan gansxvavebiT, am SemTxvevaSi nakveTis mesakuTres ar
evaleba iTminos uaryofiTi zemoqmedebani~.47 igi uflebamosilia moiTxovos am zemoqmedebis mospoba maSinac, Tu amisaTvis nagebobis dangreva gaxdeba saWiro.
aRsaniSnavia is faqti, rom ssk-is 176-e muxli aris arazustad Targmnili. misi
swori Targmani ki Semdegia: `miwis nakveTis mesakuTres SeuZlia moiTxovos mezobel
nakveTebze iseTi nagebobebis aSenebis an eqspluataciis akrZalva, romelTa Sesaxebac
aSkarad SeiZleba ivaraudo, rom maTi arseboba an eqspluatacia qmnis mis [mesakuTris]
miwis nakveTze dauSvebeli zemoqmedebis safrTxes~.48
40. �����������������������������������������
Wolf, Manfred, Sachenrecht, 19. Auflage, ���������������������������������������������������������
C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München, 1996, 143;
BGH NJW 1985, 47. – miTiTebulia: WeWelaSvili zurab: sanivTo samarTali, (SedarebiT-samarTlebrivi kvleva), meore gadamuSavebuli gamocema, Tbilisi, 2010, 139.
41. zoiZe besarion: qarTuli sanivTo samarTali, meore gadamuSavebuli da srulyofili gamocema,
gamomcemloba `mecniereba,~ Tbilisi, 2003, 113.
42. �����������������������������������������
Wolf, Manfred, Sachenrecht, 19. Auflage, ���������������������������������������������������������
C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München, 1996, 146.
– miTiTebulia: WeWelaSvili zurab: sanivTo samarTali, (SedarebiT-samarTlebrivi kvleva), meore
gadamuSavebuli gamocema, Tbilisi, 2010, 141.
43. zoiZe besarion: qarTuli sanivTo samarTali, meore gadamuSavebuli da srulyofili gamocema,
gamomcemloba `mecniereba,~ Tbilisi, 2003, 113.
44. Schwab.
������������������������������������������
Prütting, Sachenrecht, s. 135-136. – miTiTebulia: zoiZe besarion: evropuli kerZo samarTlis recepcia saqarTveloSi, Tbilisi, 2005, 255.
45. Schwab.
������������������������������������������
Prütting, Sachenrecht, s. 135-136. – miTiTebulia: zoiZe besarion: evropuli kerZo samarTlis recepcia saqarTveloSi, Tbilisi, 2005, 255. SeadareT ix.: WeWelaSvili zurab: sanivTo
samarTali, (SedarebiT-samarTlebrivi kvleva), meore gadamuSavebuli gamocema, Tbilisi, 2010, 141.
46. zoiZe besarion: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni meore, Tbilisi, 1999, 99.
47. iqve, 100.
48. WeWelaSvili zurab: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis teqstualuri da TargmniTi xasiaTis
xarvezebi, qarTuli kerZo samarTlis krebuli, wigni I, Tbilisi, 2004, 56.

84

saq. samoqalaqo kodeqsiT gaTvaliswinebuli sakuTrebis uflebis SezRudvis zogierTi SemTxvevis samarTlebrivi analizi

3.2.3 sazRvris gacdena mSeneblobis dros
ssk-is 179-e muxlic interesTa kolizias gansazRvravs. umjobesi iqneba, Tu am
muxlis saTauri iqneba ara `fuladi kompensacia Tmenis valdebulebisaTvis,~ aramed
`sazRvris gacdena mSeneblobis dros~. am SemTxvevaSi miwis nakveTis mesakuTris mier
Tavis nakveTze mSeneblobis dros mezobeli miwis nakveTis sazRvris gacdenis kerZosamarTlebriv mowesrigebaa mocemuli.
aq mniSvnelovan garemoebas warmodgens is, rom miwis nakveTis mesakuTre mezobeli
miwis nakveTis mesakuTris uflebebs xelyofs ganzraxvis gareSe.
amasTan, mezobeli miwis nakveTis mesakuTres SeuZlia moiTxovos darRvevis aRkveTa mxolod im SemTxvevaSi, Tu mis winaaRmdeg `winaswar an SetyobisTanave ganacxada~. `darRvevis aRkveTaSi igulisxmeba is, rom mezobels 172-e muxlis meore nawilis safuZvelze moeTxovos nagebobis moSoreba, dangreva an misi saxecvlileba, anda
nakveTis Sesayidva~.49
`Teoriasa da praqtikaSi sakamaToa sakiTxi imis Sesaxeb, Tu ra urTierTdamokidebuleba myardeba sxvis nakveTze gadasul nagebobasa da miwis nakveTs Soris. miwis
nakveTi kvlavac misi patronis sakuTrebaSi rCeba~.50 `... mezoblis miwis nakveTze gadmosuli nageboba Tu nagebobis nawili warmoadgens ara am ukanasknelis, aramed im
miwis nakveTis Semadgenel nawils, saidanac igi gascda sazRvars~.51 `sakuTreba mijnadarRveul miwis nakveTze xelSeuxeblad rCeba~.52 179-e muxli warmoadgens saerTo
wesidan iSviaT gamonakliss, roca miwis nakveTi erTi piris sakuTrebaa, misi arsebiTi
Semadgeneli nawili ki meore piris sakuTrebaa.53
mSeneblobis dros mijnis darRvevis gamo miwis nakveTis mesakuTris sakuTrebis
uflebis SezRudva da misTvis Tmenis valdebulebis dakisreba gamowveulia im mizeziT, rom xelyofis akrZalva da mSeneblobis likvidacia mSeneblisaTvis didi zianis wyaros warmoadgens. swored aqedan gamomdinare, gamarTlebulia miwis nakveTis
mesakuTris sakuTrebis uflebis SezRudva. ssk-is Tanaxmad, am ukanasknelis sasargeblod mezobeli miwis nakveTis mesakuTris mier dawesebulia fuladi kompensaciis
yovelwliurad da winaswar gadaxda.
3.2.4 aucilebeli gza
180-e muxlSi sakuTrebis kanonismieri SeboWvis mdgomareoba aisaxa.54 aucilebeli
gzis gamoyeneba mesakuTres im SemTxvevaSi SeuZlia, Tu miwis nakveTs ar aqvs jerovani
gamoyenebisaTvis aucilebeli kavSiri sajaro gzebTan, eleqtro, navTobis, gazisa Tu
wyalmomaragebis qselTan. `Tu saxezea am muxliT gaTvaliswinebuli pirobebi, maSin
mezobels isRa darCenia iTminos Tavisi miwis nakveTis datvirTvebi~.55 A`... es valdebuleba mas avtomaturad ar warmoeSoba, aramed mxolod uflebamosili mesakuTris
moTxovnis safuZvelze~.56
49. zoiZe besarion: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni meore, Tbilisi, 1999, 107.

50. iqve, 107-108.

51. �������������������������������������������������������������������������������������������������������
Dr. Ludwig Enneccerus, Dr. Theodor Kipp und Dr. Martin Wolff, Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, Easter
Band, 162. – miTiTebulia: WeWelaSvili zurab: sanivTo samarTali, (SedarebiT-samarTlebrivi kvleva), meore gadamuSavebuli gamocema, Tbilisi, 2010, 147.
52. Wanturia lado: uZravi nivTebis sakuTreba, meore gamocema, Tbilisi, 2001, 200.
53. zoiZe besarion: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni meore, Tbilisi, 1999, 108.
54. zoiZe besarion: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni meore, Tbilisi, 1999, 109.
55. iqve.
56. Wanturia lado: uZravi nivTebis sakuTreba, meore gamocema, Tbilisi, 2001, 201.
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aucilebeli gzis Sesaxeb saubrisas igulisxmeba, rogorc sacalfexo biliki, ise
samanqane gza. evropis zogierTi qveynis (magaliTad, germaniis) sasamarTlo praqtikaSi es ukanaskneli sakiTxi davis sagans didxans warmoadgenda.57 mniSvnelovania isic,
rom aucilebeli gzis moTxovnis uflebiT aRWurvil mesakuTres ar aqvs arCevanis
gakeTebis SesaZlebloba im SemTxvevaSi, rodesac ramdenime miwis nakveTis gamoyenebis
SesaZlebloba arsebobs.58
aRniSnuli kanonieri Tmenis valdebuleba usasyidlo Tmenis valdebulebaTa ricxvs ar ganekuTvneba. sxvisi uflebebiT datvirTuli miwis nakveTis mesakuTres ufleba
aqvs moiTxovos fuladi kompensacia, romelic SeiZleba erTjeradi gadaxdiT ganisazRvros. `miCneulia, rom aucilebeli kompensaciis ufleba mezobeli miwis nakveTis
arsebiTi Semadgeneli nawilia da misi sxvaze damoukideblad gadacema SeuZlebelia.
kompensaciaze valdebuli piric mxolod miwis mesakuTrea da ara sxva vinme (magaliTad, moijare).~59

4. sakuTrebis uflebis kerZosamarTlebrivi SezRudvebis mowesrigeba
sxva qveynebis kanonmdeblobaSi
sainteresod aris mowesrigebuli sakuTrebis uflebis SezRudvis kerZosamarTlebrivi SezRudvebi sxvadasxva qveynis kanonmdeblobaSi.
safrangeTis samoqalaqo kodeqsi romis samarTlis gavleniT kerZosamarTlebrivi
SezRudvebis safuZvlebad asaxelebs: 1. miwis nakveTebis bunebriv ganlagebas, 2. kanoniT dadgenil valdebulebebsa da 3. mesakuTreTa Soris SeTanxmebebs.60 aseT SezRudvebs kodeqsi servitutebs uwodebs.
italiis samoqalaqo kodeqsi, safrangeTis samoqalaqo kodeqsisgan gansxvavebiT, analogiur SezRudvebs aRar uwodebs servitutebs da igi ufro daxvewilad
da Tanamedrove moTxovnebis Sesabamisad adgens sakuTrebis uflebis SemzRudvel
normebs.61
`msgavsad saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis sanivTo samarTlis normebis
umravlesobisa, samezoblo samarTlis normaTa udidesi umravlesobac TiTqmis sityvasityviT recefcirebulia germaniis samoqalaqo kodeqsis analogiuri
paragrafebidan~.62 swored am mizeziT aris ganpirobebuli samezoblo samarTlis
normaTa mkafio erTgvarovneba germaniisa da saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis
mowerigebisas.
ssk_iT gaTvalswinebuli samezoblo zemoqmedebaTa Tmenis valdebuleba warmoadgens germaniis samoqalaqo kodeqsis 906-e paragrafis analogs. `mavne zemoqmedebis (Immision) cnebis qveS germanuli iuridiuli mecniereba da sasamarTlo
praqtika moiazrebs mezoblis miwis nakveTze iseT zemoqmedebas, romelic, ro57. zoiZe besarion: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni meore, Tbilisi, 1999, 109.
58. Wanturia lado: uZravi nivTebis sakuTreba, meore gamocema, Tbilisi, 2001, 201-202.
59. zoiZe besarion: saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis komentari, wigni meore, Tbilisi, 1999, 110.
SeadareT, WeWelaSvili zurab: sanivTo samarTali, (SedarebiT-samarTlebrivi kvleva), meore gadamuSavebuli gamocema, Tbilisi, 2010, 140.
60. WeWelaSvili zurab: sanivTo samarTali, (SedarebiT-samarTlebrivi kvleva), meore gadamuSavebuli gamocema, Tbilisi, 2010, 117.
61. iqve.
62. iqve,133.
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gorc wesi, Tavisi gavrcelebis dros ar eqvemdebareba kontrols da romlis intensivoba meryeobs~.63
sainteresoa sakiTxi mSeneblobis dros sazRvris gadacdenasTan dakavSirebiTac.
aRiniSna, rom ssk-is 179-e muxlis Tanaxmad, miwis nakveTis mesakuTre mezobeli miwis
nakveTis mesakuTris uflebebs xelyofs ganzraxvis gareSe. es pozicia ar aris gaziarebuli germaniisa da am ukanasknelis mibaZviT mravali (maT Soris, iseT uaxles
kanonmdeblobebSi rogoricaa moldovis samoqalaqo kodeqsi da estoneTis kanoni
`sanivTo samarTlis Sesaxe~) qveynis samoqalaqo kodeqsis gadawyveta, romlis Tanaxmadac sazRvris gacdena SeiZleba moxdes aramarto ganzrax, aramed uxeSi gaufrTxileblobiTac.64
ssk-is 179-e muxlis ganmartebidan gamomdinareobs, rom sakuTreba kvlav miwis nakveTis mesakuTris sakuTrebaSi rCeba maSin, rodesac aRniSnuli miwis nakveTis arsebiTi
Semadgeneli nawili mezobeli miwis nakveTis mesakuTris sakuTrebas warmoadgens. aRsaniSnavia, rom am sakiTxis sawinaaRmdego mowesrigebas Seicavs `sanivTo samarTlis
Sesaxeb~ estoneTis kanonis 148-e muxlis 1-li nawili: nageboba an misi nawili miiCneva
im uZravi nivTis Semadgenel nawilad, rmlis sazRvarsac igi gadascda mxolod im pirobiT, Tu `Sesabamisi sanivTo ufleba Setanilia saadgilmamulo wignSi~.65

5. sasamarTlo praqtika sakuTrebis uflebis SezRuvis
ganxilul SemTxvevebTan mimarTebiT
sakuTrebis uflebis SezRudvis SemTxvevebTan dakavSirebiT saqarTvelos uzenaesi
sasamarTlos pozicia, imis miuxedavad, rom aRniSnuli muxlebis damkvidrebuli ganmartebisagan gansxvavebuli ar aris, saintereso da mniSvnelovania.
saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos 2012 wlis 3 maisis gadawyvetilebaSi saqmeze #as-542-510-2012 gamoTqmuli mosazrebiT, `kanoni uSvebs mezobeli uZravi qonebidan momdinare zemoqmedebis arsebobisas kanoniT dasaSveb farglebSi (samoqalaqo kodeqsis 175-e muxli) da am zemoqmedebaTa Tmena samezoblo urTierTobisaTvis
damaxasiaTebeli Tvisebaa, romelic TanxmobaSia mezoblebis urTierTpativiscemis
movaleobasTan~.66
saqarTvelos saapelacio sasamarTlom erT-erT gadayvetilebaSi aRniSna, rom
`dauSvebel xelyofaSi~ igulisxmeba nagebobis imgvari eqspluatacia, romelic samezoblo zemoqmedebis Tmenis valdebulebis kanoniT dadgenil farglebs scildeba
da mezobeli miwis nakveTis mesakuTres garkveul safrTxes uqmnis~. am mosazrebas
savsebiT daeTanxma saqarTvelos uzenaesi sasamarTlo.67
rac Seexeba ssk-is 179-e muxls, saqarTvelos uzenaesi sasamarTlom 2012 wlis 5
martis gadawyvetilebaSi saqmeze #as-1185-1205-2011 aRniSna, rom misi pirveli nawi63. �����������������������������������������
Wolf, Manfred, Sachenrecht, 19. Auflage, ���������������������������������������������������������
C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München, 1996, 140;
BGH NJWB2992, 1392; ix., agreTve, Palandnt, Bürgerliches Gesetzbuch, beaerbeitet von Bassenge,
Diederichsen, Edenhofer, Heinrichs, Heldrich, Putzo, Thomas. 62. neubearbeitete Auflage. C. H. Beck’sche
Verlagsbuchhandlung, München, 2003, 1383. – miTiTebulia: WeWelaSvili zurab: sanivTo samarTali,
(SedarebiT-samarTlebrivi kvleva), meore gadamuSavebuli gamocema, Tbilisi, 2010, 135.
64. WeWelaSvili zurab: sanivTo samarTali, (SedarebiT-samarTlebrivi kvleva), meore gadamuSavebuli gamocema, Tbilisi, 2010, 145-146.
65. iqve, 147.
66. ix. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos gadawyvetileba saqmeze #as-542-510-2012, 3 maisi, 2012.
67. ix. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos gadawyvetileba saqmeze #as-40-38-2012, 22 marti, 2012.
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li exeba mxolod nakveTis mesakuTres, romelic mSeneblobis dros ganzraxvis gareSe
gadascdeba mezobeli nakveTis sazRvrebs.68
saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos erTgvarovani ganmarteba arsebobs ssk-is 180e muxlTan dakavSirebiT. sakuTrebis uflebis absoluturi xasiaTidan dadgenili
SezRudvis sagamonakliso SemTxvevas warmoadgens ssk-is aRniSnuli muxli. es norma
adgens miwis nakveTis mesakuTris uflebas, mosTxovos mezobeli nakveTis mesakuTres,
rom man iTminos misi miwis nakveTis gamoyeneba aucilebeli kavSiris uzrunvelsayofad, Tu miwis nakveTs ar aqvs jerovani gamoyenebisaTvis aucilebeli kavSiri sajaro
gzebTan, eleqtro, navTobis, gazisa da wyalmomaragebis qselTan.69
zemoTqmuli naTlad gamoxatavs saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos pozicias sakuTrebis uflebis SezRudvis ganxilul SemTxvevebTan mimarTebiT. mniSvnelovania is
faqti, rom ganmartebebi erTgvarovania, Tumca ar aris ganxiluli da ganmartebuli
is detalebi, romlebic SeiZleba xarvezad iqnas miCneula ssk-is mier SemoTavazebul
mowesrigebaSi.

daskvna
warmodgenili msjelobidan gamomdinare, sakuTrebis uflebis SezRudvis ssk-iT
gaTvaliswinebuli SemTxvevebi garkveuli TaviseburebebiT xasiaTdeba. rogorc aRmoCnda, calkeuli qveynebis kanonmdebloba cdilobs Seqmnas iseTi samarTlebrivi meqanizmebi, romlebic, erTi mxriv, minimumamde daiyvans mesakuTris uflebis Selaxvis
aramarTlzomier da Seusabamo SemTxvevebs da meore mxriv, daicavs samoqalaqo brunvis im monawiles, romlis interesSic sakuTrebis uflebis SezRudvis kerZosamarTlebrivi SemTxveva Sedis. naSromSi warmoCenilia qarTuli kanonmdeblobis midgoma
sakuTrebis uflebis kerZosamarTlebrivi SezRudvis calkeul SemTxvevebTan dakavSirebiT. igi evropul samarTlebriv sivrceSi Camoyalibebul mowesrigebas srulad
Seesabameba. amis miuxedavad, arsebobs garkveuli sakanonmdeblo xarvezebi, romlebic sasurvelia aRmoifxvras.
mniSvnelovania ssk-iT gaTvaliswineul iqnas e.w. negatiur da idealur zemoqmedebaTa Tmenis valdebuleba. es meskuTris uflebebis dacvis myar garantiebs
uzrunvelyofs da specialuri mowesrigeba gamoricxavs zogadi normebisa Tu analogiis gamoyenebis Sesaxeb arsebul mosazrebaTa saxesxvaobas. aRsaniSnavia, rom am
saxis emisiebis Sesaxeb qarTuli sasamarTlo praqtika, gansxvavebiT sxva qveynebis
sasamarTlo praqtikisagan, ar arsebobs, rac urTierTobis monawileTa uflebebis darRvevis risks metad amaRlebs. yovelive zemoTqmuli cxadyofs negatiur
da idealur zemoqmedebaTa Tmenis valdebulebis specialuri normiT mowesrigebis
aucileblobas.
umjobesia ssk-is 176-e muxli arazusti Targmanis gamo Semdegi saxiT Camoyalibdes: `miwis nakveTis measkuTres SeuZlia moiTxovos mezobel nakveTebze iseTi nagebobebis aSenebis an eqspluataciis akrZalva, romelTa Sesaxebac aSkarad SeiZleba
ivaraudo, rom maTi arseboba an eqspluatacia qmnis mis [mesakuTris] miwis nakveTze
dauSvebeli zemoqmedebis safrTxes~.
sasurvelia, rom ssk-is 179-e muxlis saxelwodeba - `fuladi kompensacia Tmenis
68. ix. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos gadawyvetileba saqmeze #as-1185-1205-2011, 5 marti, 2012.
69. ix. saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos gadawyvetileba saqmeze #as-1205-1134-2012, 15 oqtomberi, 2012.
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valdebulebisaTvis~ Seicvalos Semdegi saxelwodebiT: `sazRvris gacdena mSeneblobis dros~. aRniSnuli ufro cxadad gamoxatavs am muxlis samarTlebriv Sinaarss.
sainteresodaa gadawyvetili sakiTxi aRniSnul sakanonmdeblo normaTa praqtikaSi gamoyenebis SemTxvevebSi saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos mier. uzenaesi sasamarTlos bolodroindeli praqtika sruliad Seesabameba im midgomebs, romlebic
saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis normebidan gamomdinareobs da romlebic zogadad
qarTuli kanonmdeblobis mier dadgenili sakuTrebis uflebis kerZosamarTlebrivi
SezRudvis `sistemisaTvisaa~ damaxasiaTebeli.
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saerTo sasamarTloebis gadawyvetilebebis
sakonstitucio kontroli - adamianis
uflebaTa dacvis efeqturi meqanizmi
1. Sesavali
1995 wlis 24 agvistos saqarTvelos, rogorc damoukidebeli saxelmwifos samarTlebrivi cxovrebis era daiwo, konstituciis miRebam safuZveli Cauyara axali saxelmwifo
institutebis Seqmnas, romelTa mizanic iyo (aris) samarTlebrivi saxelmwifos mSenebloba TavianTi kompetenciis farglebSi.2 saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos
wamyvani adgili uWiravs am saxelmwifo institutebs Soris, mis uflebamosilebaSi Sedis sakonstitucio kontrolis ganxorcieleba - adamianis konstituciuri uflebebis
da „saxelmwifo xelisuflebis Stoebs Soris Sekaveba-gawonasworebis reJimis“3 dacvaSi,
rac gulisxmobs xelisuflebis Stoebs Soris warmoqmnili konfliqtis mogvarebas da
aseve saxelmwifo struqturebis mier qveynis uzenaesi kanonis dacvis kontrols.
konstituciis miRebidan dRemde sakonstitucio sasamarTlo, rogorc sakonstitucio kontrolis ganmaxorcielebeli organo da misi uflebamosilebis kanonieri
farglebi ara erTi diskusiis da samecniero naSromis ganxilvis obieqti yofila,
miuxedavd amisa es sakiTxi aqtualurobas ar hkargavs. winamdebare statiis mizania, saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos, rogorc sakonstitucio kontrolis
ganmaxorcielebeli subieqtis uflebamosilebis farglebis efeqturobis gansazRvra
adamianis uflebaTa dacvis TvalsazrisiT.
saqarTvelos konstituciis Sesabamisad sakonstitucio sasamarTlo Tavisi uflebamosilebis farglebSi sakonstitucio zedamxedvelobas uwevs parlamentis, prezidentis, mTavrobis da afxazeTis da aWaris avtonomiuri respublikebis xelisuflebis umaRles organoTa mier qveynis umaRlesi kanonis dacvas da uzrunvelyofas.4
aRniSnuli regulaciidan „saqarTvelos konstituciis samarTlebrivi logika SemdgomSi mdgomareobs“5, rom saparlamento da aseve aRmasrulebeli xelisuflebis
(prezidenti, mTavroba) mier gamocemuli normatiuli aqtebi SeiZleba arRvevdes
konstitucias, am SemTxvevaSi sakontitucio sasamarTlo uflebamosilia ganaxorcielos sakonstitucio kontroli xelisuflebis am or Stoze. aRsaniSnavia is faqti, rom saqarTvelos konstituciaSi ar aris daregulirebeli sakiTxi, Tu vin unda
1. Tsu-is iuridiuli fakultetis me-7 semestris studenti.
2. ix. qaldani T., CxeiZe g: saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlo realoba da ganviTarebis perspeqtivebi, Jur. „adamiani da konstitucia“ me-4 gamocema, 2000, gv. 216.
3. g. kaxiani: sakonstitucio kontrolis instituti da misi funqcionirebis problemebi saqarTveloSi: kanonmdeblobis da praqtikis analizi, Tbilisi, gv. 20.
4. ix. saqarTvelos konstitucia muxli 89.
5. qaldani T., CxeiZe g: saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlo realoba da ganviTarebis perspeqtivebi, Jur. „adamiani da konstitucia“ me-4 gamocema, 2000, gv. 217.
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gauwios sakontitucio kontroli saerTo sasamarTloebis mier gamotanil gadawyvetilebas an ganaCens, Tu is arRvevs adamianis konstituciiT garantirebul uflebebs.
aRniSnuli sakiTxi samarTlebriv problemas warmoadgens, maSin rodesac demokratiuli saxelmwofoebis amosavali wertili adamianis uflebebis dacvaa da Sesabamisad, sakonstitucio kontrolis upirvelesi mizani saxelmwifo struqturebis mier
darRveuli adamianis uflebis aRdgena unda iyos.
mimaCnia, rom gamoricxuli ar aris saerTo sasamarTloebis mier arakonstituciuri gadawyvetilebis miReba. Tu konstitucia ar gamoricxavs parlamentis da aRmasrulebeli xelisuflebis mier konstituciis sawinaaRmdego normatiuli aqtebis
miRebas, ratom ar SeiZleba sasamarTlo xelisuflebis mier saerTo sasamarTloebis
meSveobiT gamotanil iqnes arakontituciuri gadawyvetileba?6

2. sakonstitucio kontrolis ganmaxorcielebli subieqti da kontrolis
obieqtTa wre saqarTvelos kanonmdeblobaSi
sakonstitucio sasamarTlos, sasamarTlo xelisuflebaSi mniSvnelovani adgili
ukavia,7 vinaidan mis gansakuTrebul kompetencias warmoadgens qveynis uzenaesi kanonis dacvis kontroli. saqarTvelos konstituciis 83-e muxlis pirveli nawilis
Sesabamisad sakonstitucio kontrolis ganmaxorcielebeli subieqti aris saq. sakonstitucio sasamarTlo, romlis mizania uzrunvelyos konstituciis uzenaesoba
da adamianis uflebebis dacva, pirvel rigSi saxelmwifo struqturebis mier, qveynis
mTels teritoriaze.
rogorc zemoT iqna aRniSnuli sakonstitucio kontrolis ganmaxoricelebel subieqts saqarTveloSi warmoadgens sakonstitucio sasamarTlo. sainteresoa ratom
gaxda aucilebeli „sakonstitucio kontrolis“, rogorc institutis SemoReba saqarTvelos samarTlebriv sivrceSi. konstitucia, rogorc uzenaesi samarTlebrivi
aqti sasicocxlod mniSvnelovania suverenuli saxelmwifoebisaTvis, masSi qveynebi
ganamtkiceben TavianT arss, Tavisuflebas da saxelmwifoebriv TviTSegnebas, romelic damyarebulia uzenaes Rirebulebaze - adamianis uflebebis dacvasa da uzrunvelyofaze. saqarTvelos saxelmwifom 1995 wlis 24 agvistos ganacxada mzadyofna da
survili Sesuliyo im Tanamedrove sivrceSi, rasac samarTlebrivi saxelmwofo hqvia.
amitom mowesrigda konstituciasa da Semdgom sxva samarTlebriv aqtebSi aRniSnuli instituti. sakontitucio kontrolis ZiriTad amocanas warmoadgens Sekavebagawonasworebis principis safuZvelze uzrunvelyos qveynis uzenaesi kanonis dacva
xelisuflebis Stoebis mier.
statiis erTerT mizans warmoadgens sakonstitucio kontrolis obieqtTa wris mimoxilva da arsebuli kontrolis efeqturobis Sefaseba kanonmdeblobis safuZvelze.
saqarTvelos kanonmdeblobiT, sakonstitucio kontrolis obieqtTa wres warmoadgens aRmasrulebeli da sakanonmdelo xelisuflebis organoebis mier gamocemuli
samarTlebrivi aqtebis, aseve maTi mxridan ganxorcielebuli iuridiuli mniSvnelobis mqone qmedebis konstituciasTan Sesabamisobis dadgena.
6. ix. jinjolava z.: konstituciuri samarTlis problemebi, „konstitucia da qarTuli

samarTlis problemebi“, 2002, Tsu-s gamocema, gv.137.

7. qaldani T., CxeiZe g: saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlo realoba da ganviTarebis perspeqtivebi, Jur. „adamiani da konstitucia“ me-4 gamocema, 2000, gv. 217.
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sakonstitucio sasamarTlos Sesaxeb saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad, sakonstitucio kontrolis „obieqtTa wres“8 warmoadgens aRmasrulebeli da sakanonmdeblo xelisuflebis mier ganxorcielebuli iuridiuli mniSvnelobis mqone qmedebis konstituciurobis sakiTxi.
sakonstitucio sasamarTlo ramdenime SemTxvevSia uflebamosili ganaxorcielos
sakonstitucio kontroli saqarTvelos kanonmdeblobis, saqarTvelos parlamentis
normatiuli dadgenilebebis, saqarTvelos konstituciuri SeTanxmebis, saqarTvelos
prezidentis, saqarTvelos mTavrobis, afxazeTis da aWaris avtonomiuri respublikebis umaRlesi organoebis mier gamocemuli/miRebuli aqtebis konstituciasTan Sesabamisobis sakiTxze:
1. individualuri konstituciuri sarCelis safuZvelze, rodesac fizikuri da
iuridiuli pirebi Tvlian, rom normatiuli aqtiT an misi calkeuli normebiT darRveulia an SesaZlebelia uSualod dairRves konstituciis meore TaviT garantirebuli uflebebi;
2. saqarTvelos saxalxo damcvvelis konstituciuri sarCelis safuZvelze, romelsac miaCnia, rom normatiuli aqtiT/kanoniT darRveulia konstituciiT garantirebuli adamianis ufelebebi;
3. saerTo sasamarTloebis kontituciuri wardginebis safuZvelze, rodesac mosamarTles miaCnia, norma, romelsac unda daeyrdnos misi gadawyvetileba ewinaaRmdegeba saqarTvelos konstituciis meore Tavs;
4. saqarTvelos sakanonmdeblo aqtebis, parlamentis dadgenilebebis miReba/gamocemis, xelmoweris gamoqveynebis da amoqmedebis saqarTvelos konstituciasTan Sesabamisobis dadgenis Sesaxeb, saqarTvelos prezidentis, saqarTvelos mTavrobis da
saqarTvelos parlamentis wevrTa aranakleb erTi mexuTedis konstituciuri sarCelis safuZvelze;
5. saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlo aseve uflebamosilia a priori - prevenciuli kontroli ganaxorcielos saerTaSoriso xelSekrulebebis konstituciasTan Sesabamisobis Sesaxeb, saqarTvelos prezidentis, saqarTvelos mTavrobis, saqarTvelos parlamentis wevrTa aranalkeb erTi mexuTedis konstituciuri sarCelis
safuZvelze.
saqarTvelos kanonmdeblobiT sakonstitucio sasamarTlos ar gaaCnia uflebamosileba ganaxorcielos sakonstitucio kontroli saerTo sasamarTloebis mier
gamotanil gadawyvetilebebze, rac mimaCnia rom xarvezia, vinaidan „samarTlebrivi saxelmwifos upirvelesi movaleobaa xelisuflebisgan adamianis Tavisuflebis
uzrunvelyofa. am TvalsazrisiT mniSvnelovan garantias, konstituciiT adamianis
ufleba-Tavisuflebebis aRiarebis paralelurad, warmoadgens am uflebebis dacvis
qmediTi meqanizmebis gaTvalisiwinebac.“9 uflebaTa dacvis meqanizmebi ufro efeqturi xdeba Tu saerTo sasamarTloebTan erTad uflebebis „realur“ da ara abstraqtul dacvas uzrunvelyofs sakonstitucio sasamarTloc.

8. qaldani T., CxeiZe g: saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlo realoba da ganviTarebis perspeqtivebi, Jur. „adamiani da konstitucia“ me-4 gamocema, 2000, gv. 216.
9. kverenCxilaZe g.:konstituciis samarTlebrivi dacva da sakonstitucio iusticiis modelebi, samecniero Sromebis krebuli, 2008, kavkasiis univeristetis gamomcemloba, gv. 74.
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3. saerTo sasamarTloebis gadawyvetilebaTa gadaxedva
sakonstitucio sasamarTlos mier
(sazRvargareTis qveynebis gamocdileba - SedarebiTi analizi)
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlosTvis, saerTo sasamarTloebis gadawyvetilebaTa gadaxedvis uflebamosilebis miniWeba mravaljer gaxda msjelobis sagani,
miuxedavad mravalmxrivi ganxilvisa sakonstitucio sasamarTlos dRes moqmedi kanonmdeblobiT ar gaaCnia kompetencia sakonstitucio kontroli gauwios sasamarTlo
xelisuflebis, kerZod saerTo sasamarTloebis mier gamotanili gadawyvetilebebis
konstituciis meore TavTan Sesabamisobis sakiTxs. iuristTa garkveuli wris azriT
sakonstitucio sasamarTlosaTvis msgavsi uflebamosilebis miniWeba erTis mxriv,
ewinaaRmdegeba sasamarTlo xelisuflebaSi Caurevlobis konstituciur princips da
meores mxriv, aRniSnuli uflebamosilebis dakisreba gamoiwvevs sakonstitucio sasamarTlos gadatvirTvas.
aRsaniSnavia is, rom sakonstititucio sasamarTlos mier saerTo sasamarTloebis
gadawyvetilebaTa amgvari kontroli ar gulisxmobs saerTo sasamarTloebis gadawyvetilebaTa gadasinjvas maTi mizanSewonilobis da sisworis mixedviT.10
saqarTvelოს konstituciis 84-e muxlis pirveli nawilis mixedviT mosamarTle damoukidebelia da is emorCileba konstitucias da kanons. aRniSnuli formulirebidan
gamomdinare, SesaZlebelia mosamarTlis mier gamoyenebuli iqnes iseTi samarTlebrivi
norma, romelic konstituciis meore TavTan modis winaRmdegobaSi. magaliTad, 2006
wlis 22 ivniss q. Tbilisis saqalaqo sasamarTlos sisxlis samarTlis saqmeTa kolegiis
mosamarTlis gankargulebiT moq. v.m-s „saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso
kodeqsis» 208-e muxlis safuZvelze mosamarTlisTvis aSkara da uxeSi upativcemulobisTvis Seefarda patimroba 20 dRis vadiT, saqmis faqtobrivi garemoebebidan irkveva,
rom moq. v.m-s patimroba Seufarda im mosamarTlem, romlis mimarTac darRveuli iqna
kanoni v.m-s mier. 2006 wels moqmedi sssk-is 208-e muxlis me-7 nawilis Sesabamisad „(.....)
mosamarTlis zepiri mosmenis gareSe adgilze TaTbiriT gadawyvetilebis miReba gamoricxavs damrRvevis monawileobas am procesSi, agreTve mis SesaZleblobas daicvas
Tavi piradad an damcvelis meSveobiT,“11 garda amisa am normis safuZvelze Tavisuflebis SezRudvis kanonierebis da dasabuTebulobis apelacia SeuZlebeli iyo [„ am muxliT
gaTvaliswinebuli sxdomis Tavjdomaris an sasamarTlos Tavjdomaris gankarguleba
miiReba zepiri mosmenis gareSe da ar saCivrdeba“], rac pirdapir xelyofs sasamarTlosadmi mimarTvis konstituciur uflebas. miuxedavad amisa sasamarTlos mier ar iqna
konstituciis uzenaesobis principi daculi da is daeyrdno im normas, romelic winaaRmdegobaSi modioda qveynis uzenes kanonTan. garda amisa gamoyenebuli ar iqna konstituciuri wardginebis meqanizmi, rac gonivrul varauds iZleva imisa, rom saerTo sasamarTloebis meir gamotanili gadawyvetileba SeiZleba daeyrdnos kanonis im normas,
romelic winaaRmdegobaSi modis saqarTvelos konstituciis me-2 TaviT garantirebul
adamainis uflebebTan. mogvianebiT sakonstitucio sasamarTlom aRniSnuli norma sssk-s
208-e muxlis me-7 nawili arakonstituciurad scno.12
10. qaldani T., CxeiZe g: saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlo realoba da ganviTarebis perspeqtivebi, Jur. „adamiani da konstitucia“ me-4 gamocema, 2000, gv. 217.
11. ix. wyaro: http://www.constcourt.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=22&id=428&action=show
12. ix. saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos 2006 wlis 15 dekembris gadawyvetileba, saqme
#1/3/393,397.
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aRniSnuli magaliTidan ivaraudeba, rom „konstituciis uzenaesobis principis
ganxorcieleba ar xdeba avtomaturad, is SeiZleba darRveul iqnes ganzrax an samarTalSemoqmedebis procesSi daSvebuli Secdomebis Sedegad.“13 saxezea konstituciis
uzenaesobis darRvevis orive SemTxveva – jer erTi, kanonmdeblis mier Tavis droze
miRebuli iqna norma, romelic winaaRmdegobaSi modis sasamarTlosadmi mimarTvis
konstituciur uflebasTan (ix.zemoT), meore, mosamarTlis mier konstituciis uzenaesobis ganzraxi darRveva. vinaidan mosamarTle pirvel rigSi emorCileba konstitucias, mas SeeZlo mieRo iseTi gadawyvetileba, romelic ar xelyofda konstituciis
meore TaviT garantrebul uflebas. aqedan gamomdinare, bunebrivia, Cndeba kiTxvebi:
ramdenad efeqturia arsebuli sakonstitucio kontrolis meqanizmi adamianis uflebebis dacvis TvalsazrisiT? ramdenad realurad uzrunvelyofs individualuri
konstituciuri sarCeli darRveuli uflebis aRdgenas? Ppraqtikis analizi xom ar
mianiSnebs sakonstitucio kontrolis obieqtTa wris gazrdis aucileblobaze?14
sakonstitucio sasamarTlos Sesaxeb saqarTvelos organuli kanonis me-20 muxlis
Sesabamisad, „kanonis an sxva normatiuli aqtis arakonstituciurad cnoba ar niSnavs
am aqtis safuZvelze adre gamotanili sasamarTlos ganaCenebisa da gadawyvetilebebis gauqmebas, is iwvevs mxolod maTi aRsrulebis SeCerebas saproceso kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.“ am normidan naTelia, rom individualuri konstituciuri
sarCelis meSveobiT moTxovnili darRveuli uflebis aRdgena, realurad ver iqneba
ganxorcielebuli, vinaidan „sakonstitucio sasamarTlos gadawyvetilebas ukuZala aqvs mxolod im SemTxvevaSi, roca dava saxelmwifo organoTa Soris kompetenciis
farglebs exeba (...).”15 Sesabamisad, aRniSnulidan gamomdinare, individualuri kontituciuri sarCeli calsaxad efeqtur saSualebas ar warmoadgens darRveuli uflebis aRsadgenad, Tumca efeqturia, piris konstituciiT garantirebuli uflebis darRvevis safrTxis arsebobis SemTxvevaSi.
individualuri konstituciuri sarCelis araefeqturobaze mianiSnebs adamianis
uflebaTa evropuli sasamarTlo saqmeSi #40765/02 apostoli saqarTvelos winaaRmdeg. „ (...)uzrunvelyofs sakonstitucio sasamarTlosadmi individualuri mimarTvis
uflebas e.w. „ararealuri“ sakonstitucio saCivris formiT. praqtikaSi es niSnavs,
rom calkeul pirebs SeuZliaT eWvqveS daayenon moqmedi kanonmdeblobis konstituciurobis sakiTxi, maSinac ki roca misi ganxorcieleba maTze zemoqmedebas ar axdens.
Tumca, maT ar SeuZliaT gaasaCivron sasamarTloebis an sajaro uwyebebis mier miRebuli gadawyvetilebebi, romlebic pirdapir gavlenas axdens maT konkretul mdgomareobaze. (...) raTa saSualeba efeqturi iyos. man ubralod iribad ki ar unda daicvas
konvenciis me-6 muxliT ( rac gulisxmobs sasmarTlosadmi mimarTvis da samarTliani
sasamarTlos uflebas ) uzrunvelyofili ufleba, aramed unda uzrunvelyos sasarCelo pretenziebis pirdapiri da swrafi dakmayofileba konkretuli zianisTvis.”16
rodesac saubaria saqarTveloSi sakonstitucio sasamarTlos, rogorc sakonstitucio kontrolis ganmaxorcielebeli subieqtis uflebamosilebis farglebsa da
13. kverenCxilaZe g.:konstituciis samarTlebrivi dacva da sakonstitucio iusticiis modelebi,
samecniero Sromebis krebuli, 2008, kavkasiis univeristetis gamomcemloba, gv. 72.
14. ix. qaldani T., CxeiZe g: saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlo realoba da ganviTarebis perspeqtivebi, Jur. „adamiani da konstitucia“ me-4 gamocema, 2000, gv. 219.
15. futkaraZe i.:saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlo, Jurnali „adamiani da konstitucia“,
1998, me-2 gamocema, gv. 27.
16. evropis adamianis uflebaTa sasamarTlos 2006 wlis 28 noembris gadawyvetileba #407/65/02,
saqmeze: „apostili saqarTvelos winaaRmdeg”.
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efeqturobaze, mxedvelobaSia misaRebi is faqti, rom adamianis uflebaTa evropul
sasamarTloSi saqarTvelos winaaRmdeg didi raodenobiT gancxadebaa Sesuli. aRniSnuli imaze mianiSnebs, rom qveyanaSi arsebuli SidasamarTlebrivi uflebaTa dacvis
saSualebebi sakmarisad efeqturi araa. - „saxelmwifoebs pirvel rigSi unda hqondes
SesaZlebloba raTa mis xelT arsebuli saSualebebiT erovnul samarTlebriv sivrceSi aRmofxvras individualuri piris mimarT ganxorcielebuli darRveva.”17 amasTan,
problematuria sakonstitucio sasamarTlos gadawyvetilebaTa aRsrulebis sakiTxi.
arsebobs SemTxvevebi, rodesac sakonstitucio sasamarTlom norma an normis nawili
arakonstituciurad cno, magram kanonmdebelma msgavsi Sinaarsis norma, gansxvavebuli formulirebiT, isev aisaxa kanonmdeblobaSi. kanonmdeblis am midgomidan gamomdinare Cans, rom sakontitucio sasamarTlos gadawyvetilebas, calkeul SemTxvevebSi,
formaluri funqcia aqvs. aseve, TiTqmis ar gamoiyeneba saerTo sasamarTloebis mier
konstituciuri wardginebis meqanizmi. aqedan gamomdinare, mizanSewonilia ganxorcieldes sakanonmdeblo cvlileba, romlis safuZvelzec sakonstitucio sasamarTlos gadaxedvas daeqvemdebareba saerTo sasamarTloebis mier gamotanili gadawyvetilebebi. im fonze, rodesac darRveuli uflebis aRdgenisTvis sakonstitucio
sasamarTlosadmi mimarTvis ufleba arasakmaris saSualebadaa miCneuli da arc Tu
ise efeqturad muSaobs sakonstitucio kontrolis sxva meqanizmebi, mizanSewonilia
gaizardos sakontitucio kontrolis obieqtTa wre. sakonstitucio sasamarTlos
unda mieces ufleba ganaxorcielos saerTo sasamarTloebis gadawyvetilebaTa kontroli, rac ar gulisxmobs gadawyvetilebaTa mizanSewonilobis eWvqveS dayenebas.
igi emsaxureba saxelmwifoSi iseTi efeqturi da moqnili meqanizmebis arsebobas, romelic saSualebas miscems fizikur da iuridiul pirebs erovnul doneze moaxdinon
sakuTari darRveuli uflebis aRdgena. aRniSnuli saerTo sasamarTloebs daakisrebs
met pasuxismgeblobas da ufro metad daafiqrebs imis Sesaxeb, rom norma, romelsac maTi gadawyvetileba eyrdnoba, SeiZleba xelyofdes kontituciiT garantirebul
adamianis uflebebs. imavdroulad gaumjobesdeba sakonstitucio sasamarTlos gadawyvetilebaTa xarisxi.
saerTo sasamarTloebis gadawyvetilebebze sakonstitucio kontrolis dawesebis
mizanSewonilobis dasasabuTeblad sainteresoa ucxoeTis praqtikis analizi. mas Semdeg, rac amerikis SeerTebul StatebSi 1803 wels, saqmeze „merberi medisonis winaRmdeg“ safuZveli Caeyara sakonstitucio kontrolis instituts, aqsiomad iqca
is, rom „... sxva arCevani ar arsebobs. kanoni, romelic ewinaaRmdegeba konstitucias
baTilia, es boWavs, rogorc sasamarTloebs ise xelisuflebis sxva ganStoebebsac.”18
am mimarTulebiT, angariSgasawevia, espaneTis sakonstitucio sasamarTlos gamocdileba, romelic uflebamosilia ganixilos nebismieri fizikuri da iuridiuli piris
Suamdgomloba (saCivari), romelTa konstituciuri uflebebi iqna darRveuli da ar
moxda darRveuli uflebis aRdgena uflebamosili saxelmwifo struqturis mier. sakonstitucio sasamarTlo moqalqeTa saCivris Sedegad „amparos“ proceduriT ganixilavs saqmeTa im kategorias, romelic exeba ZiriTadi kanonis 53-e muxlis me-2 nawilSi
dacul adamianis uflebebs. magaliTad, moqalaqeTa uflebas sicocxleze, fizikuri
da moraluri xelSeuxeblobis uflebas, ufleba pirad Tavisuflebasa da usafr-

17. evropis adamianis uflebaTa sasamarTlos saqme - Nielsen v. Denmark.
18. kverenCxilaZe g.:konstituciis samarTlebrivi dacva da sakonstitucio iusticiis modelebi,
samecniero Sromebis krebuli, 2008, kavkasiis univeristetis gamomcemloba, gv. 71.
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Txoebaze da sxva.19 „aRniSnuli procedura emsgavseba sarCelis wardgenis da ganxilvis Cveulebriv wess, gansxvaveba ki imaSi mdgomareobs, rom „amparos“ proceduris
gamoyenebis Sedegad sakonstitucio sasamarTlos mier gamotanili gadawyvetileba
individualuri xasiaTisaa da mxolod mosarCeleze vrceldeba..”20 mniSvnelovania
is, rom espaneTis samefos sakonstitucio sasamarTlo kanonmdeblobis Sesabamisad
warmoadgens im qmediT instituts, romelic kontrols uwevs konstituciis dacvas
pirvel rigSi saxelmwifo struqturebis mxridan, maT Soris sasamarTloebis mxridanac. aRsaniSnavia is faqtic, rom espaneTis sakonstitucio sasamarTlo fizikuri
da iuridiuli pirebis mier individualuri sarCelis (Suamdgomlobis) safuZvelze
mxolod konstituciuri normebis abstraqtul ganmartebas ar axdens. piriqiT, darRvevis dadgenis SemTxvevSi, Tavisi gadawyvetilebiT mimarTulia darRveuli uflebis aRdgenasa da kompesirebaze. xazgasasmelia, rom aRniSnuli gadawyvetileba individualuri xasiaTisaa da vrceldeba mxolod mosarCeleze.
germaniis sakonstitucio kontrolis institutis mTavari amocanaa ganaxorcielos zedamxedveloba, raTa uzrunvelyofili da daculi iqnes saxelmwifos yvela
organos mier federaluri konstitucia da calkeuli federaciuli miwebis konstituciebi.21 federalur sakonstitucio sasamarTlos, rogorc sasamarTlo organos,
gansakuTrebuli adgili ukavia mTlianad germaniis sasamarTlo sistemaSi. germaniis
federaluri sakonstitucio sasamarTlo gadawyvetilebas iRebs, rogorc pirveli
da bolo instancia.22
konstituciuri saCivris Setana SeuZlia nebismeir pirs, romelic Tvlis, rom
saxelmwifo organoebis mxridan, maT Soris sasamarTlos gadawyvetilebiT (aqtiT)
darRveulia misi ZiriTadi ufleba.23 germaniis federalur sakonstitucio sasamarTloSi darRveuli uflebis aRdgenis mizniT sarCeli SeiZleba Setanil iqnes mxolod
mas Semdeg, rodesac piri amowuravs yvela SesaZlo samarTlebriv saSualebas, rac
gulisxmobs yvela im instanciisTvis mimarTvas, romelic valdebulia daicvas adamianis ZiriTadi uflebebi.24
espaneTis samefos da germaniis federaciuli saxelmwifoebis sakonstitucio sasamarTloebis mier saerTo sasamarTloebis gadawyvetilebaTa konstituciuri kontrolis erTaderTi mizania adamianis uflebebis dacvisa da uzrunvelyofis upirates Rirebulebad gamocxadeba. aqedan gamomdinare, es saxelmwifoebi sakuTari
kanonmdeblobaSi qmnian iseT meqanizmebs, romlebic iZleva SesaZleblobas sajaro
dawesebulebebis, maT Soris sasamarTloebis mier darRveuli uflebis aRdgena moaxdinon erovnul doneze. maRali saxelmwifoebrivi TviTSegnebis erT-erTi gamoxatuleba swored isaa, rom qveyana Tavisi kanonmdeblobiT umaRles kontrols uwesebdes
adamianis uflebebis dacvas, ar moxdes misi mxridan uxeSi, aralegitimuri Careva.
mniSvnelovania, rom adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlo espaneTis da germaniis sakonstitucio sasamarTloebs xSirad miiCnevs, rogorc adaminis uflebebis
dacvis TvalsazrisiT yvelaze efeqtur SidasamarTlebriv meqanizmebis mqone struqturebs. „..... amgvari konstituciuri sarCelebi aseve SesaZlebels xdis aRmofxvras is
19. melqaZe o., TevdoraSvili g.:sakonstitucio zedamxedveloba espaneTSi, Jurn. „adamiani da konstitucia“, 1998, me-2 gamocema, gv.100.
20. ix. iqve.
21. xubua g., trauti i.: konstituciuri marTlmsajuleba germaniaSi, 2001, gv. 15.
22. xubua g., trauti i.: konstituciuri marTlmsajuleba germaniaSi, 2001, gv. 18
23. iqve, gv. 25
24. iqve, gv. 26-27.
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darRvevebi, romelebic pirdapir an uSualod aris gamowveuli samarTlebrivi organos qmedebiT an umoqmedobiT.“25 am qveynebis winaaRmdeg adamianis uflebaTaA evropul sasamarTloSi yvelaze naklebi sarCelia Setanili. magaliTad, 1959 wlidan 2011
wlis CaTvliT espaneTis winaaRmdeg Setanili iqna mxolod 103 saCivari.26
espaneTis da germaniis magaliTebiT naTlad Cans, rom saerTo sasamarTloebis
gadawyvetilebaTa gadaxedvis SesaZlebloba sakonstitucio sasamarTloebis mier
ar warmoadgens Carevas sasamarTlo xelisuflebis damoukidebel saqmianobaSi, piriqiT, aRniSnuli meqanizmiT ufro efeqturi xdeba damoukidebeli da samarTliani
sasamarTlos principi da misi ganmtkiceba. sakonstitucio sasamarTlo Tavad warmoadgens sasamarTlo xelisuflebis nawils, romlis erT-erTi mizania uzrunvelyos
qveynis kontituciis dacva saxelmwifo organoebis mier.

4. daskvna
saqarTveloSi arsebuli sakontitucio kontroli, rogorc adamianis uflebaTa
dacvis meqanizmi, vfiqrob, aucilebelia ufro efeqturi gaxdes. sakonstitucio sasamarTlos gadawyvetilebiT ar xdeba darRveuli uflebis aRdgena. is iwvevs, mxolod, gadawyvetilebis aRsrulebis SeCerebas. Uufro konkretulad, Tu pirs Seefardeba sasjeli im normis safuZvelze, romelic winaaRmdegobaSi modis konstituciis
meore TaviT garantirebul uflebebTan da am normas sakonstitucio sasamarTlo
arakontituciurad cnobs, darRveuli uflebis subieqts ar gaaCnia samarTlebrvi
berketi, rom qveynis SigniT moiTxovos uflebis aRdgena. aseve, TiTqmis ufunqcioa
saerTo sasamarTloebis mier kontituciuri wardginebis meqanizmi. zemoT moyvanili magaliTi cxadyofs, rom mosamarTlem ar gamoiyena aRniSnuli ufleba, rodesac
Tavisuflebis aRkveTa Seufarda v.m-s im normiT, romelic calsaxad arakontituciuri iyo (ix.zemoT). metic, adamianis uflebaTa sasamarTlom saqmeSi „kakabaZe da
sxvebi“ saqarTvelos winaaRmdeg daadgina, rom adgili hqonda q.Tbilisis saapelacio
sasamarTlos Tavjdomaris „TviTnebobas”, rodesac 2006 wels moqmedi sssk-is 208-e
muxlis safuZvelze Seufarda ganmcxadeblebs Tavisuflebis aRkveTa. „ (...) rodesac
Tavisuflebis nebismieri saxis aRkveTis kanoniereba davis sagani xdeba konvencia
mimarTavs erovnul kanonmdeblobas (....), aRniSnuli pirvel rigSi moiTxovs nebismier dakavebas an dapatimrebas hqondes samarTlebrivi safuZveli erovnul kanonmdeblobaSi, magram aseve kavSirSi unda iyos kanonis xarisxTan, rac gulisxmobs mis
Sesabamisobas kanonis uzenaesobasTan (....), raTa Tavidan iqnes acilebuli TviTnebobis yvela riski. (...) Tavisuflebis aRkveTa SeiZleba iyos kanonieri erovnul kanonmdeblobasTan mimarTebiT, magram TviTneburi, rac pirdapir modis winaaRmdegobaSi
konvenciasTan. (....) ufro metic dapatimreba iqneba „TviTneburi”, roca erovnuli
kanonmdeblobis dacvis miuxedavad Sesabamisi organoebis mxridan adgili aqvs arakeTilsindisier qmedebas.”27
aRniSnul argumentebze dayrdnobiT mimaCnia, rom unda gaizardos sakonstitucio
kontrolis obieqtTa wre, radgan arsebobs saerTo sasamarTloebis mier konstituciis darRvevis albaToba. saqarTvelos moqalaqes an moqalaqeobis armqone pirs,
25. ix. 2006wlis 28 noembris saqme #40765/02, „apostoli saqarTvelos winaaRmdeg“.
26. ix. wyaro: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E58E405A-71CF-4863-91EE- 779C34FD18B2/0/APERCU_19592011_EN.pdf
27. ix. wyaro: https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1815564
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aseve iuridiul pirebs, romelTa uflebebi dairRva qveynis iurisdiqciis farglebSi saerTo sasamarTloebis gadawyvetilebaTa safuZvelze, unda hqondeT kanonieri
berketi imisa, rom pirvel rigSi qveynis SigniT moaxdinon darRveuli uflebis aRdgena ara abstraqtulad, aramed realurad - konkretuli darRvevidan gamomdinare.
argumenti imis Sesaxeb, rom sakontitucio sasamarTlosTvis am uflebamosilebis
miniWeba gamoiwvevs sasamarTlos gadatvirTvas ar aris myari, vinaidan statistikuri
monacemebiT sakontitucio sasamarTloSi 1996 wlidan 2012 wlis CaTvliT mxolod
532 kontituciuri sarCeli da 16 kontituciuri wardgineba aris Setanili.28
erTaderTi risk faqtori, rac SeiZleba sakontitucio kontrolis obieqtTa wris
gafarToebas mohyves isaa, rom SesaZlebelia sakontitucio sasamarTloSi saerTo sasamarTloebis gadawyvetilebis gasaCivrebam formaluri xasiaTi miiRos. aRniSnulis
aRmofxvrac SesaZlebelia iseTi sakanonmdeblo normebis meSveobiT, romlebSic mkacrad iqneba gawerili saerTo sasamarTloebis gadawyvetilebaTa sakonstitucio sasamarTloSi gasaCivrebis SemTxvevebi. ase magaliTad, 1. fizikur da iuridiul pirs,
romelic Tvlis, rom daerRva saerTo sasamarTloebis gadawyvetilebiT an aqtiT
kontituciiT garantirebuli uflebebi da Tavisuflebebi, SeuZlia mimarTos sakonstitucio sasamarTlos sarCeliT/saCivriT, mxolod mas Semdeg, rodesac amowurulia
yvela sxva samarTlebrivi saSualeba. aRniSnuli procedura unda iyos martivi da
moqnili; 2. sakonstitucio sasamarTlos gadawyvetileba unda gavrceldes, espaneTis
msgavsad, mxolod mosarCeleze. 3. sakonstitucio sasamarTlosadmi mimarTvis uflebis borotad gamoyeneba unda iyos dasjadi. 4. saWiroa gaiweros gonivruli vada,
romelSic sakonstitucio sasamarTlo daasrulebs saqmis ganxilvas.
mimaCnia, rom sakonstitucio sasamarTlos mier saerTo sasamarTloebis gadawyvetilebaTa gadaxedva ar iwvevs sasamarTlo xelisuflebis arsis da principis xelyofas. aRniSnuli emsaxureba mxolod erT mizans – erovnul doneze maqsimalurad
daicvas adamianis uflebebi da zogadad, konstitucia. sakonstitucio sasamarTlos
mier saerTo sasamarTloebis gadawyvetilebebis gadaxedvis SesaZlebloba efeqturi meqanizmia adamianis uflebebis dacvisaTvis, rac, vfiqrob, udavod Seamcirebs
adamianis uflebaTa sasamarTloSi saqarTvelos winaaRmdeg Setanil gancxadebaTa
raodenobas.

28. ix. wyaro:. http://www.constcourt.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=243
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ბექა ძამაშვილი1

ვეტოს უფლებით პრეზიდენტის აღჭურვის
მიზანშეწონილობა საქართველოში არსებულ
სამართლებრივ და პოლიტიკურ რეალობაში2
შესავალი
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური ვითარება ძალიან საინტერესო კონსტრუქციას ქმნის ბევრ კონსტიტუციურ საკითხთან
მიმართებით. რეალურად, დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ პირველად ხდება, რომ
პრეზიდენტი და საპარლამენტო უმრავლესობა ერთ პოლიტიკურ ძალას არ წარმოადგენს.
შესაბამისად, შეიქმნა წინაპირობა იმისა, რომ ბევრი კონსტიტუციურ–სამართლებრივი ინსტიტუტი, რომელიც აქამდე მხოლოდ ფორმალურ დატვირთვას ატარებდა, პრაქტიკულად
ამოქმედდეს. ამ საკითხთან მიმართებით განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია პრეზიდენტის უფლებამოსილება გამოყენოს ვეტოს უფლება კანონპროექტთან მიმართებით.
თანამედროვე სამართალში ვეტოს გამოყენების ყველაზე დიდი პრაქტიკა აშშ–ს გააჩნია
და მარტივი სტატისტიკიდანაც აშკარად ჩანს, რომ პრეზიდენტები ვეტოს ყველაზე ხშირად
სწორედ მაშინ იყენებდნენ, როდესაც პარლამენტში უმრავლესობას მოწინააღმდეგე პოლიტიკური ძალა წარმოადგენდა.3 შესაბამისად, არსებული პოლიტიკური მოცემულობის ფონზე, როდესაც პრეზიდენტს აღარ ჰყავს საპარლამენტო უმრავლესობა მისთვის არასასურველი კანონის მიღების ხელშესაშლელად ერთადერთი საშუალება სწორედ ვეტო რჩება.4
შექმნილი პოლიტიკური ვითარების გარდა საკითხის აქტუალობას განაპირობებს ბოლო
პერიოდის კონსტიტუციური რეფორმის ანალიზიც, რომელშიც აშკარად გამოიკვეთა მისწრაფება პარლამენტის როლის გაზრდის კუთხით. ერთი მხრივ, პარლამენტარიზმის პირობებში შესაძლოა ვეტოს ინსტიტუტის არსებობა არ იყოს მიზანშეწონილი, რომ არ შეილახოს პარლამენტის პრივილეგირებული მდგომარეობა, თუმცა, მეორე მხრივ, შესაძლოა
სწორედ პრივილეგირებული პარლამენტის დროს უფრო მეტად იყოს საჭირო საკანონმდებლო ორგანოს გაწონასწორება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სტატია მიზნად ისახავს
გაანალზიებულ იქნას საქართველოში არსებული სამართლებრივი და პოლიტიკური მოცემულობის ფონზე ვეტოს ინსტიტუტიის დატვრითვა და პრაქტიკული მნიშვნელობა.
აღნიშნული მიზნის მისაღწევად განხილული იქნება ვეტოს ინსტუტის არსი მისი აღმოცენების დროს და თანამედროვე სამართალში. აგრეთვე, გაანალიზებულ იქნება ვეტოსთან
მიმართებით ქართულ კანონმდებლობაში არსებული რეგულაციები და მათი ეფექტურობა
ხელისუფლების დანაწილების არსებული კონსტრუქციის გათვალისწინებით.
1. თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრანტი.
2. სტატია შესრულებულია 2012 წლის დეკემბერში.
3. David McKay, ‘Presidential Strategy and the Veto Power: A Reappraisal’ (1989) 104(3) Political Science
Quarterly, 447.
4. ავთანდილ დემეტრაშვილი (რედ), კონსტიტუციური სამართალი, საგამომცემლო სახლი „ინოვაცია“, 2005, 403.
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ბექა ძამაშვილი

1. ვეტოს უფლების არსი და მისი დატვირთვა
ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის ჭრილში
1.1. ვეტოს უფლების მნიშვნელობა მისი განვითარების საწყის ეტაპზე
„ვეტო“ ლათინური წარმოშობის სიტყვაა და აკრძალვას ნიშნავს. თავად ინსტიტუტი პირველად რომის იმპერიაში აღმოცენდა, სადაც ტრიბუნი აღჭურვილი იყო უფლებით შეეჩერებინა ცალკეული აქტების ძალაში შესვლა.5 ვეტოს მთავარი დატვირთვა იმ პერიდოში იყო
პლებეების დაცვა პატრიციებისგან, რომლებიც უმრავლესობით იყვნენ წარმოდგენილნი
სენატში. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ რომის იმპერიაში ვეტო წარმოადგენდა
მოქალქეების6 დაცვის საშუალებას სახელისუფლებო ორგანოებისგან, რომლებშიც ძალაუფლება ძირითადად მაღალი კლასის წარმომადგენლებს, პატრიციებს ჰქონდათ.7
განვითარების შემდეგ ეტაპზე მნიშვნელოვანი იყო ვეტოს უფლებით სახელმწიფოს მეთაურის აღჭურვა. ლოგიკურია, რომ როდესაც მოქალაქეების დაცვის მიზნით ხდება ვეტოს
უფლების რეალიზება, ამ უფლებით უნდა აღიჭურვოს სახელმწიფოს უმაღლესი თანამდებობის პირი. შუა საუკუნეებში ვეტომ განსაკუთრებული დატვირთვა შეიძინა ინგლისში,
სადაც მონარქის აბსოლუტური ძალაუფლება თანდათანობით შეიზღუდა და კანონშემოქმედების პროცესში წამყავნი ფიგურა პარლამენტი გახდა. მე–17 საუკუნის დასაწყისიდან
პარლამენტი მხოლოდ სათათბირო ორგანოს აღარ წარმოადგენდა და მას უკვე კანონის
მიღების პრეროგატივა ჰქონდა იმ პირობით, რომ სახეზე იქნებოდა მონარქის თანხმობა.
აღსანიშნავია, რომ კანონის ძალაში შესასვლელად მონარქის თანხმობა დღესაც აუცილებელია გაერთიანებულ სამეფოში, თუმცა მას მხოლოდ ფორმალური დატვირთვა აქვს, რადგან
ბრიტანელ მონარქს ეს უფლებამოსილება 1708 წლის შემდეგ აღარ გამოუყენებია. გაერთიანებულ სამეფოში ვეტო იმდენად ფორმალურ ინსტიტუტად იქცა, რომ ხშირად ხუმრობით
აღნიშნავენ, რომ კანონპროექტი მონარქის ჩამოხრჩობას რომ ითხოვდეს ეს უკანასკნელი
მაინც არ გამოიყენებს ვეტოს უფლებას.8მიუხედავად იმისა, რომ ინგლისში ვეტომ აქტუალობა დაკარგა ბრიტანეთის მაგალითი ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადი დასკვნების გასაკეთებლად. ყურადღება უნდა გამახვილდეს იმაზე, რომ მოქალაქეების ინტერესების დაცვის
გარდა ინგლისის მონარქის ხელში ვეტომ ახალი დატვირთვა შეიძინა და სახელმწიფოს მეთაურის საკანონმდებლო ფუნქციის ერთ–ერთ გამოვლინებად იქცა.
1.2. ვეტო, როგორც ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის
შემადგენელი კომპონენტი
აშშ–ს კონსტიტუციაზე მუშაობის პერიოდში ერთ–ერთი აქტუალური საკითხი იყო უნდა
შენარჩუნებულიყო თუ არა ვეტოს ინსტიტუტი და რა დატვირთვის მატარებელი უნდა ყოფილიყო ის აშშ–ს კონსტიტუციურ მოწყობაში. ინგლისელი მონარქის მიერ გადამეტებული
უფლებამოსილების გამოყენების გამო აშშ–ს კონსტიტუციის ავტორები თავიდანვე შეთანხმდნენ, რომ დამოუკიდებელი აშშ–ს სისტემაში გამორიცხული უნდა ყოფილიყო ძალაუფლების რაიმე ფორმით უზურპაცია. სწორედ ამიტომ აშშ–ს კონსტიტუციის საყრდენ სვეტს
წარმოადგენს ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი. ეს პრინციპი არ გულისხმობს საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო შტოების მკაცრ სეპარაციას. ამ ინსტი5. John A. Fairlie, ‘The Veto Power of the State Governor’ (1917) 11(3) The American Political Science Review, 473.
6. პლებეები წარმოადგენდნენ მოქალაქეების ძირითად კატეგორიას რომის იმპერიაში.
7. Wimliam A. Clinenburg, ‘The Presidential Veto Power’ (1966) 18 South Carolina Law Review, 732, 733.
8. Carl McGowan, ‘The President’s Veto Power: An Important Instrument of Conflict in Our Constitutional
System’ (1986) 23 San Diego Law Review, 791, 793.
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ტუტის მთავარი იდეა არის მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის მმართველობის საუკეთესო
მოდელის შექმნა. რეალურად, სახეზეა ერთი ხელისუფლების სამი შტო და არა სამხელისუფლებიანობა, ამიტომ ჯერ კიდევ ლოკის და მონტესკიეს თეორიები აუცილებლად მიიჩნევდა ხელისუფლების შტოებს შორის ურთიერთთანამშრომლობას.9
აღნიშნული თეორია კიდევ უფრო მეტად დაიხვეწა აშშ–ს კონსტიტუციურ მოწყობაში, სადაც ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის აუცილებელ ელემენტად დასახელდა შტოებს
შორის ურთიერთკონტროლი და გაწონასწორება. ე.წ. checks and balances სისტემა მიზნად
ისახავს თავიდან იქნას აცილებული ხელისუფლების რომელიმე შტოს ხელში გადაჭარბებული
უფლებამოსილების დაგროვება და ხელისუფლების უზურპაცია.10სწორედ ამ კონსტრუქციაში აუცილებელ კომპონენტად იქნა მიჩნეული პრეზიდენტის აღჭურვა ვეტოს უფლებით, რაც
უნდა გამხდარიყო საკანონმდებლო ორგანოს გამაწონასწორებელი ბერკეტი.11
საინტერესოა ვეტოს უფლების ამერიკულმა მიდგომამ ამ ინსტიტუტის ახალი ფუნქცია
გამოკვეთა, თუ არსებული ფუნქციების სისტემური გააზრება მოხდა. როგორც ითქვა, ისტორიულად ვეტოს დატვირთვა მოქალაქეების დაცვა და სახელმწიფოს მეთაურის საკანონმდებლო ფუნქციით აღჭურვა იყო. რეალურად, ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი ამ ორივე
ფუნქციას მოიცავს თავის თავში. ხელისუფლების დანაწილების მთავარი იდეა, როგორც აღინიშნა, მოსახლეობის კეთილდღეობის უზრუნველყოფაა. რაც შეეხება სახელმწიფოს მეთაურისთვის საკანონმდებლო ულფებამოსილების მინიჭებას, ესეც პირდაპირი გამოხატულებაა
checks and balances სისტემის. რეალურად, აშშ–ს კონსტიტუციის ავტორებმა პრეზიდენტის
ხელში ვეტოს უფლება ახლებურად გაიაზრეს. განსხვავებით ინგლისის მონარქისა, რომლის
ვეტოს უფლებით აღჭურვა მონარქის ძლიერებას უსვამდა ხაზს, აშშ–ს პრეზიდენტისთვის
ამ უფლების მინიჭება აუცილებელი გახდა საკანონმდებლო ორგანოს უფლებამოსილების
შეზღუდვის მიზნით. ლოგიკურად, პარლამენტის უფლებამოსილების შეზღუდვა შეიძლება
ავტომატურად ნიშნავდეს პრეზიდენტის უფლებამოსილების გაზრდას, თუმცა უნდა ითქვას,
რომ აშშ–ს პრეზიდენტის საკანონმდებლო ფუნქცია დიდწილად მხოლოდ ვეტოში12 აისახა და
პრეზიდენტს არ ჰქონია ზედმეტი საკანონმდებლო უფლებამოსილება.13
1.3. ვეტოს დატვირთვა თანამედროვე სამართალში
ზემოთ განხილული მაგალითების საფუძველზე მიზანშეწონილია მოხდეს ვეტოს ინსტიტუტის დანიშნულების გენერალიზება თანამედროვე სამართლებრივი მოცემულობის
გათვალისწინებით. ლოგიკურია, რომ ვეტოს გამოყენება პრეზიდენტის მიერ ხშირი იქნება
იმ შემთხვევაში, როდესაც პარლამენტში უმრავლესობას სხვა პოლიტიკური ძალა წარმოადგენს. სახელმწიფოთა პრაქტიკა ადასტურებს, რომ პრეზიდენტსა და პარლამენტს შორის კონფრონტაციის პირობებში ყველაზე ხშირად ხდება ვეტოს გამოყენება. სწორედ ამიტომ, ლიტერატურაში ხშირად მსჯელობენ თუ რა კავშირია აღნიშნულ კონფრონტაციასა
და ვეტოს გამოყენებას შორის.14 ერთი მიდგომის მიხედვით, პრეზიდენტსა და პარლამენტს
9. Rohini Dasgupta, ‘Notes on the Montesquieu Theory of separation of powers’ <http://www.preservearticles.
com/201104235909/notes-on-the-montesquieu-theory-of-separation-of-powers.html> (02.01.2012).
10. Richard A. Riggs, ‘Separation of Powers: Congressional Riders and the Veto Power’ (1972-1973) 6 U. Mich.
J.L. Reform, 735, 751; აგრეთვე იხილეთ: ‘Checks and Balances“ <http://www.shmoop.com/constitution/checksand-balances.html> (02.01.2012).
11. Carl McGowan, ‘The President’s Veto Power: An Important Instrument of Conflict in Our Constitutional
System’ (1986) 23 San Diego Law Review, 791, 806.
12. ოთარ
�����������������������������������������������������������������������
მელქაძე, კონსტიტუციონალიზმი, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2006, 293.
13. Wimliam A. Clinenburg, ‘The Presidential Veto Power’ (1966) 18 South Carolina Law Review, 732, 738.
14. David McKay, ‘Presidential Strategy and the Veto Power: A Reappraisal’ (1989) 104(3) Political Science
Quarterly, 447, 448.
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ბექა ძამაშვილი

შორის არსებული არასახარბიელო ურთიერთობა არის ვეტოს გამოყენების გამომწვევი მიზეზი. მეორე მიდგომის მიხედვით კი, პირიქით, პრეზიდენტის მხრიდან ვეტოს გამოყენება
ხდება შემდეგ პარლამენტთან კონფრონტაციის მიზეზი.15 რეალურად, ამ საკითხის ირგვლივ სიღმრისეული კვლევის ჩატარება საჭირო არ არის, რადგან ერთსა და იმავე დროს ორივე მიდგომა რაციონალურია და ისინი არ გამორიცხავენ ერთმანეთს.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ ვეტოს გამოყენება და სახელისუფლებო დაპირისპირება ურთიერთდაკავშირებული საკითხებია და მიზანშეწონილია მოხდეს
ამ ინსტიტუტის ანალიზი და არა იმის დადგენა დაპირისპირება იწვევს ვეტოს თუ პირიქით.
იმისათვის, რომ ვეტოს არსი იქნას გაანალიზებული პირველ რიგში უნდა დადგინდეს თუ
რა მიზნით ხდება პრეზიდენტის მეირ ვეტოს გამოყენება თანამედროვე რეალობაში. აღსანიშნავია, რომ არ არსებობს რაიმე ჩამონათვალი იმ წინაპირობებისა, რომელთა არსებობის
შემთხვევაშიც პრეზიდენტი გამოიყენებს ვეტოს უფლებას.16სახელმწიფოთა პრაქტიკის ანალიზის შედეგად შეიძლება გამოკვეთოს ის ძირითადი მიზნები, რის მისაღწევადაც სახელმწიფოს მეთაურები იყენებენ ამ უფლებამოსილებას. უმეტეს შემთხვევაში კანონპროექტის
ხელმოწერაზე პრეზიდენტი უარს ამბობს იმ მოტივით, რომ მის წინაშე წარდგენილი კანონპროექტი არაკონსტიტუციური17 ან არაგონივრულია.18 ბუნებრივია, ორივე შემთხვევაში გამართლებულია პრეზიდენტმა არ დაუშვას ამგვარი კანონმდებლობის მიღება, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ მისი შეფასება მთლიანად პრეზიდენტზეა დამოკიდებული არსებობს
საფრთხე იმისა, რომ ვეტოს გამოყენება სუბიექტური ინტერესების გათვალისწინებით მოხდება. შესაბამისად, შესაძლოა მოხდეს გონივრული კანონმდებლობის დაბლოკვა მხოლოდ
ცალკეული პოლიტიკური ინტერესებისთვის. რეალურად ვეტო შესაძლებელია პრეზიდენტის მიერ გამოყენებულ იქნას პარლამენტთან პოლიტიკური ვაჭრობის იარაღად.19
ლიტერატურაში ხშირად საუბრობენ, რომ ვეტო აგრეთვე არის აღამსრულებელი ხელისუფლების დაცვის მექანიზმი საკანონმდებლო ორგანოსგან.20 რეალურად, ეს არგუმენტი
სწორი შეიძლება იყოს მხოლოდ იმ ნაწილში, თუ პარლამენტი კანონმდებლობის შეცვლის
გზით ცდილობს აღმასრულებელი შტოს უფლებამოსილების შემცირებას საკუთარი უფლებამოსილების გაზრდის ხარჯზე. ამ კუთხით, ვეტო შეიძლება მართლაც ჩაითვალოს პარლამენტისგან დაცვის მექანიზმად, თუმცა ამ შემთხვევაშიც შესაძლოა სრულიად საპირისპირო
მოცემულობა დადგეს და შეიძლება თავად პრეზიდენტმა ეს უფლებამოსილება გამოიყენოს
პირიქით პარლამენტზე ზეწოლის ბერკეტად.
კიდევ ერთი ფუნქცია, რომელსაც ვეტოს ინსტიტუტი ატარებს არის სახელმწიფო მეთაურის საკანონმდებლო პროცესში ჩართულობის უზრუნველყოფა. როგორც ზემოთ აღინიშნა, ეს ფუნქცია ვეტომ ჯერ კიდევ შუა საუკუნეების ინგლისში შეიძინა და სიახლეს ნამდვილად არ წარმოადგენს, თუმცა საინტერესოა თანამედროვე მოწყობის სახელმწიფოებში რა
მიზანი აქვს პრეზიდენტის საკანონმდებლო ფუნქციებით აღჭურვას. ზოგადად, ხელისუფლების დანაწილების პრინციპიდან გამომდინარე, აუცილებელია ყველა შტო და შესაბამისად, საკანონმდებლო ორგანოც, საქმიანობას ისე ახორციელებდეს, რომ სხვა შტოს ჰქონ15. იქვე������
����������
, 450.
16. Carl McGowan, ‘The President’s Veto Power: An Important Instrument of Conflict in Our Constitutional
System’ (1986) 23 San Diego Law Review, 791, 804.
17. John A. Fairlie, ‘The Veto Power of the State Governor’ (1917) 11(3) The American Political Science Review,
473, 491.
18. Richard A. Riggs, ‘Separation of Powers: Congressional Riders and the Veto Power’ (1972-1973) 6 U. Mich.
J.L. Reform, 735, 742.
19. Andrea Chandler, ‘Presidential Veto Power in Post-Communist Russia, 1994-1998’ (2001) 34(3) Canadian
Journal of Political Science, 487,492.
20. Nolan M. McCarty and Keith T Poole, ‘Veto Power and Legislation: An Empirical Analysis of Executive and
Legislative Bargaining from 1961 to 1986’ (1995) 11 Journal of Law, Economics and Organization, 282.
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ვეტოს უფლებით პრეზიდენტის აღჭურვის მიზანშეწონილობა საქართველოში არსებულ სამართლებრივ და პოლიტიკურ რეალობაში

დეს მისი გაწონასწორების შესაძლებლობა.21 სწორედ ეს არის ძირითადი იდეა თუ რატომ
უნდა მიიღოს პრეზიდენტმა საკანონმდებლო პროცესში მონაწილეობა ვეტოს უფლების რეალიზების სახით. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ცალკეულ ქვეყნებში ამ საკითხს კიდევ უფრო
დიდი დატვირთვა აქვს ვიდრე უბრალოდ პარლამენტის გაწონასწორება. აშშ–ს უზენაესი სასამართლოს პოზიციით, პრეზიდენტი აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაურია, რომელმაც უნდა აღასრულოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონმდებლობა და სწორედ ამიტომ
ლოგიკურია, რომ ის მონაწილეობდეს ამ კანონმდებლობის შემუშავების პროცესში.22 მართალია სასამართლოს ეს პოზიცია უშუალოდ აშშ–ს შეეხებოდა, თუმცა იგივე არგუმენტი
შეიძლება გამოყენებულ იქნას საპრეზიდენტო მმართველობის ნებისმიერ მოდელში, სადაც
პრეზიდენტი ამასთანავე არის აღმასრულებელი შტოს ხელმძღვანელი.
ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით, შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე სამართალში ვეტოს უფლება შეიძლება ატარებდეს შემდეგ ძირითად დაცვით ფუნქციებს:
1) მოსახლეობის ინტერესების დაცვა; 2) აღმასრულებელი შტოს დაცვა; 3) კონსტიტუციის
დაცვა. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ გარდა დაცვითი ფუნქციებისა ვეტო წარმოადგენს
პრეზიდენტის მიერ პარლამენტზე ზემოქმედების საკმაოდ ძლიერ იარაღს.

2. ვეტოს უფლებასთან მიმართებით საქართველოში არსებული
რეგულაციების ანალიზი
იქიდან გამომდინარე, რომ ვეტო საკანონმდებლო პროცედურის ერთ–ერთი ეტაპია, ქართული კანონმდებლობა საკმაოდ დეტალურად არეგულირებს ვეტოს უფლების რეალიზებასთან
დაკავშირებულ საკითხებს კონსტიტუციის23 და პარლამენტის რეგლამენტის დონეზე24. თუმცა,
აქვე უნდა ითქვას, რომ არსებობს გარკვეული პროცედურული დეტალები, რომლებიც ტექსტში ასახული არ არის და მათი განსაზღვრა შესაბამისი ნორმების ანალიზის შედეგად უნდა
მოხდეს.
უშუალოდ ამ რეგულაციების მიმოხილვამდე, ყურადღება უნდა გამახვილდეს
იმ გარემოებაზე, რომ მოქმედი კანონმდებლობით საქართველოს პრეზიდენტს საკმაოდ ძლიერი საკანონმდებლო უფლებამოსილებები გააჩნია. პრეზიდენტს შეუძლია საკანონმდებლო ინიციატივით შევიდეს პარლამენტში და უფრო მეტიც, მოითხოვს ამ კანონპროექტის რიგგარეშე
განხილვა.25 ამ ყველაფერს ემატება პრეზიდენტის ხელში არსებული სუსპენზიური ვეტოს უფლება, რაც მთლიანობაში პრეზიდენტს საკანონმდებლო პროცესში ერთ–ერთ წამყვან ფიგურად
აქცევს. კონსტიტუციური რეფორმის მიმდინარეობის დროს ექსპერტების მხრიდან ერთ–ერთი
ძირითადი შენიშვნა სწორედ ამ საკითხთან მიმართებით კეთდებოდა26, რამაც პრაქტიკული შედეგი გამოიღო და კონსტიტუციაში შესული ცვლილების შედეგად პრეზიდენტს საკანონმდებლო პროცესში მხოლოდ ვეტოს უფლება დარჩა.27 აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ ქართულ რეალობაშიც ვეტოს ინსტიტუტი განსაკუთრებული დატვირთვის მქონეა და
21. Richard A. Riggs, ‘Separation of Powers: Congressional Riders and the Veto Power’ (1972-1973) 6 U. Mich.
J.L. Reform, 735, 751.
22. Wimliam
���������������������������������������������������������������������������������������������������
A. Clinenburg, ‘The Presidential Veto Power’ (1966) 18 South Carolina Law Review, 732, 738.
23. იხ.
����������������������������������������
საქართველოს კონსტიტუციის 68–ე მუხლი.
24. იხ.
���������������������������������������������������������������
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 171–ე და 172–ე მუხლები.
25. საქართველოს
����������������������������������
კონსტიტუცია, მუხლი 67.
26. ვახტანგ
�������������������������������������������������������������������������������������������
ხმალაძე და ზურაბ ჯიბღაშვილი, საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების
შეტანის თაობაზე კონსტიტუციური კანონის პროექტის (2010 წ.) კომენტარი, (ხელმისაწვდომია: <http://www.
parliament.ge/publicdebates/khmaladze.pdf> 15.12.2012), 11.
27. საქართველოს
������������������������������������������������������������������������������������������
კონსტიტუციის 67–ე მუხლში შესული ცვლილებების შედეგად, რომელიც ამოქმედდება 2013
წლის ოქტომბრის მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად არჩეული პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების
მომენტიდან, საქართველოს პრეზიდენტს აღარ აქვს საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება.
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მიზანშეწონილია მოხდეს მასთან დაკავშირებული რეგულაციების ანალიზი, რათა დადგინდეს
მისი პრაქტიკული იმპლემენტაციის ეფექტურობა.
2.1. პრეზიდენტის მიერ ვეტოს გამოყენების მოტივირებული დასაბუთება
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 171–ე მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, ვეტოს უფლების გამოყენების შემთხვევაში პრეზიდენტი ვალდებულია კანონპროექტი დააბრუნოს პარლამენტში მოტივირებული შენიშვნებით. ერთი შეხედვით, ძალიან ჩვეულებრივი რეგულაციაა, თუმცა პრაქტიკული თვალსაზრისით ძალიან დიდი მნიშვნელობის
მქონეა, რომ პრეზიდენტის მიერ ვეტოს გამოყენების დროს ყველასთვის ცხადი იყოს მისი
მოტივაცია. რუსეთის კანონმდებლობაში აღნიშნული მოთხოვნის არ არსებობის გამო 90–
იან წლებში ელცინის მიერ გამოყენებული ვეტოების დიდი რაოდენობა მოსახლეობისთვის
გაუგებარი იყო და მათ არ ჰქონდათ შესაძლებლობა საკუთარი პოზიცია ჩამოეყალიბებინათ
პრეზიდენტსა და პარლამენტს შორის არსებული კონფრონტაციის პირობებში რომელი შტო
არღვევდა კონსტიტუციური «თამაშის წესებს».28
აღნიშნულიდან გამომდინარე, პარლამენტის რეგლამენტში არსებული რეგულაცია ძალიან კარგი საშუალებაა იმისათვის, რომ ვეტოს გამოყენების პროცედურა იყოს გამჭვირვალე, რაც მინიმუმამდე დაიყვანს პრეზიდენტის მიერ ამ უფლებამოსილების პირადი ინტერესებისთვის გამოყენების შესაძლებლობას. ამ კუთხით, ძალიან საინტერესო მოთხოვანს
აწესებს აშშ–ს კანონმდებლობა, რომლის მიხედვითაც, პრეზიდენტს არა მხოლოდ ევალება
ვეტოს გამოყენების დასაბუთება, არამედ ეს არგუმენტაცია ოფიციალურად უნდა გამოქვეყნდეს კიდეც სათანადო ორგანოში, რაც კიდევ უფრო მეტ საჯაროობას უწყობს ხელს.29
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რეგულაცია, რომელიც მიზნად ისახავს იმას, რომ გონივრულად მოხდეს ვეტოს უფლების გამოყენება ასახულია რეგლამენტის 171–ე მუხლის მე–2
პუნქტში, რომლის მიხედვითაც, პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები კანონპროექტის
სახით უნდა იყოს ჩამოყალიბებული. ეს ნორმა საკმაოდ კარგი მექანიზმია იმისათვის, რომ
ვეტოს რეალიზებამ არ მოახდინოს კანონის მიღების პროცედურების გაჭიანურება და არ
წარმოშვას ახალი კონფრონტაცია სრულად მოხდა თუ არა პრეზიდენტის აზრის ასახვა პარლამენტის მიერ შენიშვნის გათვალისწინების შემთხვევაში. არსებული რეგულირება, საშუალებას იძლევა, რომ პარლამენტმა ყოველგვარი დროის დაკარგვის გარეშე ან უარყოს შენიშვნა და დაძლიოს ვეტო, ან მიიღოს პრეზიდენტის შენიშვნა. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში,
რადგან ამ შენიშვნას კანონპროექტის სახე აქვს პირდაპირ მოხდება მისი ინკორპორირება
პირველად რედაქციაში.
2.2. დასაშვებია თუ არა ერთსა და იმავე კანონპროექტზე ვეტოს
განმეორებით გამოყენება?
ვეტოს უფლებაზე საუბრისას უნდა ითქვას, რომ თანამედროვე დემოკრატიული მოწყობის სახელმწიფოში მოქმედებს მხოლოდ ე.წ. შეყოვნებითი ან სუსპენზიური ვეტო, რაც ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტი უფლებამოსილია ხმათა უფრო მაღალი რაოდენობით დაძლიოს
ვეტო და მაინც მიიღოს კანონი. თანამედროვე დემოკრატია არ აღიარებს აბსოლუტური ვეტოს არსებობას, როდესაც ვეტოს საბოლოო ძალა აქვს და მისი გადალახვა შეუძლებელი
ხდება.30 ეს უკანასკნელი აშკარად წინააღმდეგობაში მოდის ხელისუფლების დანაწილების
პრინციპთან, რომლის მიხედვითაც, მართალია ვეტო აუცილებელი ინსტრუმენტია საკანონ28. �����������������������������������������������������������������������������������������������������
Andrea Chandler, ‘Presidential Veto Power in Post-Communist Russia, 1994-1998’ (2001) 34(3) Canadian
Journal of Political Science, 487, 502.
29. იქვე,
����������
496�.
30. ოთარ
�����������������������������������������������������������������������
მელქაძე, კონსტიტუციონალიზმი, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2006, 294.
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ვეტოს უფლებით პრეზიდენტის აღჭურვის მიზანშეწონილობა საქართველოში არსებულ სამართლებრივ და პოლიტიკურ რეალობაში

მდებლო ორგანოს გასაწონაწორებლად, მაგრამ გაწონასწორება არ უნდა მოხდეს ისე, რომ
ფუნქცია დაუკარგოს პარლამენტის არსებობას. უფრო ზუსტად რომ ითქვას, საკანონმდებლო ხელისუფლებას ყოველთვის უნდა ჰქონდეს საბოლოო სიტყვის თქმის შესაძლებლობა,
რომ არ მოხდეს მის სფეროში გაუმართლებელი ჩარევა. სწორედ ამას უზრუნველყოფს შეყოვნებითი ვეტო, რომლის დროსაც გადამწყვეტი სიტყვა მაინც პარლამენტზეა შევა თუ არა
კანონი ძალაში. ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, თანამედროვე სამართალში ვეტოს
მხოლოდ შეყოვნებითი და არა დაბლოკვითი ფუნქცია უნდა ჰქონდეს და სწორედ ამ ჭრილში
უნდა იქნას განხილული განმეორებითი ვეტოს მიზაშეწონილობაც.
როგორც წესი, განმეორებითი ვეტო კანონმდებლობაში დარეგულირებული არ არის იმ
მარტივი მიზეზის გამო, რომ თანამედროვე სამყაროში ვეტო ყოველთვის განიხილება, როგორც ერთჯერადად შეყოვნებითი ეფექტის მქონე ინსტიტუტი. მიუხედავად ამისა, გამორიცხული არ არის, რომ დროთა განმავლობაში ეს მიდგომა შეიცვალოს და პირდაპირი აკრძალვის არ არსებობის პირობებში პრეზიდენტმა განმეორებით დაადოს ვეტო ერთსა და
იმავე კანონპროექტს. ამის პრეცედენტი არაერთხელ დაფიქსირდა 90–იანი წლების რუსეთში, როდესაც პრეზიდენტი ელცინი კანონპროექტს განმეორებით ადებდა ვეტოს იმ მოტივით, რომ მისი აზრით წარდგენილი პროექტი იყო არაკონსტიტუციური და პრეზიდენტი,
როგორც კონსტიტუციის გარანტი, ხელს ვერ მოაწერდა აღნიშნულ აქტს.31
საინტერესოა, როგორ რეგულირდება ეს საკითხი ქართულ კანონმდებლობაში. რეალურად არც საქართველოს კონსტიტუცია და არც პარლამენტის რეგლამენტი ამ საკითხს
არ აწესრიგებს. ორივე აქტში საუბარია მხოლოდ იმაზე, რომ თუ ვეტოს დაძლევის შემდეგ პრზედინეტი არ გამოაქვეყნებს კანონს, მას ხელს აწერს და აქვეყნებს პარლამენტის
თავმჯდომარე.32 საკითხავია რა ხდება მაშინ, თუ პრეზიდენტმა ეს კანონპროექტი განმეორებით უკან დააბრუნა იმ მოტივით, რომ მან ეს პროექტი არაკონსტიტუციურად მიიჩნია?
აქვს თუ არა პრეზიდენტს ეს უფლება იმ მოტივით, რომ ის კონსტიტუციის გარანტია? რას
ნიშნავს კონსტიტუციის 69–ე მუხლის მე–2 პუნქტის მოთხოვნა, რომ პრეზიდენტმა უნდა
უზრუნველყოს სახელმწიფო ორგანოთა საქმიანობა კონსტიტუციის შესაბამისად? ერთი
შეხედვით, შეიძლება მართლაც გამართლებული ჩანდეს, რომ პრეზიდენტმა უარი თქვას იმ
კანონის ხელმოწერაზე, რომელიც მას არაკონსტიტუციურად მიაჩნია, თუმცა ამ საკითხს
უფრო სისტემური გააზრება სჭირდება. პრეზიდენტის აღნიშნული ფუნქცია არ შეიძლება
განმარტებულ იქნას მოწყვეტილად, არამედ ის მთლიანი კონსტიტუციური მოწყობის და
საკანონმდებლო პროცესის ფარგლებში უნდა იქნას გააზრებული.
როგორც უკვე აღინიშნა, ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი მოითხოვს, რომ საკანონმდებლო პროცესში საბოლოო სიტყვის თქმის შესაძლებლობა პარლამენტს უნდა ჰქონდეს.
შესაბამისად, დაუშვებელია პრეზიდენტმა ნებისმიერი მოტივით საკანონმდებლო პროცესის
„დაბლოკვა» მოახდინოს. ამიტომ, პრეზიდენტმა კონსტიტუციის დაცვა სხვა საშუალებებით
უნდა განახორციელოს. სწორედ ამას ცხადყოფს კონსტიტუციური რეფორმის შედეგად კონსტიტუციის 69–ე მუხლში განხორციელებული ცვლილება, რომლის მიხედვითაც, ჩანაწერი
„უზრუნვეყლოფს (...) სახელმწიფო ორგანოთა საქმიანობას კონსტიტუციის შესაბამისად»
შეიცვალა შემდეგი ჩანაწერით „კონსტიტუციით მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილების
ფარგლებში უზრუნველყოფს სახელმწიფო ორგანოთა ფუნქციონირებას». ერთი შეხედვით,
დიდი განსხვავება არ არის ამ ორ ტექსტს შორის, თუმცა ახალი რეგულაცია პირდაპირ მიუთითებს, რომ პრეზიდენტმა საკუთარი ფუნქცია უნდა განახორციელოს უშუალოდ კონსტიტუ31. �����������������������������������������������������������������������������������������������������
Andrea Chandler, ‘Presidential Veto Power in Post-Communist Russia, 1994-1998’ (2001) 34(3) Canadian
Journal of Political Science, 487, 17.
32. ��������������������������������������������������������������������������������������������
იხ. საქართველოს კონსტიტუციის 68–ე მუხლის მე–5 პუნქტი და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის
171–ე მუხლის მე–5 პუნქტი.
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ციით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში. ცხადია, კონსტიტუცია პრეზიდენტს არ
ანიჭებს განმეორებითი ვეტოს გამოყენების უფლებას თუნდაც კანონპროექტი არაკონსტიტუციურად მიაჩნდეს. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში პრეზიდენტს კონსტიტუციის 89–ე მუხლიდან გამოდინარე აქვს შესაძლებლობა კონსტიტუციური სარჩელით მიმართოს საქართველოს
საკონსტიტუციო სასამართლოს. სწორედ ეს პოზიცია გააჟღერა რუსეთის საკონსტიტუციო
სასამართლომ ბორის ელცინის არგუმენტის საწინააღმდეგოდ და პრეზიდენტი დაავალდებულა, რომ პარლამენტის მიერ ვეტოს დაძლევის შემთხვევაში ხელი მოეწერა კანონისთვის,
თუნდაც პრეზიდენტს ის არაკონსტიტუციური მიაჩნდეს.33
ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ პრეზიდენტის მიერ
ერთსა და იმავე კანონპროექტზე ვეტოს განმეორებით გამოყენება არღვევს ხელისუფლების
დანაწილების პრინციპს და კანონმდებლობაში მისი პირდაპირ არ აკრძალვა არ შეიძლება
გახდეს განმეორებითი ვეტოს გამოყენების საფუძველი.
2.3. „ჯიბის ვეტო“ და მისგან დაცვის მექანიზმები ქართულ კანონმდებლობაში
აშშ–ს კონსტიტუციურ სამართალში ცნობილია ე.წ. „ჯიბის ვეტოს“ ინსტიტუტი, რაც სახეზეა მაშინ, როდესაც პრეზიდენტი ხელმოსაწერად წარდგენილ კანონპოროქტს არ აწერს
ხელს, მაგრამ ვერც პარლამენტში აბრუნებს განსახილველად, რადგან საპარლამენტო არდადგებია ან გასულია საკანონმდებლო ორგანოს უფლებამოსილების ვადა. ამ შემთხვევაში თუ პრეზიდენტი არ მოაწერს ხელს კანონპროექტს, ის ძალაში ვერ შედის. შესაბამისად
თეორიაში საუბრობენ, რომ ამ დროს პრეზიდენტმა „ვეტო ჯიბეში ჩაიდო”.34 ეს შემთხვევა
ხშირი კრიტიკის საგანია, რადგან პრეზიდენტს ერთპიროვნულად შეუძლია საპარლამენტო
უმრავლესობის ნების წინააღმდეგ წასვლა.35 თუმცა, მეორე მხრივ, შესაძლოა პრეზიდენტმა
მისთვის ხელმოსაწერად განკუთვნილი ვადა არაკეთილსინდისიერად არც გაწელოს და მოხდეს ისე, რომ პარლამენტის „არადადეგებზე გასვლის» ან უფლებამოსილების ვადის გასვლის შემდეგ სურდეს კანონპროექტის დაბრუნება. ამ დროს სახეზე არ არის პრეზიდენტის
არაკეთილსინდისიერი საქციელი, არამედ საკანონმდებლო ჩიხი, რომელიც ტექნიკურად
გამორიცხავს კანონპროექტის პარლამენტში დაბრუნებას და ეს პროექტი ავტომატურად
კარგავს ძალას. სწორედ, ეს პოზიცია დააფიქსირა აშშ–ს უზენაესმა სასამართლომ 1929
წელს ჯიბის ვეტოს საქმეზე, სადაც სასმართლომ განმარტა, რომ ჯიბის ვეტო ყოველთვის
პრეზიდენტის „ბრალეულეობას» არ გულისხმობს.36 მოგვიანებით, 1938 წელს Wright v. US
–ს საქმეზე უზენაესმა სასამართლომ დასაშვებად მიიჩნია პრეზედენტის შენიშვნების პარლამენტში დაბრუნება იმ შემთხვევაშიც თუ სესია უკვე დამთავრებული იყო, იმ პირობით,
რომ კონგრესი დანიშნვდა სპეციალურ წარმომადგენელს არასასესიო პერიდოში ვეტოს
შეტყობინების მისაღებად. 37 ამ გადაწყვეტილებაში სასამართლომ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ
კონსტიტუციის დებულებები არ შეიძლება ისე ხისტად განიმარტოს, რომ საკანონმდებლო
პროცესში რაიმე ფორმით შეიზღუდოს 1) პრეზიდენტის შესაძლებლობა გაანალიზოს მისთვის ხელმოსაწერად გადაცემული კანონპროექტი და 2) პარლამენტის შესაძლებლობა გაანალიზოს პრეზიდენტის შენიშვნები ვეტოს გამოყენებისას.38
33. �����������������������������������������������������������������������������������������������������
Andrea Chandler, ‘Presidential Veto Power in Post-Communist Russia, 1994-1998’ (2001) 34(3) Canadian
Journal of Political Science, 487, 404.
34. Carl McGowan, ‘The President’s Veto Power: An Important Instrument of Conflict in Our Constitutional
System’ (1986) 23 San Diego Law Review, 791, 817.
35. Wimliam A. Clinenburg, ‘The Presidential Veto Power’ (1966) 18 South Carolina Law Review, 732������
, 742.
36. Carl McGowan, ‘The President’s Veto Power: An Important Instrument of Conflict in Our Constitutional
System’ (1986) 23 San Diego Law Review, 791, 818.
37. Wimliam A. Clinenburg, ‘The Presidential Veto Power’ (1966) 18 South Carolina Law Review, 732������
, 743.
38. <
�http://supreme.justia.com/cases/federal/us/302/583/> (15.12.2012).
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საინტერესოა, არსებობს თუ არა „ჯიბის ვეტოს“ გამოყენების საფრთხე საქართველოში
და რა რეგულაციებია ამ საკითხთან მიმართებით. პარლამენტის რეგლამენტის 172–ე მუხლი
გამორიცხავს კლასიკური «ჯიბის ვეტოს» შესაძლებლობას, რადგან გათვალისწინებულია ვეტოს პარლამენტში დაბრუნების შესაძლებლობა პარლამენტის უფლებამოსილების გასვლის
და საპარლამენტო არადადეგების დროს. თუმცა, ამ უკანასკნელ შემთხვევაში თეორიულად
მაინც არსებობს ვეტოს „ჯიბეში ჩადების“ შესაძლებლობა. კერძოდ, საუბარია გარდამავალ
პერიოდზე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებიდან ახალარჩეული პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობამდე. საქართველოს კონსტიტუციის 51–ე მუხლის მიხედვით, ახალარჩეული
პარლამენტის პირველი სხდომა იმართება არჩევნებიდან 20 დღის განმავლობაში. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 126–ე მუხლის მე–6 პუნქტის მიხედვით, „ახალი პარლამენტის არჩევნების დღის შემდეგ წინა მოწვევის პარლამენტის მორიგი სესიები არ იმართება,
ხოლო რიგგარეშე სესია ან რიგგარეშე სხდომა იმართება მხოლოდ საქართველოს კონსტიტუციის 46-ე მუხლით, 52-ე მუხლის მე-2 პუნქტით, 73-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ და „თ“
ქვეპუნქტებით, 76-ე მუხლის მე-3 პუნქტითა და მე-100 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრულ
საკითხებზე». ამ გამონაკლისი მუხლების ჩამონათვალი არ ითვალისწინებს ვეტოს უფლების
დასაძლევად რიგგარეშე სესიის მოწვევას. შესაბამისად, პარლამენტის არჩევნებიდან ახალარჩეული პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობამდე 20 დღიანი პერიოდია, რომლის განმავლობაშიც პრეზიდენტს შეუძლია ხელმოსაწერად გადაცემული კანონპროექტი დაუბრუნოს
პარლამენტს, ისე, რომ ეს უკანასკნელი უფლებამოსილი არ იქნება შეიკრიბოს და განიხილოს
შენიშვნები. აღსანიშნავია, რომ ეს შემთხვევა ძალიან იშვიათად შეიძლება მოხდეს მით უმეტეს
თუ მხედველობაში მიიღება ამავე მუხლის მე–5 პუნქტის მოთხოვნა, რომლის მიხედვითაც,
საპარლამენტო არჩევნების წელს არჩევნებამდე 1 თვის განმავლობაში პლენარული სხდომა
მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში იმართება და მისი მოწვევის უფლება აქვს პარლამენტის
თავმჯდომარეს საკუთარი ინციატივით ან პარლამენტართა 1/4–ის მოთხოვნით. მიუხედავად
აღნიშნულისა, მაინც სახეზეა საკანონმდებლო ხარვეზი, რომელიც თეორიულად უშვებს „ჯიბის ვეტოს» სპეციფიკური ფორმის გამოყენების შესაძლებლობას.
2.4. პრეზიდენტისთვის წარდგენილ კანონპროექტზე ხელის არ მოწერის
სამართლებრივი შედეგები
საქართველოს კონსტიტუციის 68–ე მუხლის პირველი პუქნტის თანახმად, პარლამენტის
მიერ მიღებული კანონპროექტი 10 დღის ვადაში გადაეცემა საქართველოს პრეზიდენტს.
ერთი შეხედვით, საკმაოდ ცხადი რეგულაციაა თუმცა პრაქტიკული თვალსაზრისით ეს
დანაწესი გარკვეულ დაზუსტებას საჭიროებს. კერძოდ, საინტერესოა რა იგულისხმება
პრეზიდენტისთვის გადაცემაში. როდის ითვლება კანონპროექტი პრეზიდენტისთვის გადაცემულად? როდესაც ის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ჩაბარდება ოფიციალური წესით,
თუ როდესაც მას უშუალოდ პრეზიდენტი გაეცნობა? ალბათ ლოგიკურია, რომ პრეზიდენტის ადმინისტარციისთვის პროექტის წარდგენა ჩაითვალოს კონსტიტუციური მოთხოვნის
დაკმაყოფილებად, რადგან პარლამენტი ფიზიკურად ვერ გააკონტროლებს როდის გაეცნობა კანონპროექტს პრეზიდენტი. უფრო მეტიც, ამგვარი გაგება კანონის მიღებას არაგონივრიული ვადით გაწელავდა, რაც არ შეიძლება შესაბამისობაში იყოს კონსტიტუციის
მიზნებთან.
თუმცა, ეს საკითხი მეორე მხრიდანც უნდა იქნას განხილული. რა ხდება მაშინ, თუ კანონპროექტი გადაეცა პრეზიდენტის ადმინისტრაციას და ობიექტური მიზეზის გამო პრეზიდენტმა
განსაზღვრულ 10 დღის ვადაში ვერ შეძლო კანონპროექტის განხილვა? მაგალითად, შესაძლებელია საქმიანი ვიზიტით მყოფი პრეზიდენტი 10 დღეზე მეტი ხნით გაჩერდეს საზღვარგარეთ.
საინტერესოა როგორ აწესრიგებს ამ საკითხს ქართული კანონმდებლობა. კონსტიტუციის 68–ე
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მუხლის მე–5 პუნქტის მიხედვით, თუ პრეზიდენტმა დადგენილ ვადაში არ გამოაქვეყნა კანონი, მას ხელს აწერს და აქვეყნებს პარლამენტის თავმჯდომარე. ეს ნორმა ლოგიკური შეიძლება იყოს იმ შემთხვევაში, თუ პრეზიდენტი გაეცნო ან უნდა გასცნობოდა წარდგენილ კანონპროექტს, მაგრამ თუ ეს მისთვის ზემოთ განხილული ობიექტური მიზეზის გამო შეუძლებელი
იყო მაშინ, ამ ნაწილში, შეიძლება საერთოდ აზრი დაკარგოს კონსტიტუციურმა მოთხოვნამ,
რომ მიღებული კანონპროექტი პრომულგაციისთვის გადაეცეს პრეზიდენტს. როგორც ზემოთ
განხილულ Wright vs. US საქმეში განმარტა აშშ–ს უზენაესმა სასამართლომ, კონსტიტუციის
არც ერთი მოთხოვნა არ შეიძლება განიმარტოს ისე, რომ გამორიცხოს პრეზიდენტის შესაძლებლობა გაეცნოს წარდგენილ კანონპროექტს. მოგვიანებით, Edwards vs. US–ს საქმეზე მიღებულ გადაწყვეტილებაში სასამართლო უშუალოდ შეეხო პრეზიდენტის საზღვარგარეთ ყოფნის
პერიოდში წარდგენილი კანონპროექტის საკითხს და დასძინა, რომ ამ შემთხვევაში არ შეძლება
ჩაითვალოს, რომ კანონპროექტი პრეზიდენტს გადაეცა კონსტიტუციის მიზნების შესაბამისად
და ამგვარი კანონპროექტი ძალაში არ უნდა შევიდეს.39
აღსანიშნავია, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ საკითხთან მიმართებით კომენტარი არ გაუკეთებია და შესაბამისად, მოქმედი რეგულირებით კანონი ძალაში შევა პალრამენტის თავმჯდომარის მიერ ხელმოწერისთანავე, რაც შესაძლოა მართლაც
საფრთხის ქვეშ აყენებდეს პრომულგაციის ინსტიტუტს.

3. ვეტოს უფლების მიზანშეწონილობა პარლამენტარიზმის პირობებში
პარლამენტისგან ნაწარმოები ტერმინი „პარლამენტარიზმი“ აღნიშნავს სახელმწიფო
მოწყობის იმ მოდელს, სადაც ხელისუფლების შტოებს შორის პარლამენტს პრივილეგირებული მდგომარეობა უკავია.40საქართველოში ბოლო პერიოდში განხორციელებული საკონსტიტუციო ცვლილებები მიმართული იყო კონსტიტუციურ ტრიადაში პარლამენტის როლის
გაზრდისკენ, რაც შეიძლება ჩაითვალოს პარლამენტარიზმისკენ გადადგმულ პირველ ნაბიჯად. ეს საკითხი კვლავაც აქტუალურია და ხშირად მიმდინარეობს საუბრები პარლამენტის
კიდევ უფრო გაძლიერების საჭიროებაზე. აქედან გამომდინარე, ვეტოს უფლების მიზანშეწონილობაზე საუბრისას აუცილებლად უნდა მოხდეს ბოლო კონსტიტუციური რეფორმის
გაანალიზება და ამის შედეგად გაკეთდეს დასკვნები საქართველოში ვეტოს ინსტიტუტის
რეალურ დატირთვასთან მიმართებით.
3.1. 2010 წლის საკონსტიტუციო რეფორმის ანალიზი ვეტოს უფლებასთან მიმართებით
2010 წლის საკონსტიტუციო რეფორმის ამოსავალი იდეა იყო პრეზიდენტის ინსტიტუტის შესუსტება და პარლამენტის გაძლიერება. შესაბამისად, საკონსტიტუციო ცვლილებები
მნიშვნელოვნად შეეხო პრეზიდენტის საკანონმდელო უფლებამოსილებებს. როგორც უკვე
ითქვა, ცვილებების შედეგად პრეზიდენტს აღარ შეუძლია პარლამენტში საკანონმდებლო
ინიციატივის შეტანა. ლოგიკურად პრეზიდენტის შესუსტება და პარლამენტის გაძლიერება
უნდა ასახულიყო ვეტოს პროცედურაზეც და სწორედ ამიტომ გადაწყდა, რომ პარლამენტს
უფრო მარტივად უნდა შესძლებოდა პრეზიდენტის შენიშვნების გადალახვა. კერძოდ, საკონსტიტუციო ცვლილებების შედეგად, კანონის პირველადი რედაქციის მისაღებად ვეტოს
დაძლევა პარლამენტს შეუძლია სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტი ხმების რაოდენობით ნაცვლად სიითი შემადგენლობის 3/5–ს უმრავლესობისა.41
39. Edwards v. United States, 286 U.S. 482, 493 (1932).
40. ოთარ
�����������������������������������������������������������������������
მელქაძე, კონსტიტუციონალიზმი, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2006, 261.
41. საქართველოს
�������������������������������������������������
კონსტიტუცია, 68–ე მუხლის მე–4 პუნქტი.
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აგრეთვე, გამარტივდა ორგანული კანონის ვეტოს დაძლევა და ნაცვლად სიითი შემადგენლობის 3/5–სა, საკმარისია სრული შემადგენლობის 1/2–ის თანხმობა.42 თუმცა, ორგანულ
კანონთან მიმართებით აუცილებელია ერთ ასპექტზე გამახვილდეს ყურადღება. საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით, ორგანული კანონის მისაღებად საჭიროა პარლამენტართა
სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტის მხარდაჭერა.43 როგორც ითქვა, ვეტოს დასაძლევად კი საკმარისია სრული შემადგენლობის ნახევარზე მეტი ხმების რაოდენობა. შესაბამისად, იმ შემთხვევაში, როდესაც სრული და სიითი შემადგენლობა ერთმანეთს დაემთხვევა,
რაც არც თუ ისე მოულოდნელია, ვეტოს შეყოვნებითი ფუნქცია აზრს- დაკარგავს, რადგან
მის დასაძლევად ზუსტად იგივე რაოდენობის ხმები იქნება საჭირო, რაც კანონპროექტის
პირველადი რედაქციის მისაღებად.
აღნიშნული საკითხი კიდევ უფრო აქტუალურია კონსტიტუციური კანონის პროექტთან
მიმართებით, რადგან ამ შემთხვევაში კანონპროექტის მიღებასაც და ვეტოს დაძლევასც
იდენტური ხმების რაოდენობა – სრული შემადგენლობის 3/4 – სჭირდება.44 ყოველივე ეს
საკმაოდ აძლიერებს პარლამენტის უფლებამოსილებას და მას ფაქტობრივად გაუწონასწორებელს ხდის, რადგან პრეზიდენტის ვეტოს უკვე ფაქტობრივად წონა აღარ აქვს. ამ შემთხვევაში ვეტო მხოლოდ პროცესის გაჭიანურებას თუ მოახდენს. ცხადია, თეორიულად
შესაძლებელია, რომ პრეზიდენტის მიერ გამოთქმულმა შენიშვნებმა პარლამენტართა გარკვეულ ნაწილს აზრი შეუცვალოს და მათ აღარ მისცენ ხმა პირველად რეადაქციას, თუმცა
პრაქტიკულად ეს ძალიან იშვიათად შეიძლება მოხდეს იმ რეალობაში, სადაც ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორც კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანაა, პოლიტიკური პარტიის
ერთიანი პოზიციის გამოხატულებაა და არა ცალკეული პარლამენტარების ნების შედეგი.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ კონსტიტუციურ კანონპროექტთან
მიმართებით პარლამენტს რეალურად არ ჰყავს გამაწონასწორებელი ორგანო და მთლიანად საკანონმდებლო ორგანოს ნებაზე არის დამოკიდებული კონსტიტუციური საკითხების გადაწყვეტა. ეს ბუნებრივია, შესაბამისობაში ვერ იქნება ხელისუფლების დანაწილების
პრინციპთან, რომლის აუცილებლ კომპონენტს წარმოადგენს ხელისუფლების სხვადასხვა
შტოების მიერ ერთმანეთის კონტროლი და გაწონასწორება. უფრო მეტიც, პარლამენტის
გაწონასწორება ყველაზე მეტად სწორედ კონსტიტუციურ ცვლილებებთან დაკავშირებით
არის საჭირო, რათა საკანონმდებლო ორგანოს მიერ არ მოხდეს ხელისუფლების შტოებს
შორის არსებული კონსტიტუციური ბალანსის თვითნებური შეცვლა ისე, რომ აღმასრულებელ და სასამართლო ორგანოებს არანაირი ბერკეტი არ ექნებათ წინააღმდეგობა გაუწიონ
საკანონმდებლო ორგანოს გადაწყვეტილებას. აქედან გამომდინარე, ერთი შეხედვით, აღნიშნული რეგულაცია არა მხოლოდ აზრს უკარგავს ვეტოს ინსტიტუტის არსებობას, არამედ კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის პრაქტიკული
იმპლემენტაციის შესაძლებლობასაც.
თუმცა, აღნიშნული საკითხის უფრო სიღრმისეული ანალიზის შედეგად შესაძლებელია
საპირისპირო დასკვნის გაკეთება. როგორც ზემოთ აღინიშნა, ვეტოს ინსტიტუტის თანამედროვე გაგება მხოლოდ მის სუსპენზიურ ეფექტზე არის დამყარებული, რაც ისევ ხელისუფლების დანაწილების პრინციპიდან გამომდინარე, კანონშემოქმედებით პროცესში საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას საკანონმდებლო ორგანოს აძლევს.
ვეტო მხოლოდ აყოვნებს და არ ბლოკავს კანონის ძალაში შესვლას. მისი არსი მდგომარეობს
იმაში, რომ პრეზიდენტის აზრით მიუღებელი კანონპროექტი ძალაში შეიძლება შევიდეს
42. იქვე.
�����
43. 66–ე
������������������������
მუხლის მე–2 პუნქტი.
44. იხ.
���������������������������������������������������������������������������������������������
საქართველოს კონსტიტუციის 68–ე მუხლის მე–4 პუნქტსა და 102–ე მუხლის მე–3 პუნქტში 2010 წლის
15 ოქტომბერს განხორციელებული ცვლილებები (საქართველოს 2010 წლის 15 ოქტომბრის კონსტიტუციური
კანონი, N3710 სსმ, N62, 05.11.2010 წ., მუხ. 379).
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მხოლოდ კვალიფიციური უმრავლესობის გადაწყვეტილების შემდეგ, ისე რომ ამ უმრავლესობამ იცოდეს პრეზიდენტის შენიშვნების მოტივაცია. აღნიშნულის გათვალისწინებით, საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელებული ცვლილება კონსტიტუციის გადასინჯვის
წესთან მიმართებით, არ ეწინააღმდეგება ვეტოს ინსტიტუტის დანიშნულებას. კერძოდ, ახალი რეგულაციით გარანტირებულია, რომ პრეზიდენტის მიერ ვეტოს გამოყენების შემდეგ
პარლამენტს ეცოდინება პრეზიდენტის მოტივაცია და საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება
საკმაოდ კვალიფიციური უმრავლესობით, რაც პარლამენტის წევრების სრული შემადგენლობის 3/4–ს მოიცავს. ამ რაოდენობაზე მეტი ხმების რაოდენობით ვეტოს დაძლევის მოთხოვნა თითქმის შეუძლებელს გახდიდა პრეზიდენტის შენიშვნების არსებობისას პირველადი
კანონპროექტის მიღების შესაძლებლობას. ანუ, პრეზიდენტს შეეძლებოდა უმეტეს შემთხვევაში დაებლოკა კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანა, რაც თავის მხრივ წინააღმდეგობაში მოვიდოდა ხელისუფლების დანაწილების პრინციპთან.
ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ ახალი რეგულაცია კონსტიტუციის გადასინჯვასთან მიმართებით არ აკნინებს ვეტოს ინსტიტუტის არსს. რეალურად ის საკმაოდ ართულებს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის წესს და სწორედ ამით
არის განპირობებული ის გარემოება, რომ კონსტიტუციური კანონპროექტის მისაღებად
საჭირო ხმების რაოდენობა იდენტურია ამ კანონპროექტზე გამოყენებული ვეტოს დასაძლევად საჭირო ხმების რაოდენობისა. აქ საკითხავია რამდენად მიზანშეწონილია კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის ასეთი გართულებული წესის არსებობა და არა ის შესუსტდა
თუ არა ვეტოს ინსტიტუტი. თუმცა, ცხადია, ეს საკითხი არ არის ვეტოს ინსტიტუტის ფარგლებში განხლივის საგანი.
3.2. ვეტოს დატვირთვა პარლამენტარიზმის პირობებში
როგორც წინა თავის განხილვისას გამოჩნდა, საქართველოში ბოლო პერიოდში განხორციელებული საკონსტიტუციო ცვლილებები მიმართული იყო კონსტიტუციურ ტრიადაში
პარლამენტის როლის გაზრდისკენ. ამიტომ, არსებულ რეალობაში ვეტოს უფლების არსებობის მიზანშეწონილობის განსასაზღვრად საჭიროა განხილულ იქნას ამ ინსტიტუტის
დანიშნულება პარლამენტარიზმის პირობებში. პარლამენტარიზმის ერთ–ერთი მთავარი
გამოხატულება ის არის, რომ აღმასრულებელ შტოში წამყვანი არის მთავრობა და არა
პრეზიდენტი. შესაბამისად, ეს გარემობა გარკვეულ წილად გავლენას ახდენს ვეტოს ინსტიტუტზეც, რამდენადაც ვეტო ყოველთვის დაკავშირებული იყო სახელმწიფოს მეთაურთან და არა კოლეგიურ ორგანოსთან მთავრობის სახით. სწორედ ამიტომ საპარლამენტო
მოწყობის ქვეყნებშიც ვეტო კვლავ სახელმწიფოს მეთაურის პრეროგატივაა, თუმცა ხშირად
ეს უფლებამოსილება მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს ატარებს და მთავრობის ნებაზე არის
დამოკიდებული. მაგალითად, სლოვაკეთში პრეზიდენტი ვალდებულია მთავრობის მოთხოვნის შემთხვევაში კანონპროექტი დაუბრუნოს პარლამენტს შენიშვნებით. რეალურად ასეთ
დროს პრეზიდენტი მხოლოდ მთავრობის ნების გამტარია და ლიტერატურაში ეს ფუნქცია
«ფოსტალიონის ფუნქციის» სახელით არის ცნობილი.45
რაც შეეხება საკითხს საერთოდ უნდა არსებობდეს თუ არა ვეტო პარლამენტარიზმის
პირობებში, ამ ინსტიტუტის დანიშნულებიდან გამომდინარე რთულია რაიმე რაციონალური არგუმენტის მოძებნა თუ რატომ არ უნდა ჰქონდეს სახელმწიფოს მეთაურ ვეტოს უფლება თუნდაც ძლიერი პარლამენტის პირობებში. ვეტოს საწინააღმდეგო არგუმენტაცია,
რომ ერთ ადამიანს შეუძლია დაბლოკოს მოსახლეობის მიერ არჩეული უმრავლესობის გადაწყვეტილება არ იქნა მიღებული არც 1818 წელს, როდესაც ამ მოტივით აშშ–ს წინაშე დაისვა
45. ���������������������������������������������������������������������������������������������������
ავთანდილ დემეტრაშვილი (რედ), კონსტიტუციური სამართალი, საგამომცემლო სახლი „ინოვაცია“, 2005, 387–388.
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ვეტოს გაუქმების საკითხი46 და ეს არგუმენტაცია მიუღებელია დღესაც ორი მარტივი მიზეზის გამო: 1) ის „ერთი ადამიანიც“ აგრეთვე მოსახლეობის მიერ არჩეული პრეზიდენტია,
რომელსაც ეკისრება ვალდებულება საჭიროების შემთხვევაში გააწონასწოროს პარლამენტი და 2) ვეტო არ ნიშნავს პარლამენტის გადაწყვეტილების დაბლოკვას, არამედ, როგორც
ზემოთ აღინიშნა, ვეტოს მხოლოდ შეყოვნებითი ეფექტი აქვს და კანონის მიღებასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილებას ისევ პარლამენტი იღებს.
რაც შეეხება უშუალოდ საპარლამენტო მოწყობის სისტემებს, რეალურად, პარლამენტარიზმი ნიშნავს საკანონმდებლო ორგანოს უპირატეს მდგომარეობას სხვა შტოებთან
შედარებით, თუმცა უპირატესი მდგომარეობა არ ნიშნავს აბსოლუტურ პრიმატს. ყველა
თანამედროვე დემოკრატიულ სახელმწიფოში სადაც საპარლამენტო მოწყობა არის აღიარებული, ამავდროულად მოქმედებს ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი, რაც ნიშნავს,
იმას, რომ პარლამენტის ძლიერი როლი ისე უნდა იქნას უზრუნველყოფილი, რომ არ დაირღვეს ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის მოთხოვნები. შესაბამისად, ძლიერ პარლამენტსაც სჭირდება კონტროლი და გაწონასწორება. იქიდან გამომდინარე, რომ პარლამენტის
მთავარი ფუნქცია კანონშემოქმედებითობაა და ამ პროცესში მთავარი გამაწონასწორებელი
ბერკეტი არის ვეტო, უნდა ითქვას, რომ ვეტოს ინსტიტუტის არსებობა აუცილებელია ნებისმიერი კონსტიტუციური მოწყობის სახელმწიფოში. უფრო მეტიც, შეიძლება ითქვას, რომ
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47. იხ.
��������������
2.3. თავი.
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saerTo sasamarTlos
konstituciur wardginebasTan
dakavSirebuli problemuri sakiTxebi
„mosamarTleebi konstitucias unda miiCnevdnen ZiriTad kanonad da
es marTlac asea. amitomac, swored maTi saqmea gansazRvron konstituciis
Sinaarsi. Tu konstituciasa da kanons Soris Seurigebeli
winaaRmdegoba aRmoCndeba, konstitucias upiratesoba unda mieniWos
kanonis winaSe, xalxis ganzraxvas – misi warmomadgenlebis ganzraxvis winaSe...“2

aleqsander hamiltoni

1. Sesavali
Tanamedrove demokratiuli da samarTlebrivi saxelmwifos arsebobisTvis fundamenturi mniSvneloba aqvs qveynis ZiriTadi kanonis samarTlebrivi dacvis qmediTi
meqanizmebis SemuSavebasa da konstituciur-samarTlebrivi normebis efeqturi realizaciisTvis sasamarTlo garantiebis Seqmnas. aRniSnuls ganapirobebs is garemoeba,
rom konstitucia saxelmwifos umniSvnelovanesi politikur-samarTlebrivi dokumentia da misi normebi xelisuflebis ganxorcielebasTan dakavSirebul ZiriTad sakiTxebs aregulirebs.
saxelmwifoebi konstituciis uzenaesobis principis dasacavad sxvadasxva samarTlebriv meqanizmebs amkvidreben, Tumca konstituciis samarTlebrivi dacvis saSualebaTa sistemaSi, erT-erT umniSvnelovanes instituts sakonstitucio iusticia
(kontroli) warmoadgens. gamomdinare iqedan, rom konstituciis dacvis mTavari saSualeba misi damrRvevi normebis gamovlena da aRmofxvraa, swored, sakonstitucio
iusticia SeiZleba miCneul iqnes yvelaze efeqtur meqanizmad. yovelive zemoaRniSnuli ki, sakonstitucio kontrolis mniSvnelobaze miuTiTebs da cxadyofs, rom
am institutis efeqturi funqcionireba aucilebelia nebismieri demokratiuli da
samarTlebrivi saxelmwifosTvis.3
saqarTvelos konstituciis 83-e muxlis Sesabamisad, saqarTveloSi sakonstitucio kontrolis sasamarTlo organod gansazRvrulia sakonstitucio sasamarTlo.
sakonstitucio sasamarTlos mier sakonstitucio kontrolis ganxorcieleba ki gamoixateba mis mier sakanonmdeblo da aRmasrulebeli xelisuflebis organoTa sakanonmdeblo aqtebis konstituciurobis Semowmebasa da konstituciasTan Seusabamod
miCneuli aqtebis arakonstituciurad cnobaSi.4
1. „Tsu-is iuridiuli fakultetis magistranti“
2. a. Saio: xelisuflebis TviTSezRudva, konstitucionalizmis Sesavali, Tbilisi, 2003, gv. 277.
3. g.kaxiani: sakonstitucio kontrolis instituti da misi funqcionirebis problemebi saqarTveloSi: kanonmdeblobis da praqtikis analizi, Tbilisi, 2008, gv. 6.
4. z.Jinjolava:konstitucia da qarTuli samarTlis problemebi, Tbilisi, 2002,gv.126.
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miuxedavad imisa, rom saqarTveloSi sakonstitucio kontroli xorcieldeba specialurad Seqmnili organos – saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos mier, am saqmianobaSi aqtiur monawileobas iReben saerTo iurisdiqciis sasamarTloebic. moqmedi
kanonmdeblobis Sesabamisad, saerTo sasamarTloebi uSualod ver axorcieleben sakonstitucio kontrols, Tumca, maT ufleba aqvT konstituciuri wardginebis meSveobiT
mimarTon sakonstitucio sasamarTlos da idavon normatiuli aqtis konstituciasTan Sesabamisobis Taobaze. Sesabamisad, konstituciuri wardgineba warmoadgens iseT
samarTlebriv instruments, romlis meSveobiTac saerTo sasamarTloebs SesaZlebloba
aqvT monawileoba miiRon konkretuli sakonstitucio kontrolis ganxorcielebaSi.
saqarTveloSi saerTo sasamarTloebis mier konstituciuri wardginebis gziT sakonstitucio kontrolis ganxorcielebasTan dakavSirebiT, mravali problematuri
sakiTxi arsebobs, Tumca, maTi umravlesoba jer kidev saTanadod ar aris gamokvleuli Sesabamisad, winamdebare statiis mizania saerTo sasamarTloebis konstituciur
wardginebasTan dakavSirebuli problemebis mimoxilva arsebuli praqtikuli sakiTxebis analizis safuZvelze.

2. saerTo sasamarTloebis konstituciur wardginebasTan dakavSirebiT
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTloSi arsebuli praqtikis analizi
saerTo sasamarTloebis konstituciuri wardginebis gamoyenebis areali saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos praqtikaSi sakmaod mwiria. konstituciuri wardginebebi Zalian xSirad ar miiReboda sakonstitucio sasamarTlos ganmwesrigebel sxdomaze
ganCinebiT saqmis arsebiTi ganxilvisaTvis da Sesabamisad, SeiZleba iTqvas, rom sakonstitucio sasamarTloSi wlebis manZilze damkvidrebuli praqtikis gamo, dRes saerTo sasamarTloebis mier sakonstitucio wardginebis Setanis mcdeloba saerTod aRar
SeiniSneba. sruliad SesaZlebelia, rom am institutisaTvis pasiuri rolis miniWeba
garkveulwilad, swored, sakonstitucio sasamarTlos mxridan wardginebebis daxarvezebis praqtikam ganapiroba. Sesabamisad, mizanSewonilia statiaSi konstituciuri wardginebis arsebiTad gansaxilvelad miRebaze uaris Tqmis safuZvelebis calkeuli sakiTxebis gaanalizeba da am mizniT, saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos praqtikis
mixedviT wardginebebis daxarvezebis safuZvlianobis gansazRvra.
kanonmdebloba zustad ayalibebs im moTxovnebs, rac waeyeneba konstituciur
wardginebas, raTa igi arsebiTad ganxilul iqnes sakonstitucio sasamarTloSi. Tumca, rogorc ukve aRiniSna, sakonstitucio sasamarTloSi konstituciuri wardginebebis ganmwesrigebel sxdomaze arsebiTi ganxilvisTvis miuReblobis precedentebi
Zalian xSiria da igi sxvadasxva safuZvliT aris ganpirobebuli. mocemul SemTxvevaSi, pirvel rigSi yuradReba unda gamaxvildes iseT gavrcelebul da mniSvnelovan
safuZvelze, rogoricaa wardginebis Setana arauflebamosili subieqtis mier. upriani iqneba am xarvezis naTelyofa konkretuli magaliTebiT saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos praqtikidan.
2.1 sakonstitucio wardginebis Setanis safuZveli da mis mimarT arsebuli
moTxovnebi
„sakonstitucio sasamarTlos Sesaxeb“ saqarTvelos organuli kanonis me-19
muxlis me-2 punqtis Sesabamisad, Tu saerTo sasamarTloSi konkretuli saqmis
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ganxilvisas, sasamarTlo daaskvnis, rom arsebobs sakmarisi safuZveli, raTa is
kanoni an sxva normatiuli aqti, romelic unda gamoiyenos sasamarTlom am saqmis
gadawyvetisas, mTlianad an nawilobriv miCneul unda iqnes konstituciis Seusabamod, mas aqvs ufleba SeaCeros saqmis ganxilva da mimarTos sakonstitucio
sasamarTlos aqtis arakonstituciurad cnobis moTxovniT. msgavs SemTxvevaSi, saqmis ganxilva ganaxldeba sakonstitucio sasamarTlos mier am sakiTxis gadawyvetis Semdeg.5
aRniSnuli norma ramdenime savaldebulo elements moicavs, romlebzec saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlom 1999 wlis 22 aprilis ganCinebaSi imsjela. kerZod, aRniSnuli ganCinebis Tanaxmad, zemoTmiTiTebuli normidan sami imperatiuli moTxovna gamomdinareobs: 1) konstituciuri wardgineba Setanil unda
iqnes mxolod maSin, roca saqme ganixileba Sesabamis sasamarTloSi; 2) konstituciuri wargineba unda Seitanos sasamarTlom da 3) konstituciuri wardginebis
Setanisas sasamarTloSi unda SeCerdes saqmis ganxilva.6 TiToeuli am elementis
daukmayofilebloba, avtomaturad xdeboda wardginebis ganuxilvelad datovebis
safuZveli, razec sakonstitucio sasamarTlos praqtikac metyvelebs.
2.2 konstituciuri wardginebis Setanaze uflebamosili subieqti
pirveli yvelaze metad problemuri da sayuradRebo xarvezi iyo konstituciuri
wardginebis Setana arauflebamosili subieqtis mier. sasamarTlo praqtikaSi problemas warmoadgenda is garemoeba, Tu vin SeiZleboda CaTvliliyo wardginebaze
uflebamosil subieqtad - mosamarTle, sasamarTlo, rogorc organo, Tu kolegiuri
wesiT momuSave sasamarTlo kolegiebi da palatebi (?). praqtikaSi am dilemis warmoSoba, SeiZleba iTqvas, rom garkveulwilad moqmedi kanonmdeblobis dauxvewaobiT
iyo ganpirobebuli, radgan zemoaRniSnul kiTxvaze calsaxad pasuxis gacemis SesaZleblobas saqarTvelos kanonmdebloba ar iZleoda.7
problema warmoiSva „saerTo sasamarTloebis Sesaxeb“ saqarTvelos organuli kanonis miRebis Semdeg. aRniSnuli kanonis Sesabamisad, mosamarTleebs miecaT ufleba erTpirovnulad ganexilaT da gadaewyvitaT saqme pirveli instanciis
sasamarTloSi. Tumca, aRsaniSnavia isic, rom sakonstitucio sasamarTlos kanonmdeblobaSi am TvalsazrisiT, SeiniSneboda garveuli bundovaneba, radgan
sakonstitucio sasamarTloSi konstituciuri wardginebis Setanaze uflebamosil subieqtad, mxolod saqmis ganmxilveli sasamarTlo moiazreboda. Sesabamisad, sakiTxi idga Semdegnairad - rogor unda yofiliyo gagebuli kanonis es
debuleba, sityva-sityviT Tu saerTo sasamarTloebis mosamarTleTa statusis
gaTvaliswinebiT?!8

5. ix. „sakonstitucio sasamarTlos Sesaxeb“ saqarTvelos organuli kanoni, me-19muxli. (2010 wlis
10 dekembris mdgomareobiT).
6. ix. saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos 1999 wlis 22 aprilis ganCineba, saqme N1/3/99,
Tbilisis saqalaqo sasamarTlos konstituciuri wardgineba.
7. Sead. Tamar qaldani: saerTo sasamarTlos wardgineba sakonstitucio sasamarTloSi - praqtika
da sakanonmdeblo dilema, saxelmwifo samarTali (III), almanaxi, 2001, №16. wyaro:http://www.nplg.gov.
ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0period--00-1--0-10-0--0-0---0prompt-10--..-4----4---0-1l--11-en10---10-help-50--00-3-1-00-0-00-11-1-1utfZz-8-00-0-11-1-0utfZz-8-00&cl=CL4.1&d=HASH114873906eb8b86c
a818bb.15&x=1
8. iqve.
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sakonstitucio sasamarTlos 1997 wlis 27 maiss ganCinebaSi,9 sasamarTlom aRniSna,
rom konstituciis 89-e muxlis 1-li punqtiT sasamarTlos ufleba aqvs konstituciuri wardginebiT mimarTos sakonstitucio sasamarTlos organuli kanoniT dadgenili wesiT.
sasamarTlos ganCinebaSi aRniSnuli iyo, rom „moqmedi kanonmdeblobiT cneba „sasamarTlo“ ganisazRvreboda, rogorc marTlmsajulebis ganmaxorcielebeli kolegiuri organo (saqarTvelos 1990 wlis 28 dekembris kanoni „saqarTvelos respublikaSi sasamarTlos wyobilebis Sesaxeb“, muxli me-12, samoqalaqo samarTlis saproceso
kodeqsis me-6 muxli da sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis me-13 muxli). sasamarTlos ganmartebiT, erTpirovnul mosamarTles ufleba ar hqonda ganexorcielebina marTlmsajuleba. radgan, saqarTvelos kanonmdebloba (...)„ganasxvavebs
cnebebs - „sasamarTlo“ da „mosamarTle“, isini identurni ar arian. Sesabamisad, is
uflebamosileba, rac SeuZlia ganaxorcielos sasamarTlom, rogorc kolegiurma
organom, ar SeiZleba ganaxorcielos erTpirovnulma mosamarTlem. zemoaRniSnulidan gamomdinare, erTpirovnuli mosamarTle uflebamosili araa konstituciuri
wardginebiT mimarTos saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos.“mocemul SemTxvevaSi konstituciuri wardgineba Setanili iyo q. Tbilisis didubis raionis sasamarTlos mosamarTlis kotrikaZis mier, romelic saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsiT dadgenili wesebiT erTpirovnulad ganixilavda winaswar patimrobaSi
myofi braldebulis damcvelis saCivars, braldebulis mimarT winaswarigamoZiebis
stadiaze SerCeuli aRkveTis RonisZiebis - dapatimrebis da winaswari patimrobis
vadis gagrZelebis kanonierebis da dasabuTebulobis Sesaxeb.
sakonstitucio sasamarTlos ganmartebiT, radgan mocemul SemTxvevaSi, sasamarTloSi mosamarTle erTpirovnulad ganixilavda ara mTlianad „saqmes“, aramed mxolod saCivars-braldebulis dapatimrebis da braldebulis winaswari patimrobis
vadis kanonierebisa da dasabuTebulobis Sesaxeb, igi ar SeiZleboda CaTvliliyo
saqmis ganmxilvel subieqtad da Sesabamisad, mis mier erTpirovnulad gamotanili
dadgenileba, ar SeiZleboda miCneuliyo saqarTvelos sakonstitucio sasamarTloSi
konstituciuri wardginebis arsebiTad gansxvavebulad miRebis safuZvlad, radgan
CaiTvala, rom konstituciuri wardgineba Setanili iyo arauflebamosili piris an
organos (subieqtis) mier (saqarTvelos kanonis „sakonstitucio samarTalwarmoebis
Sesaxeb“ me-18muxlis „b“ qvepunqti).
aRsaniSnavia is faqti, rom am gadawyvetilebis miRebis dros jer kidev ar iyo
miRebuli saqarTvelos organuli kanoni „saerTo sasamarTloebis Sesaxeb“. Tumca,
dRes ukve miRebulia axali sisxlisa da samoqalaqo samarTlis saproceso kodeqsebi, xolo organuli kanoniT „saerTo sasamarTloebis Sesaxeb“ gansazRvrulia, rom
raionul sasamarTloSi erTi mosamarTle erTpirovnulad ganixilavs saqmes. aRniSnuli normidan gamomdinare, miuxedavad imisa, rom raionul sasamarTloSi saqmes
ganixilavs erTi mosamarTle, is mainc sasamarTlo organoa da mas gadawyvetileba Tu
ganaCeni gamoaqvs saqarTvelos saxeliT. Sesabamisad, normis sityva-sityviT gageba
da wardginebis ganuxilvelad datoveba, mxolod im safuZvliT, rom sakonstitucio
sasamarTloSi wardginebis avtori iyo ara uSualod „sasamarTlo“, aramed saqmis
ganmxilveli „mosamarTle“, warmoadgens mxolod teqnikuri xasiaTis problemas da
miuTiTebs sakonstitucio sasamarTlos praqtikis araswori gziT ganviTarebaze.
9. ix. saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos 1997 wlis 27 maisis ganCineba, saqme №2/49/1/, „q.
Tbilisis didubis raionuli sasamarTlos wardgineba“.
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Tumca, miuxedavad, zemoaRniSnuli problemebisa, dRes moqmedi kanonmdeblobiT
aRniSnuli xarvezi aRmofxvril iqna. 2002 wlis TebervalSi ganxorcielebuli cvlilebebis Sedegad „saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos Sesaxeb“ organuli kanonis 42-e muxlSi daemata me-2 punqti. romlis Tanaxmad, saqmis ganmxilveli sasamarTlos wardginebad iTvleba saqmis erTpirovnulad ganmxilveli mosamarTlis an saqmis
ganmxilveli sasamarTlos kolegiuri Semadgenlobis gadawyvetilebiT miRebuli
wardgineba. mocemuli normidan gamomdinareobs, rom sakonstitucio sasamarTlosaTvis konstituciuri wardginebiT mimarTva SeuZlia, rogorc mosamarTles erTpirovnulad, ise sasamarTlos kolegiur Semadgenlobas. ganxorcielebuli sakanonmdeblo cvlilebebis mizanSewoniloba ganpirobebuli iyo imiT, rom, rogorc ukve
aRvniSneT, manamde kanonmdebloba mxolod zogadad adgenda, konstituciuri wardginebiT mimarTvis uflebiT „sasamarTlos“ sargeblobis SesaZleblobas. mxolod „sasamarTlo“ iyo sakonstitucio sasamarTlosadmi wardginebiT mimarTvis uflebamosilebis mqone subieqti, „sasamarTlos“ cnebaSi ki sakonstitucio sasamarTlo saqmis
erTpirovnulad ganmxilvel mosamarTles ar moiazrebda.10
amaze metyvelebs sakonstitucio sasamarTlos 1998 wlis 28 oqtombris ganCinebac,
romelSic sasamarTlo miuTiTebs, rom „konstituciuri wardgineba unda Seitanos
sasamarTlom – rogorc kolegiurma organom da ara erTpirovnulma mosamarTlem.“11
uflebamosili subieqtis mier konstituciuri wardginebis SetanasTan dakavSirebiT, sayuradReboa is faqtic, rom xSirad sakonstitucio sasamarTlos konstituciuri wardginebiT raionuli sasamarTlos mosamarTle mimarTavda. kanonmdeblobis
viwro WrilSi ganmartebidan gamomdinare, saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlo
mosamarTles arauflebamosil pirad miiCnevda da wardginebas ar iRebda saqmis arsebiTad gansaxilvelad, rasac mowmobs kidec sakonstitucio sasamarTloSi damkvidrebuli precedentebic, ris gamoc Zalian bevri mniSvnelovani sakiTxi gansaxilvelad
ar iqna miRebuli. Sesabamisad, SeiZleba iTqvas, rom dResac moqmedebas agrZelebs
arakonstituciuri normatiuli aqtebi, romlebzec sakonstitucio sasamarTlos jerac ar umsjelia.12
amgvari samarTlebrivi pozicia sakonstitucio sasamarTlom, 1999 wlis 22 seqtembris ganCinebaSic daafiqsira, kerZod, ganCinebaSi miTiTebulia, rom „saerTo sasamarTloebis sistema gansazRvrulia „saerTo sasamarTloebis Sesaxeb“ saqarTvelos
organuli kanonis me-2 muxliT. am muxlis pirveli punqtis mixedviT, saqarTvelos
saerTo sasamarTloebia raionuli (saqalaqo) sasamarTlo, saolqo sasamarTlo, afxazeTisa da aWaris avtonomiuri respublikebis umaRlesi sasamarTloebi da saqarTvelos uzenaesi sasamarTlo. konstituciuri warginebiT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi
saqmis ganmxilveli sasamarTloa raionuli sasamarTlo da, swored es ukanasknelia
uflebamosili wardginebiT mimarTos sakonstitucio sasamarTlos. saqmis viTarebas
ar cvlis is garemoeba, rom raionul sasamarTloSi saqme mosamarTlis mier erTpirovnulad ganixileboda. aRniSnulis gaTvaliswinebiT, sakonstitucio sasamarTloSi
10. g.kaxiani: sakonstitucio kontrolis instituti da misi funqcionirebis problemebi saqarTveloSi: kanonmdeblobis da praqtikis analizi, Tbilisi, 2008, gv.141.
11. ix. saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos 1998 wlis 28 oqtombris ganCineba, saqme №1/8/90,
q. Tbilisis krwanisis raionis sasamarTlos konstituciuri wardgineba.
12. Tamar qaldani: saerTo sasamarTlos wardgineba sakonstitucio sasamarTloSi - praqtika da sakanonmdeblo dilema, saxelmwifo samarTali (III), almanaxi, 2001, №16. wyaro:http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/
library.exe?e=d-01000-00---off-0period--00-1--0-10-0--0-0---0prompt-10--..-4----4---0-1l--11-en-10---10-help-50--003-1-00-0-00-11-1-1utfZz-8-00-0-11-1-0utfZz-8-00&cl=CL4.1&d=HASH114873906eb8b86ca818bb.15&x=1
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Semotanil unda iyos ara „xaSuris raionis mosamarTle kukuri koJoriZis“, aramed
xaSuris raionuli sasamarTlos konstituciuri wardgineba. calke mosamarTle konstituciur wardginebasTan mimarTebiT uflebamosil subieqtad ver CaiTvleba.“13
gamomdinare iqedan, rom mosamarTlis ZiriTad funqcias warmoadgens marTlmsajulebis ganxorcieleba da is Tavis uflebamosilebas axorcielebs sasamarTlos
saxeliT, logikuria, rom swored mas mieces ufleba gadawyvitos isargeblos Tu ara
konstitucuri wardginebis institutiT. Sesabamisad, alogikuria sakonstitucio sasamarTlos mxridan sasamarTlos da mosamarTlis gancalkevebul WrilSi ganxilva
da konstituciuri wardginebebis xarvezis dadgena im motiviT, rom wardginebas xels
awers saqmis ganmxilveli konkretuli mosamarTle da ara abstraqtulad gaazrebuli
„saerTo sasamarTlo“. Sesabamisad, SeiZleba iTqvas, rom sakonstitucio sasamarTlos
mxridan, xSir SemTxvevaSi, konstituciuri wardginebis arsebiTad ganxilvaze uaris
Tqma usafuZvlod xdeboda, ramac arsebiTad Seaferxa am institutis funqcionireba
da ganviTareba saqarTveloSi.
amaze metyvelebs is faqtic, rom dRemde sakonstitucio sasamarTloSi Sesulia
saerTo sasamarTloebis 16 konstituciuri wardgineba; aqedan 11 - sakonstitucio
sasamarTlom ar miiRo arsebiTad gansaxilvelad, erTze - samarTalwarmoeba Sewyda
ganmwesrigebel sxdomaze, 3 - daukmayofileblad iqna cnobili da mxolod erTi konstituciuri wardgineba dakmayofilda. 14

3. daskvna
aRniSnuli praqtikis gaTvaliswinebiT, daskvnis saxiT SeiZleba iTqvas, rom sakonstitucio sasamarTloSi saerTo sasamarTlos konstituciuri wardginebis instituti
wlebis manZilze araefeqturad funqcionirebda. rogorc ukve aRvniSneT, es SeiZleba garkveulwilad sakonstitucio sasamarTlos mxridan wardginebebis arsebiT
gansaxilvelad dauSveblobis arasworma politikam gamoiwvia. es yovelive ki, ra Tqma
unda, uaryofiTad aisaxeba marTlmsajulebis ganxorcielebis efeqturobaze.
Sesabamisad, mizanSewonilia, saerTo sasamarTloebis konstituciuri wardginebis
instituti ufro metad gaaqtiurdes da amis paralelurad, sasurvelia, sakonstitucio sasamarTloc ufro meti seriozulobiT miudgeba msgavsi sakiTxebis ganxilvas. gamomdinare iqedan, rom samarTlebrivi normis Semfardebelni ZiriTadad saerTo sasamarTloebi arian, marTlmsajulebis ganxorcielebis procesSi, swored, maT
aqvT realuri SesaZlebloba dainaxon, Tu romeli sakanonmdeblo aqti ar Seesabameba
saqarTvelos konstitucias. Tumca, radgan saerTo sasamarTloebs ar gaaCniaT sakonstitucio kontrolis ganxorcielebis uflebamosileba da isini TviTon ver gansazRvraven konkretuli samarTlebrivi normis Sesabamisobis sakiTxs saqarTvelos
konstituciasTan, im SemTxvevaSi, Tu saqmis ganxilvisas aRmoaCenen, rom konkretuli
norma ar Seesabameba konstituciur principebsa da Rirebulebebs, maT unda warmoeSvebodeT valdebuleba gamoiyenon konstituciuri wardgineba da mimarTon sakonstitucio sasamarTlos. winaaRmdeg SemTxvevaSi, miviRebT imas, rom arakonstituciuri
norma darCeba ZalaSi da igi mravali adamianis ZiriTadi uflebebisa da Tavisuflebebis darRvevis safrTxes Seqmnis.
13. ix. saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos 1999 wlis 22 seqtembris ganCineba, saqmeN#1/6/115,
xaSuris raionuli sasamarTlos konstituciuri wardgineba.
14. ix. miTiTebuli wyaro: giorgi kaxiani, gv.145.
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swored amitom, eniWeba didi mniSvneloba saerTo sasamarTloebis qmediTobas sakonstitucio sasamarTlosadmi mimarTvis TvalsazrisiT. rac ar unda samwuxaro iyo,
dRevandeli mdgomareobiT saerTo sasamarTloebi Tavs ikaveben am uflebamosilebiT
sargeblobisgan, rac, ra Tqma unda, aramizanSewonilia da vfiqrob, aucilebelia moxdes konstituciuri wardginebis institutis efeqturi amoqmedeba. aRniSnuli xels
Seuwyobs sakonstitucio sasamarTlos mxridan sakonstitucio kontrolis realur
ganxorcielebas da arsebobs didi albaToba imisa, rom maqsimalurad iqneba Tavidan
acilebuli qveyanaSi arakonstituciuri normatiuli aqtebis arseboba.
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individualuri sakonstitucio sarCeli,
rogorc adamianis uflebebis dacvis meqanizmi
Sesavali
Tanamedrove demokratiuli da samarTlebrivi saxelmwifos arsebobisTvis sasicocxlo mniSvneloba aqvs ZiriTadi uflebebis, ara mxolod sakanonmdeblo doneze
regulirebas, aramed misi dacvis qmediTi sasamarTlo garantiebis Seqmnas. ZiriTadi
uflebebis negatiur, TavdacviT funqcias swored es mizani aqvs. sakuTari uflebis
saxelmwifosgan Selaxvis SemTxvevaSi TiToeul moqalaqes aqvs ufleba daicvas igi kanonmdeblobiT dadgenili saSualebebis gamoyenebiT.2
saxelmwifoebi adamianis uflebebis dasacavad sxavdasxva samarTlebriv meqanizmebs
amkivdreben, Tumca ZiriTadi uflebebis dacvis yvelaze mniSvnelovani instituti sakonstitucio sasamarTloa. Uufro metic, msoflio gamocdileba imis dasturia, rom
adamianis uflebebis dacvis sferoSi sakonstitucio sasamarTlo maqsimaluri efeqturobiT sargeblobs. amitom gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs sakonstitucio sasamarTlos saqmianobas nebismeri saxelmwifosTvis.
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlo warmoadgens axalgazrda institucias,
misi Seqmna dakavSirebulia 1995 wlis 24 agvistos konstituciis miRebasTan. sakonstitucio sasamarTloSi moqalaqeebs aqvT SesaZlebloba daicvan sakuTari uflebebi
individualuri sakonstitucio sarCelis saSualebiT. individualuri sakonstitucio
sarCeli gvevlineba, rogorc konkretuli samarTlebrivi meqanizmi, romelic ara mxolod konkretuli individebis interesebis dacvis mizniT Seiqmna, aramed mis daniSnulebas warmoadgens efeqturi samarTlebrivi dacvis uzrunvelyofa, konstituciis dacva
da misi Semdgomi ganviTareba.
statiis mizania individualur sakonstitucio sarCelTan dakavSirebuli sakiTxebis
gamokvleva, arsebuli Teoriuli sakiTxebis analizi da sakuTari mosazrebebis dafiqsireba. aseve sakonstitucio sasamarTlos praqtikis mimoxilva.

1. sakonstitucio sasamarTlo, rogorc sakonstitucio kontrolis organo
sakonstitucio sasamarTlos saqmianobis gansazRvrisTvis arsebiTia sakonstitucio
kontrolis arsis ganmarteba. samecniero literaturaSi sakonstitucio kontrolis
erTgvarovani ganmarteba ar arsebobs. es SesaZloa ganpirobebuli iyos misi samarTlebrivi arsis zedmetad farTo anda, ufro SezRuduli mniSvnelobiT.3
Tanamedrove mecnierebaSi sakonstiucio kontroli ixmareba farTo da viwro ganmartebiT. sakonstitucio kontrolis farTo ganmarteba gulisxmobs saxelmwifo xelisu1. ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis iuridiuli fakultetis samarTlis
samagistro programis IV semestris studenti.
2. izoria, l.: Tanamedrove saxelmwifo Tanamedrove administracia, gamomc. „siesta”, Tb. 2009, gv. 188.
3. b. koWlamazaSvili: konstituciis samarTlebrivi dacva, gamomc. „bona kauza”, Tb. 2009, gv. 1.
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flebis mier gamocemuli yvela aqtis konstituciasTan Sesabamisobis Semowmebas, xolo
viwro gagebiT, sakonstitucio kontroli warmoadgens mxolod normatiuli xasiaTis
aqtebis konstituciurobis Semowmebis saSualebas.4
saqarTvelos kanonmdeblobaSi termini „sakonstitucio kontrolis“ Seqmna dakavSirebulia 1995 wlis konstituciis miRebasTan. saqarTvelos konstituciis 83-e muxli
sakonstitucio sasamarTlos ganixilavs, rogorc sakonstitucio kontrolis ganmaxorcielebel sasamarTlo xelisuflebis organos. sakonstitucio sasamarlo warmoadgens
erTi mxriv sasamarTlo xelisuflebis ganmaxorcielebel organos, xolo meore mxriv
igi gvevlineba, rogorc konstituciuri organo5 mTavrobisa da parlamentis msgavsad.6
sakonstitucio sasamarTlos gansakuTrebuli statusi gamoixateba mis mier sakonstitucio kontrolis ganxorcielebaSi.7 swored, amitom misi uflebamosilebis samarTlebrivi safuZvlebs qmnis ara mxolod organuli kanoniT „sakonstitucio sasamarTlos
Sesaxeb“, aramed konstituciac, rac mis saqmianobas ufro met legitimacias aniWebs. sakonstitucio sasamarTlos gansakuTrebuli statusi naTlad Cans misi dakompleqtebidan, imunitetis moxsnis, ficis dadebisa Tu gadawyvetilebis aRsrulebis sakiTxebidan.8
saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlo germaniis sakonstitucio sasamarTlos
msgavsad aris konstituciis umaRlesi daraji (oberste Hüter der Verfassung)9, romelic
sasamarTlo xelisuflebis organoebisgan damoukideblad axorcielebs misTvis dakisrebul funqciebs. am funqciebidan yvelaze mniSvnelovania adamianis konstituciuri
uflebebis dacva individualuri sakonstitucio sarCelis meSveobiT.10

2. individualuri sakonstitucio sarCeli,
rogorc adamianis uflebebis dacvis meqanizmi
1.1. individualuri sakonstitucio sarCeli da misi funqciebi
individualuri sakonstitucio sarCeli warmoadgens gansakuTrebul samarTlebriv
meqanizms, romlis saSualebiT moqalaqeebs subieqturi uflebebis dacva SeuZliaT.
subieqturi sajarosamarTlebiriv uflebad am SemTvevaSi warmogvidgeba pirebisTvis
konstituciiT miniWebuli ufleba, Tavisi interesebis dasacavad saxelmwifosagan moiTxovon konkretuli damokidebuleba. gavrcelebuli mosazrebis Tanaxmad, konstituciuri sarCelis meSveobiT pirebs ar aqvT imis SesaZlebloba, rom daicvan yvela subieqturi sajarosamarTlebrivi ufleba, aramed mxolod is uflebebi, romelic qveynis
ZiriTad kanonSia daculi da ZiriTad uflebebad iwodeba.11
individualuri sakonstitucio sarCelis daniSnuleba SesaZlebelia misi subieqturi da obieqturi funqciis ganmartebiT ganvsazRvroT. individualuri sakonstitucio
sarCelis subieqtur funqcias warmoadgens efeqturi samarTlebrivi dacvis uzrun4. T. qaldani, g. CxeiZe: saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlo-realoba da ganviTarebis perspeqtivebi, Jurn. adamiani da konstitucia, #4, 2000, gv. 217.
5. H. Maurer: Staatsrecht I, 6. Auflage, Verlag C.H. Beck, 2010, § Rn.20.
6. Gg. xubua, i. trauri: konstituciuri marTlmsajuleba germaniaSi, Tb., 2001, gv.15.
7. K. Schlaih, S. Korioth: Das BVerfG, 8. Auflage, Verlag C.H. Beck München, 2010, Rn.27.
8. v. menabde: konkretuli kontrolis paradigma konstitucionalizmSi, statiaTa krebuli, adamianis
uflebaTa dacvis konstituciuri da saerTaSoriso meqanizmebi, gamomc. Gtz, 2010, gv. 124.
9. Herdegen in:ZaöRV 2009, 257, S. 264.
10. Ch.
����������������������������������������������������������������������������������������������
Degenhart: Staatsrecht I, Staatsorganisationsrecht, 27. Auflage, Heidelberg 2011, Rn. 754.
11. Maunz/Dürig:
��������������������������������������������������������������������������������
GG Kommentar, Bd. IX, Verlag C.H Beck München 2012, Art.93, Rn. 65.
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velyofa, obieqtur funqcias – ki ZiriTadi uflebebis ganmarteba da konstituciis
ganviTareba12. individualuri sakonstitucio sarCelis subieqturi funqciis miRweva
konkretul saxelmwifozea damokidebuli. SesaZlebelia saxelmwifos kanonmdeblobiT
hqondes individualuri sarCelis samarTlebrivi safuZvlebi reglamentirebuli, magram arsebuli modeli ver uzrunvelyofdes ZiriTadi uflebebis efeqturad dacvas,
rasac sabolaod subieqturi funqciis Seusruleblobamde mivyavarT.
saqarTvelos kanonmdeblobaSi termini „individualuri sakonstitucio sarCeli“ ar
ixmareba mas konstituciis Tanaxmad, moqalaqis/piris sarCels vuwodebT. saqarTvelos
sakonstitucio sasamarTlo „saqarTvelos konstituciis“ 89-e muxlis pirveli nawilis
„v“ qvepuntisa da „sakonstitucio sasamarTlos Sesaxeb“ saqarTvelos organuli kanonis me-19 muxlis „e“ qvepunqtis safuZvelze uflebamosilia piris sarCelis safuZvelze
Seamowmos normatiuli aqtebis konstituciurobis sakiTxi saqarTvelos konstituciis
meore TaviT aRiarebul uflebebTan da TavisuflebebTan mimarTebaSi. germaniaSi samecniero literaturaSi terminebi „individualuri sakonstitucio sarCeli“ da „moqalaqis sarCeli“ gansxvavebuli Sinaarsis terminebia. individualuri sakonstitucio
sarCeli warmoadgens ZiriTadi kanonis 93-e muxlis pirveli nawilis me-4a qvepunqtisa da „federaluri sakonstitucio sasamarTlos Sesaxeb“ kanonis 90-e muxliT gansazRvrul sarCelis saxes, romelsac federalur sakonstitucio sasamarTlo ZiriTadi
uflebebis darRvevis SemTxvevaSi amowmebs. moqalaqis sarCeli ki ganimarteba, rogorc
adamianis uflebaTa evropul sasamarTloSi „adamianis uflebaTa evropuli konvenciiT“
gansazRvruli uflebebis darRvevis SemTxvevaSi piris mier Setanili sarCeli.13
terminilogiuri TvalsazrisiT termini „moqalaqis/piris sarCeli“ ar akonkretebs
ra saxis sarCelzea sauabri. termnidan „individualuri sakonstitucio sarCeli“ naTlad Cans, rom es exeba sakonstitucio sasamarTloSi moqalaqeTa mier Setanil sarCels.
amasTan xazs usvams im garemoebasac, rom fizikur da iuridiul pirebs aqvT imis ufleba, rom mxolod sakuTar, individualur uflebaTa dasacavad mimarTon sasamarTlos.
aRniSnuli moTxovna gamomdinareobs saqarTvelos konstituciis 42-e muxlis pirveli
punqtidanac.14
1.2. individualuri sakonstitucio sarCeli
wardgenaze uflebamosili subieqtebi
sakonstitucio sasamarTosadmi mimarTvis uflebamosil erT-erT subieqts warmoadgens „moqalaqe“15. „saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos Sesaxeb“ saqarTvelos organuli kanonis 39-e muxlis pirveli punqti farTod ganmartavs „moqalaqis“ cnebas.
masSi naTqvamia, rom sakonstitucio sasamarTloSi normatiuli aqtis an misi calkeuli
normebis konstituciurobis Taobaze konstituciuri sarCelis Setanis uflebamosileba aqvT saqarTvelos moqalaqeebs da sxva fizikur pirebs. cnebaSi „moqalaqe“ igulisxmeba, rogorc saqarTvelos moqalaqe, ise ucxo qveynis moqalaqe da moqalaqeobis armqone
piri.16 sakonstitucio sasamarTlos 2010 wlis 28 ivlisis gadawyvetilebiT17 arakonstu12. Quaas/Zuck:
�����������������������������������������������������������������������������������
Prozesse in Verwaltungssachen, 2. Auflage, Verlag Nomos, 2011, Rn. 2-3.
13. �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
H. Büchting, B. Heussen:Bekisches Rechtsanwalts-Handbuch, 9. Auflage, Verlag C.H. Beck München 2007, 42-55.
14. saqarTvelos
�������������������������������������������������������������������������������������������
konstituciis 42-e muxlis pirveli punqti: „yvelas aqvs ufleba Tavis uflebaTa da
TavisuflebaTa dasacavad mimarTos sasamarTlos“.
15. saqarTvelos konstituciis 89-e muxlis pirveli punqti.
16. j. xecuriani: Ziebani qarTul samarTalmcodneobaSi, Tb. 2011, gv.128-130.
17. ix. sakonstitucio sasamarTlos 2010 wlis 28 ivlisis gadawyvetileba saqmeze „saqarTvelos saxalxo damcveli saqarTvelos parlamentis winaaRmdeg.“
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ciurad iqna cnobili „saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos Sesaxeb“ saqarTvelos
organuli kanonis 39-e muxlis „a“ qvepunqtis is Canaweri, romlis Tanaxmadac sakonstitucio sasamarTlosadmi mimarTvis ufleba ar hqondaT fizikur pirebs, romlebic
ar iyvnen saqarTvelos moqalaqeebi da imavdroulad ar cxovrobdnen saqarTveloSi,
agreTve iuridiul pirebs, Tu isini ar iyvnen registrirebuli saqarTveloSi.
sakonstitucio sasamarTlosadmi mimarTvis mqone subieqtebTan dakavSirebiT sakonstitucio sasamarTlos 2010 wlis 28 ivlisis gadawyvetilebis Semdeg saqmeze „saqarTvelos saxalxo damcveli saqarTvelos parlamentis winaaRmdeg“ problema aRar
arsebobs da sakonstitucio sasamarTlosadmi mimarTvis uflebiT sargebloben, rogorc saqarTvelos moqalaqeebi, aseve ucxo qveynis moqalaqeebi. igive wesi moqmedebs
iuridiul pirebTan dakavSirebiT.
mniSvnelovania gairkves sajaro samarTlis iuridiuli pirebis uflebaunarianobis
sakiTxi. sajaro samarTlis iuriduli pirebs Cveulebriv ar aqvT sakonstitucio sasamarTlosadmi mimarTvis ufleba. sajaro samarTlis iurdiuli pirebis uflebaunarianobis sakiTxTan dakavSirebiT germaniis sakonstitucio sasamarTlos praqtikaSi
ganviTarda Teoria, romelmac gamonaklisis saxiT uflebamosil subieqtebad aRWurva
Semdegi iuridiuli pirebi: universitetebi da misi fakultetebi. isini floben ZiriTadi uflebebs kvlevisa da swavlebis sferoSi. agreTve eklesiebi da religiuri gaerTianebebi. isini sargebloben religiis TavisuflebiT da aqvT am uflebis darRevis
SemTxvevaSi sakonstitucio sasamarTlosadmi mimarTvis ufleba. igive wesi vrceldeba
sajaro samarTlis iuridiuli piris samarTlebrivi formiT dafuZnebuli mauwyeblebebze. isini sargebloben mauwyeblobis TavisuflebiT.18 sajaro samarTis iuridiuli
pirebi gamonaklis SeTxvevaSi arian saqarTvelos kanonmdeblobiT ZiriTadi uflebebis
mflobeli subieqtebi. qarTuli modeli am mxriv germaniis sakonstitucio sasamarTlos mier damkvidrebuli Teoriis msgavsia.
1.3. sakonstitucio kontrolis obieqti
saqarTvelos konstituciis 89-e muxlis „v“ qvepunqtis, Tanaxmad sakonstitucio
sasamarTloSi konstituciuri kontrolis obieqti SeiZleba iyos normatiuli aqtis
Sesabamisoba saqarTvelos konstituciasTan. sakonstitucio sasamarTlo moklebulia
SesaZleblobas Seamowmos sasamarTlo gadawyvetilebebis, realaqtebisa da administraciul-samarTlebrivi aqtebis konstituciurobis sakiTxi.
germanuli modelis Tanaxmad, sakonstitucio kontrolis obieqts warmoadgens
saxelmwifo xelisuflebis yvela aqti. saxelmwifo xelisufleba Tavis TavSi moicavs
aRmasrulebeli, sakanonmdeblo da sasamarTlo xelisuflebis mier gamocemul aqtebs.
sakanonmdeblo xelisuleba materialuri gagebiT, gulisxmobs parlamentis mier miRebul kanonebsa da dadgenilebebs, aRmasrulebeli xelisuflebis aqtebs warmoadgenen
mTavrobis mier miRebuli gadawyvetilebebi, xolo sasamarTlo aqtebs sasamarTlos
mier miRebuli gadawyvetilebebi, garda federaluri sakonstitucio sasamarTlos gadawyvetilebebisa.19 amasTan mniSvnelovania, rom es aqtebi gamocemuli yofiliyo germaniis saxelmwifo organoebis mier. evrokavSiris aqtebi ar miekuTvneboda germaniis
saxelmwifo organoebis mier gamocemul aqtebs, Tumca maastrixtis gadawyvetilebis
Semdeg es aqtebi SesaZloa gaxdes konstituciuri kontrolis obieqti.20
18. Umbach/Clemens/Dollinger:
��������������������������������������������������������������������
BverfGG, § 90,Heidelberg 2005, Rn. 41-44.
19. Epping/Hillgruber:
�����������������������������������������������������������������������
GG Kommentar, Verlag C.H Beck München 2009, Rn. 175.
20. Sachs,
����������������������������������������������������������������������������
Michael: Verfassungsprozessrecht, 3. Auflage, Tübingen 2010, Rn. 496.
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gansxvavebulia sakonstitucio kontrolis obieqti ungreTis sakonstitucio sasamarTloSi. ungreTis konstituciis 24-e muxlis Tanaxmad, ungreTis sakonstitucio
sasamarTlos piris sarCelis safuZvelze amowmebs kanonebis konstituciurobis sakiTxs.21 gansxvavebiT, germanuli modelisgan, sadac saxelmwifo xelisuflebis yvela
aqtis gasaCivrebaa SesaZlebeli sakonstitucio sasamarTloSi, ungreTis konstitucia
mxolod kanonebis konstituciurobis SemowmebiT Semoifargla.
adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos gadawyvetilebiT „apostoli saqarTvelos winaaRmdeg“ saTave daedo saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos kompetenciis
efeqtianobis kritikas.22 evropis sasamarTlos ganmartebiT, „saqarTvelos konstituciis
89-e muxlis „v“ qvepunqti uzrunvelyofs sakonstitucio sasamarTlosaTvis individualurad mimarTvis uflebas egreT wodebuli „ararealuri“ sakonstitucio saCivris
formiT. individualuri sakonstitucio saCivris es modeli ungreTis sakonstitucio
sasamarTlos modelis msgavsia, romelic adamianis uflebaTa evropuli konvenciis 35-e
muxlis miznebisTvis araefeqtur Sinasaxelmwifoebriv saSualebad iqna miCneuli.”23
sakonstitucio sasamarTlos saqmianobis efeqturobis mizniT mniSvnelovania
gaizardos sakonstitucio kontrolis obieqti. sakonstitucio sasamarTlos gansjadi unda iyos ara mxolod normatiuli xasiaTis aqtebis konstituciurobis sakiTxi, aramed mas individualuri aqtebis, realaqtebisa da sasamarTlo gadawyvetilebebis Semowmebis uflebamosileba unda hqondes. sakonstitucio sasamarTlos
uflebamosilebis gafarToebam ar unda gamoiwvios sasamarTlo saqmianobis gadatvirTva. amisTvis ki aucilebelia arsebobdes subsidiarobis principi. germaniis ZiriTadi kanonis 94-e muxlis meore nawilis Tanaxmad, sakonstitucio sasamarTloSi konstituciuri sarCeli SeiZleba mxolod maSin iqnes wardgenili,
Tu amowurulia yvela instancia, sadac ZiriTadi uflebebis dacvaa SesaZlebeli.
subsidiarobis principi upiratesobas aniWebs ZiriTadi uflebebis dacvas specialuri sasamarTloebis mier.24 sakonstitucio sasamarTlos praqtikidan gamomdinare am principis mizania sakonstitucio sasamarTlos gadatvirTvis Tavidan
acileba, raTa man Tavisi ZiriTadi uflebamosileba, adamianis uflebebis dacva
ganaxorcielos.25
1.4. sadavo normatiuli aqtis winaaRmdegoba saqarTvelos konstituciis me-2 TaviT
aRiarebul uflebebTan da TavisuflebebTan mimarTebaSi
sakonstitucio sasamarTlo adamianis uflebebis dacvas axorcielebs saqarTvelos
konstituciis me-2 TaviT aRiarebul adamianis uflebebTan da TavisuflebebTan dakavSirebiT. saqarTvelos konstituciis 89-e muxlis „v“ qvepunqtis Tanaxmad, saqarTvelos
sakonstitucio sasamarTlo „piris sarCelis safuZvelze ixilavs normatiuli aqtebis
konstituciurobas saqarTvelos konstituciis me-2 TaviT aRiarebul adamianis uflebebTan da TavisuflebebTan dakavSirebiT.“ sakonastitucio sasamarTlos uflebamosilebis farglebis gansazRvrisTvis mniSvnelovania gairkves Semdegi sakvanZo sakiTxebi:
adamianis uflebebidan romeli ganekuTvneba „ZiriTadi uflebebis“ kategorias, ra igu21.�������������������������������������������������������������������������������������������������
http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/09A650FD-0ACB-4C14-B572-7CDEF40B8966/0/grundgesetz_ungarn.pdf.
22. v. menabde: konkretuli kontrolis paradigma konstitucionalizmSi, statiaTa krebuli, adamianis uflebaTa dacvis konstituciuri da saerTaSoriso meqanizmebi, gamomc. Gtz, 2010, gv. 126.
23. evropis adamianis uflebaTa sasamarTlos 2006 wlis 28 noembris gadawyvetileba #407/65/02,
saqmeze: „apostili saqarTvelos winaaRmdeg“, p.40,41.
24. Lechner/Zuck
�������������������������������������
BverfGG, § 90, Rn. 158.
25. BVerfG,
�������������������������������������������������
Ent. v. 25.04.2005‐1 BVR 664/05, II, 11.
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lisxmeba sityvaSi „uflebebi“ saqarTvelos konstituciis 42-e muxlis miznebisTvis.
iuridiul literaturaSi aRniSnaven, rom ZiriTadi uflebebi is uflebebia, romelic konstituciaSia garantirebuli. saqarTvelos konstituciis me-2 Tavis saxelwodebidan unda vigulisxmoT, rom am TavSi gadmocemuli uflebebi swored adamianis ZiriTad uflebebs ganekuTvneba. 26
saqarTvelos konstituciis 89-e muxlis „v“ qvepunqtis gramatikuli ganmartebis
Semdeg naTelia, rom saqarTvelos sakonstitucio sasamarToSi SesaZlebelia mxolod
normatiuli aqtis saqarTvelos konstituciis me-2 TaviT aRiarebul adamianis uflebebTan Sesabamisobis Semowmeba. sakonstitucio sasamarTlos erT-erT gadawyvetilebaSi
naTqvamia: „…sakonstitucio sasamarTlom SesaZloa konkretuli saqme arc miiRos arsebiTad gansaxilvelad Tuki darwmunda, rom ar arsebobs sadavo sakiTxis Semxebloba saqarTvelos konstituciis me-2 TaviT ariarebul uflebebTan. ….“27 am sakiTxTan
dakavSirebiT sakonstitucio sasamarTlos pirveli kolegiis wevrebma-besarion zoiZem
da qeTevan eremaZem daafiqsires gansxvavebuli azri: … „ saqarTvelos konstituciis
42-e muxlis pirvel punqtSic araorazrovnad ikiTxeba, rom adamians ufleba aqvs, yvela Tavisi uflebebisa da Tavisuflebebis dasacavad mimarTos sasamarTlos, amasTan
ganurCevlad imisa, es ufleba konstituciiTaa aRiarebuli, kanoniT, Tu saerTaSoriso
aqtebiT... “.28
viziareb sakonstitucio sasamarTlos pirveli kolegiis wevrebis mier 2009 wlis
27 agvistos gadawyvetilebis motivaciis nawilTan dakavSirebiT gamoqveynebuli gansaxvavebuli azris Sinaars. saqarTvelos konstituciis 42-e muxlis pirvel punqtSi
moxseniebul termniSi „uflebebi“ igulisxmeba ara mxolod saqarTvelos konstituciiT
me-2 TaviT daculi uflebebi, aramed kanonebiTa da saerTaSoriso xelSekrulebebiT
aRiarebuli uflebebi. msgavsi midgomaa dafiqsirebuli germaniis konstituciis erTerT komentarSi qveynis ZiriTadi kanonis 19-e muxlis me-4 nawilSi7 arsebuli terminis
„ uflebebis“ Sinaarsis ganmartebisas.29
1.5. saqarTvelos konstituciis 39-e muxlis moqmedebis sfero da funqcia
saqarTvelos konstituciis 39-e muxlidan gamomdinare, „saqarTvelos konstitucia ar uaryofs adamianisa da moqalaqis sxva sayovelTaod aRiarebul adamianisa
da moqalaqis sxva sayovelTaod aRiarebul uflebebs, Tavisuflebebsa da garantiebs, romelebic aq ar aris moxseniebuli, magram TavisTavad gamomdinareoben konstituciis principebidan.“
saqarTvelos konstituciis 39-e muxlis mizania moaxdinos ZiriTadi uflebebisa
da Tavisuflebebis dacva, maSin, roca es ZiriTadi uflebebi pirdapir ar aris gaTvaliswinebuli konstituciiT, magram gamomdinareobs konstituciuri principebidan,
aseve saxelmwifos mier adamianis uflebebis sferoSi nakisri saerTaSoriso valdebulebebidan.30
26. j. xecuriani: saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos uflebamosileba adamianis ZiriTadi
uflebebis dacvis sferoSi, Jurn. sakonstitucio samarTlis mimoxilva“ IV, gv. 54-55.
27. saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos 2006 wlis 15 dekembris #1/3/393,397 gadawyvetileba
saqmeze: „ saqarTvelos moqalaqeebi- vaxtang masuraSvili, onise mebonia saqarTvelos parlamentis
winaaRmdeg.
28. iqve.
29. Sachs,
����������������������������������������������������������������������������
Grundgesetz, 5. Auflage, Verlag C.H. Beck München, 2009, Rn. 126-127.
30. saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos plenumis 2011 wlis 11 ivlisis gadawyvetileba
saqarTvelos saxalxo damcveli saqarTvelos parlamentis winaaRmdeg, II 66.
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konstituciuri principebSi SesaZloa igulisxmebodes saqarTvelos konstituciiT
daculi principebi: socialuri saxelmwifos, adamianis uflebebisa da Tavisuflebebis
aRiarebis uzrunvelyofis principi da sxva.
saqarTvelos konstituciis 39-e muxls gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs. igi unda
ganimartos adamianis uflebebis sasargeblod. saqarTvelos konstituciis me-2 Tavi
ar Seicavs ZiriTadi uflebebis srulyofil da amomwurav CamonaTvals. magaliTad,
socialuri uflebebi saqarTvelos konstituciaSi srulyofilad ar aris reglamentirebuli. socialuri uflebebis dacva saqarTvelos konstituciiT aRiarebuli principebidan gamomdinareobs, radgan saqarTvelos konstitucia saqarTvelos saxelmwifos
socialur saxelmwifod acxadebs. saqarTvelos konstituciis 39-e muxlis saSualebiT
is socialuri uflebebi, romelic konstituciis me-2 TaviT ar aris daculi, magram
gamomdinareobs konstituciis principebidan, am SemTxvevaSi socialuri saxelmwifos
principidan iseve unda iyos daculi saxelmwifos mier, rogorc konstituciis me-2
TaviT aRiarebuli ZiriTadi uflebebi.

daskvna
individualur sakonstitucio sarCelis gansakuTrebuli funqciidan gamomdinare
mniSvnelovania moxdes Semdegi problemuri sakiTxebis gaTvaliswineba:
sakonstitucio sasamarTloSi piris konstituciuri sarCelis safuZvelze mowmdeba normatiuli aqtis Sesabamisoba saqarTvelos konstituciis me-2 TaviT aRiarebul
adamianis uflebebTan da TavisuflebebTan dakavSirebiT. saqarTvelos konstituciis
39-e muxlidan gamomdianare, „saqarTvelos konstitucia ar uaryofs adamianisa da moqalaqis sxva sayovelTaod aRiarebul adamianisa da moqalaqis sxva sayovelTaod aRiarebul uflebebs, Tavisuflebebsa da garantiebs, romelebic aq ar aris moxseniebuli,
magram TavisTavad gamomdinareoben konstituciis principebidan.“ miuxedavad, aRniSnuli muxlis Canawerisa sakonstitucio sasamarTloSi SesaZlebelia mxolod normatiuli aqtis saqarTvelos konstituciis me-2 TaviT daculi uflebebeTan Sesabamisoba
Semowmdes. saqarTvelos konstituciis 39-e muxls gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs.
igi ZiriTadi uflebebis sasargeblod unda ganimartos. uflebebi, romelic pirdapir
garantirebuli ar aris konstituciis me-2 TaviT ar unda darCes sakonstitucio sasamarTlos kontrolis gareSe.
sakonstitucio sasamarTlos kontrolis obieqti unda gafarTovdes. mis uflebamosilebaSi unda Sediodes saxelmwifo xelisuflebis mier miRebuli yvela aqtis konstituciuri kontroli. sakonstitucio sasamaTlos mier uflebamosilebis gafarToebam
ar unda gamoiwvios sasamarTlos gadatvirTva. amisTvis ki aucilebelia arsebobdes
subsidiarobis principi. germaniis konstituciis 94-e muxlis meore nawilis Tanaxmad,
sakonstitucio sasamarTloSi konstituciuri sarCeli SeiZleba mxolod maSin iqnes
wardgenili, Tu amowurulia yvela instancia, sadac ZiriTadi uflbebis dacvaa SesaZlebeli. germanuli modeli upiratesobas aniWebs ZiriTadi uflebebis dacvas specialuri
sasamarTloebis mier. mxolod samarTlebrivi dacvis saSualebebis amowurvis Semdeg
unda hqondes pirs ufleba daicvas sakuTari uflebebis sakonstitucio sasamarTloSi.
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„gaerTianebebis sarCeli“
garemos dacvis samarTalSi
I. Sesavali
saqarTvelos konstituciis 37-e muxlis me-4 punqti saxelmwifos akisrebs valdebulebas, axlandeli da momavali Taobebis interesebis gaTvaliswinebiT, uzrunvelyos garemos dacva da bunebrivi resursebiT racionaluri sargebloba, qveynis
mdgradi ganviTareba sazogadoebis ekonomikuri da ekologiuri interesebis Sesabamisad. am konstituciuri valdebulebis mizania, adamianis janmrTelobisaTvis usafrTxo garemos uzrunvelyofa. saxelmwifo konstituciuri valdebulebis Sesrulebis mizniT qmnis administraciul organoebs.
administraciuli organebis saqmianoba SezRudulia kanoniT. administraciuli
organo uflebamosili ar aris ganaxorcielos kanonsawinaaRmdego qmedeba. misi saqmianoba saWiroebs normatiul safuZvlebs.2 Tumca, yovelTvis aris SesaZlebeli administraciuli organos saqmianobaSi daSvebul iqnas Secdoma, vinaidan materaluri
samarTali, normatiuli aqtebis simravlis gamo, SesaZlebelia iyos naklebad ganWvretadi, Sesafasebeli faqtobrivi garemoebebi iyos rTuli. garda amisa, rogorc
cnobilia, administraciul organoebSi arsebobs adamianuri resursis nakleboba. Sesabamisad, arsebobs safrTxe, rom garemos dacvis samarTlis normebi ar dainergeba
srulad, ris gamoc, mniSvnelovania, administraciuli organoebis saqmianobaze efeqturi sasamarTlo kontrolis ganxorcieleba.3
saqarTvelos kanonmdeblobis mixedviT, administraciuli organos saqmianobaze
sasamarTlo kontrolis ganxorcieleba SesaZlebelia im SemTxvevaSi, Tu administraciuli organos gadawyvetileba piris kanonier uflebas an interess ayenebs pirdapir da uSualo (individualur) zians an ukanonod zRudavs mis uflebas. amdenad,
saqarTveloSi administraciuli marTlmsajulebis amocana aris piris subieqturi
sajarosamarTlebrvi uflebis dacva.4
Sesabamisad, zRvis, haeris, landSaftis da bunebis araracionaluri gamoyenebisagan, agreTve cxovelTa samyaros xelyofisagan dacva ar aris fizikuri piris ufleba
da igi ver mimarTavs sasamarTlos, administraciuli organos an romelime fizikuri Tu iuridiuli piris garemos dacvis kanonmdeblobis sawinaaRmdego saqmianobis
aRkveTis moTxovniT. amdenad, pirs, romelic sargeblobs bunebrivi resursebiT da
romlis mimarTac administraciuli organos mier gamocemulia administraciuli
aqti, SeuZlia, rogorc administraciuli aqtis adresats, sasamarTloSi daicvas darRveuli ufleba. xolo, pirs, romlis mizania garemos dacva, ar aqvs sasamarTloSi
sarCelis wardgenis uflebamosileba.5
1. LL.M. Uni-Bremen.
2. izoria l., avtorTa jgufi, zogadi, gv. 44-45
3. Marty, gv. 115
4. turava p., avtorTa jgufi, zogadi, gv. 177
5. Marty, gv. 116
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aRniSnuli samarTlebrivi mdgomareobis gamo, 1998 wels xelmoweril iqna konvencia
garemosdacviT sakiTxebTan dakavSirebuli informaciis xelmisawvdomobis, gadawyvetilebebis miRebis procesSi sazogadoebis monawileobisa da am sferoSi marTlmsajulebis sakiTxebze xelmisawvdomobis Sesaxeb (e.w. „orhusis konvencia‘‘).6 2003 wlis 26
maiss evrokavSiris parlamentma da sabWom gamosca direqtiva, romlis safuZvelzec
evrokavSiris wevr saxelmwifoebs daevala garemosdacviTi gaerTianebebisTvis sasamarTlosadmi mimarTvis uflebis uzrunvelyofa.7 „orhusis konvenciisa‘‘ da evrokavSiris direqtiviT gaTvaliswinebuli valdebulebebis Sesrulebis mizniT, mravalma
qveyanam danerga „gaerTianebebis sarCeli,‘‘8 rac garemos dacvis sferoSi arsebul
gaerTianebebs uxsnis marTlmsajulebis gzas. maT ufleba aqvT moiTxovon administraciuli organoebis mier gacemuli mravali saxis nebarTvis gauqmeba.9 maT Soris, gansakuTrebiT sainteresoa germaniis magaliTi, romelmac „gaerTianebebis sarCelis‘‘ wardgena daukavSira mesame piris subieqturi uflebebis savarado darRvevis arsebobas.10
statiis mizania, „gaerTianebebis sarCelis“ institutTan dakavSirebuli samarTlebrivi problemebis ganxilva, „gaerTianebebis sarCelis‘‘ danergvis upiratesobebis
da safrTxeebis warmoCena, garemos dacvis sferoSi marTlmsajulebis xelmisawvdomobis uzrunvelyofis analizi da Sesabamisi daskvnis Sedgena, ZiriTadad, germaniis
da saqarTvelos regulirebebis analizis safuZvelze. TemaSi mocemulia (II) diskusia
„gaerTianebebis sarCelTan“ dakavSirebiT, gaanalizebulia (III) saerTaSoriso gamocdileba, agreTve (IV) marTlmsajulebis xelmisawvdomobasTan dakavSirebuli sakiTxebi saerTaSoriso samarTlis, evrokavSiris samarTlis, germaniisa da saqarTvelos
garemos dacvis samarTlis mixedviT da (V) sasamarTlo praqtika. (VI) daskvnaSi gamoTqmulia mosazrebebi saqarTvelos kanonmdeblobasTan dakavSirebiT.

II. diskusia „gaerTianebebis sarCelTan“ dakavSirebiT
meoce saukunis 70-iani wlebis dasawyisSi bunebrivi resursebis ganadgurebis tendenciis daZleva iqca gaerTianebuli erebis, evropis ekonomikuri kavSirisa da germaniis ZiriTad politikur amocanad. 1971 wels germaniis mTavrobis mier miRebul
garemos dacvis programas mohyva intensiuri samarTalSemoqmedebiTi procesi. amasTanave, bunebrivi resursebisTvis zianis miyenebis mTavar gamomwvev mizezad dasaxelebul iqna garemos dacvis kanonmdeblobis implementaciis problema.11 am problemis daZlevis mizniT, mogvianebiT, germaniaSi miRebul iqna kanoni „garemos dacvis
samarTlebrivi meqanizmebis Sesaxeb‘‘ („Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz‘‘), romelic garemosdacviT gaerTianebebs uflebas aniWebs sasamarTloSi waradginon „gaerTianebebis sarCeli.‘‘ Sesabamisad, kanoni afarToebs samarTlebrivi dacvis SesaZleblobebs.
Tumca, miuxedavad amisa, mravali sakiTxi darCa sakamaTo.12
„gaerTianebebis sarCelTan“ dakavSirebuli diskusia ZiriTadad eyrdnoba momxreTa da mowinaaRmdegeTa Semdeg argumentebs:
6. http://live.unece.org/env/pp/welcome.html
7. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0035:DE:HTML
8. Koch, gv. 374-375
9. Breuer in Schmidt-Aßmann, Schoch, gv. 671, Rndnr. 115 b
10. http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/umwrg/gesamt.pdf
11. Koch,
������gv. 369
12. Marty, gv. 115
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1. „gaerTianebebis sarCelis‘‘ momxreTa argumentebi
a) garemos dacvis samarTlis normebis danergvis xelSewyoba
garemos dacvis samarTlis normebis danergvis problemis gamomwvevi ZiriTadi mizezebia administraciuli organoebis adamianuri resursiT arasakmarisi dakompleqteba da materialuri resursiT arasaTanado aRWurva, aseve naklebad aRsrulebadi da ganxorcielebadi garemosdacviTi samarTlebrivi normebis arseboba. rogorc
cnobilia, garemos dacvis sferoSi administraciuli organoebi iReben gadawyvetilebebs mravalmxriv sakamaTo proeqtebis ganxorcielebis Sesaxeb. am procesSi, administraciuli organoebi eqcevian ekonomikuri wrisa da politikuri interesebis
zewolis qveS. Sesabamisad, vinaidan globalizaciis pirobebSi saxelmwifo Tavs miiCnevs erovnuli ekonomikis garantad, SesaZlebelia am faqtorma gamoiwvios garemos
dacvis interesebisTvis naklebi yuradRebis daTmoba. amdenad, arsebobs safrTxe,
samarTlebrivi normebi, romelTa darRvevis faqtebis sasamarTloSi gasaCivrebis
ufleba aravis aqvs, ar dainergos srulfasovnad. zemoaRniSnulidan gamomdinare,
mniSvnelovania, samarTlis iseTi institutis arseboba, romelic xels Seuwyobs garemos dacvis samarTlis normebis danergvas. aseTi instituti ki SeiZleba iyos „gaerTianebebis sarCeli“, romlis safuZvelzec SesaZlebeli iqneba garemosdacviTi normebis danergvaze damatebiTi sasamarTlo kontrolis ganxorcieleba;13
b) samarTlebrivi dacvis Tanabari SesaZleblobis micema bunebrivi resursebiT
mosargeble pirebisa da garemos dacvaze orientirebuli pirebisTvis
garemos dacvis sferoSi arsebobs uTanasworo samarTlebrivi mdgomareoba. kerZod, pirebs, romlebic sargebloben bunebrivi resursebiT, ufleba aqvT gaasaCivron administraciuli organoebis mier dadgenili bunebrivi resursebiT sargeblobis pirobebi, xolo sazogadoebriv keTildReobaze orientirebuli garemos dacvis
samarTlis normebis darRvevisagan uflebis dacva ar aris SesaZlebeli.14 samarTlebrivi saxelmwifos principidan gamomdinare ki ismis kiTxva – ramdenad SesaZlebelia
samarTlis normebis mniSvnelovani nawilis darRvevis faqtebi ar iyos gasaCivrebadi
sasamarTloSi? rogorc cnobilia, saxelmwifo xelisuflebis ganxorcielebis dros,
xelisuflebis samive Stos Soris unda arsebobdes balansi. balansis arseboba ki
gulisxmobs sasamarTloSi aramarto iseTi gadawyvetilebebis gasaCivrebas, romelTa
safuZvelzec ilaxeba piris subieqturi ufleba, aramed im gadawyvetilebebis kanonierebis Semowmebas, romelTa safuZvelzec ziani adgeba sazogadoebis interesebs.
Sesabamisad, „gaerTianebebis sarCelis‘‘ institutis danergva uzrunvelyofs garemos
dacvis samarTalSi samarTlebrivi dacvis Tanabar SesaZleblobas;15
g) administraciuli organoebis gadawyvetilebebis gaziarebis xelSewyoba
sasamarTlos mier administraciuli organoebis saqmianobis kontrolis SesaZlebloba qmnis molodinis safuZvels, rom „gaerTianebebis sarCelis‘‘ danergva xels
Seuwyobs administraciuli organoebis gadawyvetilebebis gaziarebas. „gaerTianebebis sarCelis‘‘ wardgenis SesaZlebloba, rogorc prevenciuli RonisZieba, xels Seuwyobs administraciul organoSi garemosdacviTi sakiTxebis samarTlian ganxilvas,16
13. Koch,
������gv. 370
14. Marty, gv. 116
15. Koch,
������gv. 370-371
16. Schmidt,
���������gv. 296
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vinaidan administraciuli organo yovelTvis ecdeba potenciuri mosarCele daarwmunos miRebuli gadawyvetilebis kanonierebaSi da amiT Tavidan aicilos sasamarTlo
procesi. „gaerTianebebis sarCelis‘‘ institutis arseboba uzrunvelyofs aramarto
samarTliani kontrolis ganxorcielebas sasamarTlos mier, aramed, agreTve, adresati sazogadoebis mzaobas, administraciuli organos mier miRebuli arasasurveli
gadawyvetileba cnos kanonierad.17

2. „gaerTianebebis sarCelis‘‘ mowinaaRmdegeTa argumentebi
„gaerTianebebis sarCelis‘‘ danergvis sawinaaRmdgod arsebobs Semdegi ZiriTadi
argumentebi:

a) garemosdacviTi gaerTianebebis legitimaciis problema
„gaerTianebebis sarCelis‘‘ danergvis mowinaaRmdegeTa mtkicebiT, arsebobs garemosdacviTi gaerTianebebis legitimaciis problema, vinaidan aseTi gaerTianebebi,
samarTlis axali institutis safuZvelze, SesaZloa iqcnen administraciuli organoebis konkurentebad da sazogadoebrivi keTildReobis uzrunvelyofis funqcia
ganaxorcielon maT nacvlad. aRniSnuls ki sWirdeba legitimaciis saTanado done,
rac gulisxmobs maT aRiarebas sakanonmdeblo organos mier;18
b) sazogadoebris keTildReobis intresebidan gamomdinare administraciuli
organoebis saqmianobaze sasamarTlo kontrolis dauSvebloba
sazogadoebrivi keTildReobis interesebis ganmaxorcielebeli aris mxolod sajaro xelisufleba. dauSvebelia es funqcia hqondes sasamarTlos. individualuri
samarTlebrivi dacvis sistemidan gamomdinare, administraciuli organoebis msgavsi
saqmianoba ar saWiroebs sasamarTlo kontrols. Sesabamisad, am nawilSi sasamarTlo
kontrolis daSveba ganxilul unda iqnas rogorc „samarTlebrivi sistemis rRveva.“19
g) „gaerTianebebis sarCelis‘‘ institutis borotad gamoyeneba
„gaerTianebebis sarCelis‘‘ instituti SesaZloa gamoyenebul iqnas borotad. savaraudoa, rom dafuZndeba mravali garemosdacviTi gaerTianeba, rasac mohyveba sasamarTlo procesebi da, Sesabamisad, sasamarTloebis gadatvirTva garemosdacviTi
davebiT. Seferxdeba infrastruqturisa da ekonomikuri proeqtebis ganxorcieleba.
garda amisa, savaraudoa, rom „gaerTianebebis sarCeli‘‘ iqceva garemosdacviTi gaerTianebebis egoisturi interesebis gatarebis instrumentad;20
d) garemosdacviTi gaerTianebebis mizanSeuwoneli privilegireba
„gaerTianebebis sarCelis‘‘ danergviT SesaZloa dadges Tanasworuflebianobis
problema: gaerTianebebs ar unda hqondeT ufro meti samarTlebrivi dacvis meqanizmi, vidre aqvs moqalaqes. amitomac, garemosdacviT gaerTianebebs sarCelis wardgenis
SesaZlebloba unda hqondeT im SeTmxvevaSi, Tu isini daasabuTeben im normebis darRvevis faqts, romelTa mizania subieqturi sajarosamarTlebrivi uflebis dacva.21
17. Koch,
������gv. 371
18. Koch,
������gv. 371
19. Koch,
������gv. 371
20. Koch,
������gv. 372
21. Koch,
������gv. 372
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III. saerTaSoriso gamocdileba „gaerTianebebis sarCelTan“ dakavSirebiT
„gaerTianebebis sarCelis‘‘ momxreTa Tu mowinaaRmdegeTa argumentebis gaziarebis
mizniT, mniSvnelovania, saerTaSoriso gamocdilebis analizi:
amerikis SeerTebul StatebSi 1970 wlidan SemoRebul iqna e.w. „Citizen Suits“ samarTlis instituti, romlis safuZvelzec SesaZlebeli gaxda sasamarTloSi sarCelis Tavisufali wardgena garemos dacvis interesebis ganxorcielebis xelSewyobis mizniT. fizikur pirebs da gaerTianebebs mieniWaT sasamarTloSi garemos dacvis
sakiTxebTan dakavSirebiT sarCelis wardgenis ufleba, rogorc saxelmwifo xelisuflebis organos, ise kerZo piris winaaRmdeg. Tavdapirvelad sarCelebis wardgena xdeboda, ZiriTadad, gaerTianebebis da ara fizikuri pirebis mier. es mniSvnelovanwilad ganapiroba sasamarTlo xarjebma, romlis gansazRvrac mosamarTlis
prerogativa iyo. mogvianebiT, sarCelebi wardgenil iqna sawarmoebis, miwis mesakuTreebis, sxvadasxva proeqtebis ganmaxorcielebeli organizaciebis da, agreTve, calkeuli Statebis mier. statistikis mixedviT, 1978-1984 wlebSi sul wardgenil iqna
349 sarCeli. garemosdacviT sakiTxebTan dakavSirebuli sarCelebis raodenobam ki
wardgenili sarCelebis raodenobis mxolod 0.02% Seadgina. aRsaniSnavia, rom bolo
wlebSi gaizarda moqalaqeTa mier wardgenili sarCelebis raodenoba. magaliTad,
1995-2000 wlebSi wardgenil iqna daaxloebiT 550 sarCeli. Tumca, miuxedavad amisa,
sasamarTloTa gadatvirTva garemosdacviTi sarCelebiT ar momxdara. es niSnavs, rom
„gaerTianebebis sarCelis‘‘ danergvam amerikis SeerTebul StatebSi ar gamoiwvia am
institutis borotad gamoyeneba. piriqiT, is iqca amerikuli samarTlis sistemis
ganuyofel nawilad, romlis mizania garemos dacvis samarTlis normebis danergvis
kontroli. SveicariaSi gaerTianebebs, romelTa misiaa garemos dacva, ufleba aqvT
sasamarTloSi waradginon „gaerTianebebis sarCeli.‘‘ garemosdacviTi gaerTianebebis
mier yovelwliurad xdeboda saSualod 7 sarCelis wardgena sasamarTloSi. statistikis mixedviT, sxva mosarCeleebTan SedarebiT, garemosdacviTi gaerTianebebis mier
wardgenili sarCelebi ufro warmatebuli aRmoCnda. Sveicariis bundesratis mosazrebiT, „gaerTianebebis sarCelis‘‘ institutma gaamarTla, radganac samarTlis es
instituti emsaxureba garemos dacvis samarTlis normebis danergvas da SesaZlebels
xdis administraciuli organoebis gadawyvetilebebis kanonierebis gadamowmebas Sesabamisi damoukidebeli instanciebis mier. 1996-2001 wlebis periodSi evrokavSiris
wevr saxelmwifoebSi dafiqsirda Semdegi raodenobis „gaerTianebebis sarCeli‘‘: belgia – 146, safrangeTi – 1197, holandia – 4000, portugalia – 57, italia – 117,
germania - 115, didi britaneTi - 102, dania - 4. wardgenil sarCelTa raodenobaSi msgavsi gansxvavebis safuZvels qmnis Sesabamisi qveynis samarTlebrivi sistema. magaliTad, daniaSi sarCelTa simcire aixsneba im garemoebiT, rom uflebis dacvis ZiriTadi
meqanizmia ara sasamarTlo, aramed kvazi-sasamarTlo kontrolis sistema. am mizniT
iqmneba damoukidebeli komisiebi, romlebic ganixilaven garemosdacviT sakiTxebTan dakavSirebul davebis umravlesobas. ase, magaliTad, 1997-2001 wlebSi maT mier
ganxilul iqna daniis garemosdacviTi gaerTianebebis mier wardgenili 655 saCivari.
daniisgan gansxvavebiT, holandiaSi garemosdacviTi sarCelebis simravle gamowveulia
garemosdacviTi sarCelebis sasamarTloSi wardgenis sruli TavisuflebiT. sarCelis
wardgenis uflebamosileba aqvs rogorc fizikur pirs, aseve garemosdacviT gaerTianebas. holandiaSi saxelmwifos mier dafinansebuli garemosdacviTi gaerTianebebi aqtiurad mimarTaven sasamarTloebs garemosdacviT sarCelebiT. miuxedavad amisa,
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holandiaSi adgili ar aqvs samarTlis am institutis borotad gamoyenebas. bolo
wlebSi holandiaSi iklo garemosdacviTi gaerTianebebis mier wardgenil sarCelTa
raodenobam. kerZod, Tu 1997 wels wardgenil iqna 966 sarCeli, 2001 wels wardgenil
sarCelTa raodenoba Seadgenda mxolod 569-s, xolo 2002 wels – 370-s. es tendencia
aixsneba erTis mxriv sasamarTlo xarjebis gazrdiT, meores mxriv ki garemosdacviTi
gaerTianebebisTvis gamoyofili saxelmwifo dafinansebis SemcirebiT. 2005 wels holandiam SezRuda fizikuri pirebis sasarCelo uflebamosileba. axali regulirebis
safuZvelze, sasarCelo uflebamosileba garemosdacviT sferoSi fizikur pirs aqvs
mxolod im SemTxvevaSi, Tu dasturdeba misi „kanonieri interesis“ xelyofa. safrangeTSi garemosdacviTi sarCelebiT sasamarTlosadmi mimarTvis ufleba garantirebulia rogorc fizikuri, aseve iuridiuli pirebisTvis. garemos dacvis sferoSi
arsebobs sarCelis wardgenis SesaZleblobebi, romlebic erTis mxriv mimarTulia
subieqturi uflebebis dacvisken, xolo meores mxriv, agreTve, administraciuli organoebis gadawyvetilebebis obieqturi kontrolisaken. gaerTianebebisa da fizikuri
pirebis mier wardgenili garemosdacviTi sarCelebis SedarebiT maRali raodenoba
aixsneba im garemoebiT, rom samonadireo, soflis meurneobis da wylis dabinZurebis sferoebSi SeuZlebelia konsensusis miRweva administraciul organoebsa da mosarCeleebs Soris. portugaliaSi wardgenili garemosdacviTi sarCelebis raodenoba
mcirea, miuxedavad imisa, rom faqtiurad ar arsebobs sasamarTloSi garemosdacviTi
sarCelis wardgenis SezRudva. aRniSnulis mizezad portugaliuri garemosdacviTi
gaerTianebebis gamoucdeloba iqna miCneuli. zemoaRniSnuli statistikidan gamomdinare, SeiZleba iTqvas, rom garemosdacviTi gaerTianebebi yuradRebiT amowmeben
sarCelis wardgenis saWiroebas da sasamarTloebs mimarTaven mxolod im SemTxvevaSi,
Tu arsebobs garemos dacvis samarTlis normebis uxeSi darRveva. evrokavSiris wevr
qveynebSi sxva saxis sarCelebTan SedarebiT, garemosdacviTi gaerTianebebis mier
wardgenili „warmatebuli sarCelebis‘‘ raodenoba saSualoze maRali iyo. warmatebuli sarCelebis raodenoba uaryofs varauds, rom SesaZlebelia garemosdacviTma
gaerTianebebma borotad gamoiyenon es instituti. amasTan, aRsaniSnavia, rom evrokavSiris axal wevr qveynebSi ar arsebobs „orhusis konvenciiT‘‘ nakisri valdebulebebis implementaciis erTiani suraTi. kerZod, estoneTSi, sloveniaSi, poloneTSi da
latviaSi ganxorcielda sruli implementacia, xolo, bulgareTSi, ungreTSi, litvasa
da slovakeTSi samarTlebrivi dacvis ufleba garantirebulia nawilobriv. CexeTSi,
kviprossa da maltaSi ki implementacia jer ar ganxorcielebula. aRsaniSnavia, rom
estoneTSi dainerga radikalurad axali garemosdacviTi samarTlebrivi sistema. „orhusis konvenciis“ ratificirebis Semdeg, estoneTis sasamarTloebi garemosdacviTi
sarCelis daSvebis winapirobas ganmartaven farTod da janmrTelobisTvis usafrTxo
garemoze konstitucur uflebas miiCneven subieqtur uflebad, romlidan gamomdinarec yvela pirs Tanabrad SeuZlia mimarTos sasamarTlos. Sesabamisad, estoneTis
sasamarTloebi pirTa gaerTianebebis mier wardgenil garemosdacviT sarCelebs miiCneven dasaSvebad. germaniaSi, gaerTianebebis sarCelis federalur doneze SemoRebamde, miwebis mier miRebul iqna gadawyvetileba gaerTianebebis sarCelis sxvadasxva
variaciiT daSvebis Sesaxeb. pirvelad es instituti dainerga bremenis federaluri
miwis mier 1979 wels, Semdgom wlebSi ki sxva miwebis mier. germaniis federaciul
respublikaSi yovelwliurad sasamarTlo ganixilavda 30 garemosdacviT davas, maSin
rodesac, magaliTad, 2002 wels administraciuli wesiT ganxilul iqna 190875 saqme,
2003 wels – 201603, xolo 2004 wels – 206855 saqme. garemosdacviTi davebi Sead132
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genda administraciuli davebis 0.0145%-s. germaniis gamocdileba cxadyofs, rom garemosdacviTma organozaciebma sasarCelo uflebamosileba ar gamoiyenes borotad.
amasTan, ar momxdara sasamarTloTa gadatvirTva garemosdacviTi davebiT.22

IV. marTlmsajulebis xelmisawvdomoba saerTaSoriso samarTlis,
evrokavSiris samarTlis, germaniisa da saqarTvelos garemos dacvis
samarTlis mixedviT
1. „orhusis konvenciiT‘‘ gansazRvruli valdebulebebi
1998 wels daniaSi xelmoweril iqna konvencia garemosdacviT sakiTxebTan dakavSirebuli informaciis xelmisawvdomobis, gadawyvetilebebis miRebis procesSi sazogadoebis monawileobisa da am sferoSi marTlmsajulebis sakiTxebze xelmisawvdomobis
Sesaxeb (e.w. „orhusis konvencia‘‘).23
konvencia saqarTveloSi ZalaSia 2000 wlidan24 da misi mizania axlandeli da momavali Taobebis uflebis uzrunvelyofa, icxovron sakuTari janmrTelobis da keTildReobisaTvis Sesaferis garemoSi. konvenciis miznad ganisazRvra, agreTve, garemosdacviT sakiTxebze marTlmsajulebis xelmisawvdomobis uzrunvelyofa. konvenciis
me-9 muxlis meore nawiliT, xelSemkvrel saxelmwifos daekisra valdebuleba garemos dacvis sferoSi Seqmnas uflebis dacvis meqanizmi.25
gavrcelebuli mosazrebiT, zemoaRniSnuli valdebuleba gulisxmobs erovnul
samarTlebriv sistemaSi „gaerTianebebis sarCelis‘‘ danergvas. am institutiT SesaZlebeli unda gaxdes sasamarTloSi administraciuli organos gadawyvetilebis
gasaCivreba, miuxedavad imisa, zRudavs Tu ara igi konkretuli piris subieqtur
sajarosamarTlebriv uflebas. Tumca, arsebobs sawinaaRmdego mosazreba, romlis
mixedviTac konvenciis me-9 muxlis meore nawili xelSemkvrel saxelmwifoebs ar
avaldebulebs konkretulad „gaerTianebebis sarCelis‘‘ danergvas, aramed aniWebs
Tavisuflebas, Seqmnas uflebis dacvis iseTi meqanizmi, romlis safuZvelzec dainteresebuli piri uflebamosili iqneba mimarTos sasamarTlos uflebis dacvis mizniT.26
azrTa sxvadasxvaobis gamo, mniSvnelovania „orhusis konvenciis‘‘ me-9 muxlis me-2
nawilis analizi. norma formulirebulia Semdegi saxiT:
„yoveli mxare sakuTari qveynis kanonmdeblobis farglebSi valdebulia uzrunvelyos, rom sazogadoebrivi uwyebebis wevrebi:
a) romlebic sakmaod dainteresebulni arian, an, sxvagvarad
b) uflebebi aqvT SezRuduli, iq sadac am mxaris administraciuli procesualuri
kanoni moiTxovs amas, rogorc winapirobas
uflebamosilni arian mimarTon sasamarTlos da gaiaron gadaxedvis procedura,
raTa gaasaCivron gadawyvetilebebis materialur-samarTlebrivi da procesualuri
kanoniereba.“ normis mixedviT, „Tu ra miiCneva sakmao interesad an uflebebis Selaxvad, gansazRvruli unda iyos qveynis kanonmdeblobis moTxovnebisamebr da im miznis
Sesabamisad, rom sazogadoebas am konvenciis farglebSi unda hqondes sasamarTlo22. Koch,
������gv. 372-375
23. http://www.aarhus-konvention.de/media/content/files/Studien/Hintergrundpapier_Aarhus_Final.pdf
24. saqarTvelos parlamentis 2000 wlis 11 Tebervlis №135 dadgenileba
25. http://www.aarhus-konvention.de/media/content/files/Studien/Hintergrundpapier_Aarhus_Final.pdf (gv. 13-14)
26. Koch,
������gv. 376
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sadmi Tavisufali mimarTvis ufleba. am mizniT, nebismieri arasamTavrobo organizaciis interesebi, romlebic akmayofileben meore muxlis mexuTe nawilSi mocemul
moTxovnebs, CaiTvleba sakmarisad zemoT moyvanili (a) qvepunqtisTvis. zemoT moyvanili (b) qvepunqtis miznebisaTvis CaiTvleba, agreTve, rom aseTi organizaciebi
sargebloben uflebiT, ganacxadon maTi uflebebis darRvevis Sesaxeb.“ konvenciis
me-2 muxlis me-5 nawilis mixedviT, „dainteresebuli sazogadoeba“ niSnavs sazogadoebas, romelsac exeba an SesaZloa Seexos garemosdacviTi gadawyvetilebebis miReba an romelic dainteresebulia garemos dacvis sferoSi gadawyvetilebebis miRebis
procesSi monawileobiT; arasamTavrobo organizaciebi, romlebic xels uwyoben garemos dacvas da pasuxoben erovnuli kanonmdeblobis yvela moTxovnas, ganixilebian,
rogorc dainteresebuli subieqtebi.“27
konvenciis zemoaRniSnuli normis gramatikuli, sistemuri da teleologiuri ganmartebidan gamomdinare, erTmniSvnelovania, rom garemos dacvis sferoSi moqmed organizaciebs da gaerTianebebs ufleba aqvT mimarTon sasamarTlos. aRsaniSnavia, rom
konvencia adgens fiqcias, rom xelSemkvreli saxelmwifoebi valdebulni arian arasamTavrobo organizaciebi ganixilon „dainteresebul mxareebad“, Tu qveynis kanonmdeblobiT sarCelis wardgenis winapirobad dainteresebuli mxaris arsebobaa miCneuli.28

2. evropis samarTliT gansazRvruli valdebulebebi
evrokavSirma saerTaSoriso samarTlebrivi valdebulebebis implementacia moaxdina 2003 wlis 26 maisis e.w. sazogadoebis monawileobis uzrunvelyofis direqtiviT
(Öffentlichkeitsbeteiligungs-Richtlinie). aRniSnuli direqtiviT Setanil iqna cvlilebebi
85/337/EWG da 96/61/EG direqtivebSi. cvlilebebis Sedegad, zemoaRniSnul direqtivebs daemata Semdegi Sinaarsis norma:
„(1) wevri saxelmwifoebi TavianTi kanonmdeblobis farglebSi adgenen, rom dainteresebuli sazogadoebis wevrebs,
a) romlebsac aqvT sakmarisi interesi an, alternatiulad
b) romlebic asabuTeben samarTaldarRvevas, Tu amas moiTxovs wevri saxelmwifos
administraciuli warmoebis samarTali an administraciuli saproceso samarTali,
unda hqondeT gasaCivrebis da gadaxedvis ufleba sasamarTloSi an kanonis safuZvelze Seqmnil sxva damoukidebel da upartio organoSi im mizniT, rom gaasaCivron im
gadawyvetilebebis, qmedebebis an qmedebebisagan Tavis Sekavebis materialur-samarTlebrivi da procesualur-samarTlebrivi kanoniereba, romlebzec vrceldeba sazogadoebis monawileobis uzrunvelyofis direqtiva.
(2) wevri saxelmwifoebi adgenen warmoebis romel stadiazea SesaZlebeli gadawyvetilebebis, qmedebebis an qmedebebisagan Tavis Sekavebis gasaCivreba.
(3) Tu ra miiCneva sakmaris interesad an kanonmdeblobis darRvevad, ganisazRvreba wevri saxelmwifos mier im miznis gaTvaliswinebiT, rom dainteresebul sazogadoebas hqondes sasamarTloSi Tavisufali mimarTvis ufleba. yvela arasamTavrobo
organizaciis interesi, romelic pirveli muxlis meore nawiliT gaTvaliswinebul
moTxovnas akmayofilebs, miiCneva sakmaris interesad am muxlis pirveli punqtis „a“
qvepunqtis miznebisTvis. aseTi organizaciebi miiCnevian agreTve im uflebebis mata27. http://www.matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1210443
��������������������������������������������������������������������������������
28. Koch,
������gv. 377
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rebel subieqtebad, romlebic am muxlis pirveli punqtis „b“ qvepunqtidan gamomdinare, SesaZloa dairRves.“29
gavrcelebuli mosazrebis mixedviT, zemoaRniSnuli normis mizania evrokavSiris
wevr saxelmwifoebSi „gaerTianebebis sarCelis“ danergva. es gamomdinareobs aramarto normis formulirebidan, aramed aRniSnuli direqtivis SemuSavebis amsaxveli
dokumentaciidanac. kerZod, es dokumentacia cxadyofs, rom evrokavSirs ganzraxuli hqonda „gaerTianebebis sarCelis“ danergva wevr qveynebSi, vinaidan es instrumenti xels Seuwyobda sazogadoebis mobilizebas da, Sesabamisad, evrokavSiris garemos
dacvis samarTlis implementacias.30 Tumca, sawinaaRmdego mosazrebiT, zemoaRniSnuli direqtivebis normebis gramatikuli da sistemuri analizi cxadyofs, rom wevr
saxelmwifoebs erTmniSvnelovnad ar evalebaT garemos dacvis sferoSi administraciuli organoebis mier miRebuli gadawyvetilebebze sruli sasamarTlo kontrolis ganxorcieleba. piriqiT, orive direqtiviT, wevri saxelmwifoebis kanonmdebels
eniWeba arCevanis Tavisufleba. kerZod, SesaZlebelia garemos dacvis gaerTianebebis
sasamarTloSi daSvebis winapirobad ganisazRvros „sakmarisi interesis“ arseboba (e.w.
„interesebis sarCelis modeli“) an „samarTaldarRvevis arsebobis dasabuTeba“ (e.w.
„individualuri uflebis dacvis sistema“).31

3. „gaerTianebebis sarCeli‘‘ germaniis kanonmdeblobis mixedviT
a) „gaerTianebebis sarCelis“ farglebi
a.a) „bunebisa da landSaftis dacvis‘‘ kanoniT gaTvaliswinebuli
regulirebebi
germaniis administraciuli saproceso kanonis 42-e paragrafis meore nawilidan
gamomdinare, sarCeli dasaSvebia, Tu gadawyvetileba zRudavs piris subieqtur uflebebs.32 swored amitomac, Tavdapirvelad calkeuli miwis mier, xolo 2002 wlidan federalur doneze SemoRebul iqna „gaerTianebebis sarCeli‘‘ bunebis dacvis sferoSi.
„bunebisa da landSaftis dacvis Sesaxeb‘‘ kanonis 64-e paragrafis mixedviT, kanonmdeblobis Sesabamisad aRiarebul garemosdacviT gaerTianebebs mieniWa administraciuli organoebis gadawyvetilebebis sasamarTloSi gasaCivrebis ufleba, maTi bunebis
dacvis kanonmdeblobis normebTan Sesabamisobis dadgenis mizniT. Tumca, zemoaRniSnuli kanonis 63-e paragrafidan gamomdinare, aseT organizaciebs SeuZliaT, ZiriTadad, dagegmvasTan dakavSirebuli gadawyvetilebebis gasaCivreba.33
a.b) „garemos dacvis sferoSi samarTlebrivi meqanizmebis Sesaxeb‘‘ kanoniT
gaTvaliswinebuli regulirebebi
2005 wels SemuSavebul iqna kanonproeqti „garemos dacvis sferoSi samarTlebrivi meqanizmebis Sesaxeb‘‘ (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz), romelic miznad isaxavda evrokavSiris direqtivebiT gaTvaliswinebuli valdebulebebis danergvas. kanonproeqtis
me-2 paragrafis pirveli nawilis mixedviT, gaerTianebas ufleba eniWeboda „sakuTari
uflebebis darRvevis dasabuTebis gareSe‘‘ miemarTa sasamarTlosTvis administraciu29. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:156:0017:0024:DE:PDF
30. Koch,
������gv. 377-378
31. Schrödter,
�����������gv. 158
32. Verwaltungsgerichtsordnung
���������������������������������������
in ���������
Ö-�������
Recht, gv. 393
33. Schmidt, gv. 296
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li organos mier miRebuli gadawyvetilebis gasaCivrebis mizniT. 2006 wels Seicvala
kanonproeqtis zemoaRniSnuli muxlis redaqcia da bundestagma norma miiRo Semdegi
redaqciiT: kanonmdeblobis Sesabamisad „aRiarebuli erovnuli an ucxo qveynis gaerTianeba uflebamosilia, sakuTari uflebebis darRvevis dasabuTebis gareSe, mimarTos
sasamarTlos administraciuli saproceso kanonis Sesabamisad da gaasaCivros §1 I 1
gaTvaliswinebuli gadawyvetilebebi an maTi miRebisagan Tavis Sekaveba, Tu gaerTianeba asabuTebs, rom §1 I-iT gaTvaliswinebuli gadawyvetileba an misi miRebisagan Tavis
Sekaveba ewinaaRmdegeba normebs, romlebic ... adgenen konkretuli piris uflebebs.‘‘
amasTan, sarCeli dasabuTebulia im SemTxvevaSi, Tu gadawyvetileba an misi miRebisagan
Tavis Sekaveba arRvevs „normebs, romlebic emsaxurebian garemos dacvas.‘‘ amdenad, kanonis Sesabamisad aRiarebul gaerTianebebs mieniWaT „altruistuli sarCelis‘‘ wardgenis ufleba. amdenad, kanonis mixedviT, gaerTianebebma unda daasabuTon im normebis
darRvevis faqti, romlebic konkretul pirebs aniWebs subieqtur uflebebs da, Sesabamisad, msgavsi faqtebi gasaCivrebadia TviT am pirebis mier.34
gavrcelebuli mosazrebiT, zemoaRniSnuli norma ewinaaRmdegeba aramarto
evrokavSiris direqtivebs, aramed „orhusis konvenciis‘‘ Semqmnelebis istoriul nebas, vinaidan „garemos dacvis sferoSi samarTlebrivi meqanizmebis Sesaxeb‘‘ kanonis
§2-is pirveli nawiliT ganxorcielda individualuri interesebis dacvis Teoriis
(Schutznormtheorie) garemos dacvis samarTalSi inkorporireba, ramac dauSveblad
SezRuda gaerTianebebis samarTlebrivi dacvis SesaZleblobebi. aRsaniSnavia, rom
evropis samarTliT gansazRvruli normebis wevr saxelmwifoebSi danergva saWiroebs
sazogadoebis mobilizebas. normebis decentralizebuli danergvis kontroli ki
funqcionirebs ufro efeqturad, Tu moqalaqeebs aqvT interesebis dacvis farTo
samarTlebrivi SesaZlebloba.35 garemosdacviTi RonisZiebebis ganxorcielebaSi sazogadoebis efeqturi monawileobis uzrunvelsayofad sakmarisi ar aris mxolod
dagegmvasa da nebarTvebis gacemasTan dakavSirebul administraciul warmoebaSi monawileobis uflebebi, aramed mniSvnelovania moqalaqeebisTvis da garemosdacviTi
gaerTianebebis sasarCelo uflebamosilebani.36
sawinaaRmdego mosazrebis mixedviT, direqtivebiT dadgenili normebis gramatikul da sistemuri ganmartebidan gamomdinare, germania uflebamosili iyo garemos dacvis samarTalSi SemoeRo uflebis dacvis iseTi sistema, romlis mixedviTac
savaldebulo iqneboda mesame pirebis uflebebis darRvevis dasabuTeba. evrokavSiris direqtivebiT gansazRvruli garemosdacviTi gaerTianebebis ufleba, gaasaCivron administraciuli organoebis „gadawyvetilebebis materialur-samarTlebrivi
da procesualur-samarTlebrivi kanoniereba,‘‘ ar avaldebulebs wevr saxelmwifoebs
SemoiRon sruli sasamarTlo kontroli. samarTlebrivi kontrolis moculoba ganisazRvreba mxolod erovnuli samarTlis sistemiT. individualuri uflebebis dacvis
samarTlebrivi sistema, romelic germaniaSi ganviTarda aTeuli wlebis ganmavlobaSi
da aisaxa administraciuli saproceso kanonis 42-e paragrafis meore nawilsa da 113e paragrafis pirvel nawilSi, uSvebs sasamarTlo kontrolis SezRudvas mesame pirebis uflebebis damcav normebze. es modeli udevs safuZvlad kanons „garemos dacvis
sferoSi samarTlebrivi meqanizmebis Sesaxeb‘‘ da is ar ewinaaRmdegeba evrokavSiris
direqtivebs. am garemoebas adasturebs evrokavSiris direqtivebis miRebis safuZve34. Koch,
������gv. 378
35. Marty,
�������gv. 116-117
36. Schmidt,
���������gv. 296
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li - „orhusis konvencia‘‘, romlis mizania TiToeuli piris uflebis dacva icxovros
janmrTelobisaTvis usafrTxo garemoSi. Sesabamisad, „TiToeuli piris uflebis ‘‘
cnebis arseboba germaniis garemos dacvis samarTalSi ar aris germaneli kanonmdeblis aRmoCena. amdenad, aradamajerebelia argumenti, rom evrokavSiris direqtivebis mizania wevr saxelmwifoebSi obieqturi samarTlis normebis sruli sasamarTlo
kontrolis dadgena. im SemTxvevaSi, Tu evrokavSiris direqtivebi miznad isaxavda
srul sasamarTlo kontrols, es araorazrovnad unda asaxuliyo Sesabamis normaSi.37

b) garemosdacviTi gaerTianebebis aRiarebis procedura
„bunebisa da landSaftis dacvis Sesaxeb‘‘ kanonis miznebisTvis, „aRiarebul‘‘ garemosdacviT gaerTianebad miiCneva „garemos dacvis sferoSi samarTlebrivi meqanizmebis Sesaxeb‘‘ kanonis me-3 paragrafis Sesabamisad aRiarebuli gaerTianeba. gaerTianebis sawesdebo mizani unda iyos bunebisa da landSaftis dacvis xelSewyoba.38
„garemos dacvis sferoSi samarTlebrivi meqanizmebis Sesaxeb‘‘ kanonis me-3 paragrafi adgens germaniisa da sxva qveynis garemosdacviTi gaerTianebebis aRiarebis pirobebs. kerZod, aseTi gaerTianeba aRiarebuli iqneba, Tu is akmayofilebs Semdeg pirobebs:
- wesdebis mixedviT, xangrZlivi vadiT xels uwyobs garemos dacvas;
- dafuZnebulia aranakleb 3 wlis win da am periodis ganmavlobaSi emsaxureboda
garemos dacvis miznebs;
- SeuZlia amocanebis saTanado doneze Sesruleba. amasTan, mxedvelobaSi miiReba
mis mier ukve ganxorcielebuli saqmianobis saxe da moculoba, agreTve wevrTa
raodenoba da SesaZleblobebi;
- aqvs sagadasaxado kodeqsis 52-e paragrafiT dadgenili regulirebis Sesabamisi
sazogadoebisTvis sasargeblo miznebi;
- yovel pirs, romelic mxars uWers gaerTianebis miznebs, uflebas aZlevs, gaxdes
gaerTianebis wevri.. wevri aris piri, romelsac aqvs xmis ufleba gaerTianebis wevrTa krebaze.“39
Tu gaerTianeba akmayofilebs zemoaRniSnul moTxovnebs, is uflebamosilia, mimarTos Sesabamis administraciul organos aRiarebis moTxovniT. ucxo qveynis garemosdacviTi gaerTianebis, agreTve iseTi gaerTianebis, romlis saqmianobis farglebi
scdeba erTi konkretuli miwis sazRvrebs, aRiarebis gadawyvetilebas iRebs garemos
dacvis federaluri samsaxuri (Umweltbundesamt). amasTan, Tu gaerTianeba saqmianobs
bunebisa da landSaftis dacvis sferoSi, aRiarebis gadawyvetilebas iRebs bunebis
dacvis federaluri samsaxuri (Bundesamt für Naturschutz). xolo, im SemTxvevaSi, Tu
gaerTianeba saqmianobs erTi konkretuli miwis sazRvrebSi, aRiarebis Sesaxeb gadawyvetilebas iRebs miwis Sesabamisi administraciuli organo.40

4. marTlmsajulebis xelmisawvdomoba saqarTvelos kanonmdeblobis mixedviT
garemos dacvis konstituciuri valdebulebis uzrunvelsayofad, saxelmwifom
miiRo mravali sakanonmdeblo normatiuli aqti. maTgan garemos dacvis ZiriTad
saramarTlebriv safuZvels qmnis „garemos dacvis Sesaxeb‘‘, „wylis Sesaxeb‘‘, „wia37. Schrödter,
�����������gv. 158-159
38. http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bnatschg_2009/gesamt.pdf (§ 63 (1))
39. http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/umwrg/gesamt.pdf (§ 3 (1))
40. http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/umwrg/gesamt.pdf (§ 3 (2) (3))
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Ris Sesaxeb‘‘, „atmosferuli haeris dacvis Sesaxeb‘‘, „daculi teritoriebis sistemis Sesaxeb‘‘, „daculi teritoriebis statusis Sesaxeb‘‘, „garemoze zemoqmedebis nebarTvis Sesaxeb‘‘, „saqarTvelos teritoriaze narCenebis tranzitisa da importis
Sesaxeb‘‘, „saqarTvelos „wiTeli nusxisa‘‘ da „wiTeli wignis‘‘ Sesaxeb‘‘, „saqarTvelos
zRvis, wyalsatevebisa da mdinareTa napirebis regulirebebisa da sainJinro dacvis Sesaxeb‘‘, „geodeziuri da kartografiuli saqmianobis Sesaxeb‘‘, „birTvuli da
radiaciuli usafrTxoebis Sesaxeb‘‘, „ekologiuri eqspertizis Sesaxeb‘‘, „kolxeTis
daculi teritoriebis Seqmnisa da marTvis Sesaxeb‘‘ saqarTvelos kanonebi, agreTve
„saqarTvelos tyis kodeqsi‘‘.
CamoTvlili sakanonmdeblo aqtebis umravlesoba ar Seicavs regulirebas, romlis
safuZvelzec SesaZlebeli iqneboda „gaerTianebebis sarCelis‘‘ wardgena. Tumca, ramodenime sakanonmdeblo aqti adgens fizikuri da iuridiuli piris uflebebs garemos dacvis samarTlis konkretul sferoSi. es regulirebebi ar
Seicavs specialur miTiTebas, rom sarCelis wardgenis dros ar aris aucilebeli
subieqturi uflebebis darRvevis dasabuTeba. aRniSnuli Canaweris ararsebobis gamo,
savaraudoa, rom sasamarTlo ixelmZRvanelebs administraciuli saproceso kodeqsiT dadgenili wesiT da gaerTianebis mier wardgenil sarCels ar cnobs dasaSvebad.
garda amisa, kanonmdebloba ar adgens specialur moTxovnas iuridiul pirebTan mimarTebiT, magaliTad, ar aris savaldebulo, iuridiuli piri, romelsac kanoniT
eniWeba sarCelis wardgenis uflebamosileba, iyos garemosdacviTi gaerTianeba. am
TvalsazrisiT saintereso regulirebebs Seicavs Semdegi sakanonmdeblo aqtebi:

a) „garemos dacvis Sesaxeb‘‘ saqarTvelos kanoni
„garemos dacvis Sesaxeb‘‘ saqarTvelos kanoni, romelic miRebul iqna 1996 wels,
aregulirebs saxelmwifo xelisuflebis organoebsa da fizikur da iuridiul pirebs
Soris warmoSobil samarTlebriv urTierTobebs garemos dacvis sferoSi. kanonis
ZiriTadi mizania garemos dacvis sferoSi saqarTvelos konstituciiT dadgenili
adamianis uflebebis dacva – „cxovrobdes janmrTelobisaTvis uvnebel garemoSi da
sargeblobdes bunebrivi da kulturuli garemoTi.‘‘ kanonis ZiriTad amocanad ganisazRvra adamianis janmrTelobisaTvis uvnebeli (usafrTxo) garemos dacva da SenarCuneba; garemos mavne zemoqmedebisagan dacvis, agreTve garemos xarisxobrivi mdgomareobis SenarCunebisa da gaumjobesebis samarTlebrivi uzrunvelyofa, sazogadoebis
ekologiuri, ekonomikuri da socialuri interesebis optimaluri urTierTSeTanawyoba da bunebrivi resursebiT sargeblobis marTvis samarTlebrivi uzrunvelyofa. kanonis me-2 TaviT ganisazRvra moqalaqeTa ufleba-movaleobani garemos dacvis
sferoSi. me-6 muxlis „T‘‘ qvepunqtis safuZvelze, mxolod moqalaqes (fizikur pirs)
mieniWa ufleba „sasamarTlo wesiT moiTxovos ekologiurad saSiSi obieqtebis ganTavsebis, proeqtirebis, mSeneblobis, rekonstruqciisa da eqspluataciis Sesaxeb gadawyvetilebaTa Secvla.‘‘41
b) „wylis Sesaxeb‘‘ saqarTvelos kanoni
„wylis Sesaxeb‘‘ saqarTvelos kanonis safuZvelze, romelic miRebul iqna 1997
wels, saqarTveloSi mcxovreb yvela pirs evaleba uzrunvelyos wylis racionaluri
da mdgradi gamoyeneba, ar dauSvas misi dabinZureba, danagvianeba da daSreta. kanonis
me-13 muxliT ganisazRvra fizikuri da iuridiuli pirebis uflebebi wylis dacvisa
41. http://www.matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=33340
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da racionalurad gamoyenebis RinisZiebaTa ganxorcielebaSi. am muxlis me-3 punqtis
„b‘‘ qvepunqtis Tanaxmad, fizikur da iuridiul pirebs ufleba aqvT „Sesabamis sasamarTloSi aRZran sarCeli im fizikur da iuridiul pirTa (saxelmwifo xelisuflebis organoebis CaTvliT) mimarT, romlebic arRveven saqarTvelos kanonmdeblobas
wylis dacvisa da gamoyenebis sferoSi.‘‘42

g) „atmosferuli haeris dacvis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoni
„atmosferuli haeris dacvis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoni, romelic miRebuli
iqna 1999 wels, aregulirebs saqarTvelos teritoriaze atmosferuli haeris dacvas
mavne anTropogenuri zemoqmedebisagan. kanonis me-6 muxli gansazRvravs fizikuri
da iuriduli pirebis uflebebs atmosferuli haeris dacvis sferoSi. am muxlis
pirveli punqtis „v‘‘ qvepunqti maT aniWebs uflebas „sasamarTlo wesiT moiTxovon
atmosferuli obieqtebis ganTavsebis, daproeqtebis, mSeneblobis, rekonstruqciisa
da eqspluataciis Sesaxeb gadawyvetilebaTa Secvla.‘‘ fizikur da iuridiul pirebs,
pirveli punqtis „z‘‘ qvepunqtisa da me-3 punqtis safuZvelze, ufleba aqvT „aRZran
sarCeli im pirTa mimarT, romlebic maT mier mxilebuli iqnebian am kanoniT dadgenili samarTlebrivi normebis darRvevaSi.‘‘43
d) „daculi teritoriebis sistemis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoni
„daculi teritoriebis sistemis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoni, romelic miRebulia
1996 wels, aregulirebs saqarTvelos teritoriaze daculi teritoriebis sistemis
dagegmvis, kategoriebis SerCevis, TiToeuli daculi teritoriis daarsebasa da funqcionirebasTan dakavSirebul sakiTxebs. kanonis ZiriTadi mizania, bunebrivi procesebis uwyveti ganviTarebis uzrunvelsayofad, saqarTvelos biogeografiuli erTeulebis grZelvadiani garantirebuli dacva, bunebrivi ekosistemebis, landSaftebisa
da cocxali organizmebis dacva da aRdgena, saqarTvelos „wiTel nusxaSi‘‘ Setanil,
gadaSenebis safrTxis winaSe myof gareul cxovelTa da velur mcenareTa genofondis dacva da biologiuri mravalferovnebis SenarCuneba, agreTve istoriul-kulturuli landSaftebis, xuroTmoZRvruli da arqeologiuri kompleqsebis damaxasiaTebeli peizaJebis SenarCuneba da aRdgena. kanonis 22-e muxli fizikur da iuridiul
pirebs aniWebs mxolod administraciuli organoebis mier gadawyvetilebebis miRebis
proceduraSi monawileobis uflebas. kerZod, maT ufleba aqvT monawileoba miiRon
„daculi teritoriebis daarsebis, ganviTarebis, Semcirebisa da gauqmebis gadawyvetilebebis, menejmentis gegmebis, administraciebis debulebebisa da sxva dokumentebis ganxilvisa da Sesworebis procesSi‘‘, agreTve „daculi teritoriebisa da buferuli zonebis movla-patronobisa da marTvis saqmianobaSi.‘‘44
e) „saqarTvelos „wiTeli nusxisa‘‘ da „wiTeli wignis‘‘ Sesaxeb‘‘ saqarTvelos kanoni
„saqarTvelos „wiTeli nusxisa‘‘ da „wiTeli wignis‘‘ Sesaxeb‘‘ saqarTvelos kanoni, romelic miRebul iqna 2003 wels, aregulirebs samarTlebriv urTierTobebs
saqarTvelos „wiTeli nusxisa‘‘ da „wiTeli wignis‘‘ Sedgenis, gadaSenebis safrTxis
winaSe myofi saxeobebis dacvisa da gamoyenebis sferoSi. kanonis mizania uzrunvelyos saqarTvelos teritoriaze gavrcelebuli, gadaSenebis safrTxis winaSe myofi
saxeobebis dacva da aRdgena, saxeobrivi mravalferovnebisa da genetikuri resur42. http://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=33448
43. http://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=16210
44. http://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=32968
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sebis SenarCuneba da maTi mdgradi ganviTarebisaTvis pirobebis Seqmna. kanonis me-8
muxli adgens fizikur da iuridiul pirTa uflebebs. am muxlis „e‘‘ qvepunqtis Tanaxmad, fizikur da iuridiul pirebs ufleba aqvT „dadgenili wesiT moiTxovon im obieqtebis ganTavsebis, daproeqtebis, mSeneblobis, rekonstruqciis an eqspluataciis
Sesaxeb miRebul gadawyvetilebaTa Secvla, romelTa ganTavsebam, daproeqtebam, mSeneblobam, rekonstruqciam SeiZleba mavne zegavlena moaxdinos gadaSenebis safrTxis
winaSe myof saxeobebze.‘‘45 zemoaRniSnuli kanonebiT gaTvaliswinebuli normebisagan gansxvavebiT, es norma sityvebiT - „dadgenili wesiT‘‘ gansazRvravs CamoTvlili
gadawyvetilebebis gasaCivrebis damatebiT pirobas, rac, saqarTveloSi moqmedi administraciuli saproceso kanonmdeblobidan gamomdinare, gulisxmobs subieqturi
sajarosamarTlebrivi uflebis savaraudo darRvevis arsebobas.

V. sasamarTlo praqtikis analizi
1. germaniis sasamarTlo praqtika
1980 wels germaniis federalurma sasamarTlom miiRo gadawyvetileba „gaerTianebebis sarCelis“ atomur samarTalSi dasaSvebobis sakiTxTan dakavSirebiT. davis
faqtobrivi garemoebebis mixedviT, garemosdacviTma gaerTianebam gaasaCivra administraciuli organos gadawyvetileba, romlis safuZvelzec SesaZlebeli xdeboda
sawarmoebis mier konkretuli teritoriis gamoyeneba atomuri energosadguris aSenebis mizniT. garemosdacviTi gaerTianebis mosazrebiT, wesdebis mixedviT, is iRwvis adamianis, cxovelis, mcenarisa da garemosTvis sasicocxlo pirobebis SenarCunebisTvis. gaerTianebis mizania, gamoaaSkaravos safrTxe, rac emuqreba sicocxles.
am safuZvelze dayrdnobiT, gaerTianeba miiCnevda, rom mas hqonda administraciuli
organos gadawyvetilebis gasaCivrebis uflebamosileba. sasamarTlos ganmartebiT,
mosarCelis moTxovna unda gamomdinareobdes administraciuli saproceso kanonis
42-e paragrafis pirveli nawilidan. aRniSnuli paragrafis meore nawilis mixedviT,
sarCeli dasaSvebia, Tu pirs administraciuli organos gadawyvetilebiT adgeba
uSualo ziani. am normidan gamomdinare „gaerTianebebis sarCeli‘‘ ar aris dasaSvebi.
amasTan, vinaidan atomur sferosTan dakavSirebuli kanonmdeblobidan ar gamomdinareobs „gaerTianebebis sarCelis‘‘ wardgenis uflebamosileba, garemosdacviT gaerTianebebs am sferoSi ar aqvT „gaerTianebebis sarCelis‘‘ wardgenis ufleba.46
1996 wels potsdamis administraciulma sasamarTlom gadawyvetilebaSi ganmarta
miwis konstituciiT dadgenili normebis mniSvneloba „gaerTianebebis sarCelTan“ mimarTebiT. kerZod, administraciuli organos mier gacemul nebarTvas, romlis mixedviTac sawarmos mieniWa 10 heqtar teritoriaze Sereuli saxis sawyobis aSenebis
ufleba, romelic gamoyenebuli iqneboda qvis, iatakis da sxva masalis damzadebisaTvis saWiro nivTierebebis ganTavsebis mizniT. aRniSnuli teritoria dafaruli iyo
mdeloebiT, xeebiTa da buCqebiT. nebarTvis gacemasTan dakavSirebuli administraciuli warmoebis dawyebis Taobaze informaciis sajarod gamocxadebis Semdeg, administraciul organos nebarTvis gacemaze uaris Tqmis moTxovniT mimarTa kanonmdeblobis Sesabamisad dafuZnebulma garemosdacviTma gaerTianebam. pretenziaSi aRniSnuli
45. http://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=12514
46. Unzulässigkeit
��������������������������������������������������������������
der Verbandsklage im Atomrecht, 1981 Heft 4, ��
ÖR VwGO § 42 II Karte 3, BVerwG 16.7.1980
7 C 23/78 JURA-Kartei (JK) auf CD-ROM, Edition 2008
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iyo, rom teritoria mdebareobda daculi landSaftis farglebSi da, agreTve, e.w.
„Bird-arealSi“, romelic warmoadgenda „frinvelTa dacvis Sesaxeb“ evrokavSiris
direqtivis dacvis obieqts. amasTan, garemosdacviTi gaerTianebis mtkicebiT, teritoriis SenarCuneba aucilebeli iyo frinvelTa ganayofierebisTvis. garemosdacviTi
gaerTianebis pretenzia ar daakmayofila administraciulma organom im argumentze
dayrdnobiT, rom teritoriis gamoyenebis Sesaxeb gadawyvetileba ukve miRebuli iyo
sawarmos mier nebarTvis gacemis Sesaxeb moTxovnis wardgenamde. warumatebeli administraciuli saCivris Semdeg, garemosdacviTma gaerTianebam mimarTa sasamarTlos.
sasamarTlom saqmis ganxilvis dros ganmarta, rom problematuri iyo garemosdacviTi gaerTianebis mier wardgenili SecilebiTi sarCelis dasaSvebobis sakiTxi, vinaidan ar dasturdeboda mosarCelis subieqturi uflebebis SezRudvis faqti. Tumca,
miwis kanoni „bunebis dacvis Sesaxeb‘‘ uSvebda kanonmdeblobis Sesabamisad dafuZnebuli garemosdacviTi gaerTianebis mier e.w. „altruistuli gaerTianebebis sarCelis“
wardgenis SesaZleblobas subieqturi uflebebis darRvevis mtkicebis valdebulebis
gareSe. sasamarTlom miiCnia, rom germaniis ZiriTadi kanonis safuZvelze, bunebrivi
garemo pirobebis SenarCuneba saxelmwifos mizania. ZiriTadi kanonidan gamomdinare,
yvela miwis, maT Soris brandenburgis, konstitucia adgens, rom bunebis, garemos da
kulturuli landSaftis dacva aris „miwis da yvela adamianis‘‘ valdebuleba. konstituciiT garantirebulia yvela adamians ufleba daicvas janmrTeloba iseTi xelyofisagan, romelic warmoiqmneba bunebrivi garemo pirobebis cvlilebebis Sedegad.
miwis konstituciis 39 VIII 1 muxlSi weria, rom „gaerTianebebis sarCeli dasaCvebia.‘‘
aRniSnul Canawers sasamarTlo ganmartavs, rogorc „upirobo koleqtiur saproceso uflebas.‘‘ amave punqtSi aRniSnulia, rom „aRiarebul garemosdacviT gaerTianebebs ufleba aqvT monawileoba miiRon administraciul warmoebaSi, romelic exeba bunebrivi garemos pirobebs. sxva sakiTxebi ganisazRvreba kanoniT.‘‘ sasamarTos
mosazrebiT, vinaidan „gaerTianebebis sarCelis‘‘ wardgenis ufleba garantiebulia
konstituciiT, kanonmdebels ar aqvs miniWebuli Tavisufleba kanoniT gansazRvros,
dasaSvebad miiCnevs Tu ara „gaerTianebebis sarCels.‘‘ am mosazrebis sawinaaRmdego
argumenti SesaZloa eyrdnobodes konstituciis Canawers „sxva sakiTxebs gansazRvravs kanoni.‘‘ Tumca, sasamarTlo aRniSnavs, rom msgavsi Canaweri, dogmaturi TvalsazrisiT, SesaZloa mocemuli iyos konstituciiT garantirebul mraval uflebasTan
mimarTebaSi. es ki ar niSnavs, rom kanonmdebels ufleba aqvs daadginos samarTlis am
institutis SemzRudveli regulirebebi. aRniSnuli Canaweri gulisxmobs kanonmdeblis uflebas, gansazRvros warmoebasTan dakavSirebuli regulirebebi, magaliTad,
iseTi, rogoricaa sarCelis wardgenis forma da vadebi. Sesabamisad, bunebis dacvis
kanonmdeblobis obieqturi darRvevis safuZvelze „gaerTianebebis sarCelis‘‘ wardgenas sasamarTlo dasaSvebad da dasabuTebulad miiCnevs.47
1997 wels germaniis federalurma administraciulma sasamarTlom miiRo gadawyvetileba garemosdacviTi gaerTianebis sasarCelo uflebamosilebasTan dakavSirebiT.
dava exeboda samTavrobo prezidiumis mier miRebul gadawyvetilebas, romlis mixedviTac unda momxdariyo A-14 magdeburgi-hales avtobanze calkeuli monakveTebis xelaxali gayvana. aRniSnuli gadawyvetileba gaasaCivra saqsen-anhaltSi aRiarebulma garemosdacviTma gaerTianebam. mogvianebiT gadawyvetileba aseve gaasaCivra
fizikurma pirma, romelmac SemdgomSi gaixmo sarCeli. germaniis federaluri ad47. ����������������������������������������������������������������������������������
Verbandsklage nach Landesverfassungsrecht, 1996 Heft 11, VG Potsdam 31.8.1995 1 K 1160/93 JURAKartei (JK) auf CD-ROM, Edition 2008
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ministraciuli sasamarTlos ganmartebiT, „gaerTianebebis sarCels‘‘ mniSvnelovani
funqcia ekisreba bunebis dacvis samarTalSi, miT ufro maSin, rodesac arsebobs am
sferoSi uflebis dacvis mcire Sansi. Tumca, saqsen-anhaltis miwis kanoni „bunebis
dacvis Sesaxeb‘‘ „gaerTianebebis sarCelis‘‘ wardgenis SesaZleblobas uSvebs, Tu mesame pirs ar aqvs gasaCivrebis uflebamosileba. kanonis normis mixedviT, „sxvagvari
sasarCelo uflebamosilebis arseboba‘‘ gulisxmobs, rom „gaerTianebebis sarCelis‘‘
wardgenis ufleba unda gamoiricxos, Tu sxva pirs aqvs sasarCelo uflebamosileba.
aRniSnuli ki ar aris damokidebuli im garemoebaze, mesame piri gamoiyenebs Tu ara
kanoniT miniWebul sasarCelo uflebamosilebas. Sesabamisad, germaniis federaluri administraciuli sasamarTlos gadawyvetilebiT, garemosdacviT gaerTianebas ar
aqvs „gaerTianebebis sarCelis‘‘ wardgenis uflebamosileba im SemTxvevaSi, Tu mesame
pirs aqvs sasarCelo uflebamosileba da amasTanave igi amtkicebs garemos dacvis
interesebis darRvevas. „gaerTianebebis sarCelis‘‘ wardgenis uflebamosileba ar arsebobs im SemTxvevaSic ki, Tu mesame piri sarCelze uaris Tqmis gamo ver adasturebs
garemos dacvis interesebis darRvevas.48
2001 wels germaniis federalurma sakonstitucio sasamarTlom miiRo gadawyvetileba garemosdacviTi gaerTianebis sasarCelo uflebamosilebasTan dakavSirebiT
da ganmarta ZiriTadi kanonis me-19 muxlis Sinaarsi garemosdacviTi gaerTianebebis
sasarCelo uflebamosilebasTan mimarTebiT. davis garemoebebis mixedviT, garemosdacviTma gaerTianebam gaasaCivra administraciuli organos gadawyvetileba, romlis
safuZvelzec SesaZlebeli gaxda Sps - „EADS Airbus‘‘-is saxelosnos gafarToeba hamburgSi „Mühlenberger Loch‘‘-is teritoriaze. aRniSnuli gadawyvetileba gaasaCivra
garemosdacviTma gaerTianebam. misi mtkicebiT, „Mühlenberger Loch‘‘-is teritoria
daculi iyo evrokavSiris direqtiviT „frinvelTa dacvis Sesaxeb‘‘, agreTve garemos,
bunebis dacvisa da reaqtorebis usafrTxoebis saministros normatiuli aqtiT „florisa da faunis gavrcelebis arealis Sesaxeb‘‘. administraciulma sasamarTlom ar
daakmayofila garemosdacviTi gaerTianebis mier wardgenili sarCeli im argumentze
dayrdnobiT, rom mas ar hqonda sasarCelo uflebamosileba. aRniSnuli gadawyvetileba garemosdacviTma gaerTianebam gaasaCivra germaniis federalur sakonstitucio
sasamarTloSi. gaerTianebis mosazrebiT, sasamarTlos gadawyvetileba ewinaaRmdegeboda germaniis ZiriTadi kanonis 19 IV 1 muxls. sakonstitucio sasamarTlom ar
daakmayofila sarCeli. sasamarTlos ganmartebiT, germaniis ZiriTadi kanonis 19 IV
1 muxliT garantirebulia sasamarTlosadmi mimarTvis ufleba, Tu saxelmwifo xelisuflebis organo daarRvevs piris uflebebs. amasTan, am normiT ar aris garantirebuli piris samarTlebrivi mdgomareoba, romlis darRvevasac is asabuTebs. sakonstitucio sasamarTlos ganmartebiT, germaniis ZiriTadi kanonis 19 IV 1 muxlidan
uSualod ar gamomdinareobs „gaerTianebebis sarCelis‘‘ wardgenis uflebamosileba.
Tumca, kanonmdebels aqvs miniWebuli Tavisufleba, danergos msgavsi saxis sasarCelo
uflebamosilebebi da daadginos Sesabamisi samarTlebrivi moTxovnebi mis mimarT.49
2008 wels liuneburgis umaRlesma administraciulma sasamarTlom imsjela
evrokavSiris direqtivebTan germaniis kanonmdeblobis Sesabamisobis sakiTxze. saqmis
garemoebebis mixedviT, qvemo saqsoniaSi aRiarebulma garemosdacviTma gaerTianebam
48. Klagebefugnis eines anerkannten Naturschutzverbandes, 1998 Heft 10, ÖR BNatschG § 29 Karte 2,
BVerwG 6.11.1997 4 A 16/96 in JURA-Kartei (JK) auf CD-ROM, Edition 2008
49. Klagebefugnis von Naturschutzverbänden, 1998 Heft 10, ÖR GG Art. 19 IV Karte 22, BVerfG 10.5.2001 1
BvR 481/01 u. 518/01 in JURA-Kartei (JK) auf CD-ROM, Edition 2008
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mimarTa sasamarTlos sarCeliT da moiTxova mopasuxis mier federaluri avtobanis
erT-erT monakveTze samSeneblo samuSaoebis SeCereba. pirveli instanciis mosazrebiT, gaerTianebas ar hqonda sasarCelo uflebamosileba. garemosdacviTma gaerTianebam mimarTa miwis umaRles administraciul sasamarTlos. gaerTianebis mosazrebiT,
vinaidan germaniis kanonmdeblobis regulireba „gaerTianebebis sarCelis“ wardgenasTan dakavSirebiT bundovania da ewinaaRmdegeba evrogaerTianebis samarTals, SesaZlebeli unda iyos evrokavSiris direqtivebi gamoyenebul iqnas sarCelis wardgenis
uSualo samarTlebriv safuZvlad. garemosdacviTi gaerTianeba ganmartavs, rom germaniis kanonmdeblobiT dawesebuli moTxovna, rom „gaerTianebebis sarCelis“ wardgena SesaZlebelia, Tu garemosdacviTi norma adgens piris subieqtur uflebas, ewinaaRmdegeba evrokavSiris direqtivebs, vinaidan am direqtivebis mizania, dainteresebuli
sazogadoebis uflebis uzrunvelyofa, Tavisuflad mimarTos sasamarTlos. liuneburgis umaRlesma administraciulma sasamarTlom ar daakmayofila es moTxovna Semdeg argumentebze dayrdnobiT: evrokavSiris direqtivebis erovnul kanonmdeblobaSi danergvas Tan axlda kritika samecniero literaturaSi. amasTan, miuxedavad imisa,
rom es kritika politikursamarTlebriv motivacias efuZneba, sasamarTlos miaCnia,
rom germaniis kanonidan gamomdinare Cndeba pasuxgasacemi kiTxvebi. amisTvis saWiroa,
germanuli kanonis normebis ganmarteba evropis samarTlis Sesabamisad (europarechtskonforme Auslegung), vidre dadgindeba, rom germaniis kanonmdebloba ewinaaRmdegeba
evropis samarTals. kritika ZiriTadad ukavSirdeba kanonis me-2 paragrafis pirveli
punqts, romlis mixedviTac sarCelis wardgena SesaZlebelia, Tu gadawyvetileba an
misi gamocemisagan Tavis Sekaveba ewinaaRmdegeba normebs, romelTa mizania garemos
dacva da romlebic adgenen pirTa subieqtur uflebebs. aRniSnuli regulireba ar
ewinaaRmdegeba evrokavSiris direqtivebs, vinaidan direqtivebis mixedviT, SesaZlebelia maTi implementaciis mizniT, saxelmwifom „gaerTianebebis sarCelis“ wardgenis
uflebamosileba daukavSiros „sakmaris interess“ an „kanonmdeblobis darRvevis dasabuTebas, Tu wevri saxelmwifos administraciuli warmoebis samarTali an administraciuli saproceso samarTali amas moiTxovs, rogorc winapirobas.“ Sesabamisad,
germaniam airCia implementaciis meore alternativa.50

2. evrogaerTianebis sasamarTlos 2011 wlis 12 maisis gadawyvetileba
germaniaSi mimdinare diskusiisa da araerTgvarovani sasamarTlo praqtikis gaTvaliswinebiT, sainteresoa evrogaerTianebis sasamarTlos uaxlesi gadawyvetileba.
evrogaerTianebis sasamarTlos sarCeliT mimarTa germaniis garemosa da bunebis dacvis kavSirma. gasaCivrebul iqna nordrain-vestfalenis miwis umaRlesi administraciuli sasamarTlos gadawyvetileba. davis sagani iyo garemosdacviTi gaerTianebebis
sasarCelo uflebamosilebis farglebis dadgena. sasamarTlom 2011 wlis 12 maisis
gadawyvetilebiT ganmarta 85/337/EWG da 2003/35/EG direqtivebi da gadawyvetilebaSi
aRniSna, rom garemosdacviT gaerTianebebs unda hqondeT SeuzRudavi SesaZlebloba,
sasamarTloSi gaasaCivron im normebis darRveva, romlebic gamomdinareoben evrokavSiris samarTlidan da miznad isaxaven garemos dacvas. dauSvebelia pirobis dadgena,
rom norma unda emsaxurebodes sazogadoebis interesebis an, agreTve, TiToeuli
piris samarTlebrivi sikeTis dacvas. garda amisa, gadawyvetilebaSi aRniSnulia, rom
50. http://www.dbovg.niedersachsen.de/Entscheidung.asp?Ind=0500020080001311%20ME
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garemosdacviT gaerTianebebs unda SeeZloT evrokavSiris samarTlis uSualod gamoyeneba.51
evrokavSiris sasamarTlos es gadawyvetileba afarToebs garemosdacviTi gaerTianebebis sasarCelo uflebamosilebas. am gadawyvetilebis miRebis Semdeg, rCeba
mxolod erTi problema - sarCelis aRZvrasTan dakavSirebuli moTxovnebis gamo SesaZlebeli iqneba Tu ara garemosdacviTi gaerTianebebis mier miniWebuli uflebamosilebis efeqturad gamoyeneba.52

VI. daskvna
garemos dacvaze zrunvis konstituciuri valdebulebidan gamomdinare, saxelmwifom unda uzrunvelyos garemos dacvis samarTlis normebis implementacia. amisTvis
ki aucilebelia Sesabamisi institutebis kanonmdeblobaSi danergva. erT-erTi aseTi
instituti aris „gaerTianebebis sarCeli,‘‘ romelic garemosdacviT gaerTianebebs
saSualebas aZlevs ganaxorcielon administraciuli organoebis saqmianobis kontroli damoukidebeli sasamarTlo xelisuflebis meSveobiT. „gaerTianebebis sarCeliT‘‘
iqmneba samarTlebrivi dacvis Tanabari SesaZleblobebi bunebrivi resursebiT mosargeble pirebisa da garemos dacvaze orientirebuli pirebisTvis. amasTan, samarTlis
axali institutis danergva xels Seuwyobs administraciuli organoebis gadawyvetilebebis gaziarebas.
saqarTvelo aris „orhusis konvenciis‘‘ wevri saxelmwifo da misi mizania gaxdes
evrokavSiris sruluflebiani wevri. „orhusis konvenciiT‘‘ da evrokavSiris direqtivebiT dadgenilia, rom xelSemkvrelma saxelmwifoebma erovnuli kanonmdeblobiT unda uzrunvelyon marTlmsajulebis xelmisawvdomoba garemos dacvis sferoSi,
rac, evrogaerTianebis sasamarTlos uaxlesi gadawyvetilebis mixedviT, gulisxmobs
„gaerTianebebis sarCelis‘‘ upirobo danergvas. mniSvnelovania, rom erovnuli kanonmdeblobiT „gaerTianebebis sarCelis‘‘ dasaSvebobis winapirobad ar SeiZleba dadgindes subieqturi uflebebis darRveva.
garemos dacvis sferoSi saqarTvelos kanonmdebloba ar iTvaliswinebs uflebis
dacvis efeqtur garantiebs garemosdacviTi gaerTianebebisTvis. ramdenime sakanonmdeblo aqti iuridiul pirebs, romlebic SesaZloa ar iyvnen garemosdacviTi gaerTianebebi, aniWebs uflebas, waradginos sarCeli administraciuli organebisa da im pirebis
winaaRmdeg, romlebic xelyofen garemos konkretul sferos. calkeul sakanonmdeblo
aqtebSi arsebuli sasarCelo uflebamosilebebi gauazreblad aris danergili.
amdenad, garemosdacviT gaerTianebebs unda mieniWos ufleba sasamarTloSi, subieqturi sajarosamarTlebrivi uflebis darRvevis dasabuTebis gareSe, waradginos „gaerTianebebis sarCeli‘‘ administraciuli organoebisa da kerZo pirebis gadawyvetilebebis winaaRmdeg, romelTa safuZvelzec dairRva an SesaZloa dairRves garemos dacvis
samarTlis konkretuli norma. aRniSnuli SesaZlebelia ganxorcieldes arsebul sakanonmdeblo aqtebSi cvlilebebis SetaniT an axali sakanonmdeblo aqtis miRebiT.
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