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წინასიტყვაობა

სამეცნიერო კვლევის, როგორც შემოქმედებითი საქმიანობის პროგრესი ქვეყნის 
ინტელექტუალური განვითარებისა და კეთილდღეობის საწინდარია. ამ მიზნით, განსა-
კუთრებით მნიშვნელოვანია განათლების სხვადასხვა მიმართულებით, ამ შემთხვევაში 
კი სამართლის ინსტიტუტებთან დაკავშირებული დისკუსიის ფორმატის შექმნა, რო-
მელიც ხელმისაწვდომია ყველა თაობის იურისტისთვის. აღნიშნული უზრუნველყოფს, 
ერთი მხრივ,  იურისტთა მომავალი თაობების აქტიურ ჩართულობას მიმდინარე სამარ-
თლებრივი საკითხების განხილვაში და მეორე მხრივ, სამეცნიერო მუშობისა და ანალი-
ზის უნარების ჩამოყალიბება-განვითარების ხელშეწყობას იურიდიული ფაკულტეტების 
სტუდენტებში. 

შესაბამისად, „სტუდენტური სამართლებრივი ჟურნალისათვის“ პრიორიტეტულია სა-
მეცნიერო საქმიანობის გააქტიურება სტუდენტთა შორის. ის ორიენტირებულია, დააინტე-
რესოს სამართლის აქტუალური საკითხების კვლევით სტუდენტები, რომლებიც პირველ 
ნაბიჯებს დგამენ იურიდიულ პროფესიაში შესვლისათვის. გამოცემაში ასახული თემები 
მომდინარეობს დღევანდელი სასამართლო საქმიანობიდან და ეხმიანება ქვეყანაში მიმდი-
ნარე სამართლებრივ პროცესებსა თუ დისკუსიას. განხილულ საკითხთა პრაქტიკულობა 
და აქტუალურობა დღიდან დაფუძნებისა იყო ჟურნალის მოთხოვნა და პრიორიტეტი. აქ-
ტუალურ დისკუსიაში სტუდენტთა ჩართვის მართებულობა განპირობებულია ასევე სა-
მართლებრივი დისკურსის ახალი იდეებით გაჯერების ინტერესითაც. 

ამრიგად, ჟურნალი ემსახურება იურიდიული საზოგადოებისათვის დასავლური ღირე-
ბულებების კონტექსტში არსებული გამოწვევების შესატყვისი ახალი იდეების ხელმისაწვ-
დომობას. 

საგულისხმოა, რომ ბაკალავრიატის სტუდენტების პარალელურად ჟურნალი აერთი-
ანებს დოქტორანტების, თეორიტიკოსი და პრაქტიკოსი იურისტების სტატიებსაც, რაც 
მასზე როგორც თემატური, ისე შინაარსობრივი სიღრმის თვალსაზრისით პოზიტიურად 
აისახება.

„სტუდენტური სამართლებრივი ჟურნალი“ 2011 წლიდან გამოიცემა და მისი წარმატე-
ბისა თუ მდგრადობის საწინდარი მათ შორის გახდა წლების მანძილზე ძლიერი მხარდაჭე-
რა პროფესიონალი პრაქტიკოსი იურისტებისა და სამართლის პროფესორების მხრიდან. 
ჟურნალი განსაკუთრებულ მადლობას უხდის მათ სარედაქციო პოლიტიკაში შეტანილი 
წვლილისათვის.

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) სამართლის პროგ-
რამა „ევროპულ სტანდარტებთან სამხრეთ კავკასიის სამართლებრივი დაახლოება“, რომე-
ლიც ახორციელებს პროექტებსა და ღონისძიებებს ინტეგრირებული იურიდიული განათ-
ლების  მიმართულებით „ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველო„-სთან 
ერთად აგრძელებს გამოცემის მხარდაჭერას და მოუწოდებს სტუდენტებს აქტიური მონა-
წილეობისკენ. 

ნინო ბეგიაშვილი
ეთერ ჩაჩანიძე
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დავით ათაბეგაშვილი1

„დამოუკიდებელი საგარანტიო ვალდებულება, 
როგორც ნიუ იორკის 1995 წლის კონვენციის 

მომზადების საფუძველი“

1. შესავალი

სტატიის მიზანია საბანკო გარანტიის ძირითადი ვალდებულებისაგან დამოუკიდებლო-
ბის საკითხის მნიშვნელობის დადგენა ნიუ იორკის კონვენციის შემუშავების პროცესში. 
კერძოდ, ანალიზი იმისა, თუ რა გავლენა მოახდინა საგარანტიო ვალდებულების დამო-
უკიდებელმა ხასიათმა კონვენციის ამჟამინდელი სახით ფორმულირებაზე. 

ამ მიზნისათვის სტატიაში განხორციელებულია გაერთიანებული ერების საერთაშო-
რისო კომერციული სამართლის კომისიის (შემდგომში UNCITRAL) სამუშაო ჯგუფის 
საქმიანობის ანალიზი „დამოუკიდებელ გარანტიებთან და სარეზერვო აკრედიტივებ-
თან დაკავშირებით“ 1995 წლის 11 დეკემბრის კონვენციის (შემდგომში „კონვენცია“) 
შესამუშავებელი ტექსტის დრაფტის საფუძველზე, UNCITRAL-ის შესაბამის წერი-
ლობით მასალებზე და ყოველწლიურ პუბლიკაცებზე, ისევე როგორც მათთან დაკავ-
შირებით არსებული სამეცნიერო პუბლიკაციებსა და სტატიებში მოცემულ კვლევის 
შედეგებზე დაყრდნობით. სტატიაში გაანალიზებულია საერთაშორისო სავაჭრო პალა-
ტის (შემდგომში ICC) და UNCITRAL-ის მრავალწლიანი თანამშრომლობის ეტაპები და 
ის გარემოება, თუ რამდენად გახდა საბანკო გარანტიის დამოუკიდებელ ხასიათთან 
დაკავშირებით მოცემული ორგანიზაციების განსხვავებული პოზიციები მათი თანამ-
შრომლობის დასრულების მიზეზი. სტატიაში მოცემულია ICC-ის და UNCITRAL-ის 
სამართლებრივი პოზიციების ფარგლებში დოკუმენტური აკრედიტივის, იგივე ტრადი-
ციული კომერციული აკრედიტივის და საბანკო გარანტიის/სარეზერვო აკრედიტივის 
დანიშნულების, მიზანის და შინაარსის შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი საგარან-
ტიო ვალდებულების ძირითადი სამართლებრივი ურთიერთობისაგან დამოუკიდებლო-
ბის ხარისხის დასადგენად.

2. ICC-ის და UNCITRAL-ის თანამშრომლობა საბანკო გარანტიასთან 
დაკავშირებული წესების უნიფიკაციის პროცესში

„დამოუკიდებელი გარანტიების და სარეზერვო აკრედიტივების შესახებ“ ნიუ იორკის 
1995 წლის კონვენციის მომზადების თაობაზე გადაწყვეტილება მჭიდროდ იყო დაკავში-
რებული ICC-ის2 დოკუმენტური აკრედიტივების და გარანტიების მნიშვნელოვან საკით-
ხებთან დაკავშირებით სამუშაო პროცესში UNCITRAL-ის გრძელვადიანი ჩართულობით. 

1 „ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის“ სამართლის სკოლის დოქტორანტი.
2 იგულისხმება საერთაშორისო სავაჭრო პალატა.
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დავით ათაბეგაშვილი

ICC-ის მსგავსად UNCITRAL-ი 1968–1977 წლებში რეგულარულად განიხილავდა დოკუ-
მენტური აკრედიტივების და გარანტიების სამართლებრივი სრულყოფის და საერთაშო-
რისო დონეზე მოწესრიგების საკითხებს. თანამშრომლობის ფარგლებში UNCITRAL-მა 
1969 წელს რეკომენდაცია გაუწია ICC-ის მიერ შემუშავებულ №222 „დოკუმენტური აკ-
რედიტივების შესახებ უნიფიცირებული წესების და პრაქტიკის“ ( შემდგომში UCP) 1962 
წლის ვერსიის გამოყენებას.3 

თანამშრომლობის ფარგლებში, დოკუმენტური აკრედიტივების შესახებ უნიფიცირე-
ბული წესების და პრაქტიკის მოწესრიგების მიზნით UNCITRAL-მა მოუწოდა ICC–ს, 
რომ გარანტიებთან დაკავშირებითაც საკუთარ თავზე აეღო UCP–ის მსგავსი სახის მა-
რეგულირებელი წესების შემუშავება.4 აღნიშნული მოწოდების საპასუხოდ, 1971 წელს 
ICC-ის დამკვირვებელთა ჯგუფმა განაცხადა, რომ თანამშრომლობის ფარგლებში საბან-
კო გარანტიებთან დაკავშირებული სათანადო პროცედურები შემდგოში შემუშავებული 
იქნებოდა ICC–ს მიერ.5 ამავდროულად, UNCITRAL-ი ასევე აქტიურად იყო ჩართული 
UCP–ის 1962 წლის ვერსიის გადასინჯვაში და მას შემდეგ, რაც 1974 წელს ICC–მ მიიღო 
UCP–ს N290 ახალი ვერსია, მან ასევე რეკომენდაცია გაუწია განახლებული ვარიანტის 
გამოყენებას.6

1974 წელს 17 მაისს UNCITRAL-ის 150-ე შეხვედრაზე მიღებული გადაწყვეტილების 
მიხედვით კომისიამ აღიარა ICC–ს მიერ გაწეული პროგრესული სამუშაო გარანტიებთან 
დაკავშირებული უნიფიცირებული წესების მომზადებასთან დაკავშირებით. ასევე, გენე-
რალურ მდივანს მოსთხოვა კომისიის წარმომადგენლების მუდმივად დასწრების უზრუნ-
ველყოფა ICC–ს განხილვებზე და ასევე, ICC–ს შესთავაზა გარანტიებთან დაკავშირებით 
შემდგომი ჩასატარებელი სამუშაოების რეპორტების მისთვის გაზიარება.7 

გენერალური მდივანის 1975 წლის მოხსენებაში დასკვნის სახით კეთდება შეფასება, 
რომ საბანკო პრაქტიკის სტანდარტიზაციასთან დაკავშირებით UNCITRAL-ს და ICC–ს 
შორის თანამშრომლობა ნაყოფიერი იყო და მიუთითებს 1974 წლის UCP–ის მაგალითზე. 
გენერალური მდივანი ასევე ადასტურებს ICC-ის ინტერესს საბანკო გარანტიებთან დაკა-
შირებით სამომავლო თანამშრომლობის გაღრმავებაზე, ორივე ორგანიზაციის ჩართულო-
ბის შედეგად სამომავლო სარგებლის მისაღებად წესების უნიფიკაცისთან დაკავშირებით.8 
თუმცა მაშინ, როდესაც ICC–იმ 1978 წელს შეიმუშავა ახალი №325 უნიფიცირებული 
წესები საკონტრაქტო გარანტიების შესახებ (შემდგომში URCG), მასთან დაკავშირებით 
UNCITRAL-ს არ მიმართა, ხოლო ამ უკანასკნელმა საკუთარი ნებით URCG-ის გამოყე-
ნებას რეკომენდაცია არ გაუწია.9 URCG-ის გამოყენებისგან UNCITRAL-ის გამიჯვნის 

3 იხ. “A New Regime For International Independent Guarantees And Stand-by Letters of Credit:The UNCITRAL 
Draft Convention on Guaranty Letters“ – Author of article Eric E. Bergston, Professor of Pace University, The 
International Lawyer, 1993 Winter, I section, page 860.

4 იხ. “A New Regime For International Independent Guarantees And Stand-by Letters of Credit:The UNCITRAL 
Draft Convention on Guaranty Letters“ – Author of article Eric E. Bergston, Professor of Pace University, The 
International Lawyer, 1993 Winter, I section, page 861.

5 იხ. United Nations Commission on International Trade Law, Yearbook, Volume U: 1971, N48, United Nations, 
New York, 1972.

6 იქვე.
7 იხ. United Nations Commission on International Trade Law, Yearbook, Volume V: 1974, N37, United Na-

tions, New York, 1975.
8 იხ. Note by the Secretary-General: Banker”s commercial credits and bank guarantees (A/CN.9/101), 28 

February, 1975, page 138.
9 იხ. “A New Regime For International Independent Guarantees And Stand-by Letters of Credit: The UNCIT-

RAL Draft Convention on Guaranty Letters“ – Author of article Eric E. Bergston, Professor of Pace Univer-
sity, The International Lawyer, 1993 Winter, I section, page 861.
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„დამოუკიდებელი საგარანტიო ვალდებულება, როგორც ნიუ იორკის 1995 წლის კონვენციის მომზადების საფუძველი“

საფუძველს წარმოადგენდა ის ფაქტი, რომ მოცემული უნიფიცირებული წესებით არ იქნა 
აღიარებული და გათვალისწინებული უპირობო, იგივე მოთხოვნისთანავე შესასრულებე-
ლი გარანტიები. შესაბამისად, ICC აქცენტს არ აკეთებდა იმ საბანკო გარანტიებზე, რო-
მელთა აღსრულება და საგარანტიო თანხის გადახდა შესაძლებელი იქნებოდა გარანტის 
მიერ მოთხოვნის საფუძვლიანი შემოწმების და, თავის მხრივ, ბენეფიციარის მიერ პრინ-
ციპალის ძირითადი ვალდებულების დარღვევის გარანტისათვის მტკიცების ტვირთის 
გარეშე. ვინაიდან საერთაშორისო კონტრაქტებში URCG თითქმის საერთოდ არ გამოიყე-
ნებოდა, UNCITRAL-ის სამდივნო არ იყო კმაყოფილი, რადგან აღნიშნული უნიფიცირე-
ბული წესები არ იყო თანხვედრაში საერთაშორისო კომერცულ ურთიერთობებთან და მის 
პოზიციასთან. შესაბამისად, აშკარა იყო ICC-ის მხრიდან URCG-ის გამოყენებაზე რეკო-
მენდაციის გაწევის მიზნით UNCITRAL-ისათვის მიმართვის შემთხვევაში, ეს უკანასკნე-
ლი უარს განაცხადებდა, რაც აშკარა იმედგაცრულება იქნებოდა საბანკო გარანტიებით 
დაინტერესებული და აღნიშნული ორგანიზაციების თანამშრომლობის მხარდამჭერი ყვე-
ლა პერსონისათვის.10

პარალელურად, ასევე მოქმედებდა 1974 წელს მიღებული UCP–ის შესაბამისი ვერ-
სია, რომელიც ასევე უნდა გამოყენებულიყო სარეზერვო აკრედიტივების და საბანკო 
გარანტიების მიმართ. UCP–ის განახლება მოხდა 1983 წელს N400 პუბლიკაციის სა-
ხით, რომლის სარეზერვო აკრედიტივების მიმართ გამოყენებასთან დაკავშირებით პო-
ზიციის დაფიქსირებაზე UNCITRAL–მა ასევე თავი შეიკავა.11 აღნიშნულ მიზეზს აღწერს 
გაეროს სამდივნო თავის რეპორტში UNCITRAL-ის საქმიანობის შესახებ. კერძოდ, იმ 
ფაქტის მიუხედავად, რომ UCP–ის 1983 წლის ვერსიის პირველივე მუხლი ითვალისწი-
ნებდა მოცემული უნიფიცირებული პრაქტიკის სარეზერვო აკრედიტივებთან და ბანკის 
თუ სხვა საფინანსო ინსტიტუტის მიერ გაცემული მოთხოვნის უზრუნველყოფის სხვა 
საშუალებებთან დაკავშირებით გამოყენებას, ტექსტში არ იყო ზუსტი განსაზღვრება, 
UCP–ს თუ რომელი მუხლი უნდა ყოფილიყო გამოყენებული სარეზერვო აკრედიტივთან 
დაკავშირებით.12

1988 წელს UNCITRAL-ის შემადგენლობაში განხილვების პროცესში დაფიქსირდა პო-
ზიცია, რომ სამდივნოს უნდა შეესწავლა აკრედიტივის მიზნები, მასთან დაკავშირებით 
მიმდინარე კანონმდებლობის ადეკვატურიბის დასადგენად, განსაკუთრებით საერთაშო-
რისო კომერციის სფეროში. გაკეთდა შენიშვნა, რომ აკრედიტივი თავდაპირველად მო-
იაზრებოდა საქონლის დოკუმენტურ გაყიდვებთან დაკავშირებით, მაგრამ მოცემულ პე-
რიოდში გამოიყენებოდა განსხვავებული მიზნებისათვის, როგორებიც იყო, მაგალითად, 
სააუქციონო და სხვა სახის გარანტიები. ასევე, კონკრეტული სამართლებრივი ურთიერ-
თობისათვის შემუშავებული სამართლებრივი რეგულაცია ვერ იქნებოდა შესაბამისი იმ 
სხვა სამართლებრივი ურთიერთობებისათვის, რომლებთან დაკავშირებითაც მოცემულ 
პერიოდში აკრედიტივები გამოიყენებოდა.13 აღნიშნული მსჯელობა მოგვიანებით გენე-
რალური მდივანს მოხსენებაშიც აისახა, როგორც აკრედიტივის დანიშნულების შესწავ-
ლის მოთხოვნა. 

10 იქვე, ციტ. The ICC publication №325.
11 იქვე, ციტ. U.N Doc. A/CN. 9/229.
12 აღნიშნული პრობლემა უცვლელად რჩებოდა მოცემული მომენტისათვის არსებული UCP–სახალი ვერსიის 

დრაფტშიც, რომელიც მოგვიანებით 1994 წელს გამოქვეყნდა, როგორც ICC-ის N500 პუბლიკაცია. მაგალი-
თად, დრაფტის პირველი მუხლის მიხედვით UCP–ს მუხლების უმეტესობა არ გამოიყენებოდა სარეზერვო 
აკრედიტივებთან დაკავშირებით, ყოველგვარი მითითების გარეშე, კონკრეტულად რომელი მუხლები გამო-
იყენებოდა.

13 იხ. “Report on U.N Comission on International Trade Law on the work of its fiftheen Session, page 109, U.N 
doc. A/37/17, 1982.
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დავით ათაბეგაშვილი

UNCITRAL-ის პოზიციის მიხედვით „თავისი დანიშნულებით და მიზნით სარეზერვო 
აკრედიტივი მნიშვნელოვნად განსხვავდება ტრადიციული კომერციული, იგივე დოკუმენ-
ტური აკრედიტივისაგან და იდენტური იყო დამოუკიდებელი გარანტიის და მსგავსი უზ-
რუნველყოფების საშუალებებისა“.14 აღნიშნულთან დაკავშირებით15 UNCITRAL-ი 1990 
წლის გაზაფხულზე გეგმავდა საერთაშორისო დანიშნულების წესების გამოქვეყნებას 
საბანკო გარანტიის შესახებ.16 მაგრამ სამუშაო ვერსიიისათვის საბოლოო სახის მისაცე-
მად და გამოსაქვეყნებლად დაანონსებული თარიღი საკმარისი არ აღმოჩნდა. დოკუმენტი 
ხუთი წლის დაგვიანებით, 1995 წელს კონვენციის სახით იქნა მიღებული და არც კონ-
ვენციის სახელწოდებასთან დაკავშირებით არ აღმოჩნდა UNCITRAL-ის სამუშაო ჯგუფი 
ერთსულოვანი. 

აღნიშნულ მომენტში ICC-ის უკვე შემუშავებული ჰქონდა ახალი უნიფიცირებული 
წესების პროექტი, რომელსაც უნდა შეეცვალა ან შეევსო 1978 წლის URCG. ICC-ის 
მიერ ახალი უნიფიცირებული წესების პროექტის მომზადებას საფუძვლად დაედო 
URCG-ის გამოყენების კრახი ბენეფიციარებთან დაკავშირებით. აღნიშნული საკითხი 
განსაკუთრებით აქტუალური 1985 წლის შემდეგ გახდა და ICC-ის ძალისხმევა გამო-
იხატა ინტენსიურ მუშაობაში, რის შედეგადაც 1989 წლამდე შესამუშავებელი ახალი 
უნიფიცირებული წესების სამუშაო ვერსია ექვსჯერ შეიცვალა, ხოლო მოგვინებით 
1992 წელს გამოიცა როგორც №458 უნიფიცირებული წესები მოთხოვნისთანავე შე-
სასრულებელი გარანტიების შესახებ.17 ახალი უნიფიცირებული წესების დრაფტის ში-
ნაარსი UNCITRAL-ის პოზიციის იდენტური იყო, რომლის მიზეზიც შეიძლება ყოფილი-
ყო ICC-ის მხრიდან UNCITRAL-ის პროექტის კოპირება დამოუკიდებელ გარანტიებთან 
დაკავშირებით.18

3. დოკუმენტური აკრედიტივი და საბანკო გარანტია

დოკუმენტური აკრედიტივი19 წარმოადგენს კომერციული აკრედიტივის ტრადიციულ 
ფორმას, რომელიც შექმნილია გადახდის და ფინანსური ანგარიშსწორების მექანიზმად 
საქონლის საერთაშორისო გაყიდვებისათვის.20 აკრედიტივი ჩვეულებრივ ეფუძვნება 
მყიდველს და გამყიდველს შორის გაფორმებულ კონტრაქტს. აკრედიტივით მხარეები უზ-
რუნველყოფენ საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში მყიდველის მიერ გამყიდველისათვის 
ნასყიდობის საფასურის გადახდას, რომლის პროცესში წარმოიშობა შემდეგი 4 (ოთხი) 
სამართლებრივი ურთიერთება: მყიდველს და გამყიდველს შორის, მყიდველს და ემიტენტ 

14 იხ. “A New Regime For International Independent Guarantees And Stand-by Letters of Credit:The UNCITRAL 
Draft Convention on Guaranty Letters“ – Author of article Eric E. Bergsten, Professor of Pace University, The 
International Lawyer, 1993 Winter, I section, page 862.

15 იგულისხმება ICC-ის URCG, 1978.
16 იხ. “Bank Guarantees and Letters of Credit: Time for a Return to the Fold“, introduction: bank guarantees, 

standby and comertial letters of credit, Boris Kozolchyk, University of Pennsylvania Journal of International 
Law, winter,1989, page 7.

17 იხ. “Bank Guarantees and Letters of Credit: Time for a Return to the Fold“, Boris Kozolchyk, University of 
Pennsylvania Journal of International Law, winter,1989, page 58.

18 იხ. “A New Regime For International Independent Guarantees And Stand-by Letters of Credit:The UNCIT-
RAL Draft Convention on Guaranty Letters“ – Author of article Eric E. Bergsten, Professor of Pace Univer-
sity, The International Lawyer, 1993 Winter, I section,page 862.

19 დანიშნულებით იგივე ტრადიციული კომერციული აკრედიტივი.
20 იხ. “documentary credits in international commertial transactions with focus on the fraud rule”, Zsuzsanna 

Toth, doctoral issue, Athen/Budapest, ციტ. Xiang Gao, The fraud rule in the law of Letters of Credit (2002), 
The Hague, page 3.



11

„დამოუკიდებელი საგარანტიო ვალდებულება, როგორც ნიუ იორკის 1995 წლის კონვენციის მომზადების საფუძველი“

ბანკს შორის, გამყიდველს და ემიტენტ ბანკს შორის, ემიტენტ ბანკს და კორესპონდენტ 
ბანკს შორის.

აკრედიტივის მიხედვით საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში გამყიდველისათვის აკრე-
დიტივით გათვალისწინებული თანხის გადახდა ხდება მხოლოდ და მხოლოდ მყიდველის 
მიერ ნასყიდობის საგნის მიღებამდე ან მიღების შემდეგ გამყიდველის მიერ აკრედიტივით 
გათვალისწინებული დოკუმენტაციის ემიტენტი ბანკისათვის წარდგენის შემთხვევაში, 
კორესპოდენტი ბანკის მეშვეობით.21

შესაბამისად, UNCITRAL-ის პოზიციის თანახმად, დოკუმენტური აკრედიტივის შეს-
რულება დამოკიდებული იყო მხოლოდ შეთანხმებული დოკუმენტაციის პრეზენტაციის 
პირობაზე, მაშინ როდესაც საბანკო გარანტიის და სარეზერვო აკრედიტივის შესრულება 
ყოველთვის არ იყო რაიმე პირობაზე დამოკიდებული და შესაძლებელი იყო აბსოლიტუ-
რად დამოუკიდებელი ხასიათი ჰქონოდა. 

სარეზერვო აკრედიტივის, როგორც დოკუმენტური აკრედიტივისაგან განსხვავებუ-
ლი უზრუნველყოფის საშუალებად ჩამოყალიბების საფუძვლად უნდა მივიჩნიოთ საერ-
თაშორისო კომერციულ ურთიერთობებში მაღალტექნოლოგიური და მაღაფასიანი, 
მოთხოვნადი პროდუქციის მქონე გამყიდველების მიერ იმ პერიოდამდე დოკუმენტური 
აკრედიტივების საფუძველზე არსებული პრაქტიკისაგან განსხვავებული პირობების კარ-
ნახი. შედეგად, მოთხოვნისთანავე უპირობოდ შესასრულებელი სარეზერვო აკრედიტივი 
მიმართულია ბენეფიციარის დასაცავად და მას ანიჭებს უმაღლეს საბაზრო პოზიციას, 
მაშინ როდესაც დოკუმენტური აკრედიტივი ცალსახად გარანტის ინტერესებების დაცვა-
ზეა ორიენტირებული.22 აღნიშნულს ზუსტად შეესაბამება ვალტერ ვრაისტონის „ოქროს 
წესი“, რომლის მიხედვითაც „ვისაც საქონელი აქვს, წესებსაც ის ადგენს“.23 გამოითქვა 
მსჯელობა, რომ ბენეფიციარის ინტერესების დაცვაზე ორიენტირების და მის ფინანსურ 
ინტერესებზე მორგების ფორმით გამოყენების კონტექსტში, დოკუმენტური აკრედიტივი 
უნდა მოხსენიებულიყო როგორც „გარანტია“ ან „სარეზერვო აკრედიტივი“.24 ამ შემთხ-
ვევაში, ბენეფიციარი არ იყო იმ ტექნიკური და არატექნიკური დაცვითი მექანიზმების 
საგანი, რაც შეიძლება გარანტს შეიძლება დაეწესებინა დოკუმენტური აკრედიტივით.25 

აკრედიტივი ყოველთვის გამოიყენება როგორც გარანტია, მაგრამ აღნიშნული არ 
ნიშნავს, რომ გარანტიაა. მართალია აკრედიტივი არის გარანტიის იდენტური, მაგრამ 
ის ფაქტი, რომ ეს ორი ფინანსური ინსტრუმენტი ერთმანეთის მსგავსია, შესაძელებე-
ლია საერთო მიზნებისთვის იქნეს გამოყენებული და მათი ერთმანეთისაგან განსხვავება 
რთულია, არ ნიშნავს, რომ მათ შორის განსხვავებები არ არსებობს. ამ განსხვავებებს 
მართალია „დაფარული ხასიათი“, მაგრამ უდიდესი მნიშვნელობა აქვთ“.26 მსჯელობაში 

21 იხ. ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, N600, article №8.
22 იხ. “Bank Guarantees and Letters of Credit: Time for a Return to the Fold“, introduction: bank guarantees, 

standby and comertial letters of credit, Boris Kozolchyk, University of Pennsylvania Journal of International 
Law, winter, 1989, page 8.

23 იქვე. ვალტერ ვრაისტონი – ზემოთაღნიშნული “ოქროს წესის“ ავტორი და “First National City Bank of 
New York“-ის ყოფილი პრეზიდენტი, ბანკირების ბოლო სამი დეკადიდან ერთ-ერთი მსოფლიოს ყველაზე 
გავლენიანი ბანკირი. 

24 იხ. “The Emerging law of Stand By Letters of Credit and Bank Guarantees”, Boris Kozolchyk, 24 Arizona Law 
review N319, 1982, page 287; ციტ. “Pastor VS National Republic bank”, 56 I11, App. 3d 421, 428-29, 390, 
N.E.2d 894, 897, 1979.

25 იხ. “The Emerging law of Stand By Letters of Credit and Bank Guarantees”, Boris Kozolchyk, 24 Arizona Law 
review N319, 1982, page 288; ციტ. “Dubunque Packing Co. V Fitzgibbon”, 599, P2d 440, 441 (Okla. App. 1979).

26 იხ. “The Emerging law of Stand By Letters of Credit and Bank Guarantees”, Boris Kozolchyk, 24 Arizona Law 
review N319, 1982, page 288; ციტ. “Hartfield, Uniform Commercial Code: Symposium Code Treatments of 
letters of Credit”, 48 Cornel L. Q. 92, 93, 1963.
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დავით ათაბეგაშვილი

მითითებულ „დაფარული ხასიათის“ განსხვავებებში, პირველ რიგში, იგულისხმება ძირი-
თადი ვალდებულებისაგან დამოუკიდებელი ხასიათი. სწორედ, უპირობოდ აღსრულებადი 
და ძირითადი ვალდებულებისაგან დამოუკიდებელი სახით გამოყენებამ განასხვავა „გა-
რანტია“ და „სარეზერვო აკრედიტივი“ დოკუმენტური აკრედიტივისაგან. პირველ რიგში 
დამოუკიდებლობის პრინციპი წამოადგენს მათი განსხვავების მთავარ მახასიათებელს. 
ამასთან, დოკუმენტური აკრედიტივის შემთხვევაში 4 სახის სამართლებრივი ურთიერ-
თობა არსებობს, მაშინ როდესაც პირდაპირი გარანტიის შემთხვევაში როგორც წესი 3 
სახის სამართლებრივი ურთიერთობა წარმოიშობა. ხოლო არაპირდაპირი გარანტია დო-
კუმენტური აკრედიტივის მსგავს ინსტრუმენტად და მისი მსგავსი სქემის მატარებლად 
უნდა მივიჩნიოთ. 

1978 წელს URCD მიღების შემდეგ, საბანკო გარანტიებთან დაკავშირებით 
UNCITRAL-ის და ICC-ის განსხვავებული პოზიციები არის შესაბამისი წესების უნიფი-
კაციასთან დაკავშირებით მათი თანამშრომლობის დასრულების მიზეზი. UNCITRAL-მა 
სარეზერვო აკრედიტივი დანიშნულებით არ განიხილა, როგორც დოკუმენტური აკრედი-
ტივი და დამოუკიდებელ საბანკო გარანტიასთან გააიგივა. 

მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ ICC–იმ გაიზიარა UNCITRAL-ის პოზიციის საფუძვლი-
ანობა, რაც შესაბამისი პროექტის დუბლირებაში და 1992 წელს N458 მოთხოვნისთანავე 
შესასრულებელი გარანტიების შესახებ ახალი უნიფიცირებული წესების შემუშავებაში აისა-
ხა, აღნიშნული ფაქტები ვერ გახდა იმის საფუძველი, რომ UNCITRAL-ი კვლავ ჩართულიყო 
ICC-ის სახელმღვანელო წესების უნიფიკაციის სამუშაო პროცესში საბანკო გარანტიებთან 
დაკავშირებით და კონვენცია დამოუკიდებლად არ მიეღო. პირიქით, რადგან URCD საკონტ-
რაქტო ხასიათის იყო, გაეროს სამდივნომ შესთავაზა და UNCITRAL-ი დათანხმა, რომ მისი 
სამუშაო ჯგუფი უფრო მეტად ორიენტირებული იქნებოდა სარეზერვო აკრედიტივის დამო-
უკიდებელი შინაარსის წინა პლანზე დაყენების საკითხზე, ვიდრე ICC-ის მიერ შემუშავებუ-
ლი წესების დრაფტის განხილვაზე. UNCITRAL-ის სამუშაო ჯგუფმა შეიმუშავა რეკომენდა-
ცია, რომ მარეგულირებელი „საუნიფიკაციო წესები“27 ICC-ისაგან დამოუკიდებლად უნდა 
შემუშავებულიყო და UNCITRAL-მა აღნიშნული რეკომენდაცია გაიზიარა.28

4. საგარანტიო ვალდებულების დამოუკიდებლობა  
მხარეთა ავტონომიის საფუძველზე

კონვენციის შემუშავების მთავარ არსს წარმოადგენდა დამოუკიდებლობის და ავ-
ტონომიის საკითხების კონცეფცია.29 კონვენციის ოფიციალური განმარტებითი ბარათი 
საგარანტიო თანხის გადახდის დამოუკიდებელ ვალდებულებას მოიხსენიებს როგორც 
„საერთაშორისო კომერციის ძირითად ინსტრუმენტს“.30

27 მოცემულ შემთხვევაში “ერთგვაროვან წესებში“ იგულისხმება ისეთი მარეგულირებელი წესები, რომელთა 
უნიფიკაცია შესაძლებელი იქნებოდა მსოფლიოს მასშტაბით, საერთაშორისო საზოგადოების მიერ და გლო-
ბალური სახე ექნებოდა. საბოლოოდ, UNCITRAL-ის სამუშაო ჯგუფი შეთანხმდა იმაზე, რომ შესამუშავებელ 
დოკუმენტს კონვენციის სახე ექნებოდა.

28 იხ. “A New Regime For International Independent Guarantees And Stand-by Letters of Credit:The UNCITRAL 
Draft Convention on Guaranty Letters“ – Author of article Eric E. Bergsten, Professor of Pace University, 
The International Lawyer, 1993 Winter, I section,page 862; ციტ. Report of the UN commission on internation 
trade law on the Work on twenty-secend session, page 244 , UN doc. A/44/14, (1989).

29 იხ. “Fraud and the UN Convention on Independent Guarantees andStandby Letters of Credit“,Alan Davidson, 
Vol. 1; Issue 1 Geo. Mason J. Int’l Comm. L. Fall 2010, page 32.

30 იხ. “Fraud and the UN Convention on Independent Guarantees andStandby Letters of Credit“,Alan Davidson, 
Vol. 1; Issue 1 Geo. Mason J. Int’l Comm. L. Fall 2010, page 28, ციტ. Explanatory Note, supra note 6, cmt. 3.
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„დამოუკიდებელი საგარანტიო ვალდებულება, როგორც ნიუ იორკის 1995 წლის კონვენციის მომზადების საფუძველი“

აღსანიშნავია, რომ ICC-ს მიერ შემუშავებული არც UCP-ს არც ერთი ვერსია, არც 
URCD და არც URDG არ წარმოადგენს სავალდებულო ხასიათის წესებს. მათი შემუ-
შავების მიზანი იყო აკრედიტივების, სარეზერვო აკრედიტივების და საბანკო გარან-
ტიების პირებების სტანდარტიზაცია და არ ჰქონდა სავალდებულო ძალა იმ ქვეყნების 
ბანკირებისათვის, კომერციონერების და მომხმარებლებისათვის, სადაც ეს წესები გა-
მოიყენებოდა. აღნიშნულთან დაკავშირებით, გაეროს ყოფილი გენერალური მდივნის, 
ჯერალდ ჰერმანის პოზიციის მიხედვით, კონვენციის მიღების მიზანი იყო ზემოთაღ-
ნიშნული წესებისაგან განსხვავებული სამართლებრივად სავალდებულო წესების შე-
მუშავება და ამასთან, საგარანტიო ვალდებულების დამოუკიდებლობის ხაზგასმა და 
კოდიფიკაცია.31

ჯერალდ ჰერმანის პოზიციის მსგავსად, UNCITRAL-ის სამუშაო ჯგუფი ასევე თანხმ-
დებოდა შემდეგ ძირითად საკითხებზე: პირველი, კონვენციით ორიენტაცია მოხდებოდა 
დამოუკიდებელ საბანკო გარანტიაზე და ფუნქციონალური დანიშნულებით მის ექვივა-
ლენტ სარეზერვო აკრედიტივზე; მეორე, შესამუშავებელი კონვენცია გასცდებოდა ტრა-
დიციული კომერციული აკრედიტივის, იგივე დოკუმენტური აკრედიტივის ფარგლებს, 
რაც სასარგებლო და წინგადადგმული ნაბიჯი იქნებოდა საბანკო გარანტიის დამოუკიდე-
ბელი ბუნების გათვალისწინებით.32

აშკარა იყო, რომ მხარეთა ავტონომიის პრინციპი კონვენციის სახასიათო ნიშანი უნდა 
გამხდარიყო. შესაბამისად, ვალდებულების დამოუკიდებლობა აისახა კონვენციაში, რო-
მელსაც ის ფაქტი ადასტურებს, რომ წარმოშობილი ვალდებულება დამოუკიდებელია ნე-
ბისმიერი ძირითადი გარიგებისაგან, იქნება ეს უზრუნველყოფითი დანიშნულების, ფინან-
სური ხასიათის, შეგებებული გარანტია თუ სხვა. ზოგადად, კონვენციის მიზნებისათვის, 
გარანტია არის დამოუკიდებელი, თუკი გარანტის ვალდებულება ბენეფიციარის მიმართ 
არ არის დამოკიდებული გარკვეულ პირობებზე.33 კერძოდ, საგარანტიო ვალდებულების 
აღსრულება არ შეიძლება იყოს რაიმე სამომავლო, გაურკვეველი ქმედების ან მოვლენის 
საგანი, საგარანტიო დოკუმენტში მოცემული დოკუმენტაციის ფაქტობრივად წარმოდგე-
ნის გარდა. აღნიშნული მიდგომა შეესაბამება გარანტის34 და ემიტენტის35 უფლებამოსი-
ლების ლიმიტირებას, რომ საბანკო გარანტიის შესრულების პროცესში ეს უკანასკნელი 
არის „ერთ-ერთი მოლარე, ვიდრე გამომძიებელი“. 36

საბანკო გარანტიის დამოუკიდებელ ხასიათთან დაკავშირებით, UNCITRAL-ის სა-
მუშაო ჯგუფში შეერთებული შტატების წარმომადგენლობის მიერ დაფიქსირდა შემ-
დეგი პოზიცია: საკონტრაქტო გარანტიისაგან განსხვავებით სარეზერვო აკრედიტი-
ვის დეფინიცია შეიცავდა საგარანტიო თანხის გადახდის დამოუკიდებელ დაპირებას, 
მაშინ როდესაც საკონტრაქტო საბანკო გარანტიით საგარნტიო მოთხოვნის შესრუ-
ლებასთან დაკავშირებით შეიძლება დათქმული ყოფილიყო პირობა, რომ გარანტის 
განსასაზღვრი, გადასაწყვეტი და შესაფასებელი ყოფილიყო ძირითად მოვალეს დარ-

31 იხ. “Fraud and the UN Convention on Independent Guarantees andStandby Letters of Credit“, Alan David-
son, Vol. 1; Issue 1 Geo. Mason J. Int’l Comm. L. Fall 2010, page 27, ციტ. Herrmann, supra note 7, at 326.

32 იხ. “Independent Guarantees and Stand-by letters of Credit: discussions od same issues od a uniform law: 
substantive scope of uniform law, party autonomy and its limit, and ruls of interpretation: none by the secre-
tariat – Yearbook of the UN commission on internation trade law, 1990, Vol. XXI, page 240.

33 იხ. United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit, Article  
3. Independence of undertaking, New York, Dec. 11, 1995.

34 საბანკო გარანტიის შემთხვევაში.
35 სარეზერვო აკრედიტივის შემთხვევაში. 
36 იხ. “Fraud and the UN Convention on Independent Guarantees andStandby Letters of Credit“,Alan Davidson, 

Vol. 1; Issue 1 Geo. Mason J. Int’l Comm. L. Fall 2010, page 28, ციტ. Explanatory Note, supra note 6, cmt. 18. 
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დავით ათაბეგაშვილი

ღვეული ჰქონდა ვალდებულება თუ არა.37 აღნიშნული ფაქტიდან გამომდინარე, სა-
მუშაო ჯგუფის ამერიკელი წარმომადგენლობა კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდა საგა-
რანტიო ვალდებულების ძირითადი ვალდებულებისაგან დამოუკიდებლობის საკითხს, 
გარანტიის ევროპული მოდელის მიხედვით. ისინი მიუთითებდნენ, რომ სარეზერვო 
აკრედიტივისაგან განსხვავებით, ევროპული გარანტია ნაკლებად დამოუკიდებელი 
ხასიათის იყო და არგუმენტად მიუთითებდნენ სხვადასხვა ავტორების შეხედულებებს 
და პუბლიკაციებს. სამუშაო ჯგუფის ევროპელი წევრები აღნიშნულთან დაკავშირე-
ბით აცხადებდნენ, რომ გარანტის ამ უფლების მიზანი იყო პრინციპალის დაცვა და 
ბენეფიციარის მიერ მოთხოვნის „უფლების ბოროტად გამოყენების“ შესაძლებლობის 
თავიდან აცილება.38

სწორედ გარანტიის და სარეზერვო აკრედიტივის დამოუკიდებლობის ხარისხის გარ-
კვევა იყო UNCITRAL-ის სამუშაო ჯგუფის განხილვების ძირითადი საკითხი. სამუშაო 
ჯგუფმა განხილვების შედეგად კატეგორიულად უარყო მოთხოვნის არასწორად წარ-
დგენის შესაძლებლობა. ჯგუფის შესაბამისმა წევრებმა მიუთითეს, რომ ტერმინები 
„თაღლითობა“ და „უფლების ბოროტად გამოყენება“39 კარგად იყო ნაცნობი სხვადას-
ხვა ნაციონალური სამართლებრივი სისტემებისათვის და შესაბამისად, გამორიცხავდა 
ბენეფიციარის მხრიდან მოთხოვნის „არასწორად“ წარდგენას. UNCITRAL-ის სამუშაო 
ჯგუფმა აღნიშნული საკითხი გადაჭრა შესაბამისი სტანდარტების დადგენით, რომლებიც 
უნდა გამოყენებულიყო ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც წარმოდგენილი მოთხოვნა 
ბუნდოვანი იქნებოდა.40 კერძოდ, ბენეფიციარის მიერ წარდგენილი მოთხოვნის საფუძვ-
ლიანობის შეფასებისას, გარანტი ვალდებული იყო ეხელმძღვანელა „კეთილსინდისიერე-
ბის“ და „კეთილგონიერების“ სტანდარტებით. ხოლო იმის განსასაზღვრად, რომ მცირე 
შეუსაბამობები მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის საფუძველი ყოფილიყო თუ 
არა, გარანტს უნდა გაეთვალისწინებინა საერთაშორისო საგარანტიო და სარეზერვო 
აკრედიტივების პრაქტიკით დადგენილი სახელმძღვანელო სტანდარტები და გამოეჩინა 
ჯეროვანი ყურადღება.41 მაგრამ საგარანტიო თანხის გადახდის თაობაზე „არასწორად“ 
წარდგენილ ბენეფიციარის მოთხოვნასთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფი ერთპიროვ-
ნულად შეთანხმდა, რომ თუ აშკარა და ყველასათვის შესამჩნევი იქნებოდა მოთხოვნის 
„სიყალბე“ და „უფლების ბოროტად გამოყენების“ ფაქტი, გარანტი ვალდებული ყოფილი-
ყო უარი ეთქვა მოთხოვნის შესრულებაზე,42 რაც მოგვიანებით კონვენციის ტექსტშიც 
აისახა.

37 იხ. “A New Regime For International Independent Guarantees And Stand-by Letters of Credit:The UNCIT-
RAL Draft Convention on Guaranty Letters“ – Author of article Eric E. Bergsten, Professor of Pace Univer-
sity, The International Lawyer, 1993– Winter, IV section, page 867.

38 იქვე.
39 უპირობო გარანტიის ან სარეზერვო აკრედიტივის შემთხვევაში ბენეფიციარის უფლების გამოყენების 

შესაძლებლობა, საგარანტიო თანხის გადახდა მოსთხოვოს გარანტს/ემიტენტს იმ შემთხვევაშიც კი, რო-
დესაც პრინციპალს ძირითადი ვალდებულება სრულად აქვს შესრულებული ან კეთილსინდისიერად ას-
რულებს.

40 იხ. “A New Regime For International Independent Guarantees And Stand-by Letters of Credit: The UNCIT-
RAL Draft Convention on Guaranty Letters“ – Author of article Eric E. Bergsten, Professor of Pace Univer-
sity, The International Lawyer, 1993– Winter, IV section, page 872.

41 იხ. “A New Regime For International Independent Guarantees And Stand-by Letters of Credit:The UNCIT-
RAL Draft Convention on Guaranty Letters“ – Author of article Eric E. Bergsten, Professor of Pace Univer-
sity, The International Lawyer, 1993– Winter, IV section, page 873.

42 იქვე.
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„დამოუკიდებელი საგარანტიო ვალდებულება, როგორც ნიუ იორკის 1995 წლის კონვენციის მომზადების საფუძველი“

5. გადახდის ორი საშუალების იდენტური რეგულირება და  
კონვენციის დუალიზმი

სამუშაო ჯგუფის შექმნის პროცესში საბანკო გარანტიების, სარეზერვო აკრედიტი-
ვებს და აკრედიტივების გამყოფი საზღვრები დაუდგენელი იყო.43 UNCITRAL-ის კვლე-
ვა იძლეოდა დასკვნის გაკეთების საფუძველს, რომ სამომავლოდ საბანკო გარანტია და 
სარეზერვო აკრედიტივი დაიკავებდნენ ძირითად ადგილს საერთაშორისო კომერციულ 
პრაქტიკაში, რადგან ისინი განკუთვნილი იყვნენ ბენეფიციარის უფლებების დაცვისათ-
ვის, პრინციპალის44 მიერ მის მიმართ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემ-
თხვევისათვის. საბანკო გარანტიით და სარეზერვო აკრედიტივით გათვალისწინებული 
აღნიშნული მოცემულობა უპირისპირდებოდა ტრადიციული, კომერციული აკრედიტი-
ვით გათვალისწინებული უზრუნველყოფის შინაარს. კერძოდ, აკრედიტივის მიხედვით, 
თანხის გადასახდელად აუცილებელი იყო შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა. აღ-
ნიშნულის საწინააღმდეგოდ, საბანკო გარანტიის და სარეზერვო აკრედიტივის შემთხვე-
ვაში მსგავსი პირობა ავტომატურად ვერ იქნებოდა ნაგულისხმები და აუცილებლად უნდა 
მომხდარიყო შესაბამისი დოკუმენტით გათვალისწინება, საბანკო გარანტიის/სარეზერვო 
აკრედიტივის უპირობოდ შესასრულებელი დანიშნულებიდან გამონაკლისის სახით. 45 

სამუშაო ჯგუფის მიერ განხილული და გათვალისწინებული იქნა სხვადასხვა სამართ-
ლებრივ სისტემებში მოქმედი გარანტიების მოდელები. ვინაიდან დამოუკიდებელი გარან-
ტიასაც და სარეზერვო აკრედიტივსაც მსგავსი ეკონომიკური ფუნქცია ჰქონდა, სამუ-
შაო ჯგუფმა პირველივე შეხვედრაზე გადაწყვიტა, რომ კონვენციას ორიენტირება უნდა 
მოეხდინა დამოუკიდებელ გარანტიებზე, სარეზერვო აკრედიტივების ჩათვლით და ამგ-
ვარად მომხდარიყო მოცემული ფინანსური ინსტრუმენტის დოკუმენტური აკრედიტივი-
საგან გამიჯვნა. შესაბამისად, კონვენციის დრაფტის სამუშაო ვერსიაში თავდაპირველად 
დამოუკიდებელი გარანტიაც და რეზერვული აკრედიტივიც მოხსენიებული იყო ერთიანი 
სახელწოდებით – „Guarantee Letter”.46 

აღნიშნულის საწინააღმდეგოდ, UNCITRAL-ის სამუშაო ჯგუფში ასევე გამოითქვა შემ-
დეგი პოზიცია: დიდი ბრიტანეთში, იმისდა მიუხედავად, რომ გარანტიები სახელშეკრულე-
ბო თავისუფლების ნაყოფს წარმოადგენდა და მხარეთა განსასაზღვრი იყო საგარანტიო 
თანხის გადახდის უპირობო თუ პირობითი ხასიათი, მაინც „performance guarantee”-ის, 
როგორც პირობითი ხასიათის უზრუნველყოფის საშუალების სახით გამოიყენებოდა.47 

43 იხ. “Bank Guarantees and Letters of Credit: Time for a Return to the Fold“, introduction: bank guarantees, 
standby and comertial letters of credit, Boris Kozolchyk, University of Pennsylvania Journal of International 
Law, winter, 1989, page 7; სტატიის ავტორს, ბორის კოზოლჩიკს იყო უშუალოდ აქვს მონაწილეობა მიღე-
ბული UNCITRAL-ის მიერ კონვენციის მომზადების პროცესში. ის იყო ამერიკის შეერთებული შტატების იმ 
შემსწავლელი ჯგუფის წევრი, რომელმაც შეაფასა კონვენციის დრაფტი 1988 წელს ვენაში, UNCITRAL-ის 
შეხვედრაზე. ასევე სახელმწიფო მრჩეველთა საჭოს სამდივნოს წევრი საერთაშორისო სავაჭრო სამართლის 
მიმართულებით. სტატიის მომზადების პროცესში მას დოკუმენტალური თუ საკონსულტაციო დახმარება 
გაუწიეს კოლეგებმა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან.

44 დრაფტის შემუშავების მოხსენიებული, როგორც «account party» ან «applicant».
45 იხ. “Bank Guarantees and Letters of Credit: Time for a Return to the Fold“, introduction: bank guarantees, 

standby and comercial letters of credit, Boris Kozolchyk, University of Pennsylvania Journal of International 
Law, winter, 1989, page 8.

46 იხ. “A New Regime For International Independent Guarantees And Stand-by Letters of Credit:The UNCIT-
RAL Draft Convention on Guaranty Letters“ – Author of article Eric E. Bergsten, Professor of Pace Univer-
sity, The International Lawyer, 1993– Winter, page 863.

47 იხ. “A New Regime For International Independent Guarantees And Stand-by Letters of Credit:The UNCIT-
RAL Draft Convention on Guaranty Letters“ – Author of article Eric E. Bergsten, Professor of Pace Univer-
sity, The International Lawyer, 1993– Winter, page 866.
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დავით ათაბეგაშვილი

მაგრამ, ამავდროულად, ბრიტანული სააპელაციო სასამართლოს 1978 წლის ფუნდამენ-
ტური გადაწყვეტილებით48 გათვალისწინებული განმარტების მიხედვით „,performance 
guarantee“ წარმოადგენდა უპირობოდ შესასრულებელ უზრუნველყოფის საშუალებას, 
მოთხოვნისთანავე შესრულების პირობის გათვალისწინების საფუძველზე და გარდა ამი-
სა „ეყრდნობოდა აკრედიტივის ანალოგიურ საფუძვლებს“.49 სამუშაო ჯგუფის გარკვე-
ული ნაწილი სასამართლოს აღნიშნულ მსჯელობას იყენებდა, როგორც არგუმენტს აკ-
რედიტივის და საბანკო გარანტიის მსგავსებასთან დაკავშირებით. აღნიშნული პოზიციის 
გაზიარების შემთხვევაში, საბანკო გარანტიის და აკრედიტივის ცალკე წესებით მოწესი-
გების საკითხი აქტუალურობას ცალსახად დაკარგავდა.

დოკუმენტური აკრედიტივის და საბანკო გარანტიის განსხვავებათან დაკავშირებული 
მსჯელობის პარალელურად, UNCITRAL-ის სამუშაო ჯგუფში ასევე რჩებოდა კითხვა, სა-
რეზერვო აკრედიტივი და დამოუკიდებელი გარანტია იდენტურ ფინანსურ ინსტრუმენტე-
ბად უნდა მიჩნეულიყო თუ არა. შეერთებული შტატების წარმომადგენლობა ასაბუთებ-
და, რომ სახეზე იყო გარკვეული ისტორიული და ტექნიკური განსხვავებენი სარეზერვო 
აკრედიტივს და დამოუკიდებელ გარანტიას შორის. ასევე, სამუშაო ჯგუფის ამერიკელი 
წარმომადგენლები კამათობდნენ იმასთან დაკავშირებით, რომ სარეზერვო აკრედიტივე-
ბი დამოუკიდებელი გარანტიებზე ხშირად გამოიყენებოდა ფინანსური ვალდებულებების 
უზრუნველსაყოფად. შეერთებული შტატების წარმომადგენლობა არ იყო ერთადერთი, 
ვინც სარეზერვო აკრედიტივის უფრო ფართო გამოყენებაზე მიუთითა საბანკო გარან-
ტიასთან შედარებით. კონვენციის დრაფტის მომზადების პარალელურად, სამეცნიერო 
წრეებში დაფიქსირდა პოზიცია, რომ მიუხედავად მათი საერთო ფუნქციისა, სარეზერვო 
აკრედიტივს გამოყენების უფრო ფართო სპექტრი ჰქონდა, ვიდრე საბანკო გარანტიას.50

აღნიშნულ არგუმენტს სამუშაო ჯგუფში მოწინააღმდეგეები გამოუჩნდნენ და აღ-
ნიშნეს, რომ საბანკო გარანტიები სარეზერვო აკრედიტივების მსგავსად, თანაბრად 
გამოიყენებოდა საერთაშორისო ფინანსურ ბაზარზე.51 საკუთარ პოზიციასთან დაკავ-
შირებით, შეერთებული შტატების წარმომადგენლობამ სამუშაო ჯგუფის მე-18 სხდო-
მაზე წარმოადგინა წინადადება, რომლის მიხედვითაც, დამოუკიდებელი გარანტია 

48 იხ. <http://swarb.co.uk/edward-owen-engineering-ltd-v-barclays-bank-international-ltd-ca-1978/,> (01.06.2016). 
49 იქვე. მოცემული ციტირებით ავტორი პროფესორი ბერგსტენი საუბრობს ბრიტანეთის სააპელაციო ინ-

სტანციის მოსამართლის Lord Denning-ის პოზიციაზე, რომელიც მან 1978 წელს დააფიქსირა შემდეგი 
ცნობილი საქმის განხილვისას – “Edward Owen (Engineering) Ltd v Barclays Bank International Ltd“. 
მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ მოგვიანებით ბრიტანულმა კომერციულმა თუ სასამართლო პრაქტიკამ 
გარანტიის პირობითი გზა აირჩია, აღნიშნულ ქეისს აქტუალურობა არ დაუკარგავს. სწორედ აღნიშ-
ნულ ქეისზე მიუთითებდნენ აზიის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ქვეყნების წარმომადგენელი 
შესაბამისი მკვლევარები, რომლებიც ასაბუთებდნენ საბანკო გარანტიის უპირობო სახით გამოყენების 
აუცილებლობას ინდუსტრიულ ზონაში, ოფშორული სტატუსიდან და კომერციული ურთიერთობების 
სპეციფიკიდან გამომდინარე და ცდილობდნენ ბრიტანული სამართლის ჩრდილიდან გამოსვლას სა-
ბანკო გარანტიის პირობით ხასიათთან დაკავშირებით. ხდებოდა მითითითება, რომ საბანკო გარანტია 
როგორც ბრიტანული “Case Law”-ს ერთ-ერთი დანატოვარი პირობითი ხასიათის უზრუნველყოფის 
საშუალება, არა მარტო მსოფლიოს ახალ ინდუსტრიულ ზონაში, არამედ დიდ ბრიტანეთშიც კი 1978 
წელს მოიაზრებოდა როგორც უპირობო ხასიათის, ძირითადი ვალდებულებისაგან დამოუკიდებელი 
უზრუნველყოფის საშუალება. იხილეთ “Restraining a Call on a Performance Bond: shoud “froud or 
unconscionabillity“ be the new orthodoxy?“ Singapore Academy of Law Journal, Adrian SP Wong, 
გვერდი 134.

50 იხ. “Bank Guarantees and Letters of Credit: Time for a Return to the Fold“, introduction: bank guarantees, 
standby and comertial letters of credit, Boris Kozolchyk, University of Pennsylvania Journal of International 
Law, winter, 1989, page 9.

51 იხ. “A New Regime For International Independent Guarantees And Stand-by Letters of Credit:The UNCITRAL 
Draft Convention on Guaranty Letters“ – Author of article Eric E. Bergsten, Professor of Pace University, The 
International Lawyer, 1993– Winter, page 866.
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„დამოუკიდებელი საგარანტიო ვალდებულება, როგორც ნიუ იორკის 1995 წლის კონვენციის მომზადების საფუძველი“

და სარეზერვო აკრედიტივი განცალკევებულად უნდა მოწესრიგებულიყო, როგორც 
კონვენციის პარალელური თანაბარმნიშვნელოვანი ნაწილები. აღნიშნული პოზიციის 
UNCITRAL-ის სამუშაო ჯგუფში განხილვის შედეგად იქმნებოდა შთაბეჭდილება, რომ 
ეს ინიციატივა უარყოფილი იქნებოდა. მაგრამ აღნიშნულთან დაკავშირებით შეერთე-
ბული შტატების წარმომადგენლობა მაინც ოპტიმისტურად იყო განწყობილი.52 

სამუშაო ჯგუფი ერთპიროვნულად შეთანხმდა სარეზერვო აკრედიტივის და საბან-
კო გარანტიის დამოუკიდებელი ხასიათის გამო დოკუმენტური აკრედიტივისაგან მათი 
განსხვავების ფაქტზე. სწორედ მხარეთა ავტონომიამ და უზრუნველყოფის დამოუკი-
დებლობამ გააერთიანა საერთაშორისო გადახდის საშუალებების ეს ორი ფინანსური 
ინსტრუმენტი. მოცემულ ძირითად საკითხებზე კონსესუსის მიღწევის ფაქტიდან გა-
მომდინარე გასაკვირია, რომ სამუშაო ჯგუფი ვერ შეთანხმა შემდეგ ერთობლივ სა-
ხელწოდებაზე – „Guarantee Letter”. ეს გარემოება ცალსახად ამერიკული წარმომად-
გენლობის განსხვავებული პოზიციის შედეგად მივიჩნიოთ, რადგან მათ არ სურდათ 
„Stand-by Letter of Credit”-ის სხვა სახელწოდებით მოხსენიება და თუნდაც იდენტური 
შინაარსის ინსტრუმენტში გაერთიანება. ეს ფაქტი მათ მიერ აღიქმებოდა ამერიკული 
მოთხოვნის უზრუნველყოფის პრაქტიკის შედეგების უგულველყოფად. ამის ნათელი 
დადასტურებაა რამოდენიმე წლის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების წარმო-
მადგენლობის პოზიციის კონვენციის სათაურის დონეზე გათვალისწინება და კონვენ-
ციის დუალიზმი. სწორედ აღნიშნულის შედეგია, რომ კონვენციის მიხედვით, დამო-
უკიდებელი გარანტია და სარეზერვო აკრედიტივი ერთმანეთისგან განსხვავებულია 
მხოლოდ სახელწოდებებით, მონაწილე მხარეების სახელებით და იმის მიხედვით, თუ 
რომელ სამართლებრივ სისტემაში გამოიყენება. ამავდროულად, მათ აერთიანებთ რა 
„მხარეთა ავტონომია“ და „საგარანტიო ვალდებულების დამოუკიდებლობა“, როგორც 
კონვენციის თანაბარი მნიშვნელობის ნაწილები სრულიად იდენტურად არიან მოწეს-
რიგებულნი. 

6. დასკვნა 

სწორედ საგარანტიო თანხის გადახდის ვალდებულების, როგორც მოთხოვნის უზ-
რუნველყოფის საშუალების ძირითადი ვალდებულებისაგან დამოუკიდებლობამ განა-
პირობა საბანკო გარანტიის დოკუმენტური აკრედიტივისაგან გამიჯვნა და მხარეთა 
ავტონომიაზე დაფუძვნებით, მისგან განსხვავებული რეგულირების აუცილებლობა. 
ასევე, საბანკო გარანტიის ფუნქციაზე პოზიციების სხვადასხვაობა გახდა გარანტიებ-
თან დაკავშირებული წესების უნიფიკაციის მიმართულებით UNCITRAL-ის და ICC-ის 
თანამშრომლობის შეწყვეტის მიზეზი. 

საერთაშორისო კომერციულ ურთიერთობებში საბანკო გარანტიის დამოუკიდე-
ბელი, უპირობოდ აღსასრულებელი უზრუნველყოფის საშუალებად ჩამოყალიბება 
განაპირობა დოკუმენტური აკრედიტივის, როგორც გარანტის ინტერესების დაცვა-
ზე ორიენტირებული გადახდის საშუალების ძვირადღირებული და მოთხოვნადი სა-
ქონლის მფლობელი ბენეფიციარებისათვის მიუღებლობის ფაქტმა. პრობლემას წარ-
მოადგენდა 1974 წლის N290 UCP-ით და მოგვიანებით 1978 წლის N325 URCG-ით 
გათვალისწინებული რეგულაციები. აღნიშნულ პერიოდში არსებული საერთაშორისო 

52 იხ. “A New Regime For International Independent Guarantees And Stand-by Letters of Credit:The UNCITRAL 
Draft Convention on Guaranty Letters“ – Author of article Eric E. Bergsten, Professor of Pace University, The 
International Lawyer, 1993– Winter, page 867.
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დავით ათაბეგაშვილი

პრაქტიკა თანდათანობით განსხვავებული გზით მიდიოდა და ცალსახად სცდებოდა 
ICC-ის უნიფიცირებული წესებით დადგენილ ფარგლებს. 

მოცემულმა განსხვევებებმა და მათი აღმოფხვრის აუცილებლობამ UNCITRAL-ის 
შემადგენლობაში განაპირობა საერთაშორისო მასშტაბის სამუშაოს დაწყება და შე-
საბამისი ჯგუფის შექმნა, სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენელი სათანადო კვა-
ლიფიკაციის მქონე სპეციალისტების მონაწილეობით. „მხარეთა ავტონომიის“ და 
„საგარანტიო ვალდებულების დამოუკიდებლობის“ წინა პლანზე დაყენების ამოცანა 
UNCITRAL-მა წარმატებით შეასრულა, რაც 1995 წელს „დამოუკიდებელი გარანტი-
ების და სარეზერვო აკრედიტივების შესახებ“ ნიუ იორკის კონვენციის მიღებაში გა-
მოიხატა. 

UNCITRAL-ის მიერ მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალების ძირითადი ვალდე-
ბულებისაგან დამოუკიდებლობაზე ხაზგასმამ ასევე განაპირობა ICC-ის მიერ 1992 
წელს მოთხოვნისთანავე შესასრულებელი გარანტიების შესახებ №458 უნიფიცირე-
ბული წესების მიღება. აღნიშნული ფაქტი ICC-ის მიერ საბანკო გარანტიის დამოუკი-
დებელ ხასიათთან დაკავშირებით UNCITRAL-ის შენიშვნების და დაფიქსირებული 
პოზიციის გაზიარებად უნდა მივიჩნიოთ. შედეგად, სამი წლის შემდეგ მიღებულმა 
კონვენციამ, რომელიც ვალდებულების დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით თითქ-
მის №458 უნიფიცირებული წესების იდენტურ ფორმულირებას ითვალისწინებდა, ვერ 
ჰპოვა ის განხორციელება, რა მასშტაბითაც მომზადდა და რა სამართლებრივი დატ-
ვირთვაც მას უნდა ჰქონოდა.

საგარანტიო ვალდებულების დამოუკიდებელმა ხასიათმა და მხარეთა მოქმედების 
ავტონომიამ გააერთიანა სარეზერვო აკრედიტივი და საბანკო გარანტია, როგორც 
იდენტური დანიშნულების მქონდე საერთაშორისო გადახდის საშუალებები. მაგრამ 
ბოლომდე გაერთიანება და კონვენციით მათი ერთი სახელწოდებით „,Guarantee 
Letter”-ით გათვალისწინება ვერ მოხერხდა UNCITRAL-ის სამუშაო ჯგუფში ევროპე-
ლი წარმომადგენლების და განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატების წარმო-
მადგენლების პოზიციების სხვადასხვაობის გამო. შედეგად, სახეზე გვაქვს დუალური 
ხასიათის ნიუ იორკის კონვენცია. კერძოდ, დამოუკიდებელი ფუნქციის გამო ერთი 
დოკუმენტით მოწესრიგებული, დანიშნულებით ზუსტად ერთმანეთის იდენტური, მაგ-
რამ სახელწოდებებით განსხვავებული ორი ფინანსური ინსტრუმენტი. აღნიშნული 
ფაქტი დასაწყისშივე დასტურდება კონვენციის სახელწოდებით – „დამოუკიდებელი 
გარანტიების და სარეზერვო აკრედიტივების შესახებ“.

გარანტიის დამოუკიდებელი ხასიათის გამოკვეთა კონვენციის შემუშავების უმთავ-
რეს საფუძველს წარმოადგენდა. საბანკო გარანტია დანიშნულებით ბენეფიციარების 
სამართლებრივი ინტერესების დაცვაზე ორიენტირებულ, უპირობოდ შესასრულე-
ბულ, ლიკვიდური ხასიათის მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებას წარმოადგენს. 
ეს ფინანსური ინსტრუმენტი გარანტის ან პრინციპალის სამართლებრივი ინტერესე-
ბის დაცვაზე რომ იყოს ორიენტირებული, დოკუმენტურ აკრედიტივთან მისი განს-
ხვავების საკითხი დღის წესრიგში არ დადგებოდა. შესაბამისად, UNCITRAL-ის და 
ICC-ის განსხვავებული სამართლებრივი პოზიციების გამო მისი ცალკე რეგულაციის 
საკითხის აუცილებლობაც არ გახდებოდა საჭირო და შესაბამისად, არც აღნიშნული 
ორგანიზაციების თანამშრომლობა არ დასრულდებოდა.

1978 წლის №325 უნიფიცირებული წესების მიღება ICC-ის მიმართ პირდაპირი 
შედეგია UNCITRAL-ის მოწოდების, შეემუშავებინა უნიფიცირებული წესები გარან-
ტიებთან დაკავშირებით. შესაბამისად, საგარანტიო ვალდებულების ძირითადი ვალ-
დებულებისაგან დამოუკიდებლობაზე ხაზგასმა მთავარი ფაქტორი რომ არ ყოფილი-
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„დამოუკიდებელი საგარანტიო ვალდებულება, როგორც ნიუ იორკის 1995 წლის კონვენციის მომზადების საფუძველი“

ყო, UCP-საგან განსხვავებული უნიფიცირებული წესების შეუშავება და სპეციალური 
რეგულირება არ გახდებოდა აუცილებელი. შედეგად, არ მოხდებოდა ICC-ის მიერ 
№325, №458 და №758 უნიფიცირებული წესების, ხოლო UNCITRAL-ის მიერ კონვენ-
ციის შემუშავება, რადგან ICC-ის 1974 წლის №290 UCP და მისი შემდგომი ვერსიები 
სრულიად საკმარისი იქნებოდა, როგორც დოკუმენტური აკრედიტივების, ასევე საგა-
რანტიო ურთიერთობების ერთდროულად და სათანადოდ მოწესრიგებისათვის. 
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 ნანა ამისულაშვილი1

ფიზიკური პირების მიერ გადახდისუუნარობის 
რეჟიმის არაკეთილსინდისერად გამოყენების 

დამაბრკოლებელი მექანიზმები

1. შესავალი

ფიზიკური პირის გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება მოვალეს აძლევს ახალი 
ცხოვრების დაწყების შანსს. გადახდისუუნარობის სისტემა მჭიდრო კავშირშია ეკონო-
მიკის განვითარებასთან. ფიზიკური პირების გადახდისუუნარობის ეფექტური რეჟიმი 
არის გამოსავალი გადახდისუუნარო პირებისთვის და, ამასთანავე, ემსახურება ქვეყნის 
ეკონომიკურ განვითარებას.2 თუმცა ისეთ საზოგადოებაში, სადაც ჯერ არ ყოფილა ფი-
ზიკური პირების გადახდისუუნაროდ აღიარების გამოცდილება, ჩნდება უამრავი კითხ-
ვა: რატომ იმსახურებს მოვალე ახალ შანსს? ხომ არ იჩაგრებიან კრედიტორები მოვა-
ლისთვის „ხელის დაფარებით“? რამდენად შეიძლება იყოს დაცული ბალანსი მოვალისა 
და კრედიტორის უფლებებს შორის? 

2008 წლის გლობალურმა ფინანსურმა კრიზისმა გამოავლინა განსხვავებული სურათი: 
ბევრ ქვეყანაში, სადაც კრიზისის შედეგი უფრო თვალსაჩინო იყო, კრიზისი წარმოიშვა 
ფინანსურ სექტორში და გავლენა იქონია ბიზნესზეც და ფიზიკურ პირებზეც. კრიზისმა, 
ასევე, პირველად ისტორიაში ნათლად გამოკვეთა ურთიერთდამოკიდებულება ფიზიკური 
პირების დავალიანებებსა და სისტემურ კრიზისს შორის – აშკარა გახდა კავშირი ბიზნეს-
სა და ფიზიკურ პირებზე ულიმიტოდ სესხის გაცემასა და მაკროეკონომიკურ ფინანსურ 
სტაბილურობას შორის. გლობალური ფინანსური კრიზისის ანალიზმა დაადასტურა, რომ 
ფიზიკური პირების დაგროვილი დავალიანებების მოსაგვარებლად საჭირო მექანიზმების 
ნაკლებობას შეიძლება სერიოზული სოციალური და ეკონომიკური გამოძახილი მოჰყვეს.3

ვალებისგან განტვირთვა არამარტო ათავისუფლებს მოვალეს ძველი ფინანსური 
ვალდებულებებისგან, არამედ იცავს მას სამომავლო არახელსაყრელი შედეგისაგან. 
სწორედ ამიტომ, ვალებისგან განტვირთა მიიჩნევა მოვალისათვის ახალი ფინანსური 
საწყისისთვის შანსის მიცემად.4

1 „ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის“ სამართლის სკოლის დოქტორანტი.
2 The Role of Personal Insolvency Law in Economic Development An Introduction to the World Bank Report on 

theTreatment of the Insolvency of Natural Persons, p.111.(JOSÉ M. GARRIDOCissé, Hassane, N. R. Madhava 
Menon, Marie-Claire Cordonier Segger, and Vincent O. Nmehielle, eds. 2014. The World Bank Legal Review, 
Volume 5. Fostering Development through Opportunity, Inclusion, and Equity. DOI: 10.1596/978-1-4648-0037-5).

3 The Role of Personal Insolvency Law in Economic Development An Introduction to the World Bank Report 
on theTreatment of the Insolvency of Natural Persons, p.113 (JOSÉ M. GARRIDOCissé, Hassane, N. 
R. Madhava Menon, Marie-Claire Cordonier Segger, and Vincent O. Nmehielle, eds. 2014. The World 
Bank Legal Review, Volume 5. Fostering Development through Opportunity, Inclusion, and Equity. DOI: 
10.1596/978-1-4648-0037-5, ).

4 Jackson, Thomas H., The logic and limits of bankrubtcy law, p225. BeardBooks, Washington D.C. 2001. 
(Originally published: Cambridge, Mass.: Harvard Universuty Press, 1986).
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ფიზიკური პირების მიერ გადახდისუუნარობის რეჟიმის არაკეთილსინდისერად გამოყენების დამაბრკოლებელი მექანიზმები

რა მდგომარეობაა ამ მხრივ საქართველოში? – კანონმდებლობა არ იცნობს ფიზიკუ-
რი პირების გადახდისუუნარობას. მართალია კანონში გათვალისწინებულია ინდივიდუ-
ალური მეწარმე როგორც მოვალე სუბიექტი,5 თუმცა პროცედურები მთლიანად მორ-
გებულია იურიდიული პირების თავისებურებებზე და ძალიან ძნელია მათი გამოყენება 
ინდივიდუალური მეწარმის შემთხვევაში.

დღეს საქართველოში სახეზეა იპოთეკური სესხების კრიზისი – ფიზიკური პირები 
სხვადასხვა საჭიროებისთვის იღებენ სესხს ბანკიდან ან ფიზიკური პირი გამსესხებ-
ლებიდან. შემდეგ ვადამოსული სესხის დასაფარად იღებენ სხვა სესხს გაუარესებული 
პირობებით. საბოლოოდ, მოვალეთა რეესტრში აღმოჩენის შემდეგ, მათი შემოსავალი 
რჩება მუდმივად, რითაც ზიანი ადგება სახელმწიფო ბიუჯეტს, ხელი ეშლება მეწარმე-
ობას, რადგან მეწარმე ახალ ბიზნესს ვეღარ იწყებს არსებული ვალების გამო.

თანამედროვე მსოფლიოს გამოცდილების და სტანდარტის გათვალისწინებით აუცი-
ლებელია გადახდისუუნარობის სისტემაში არსებობდეს ადგილი ფიზიკური პირებისთ-
ვის. თუმცა ამ თემაზე პროფესიულ წრეებში კამათისას ფიზიკური პირების გადახდისუ-
უნარობის მოწინააღმდეგეები ყველაზე ხშირად იშველიებენ არგუმენტს – თუ ფიზიკური 
პირებს მიეცემათ შესაძლებლობა გათავისუფლდნენ ვალებისგან, ეს წაახალისებს მათ 
მიერ უპასუხისმგებლო სესხების აღებას და ოპორტუნისტული დამოკიდებულების გა-
ჩენას. სკეპტიკოსთა აზრით ახალი რეგულაციები გამოიწვევს მასიურ გადახდისუუნა-
რობას და საბანკო-საფინანსო სექტორის კრიზისს.

რა შეიძლება კანონმა დაუპირისპიროს ამ არგუმენტს? წინამდებარე სტატიაში სწო-
რედ ის საკანონამდებლო მექანიზმები იქნება განხილული, რომელიც ადგენს თამაშის 
წესებს ფიზიკურ პირებისთვის და აღკვეთს მათ მიერ გადახდისუუნარობის არაკეთის-
ლინდისიერად, ბოროტად გამოყენების შესაძლებლობას. 

სტატიაში განხილული იქნება დამცავი საკანონმდებლო მექანიზმების რამდენიმე 
კატეგორია სხვა სამართლებრივი სისტემების მაგალითზე. სხვადასხვა რეგულაციები 
გაერთიანდება ამ ერთიანი ამოცანის ქვეშ. შესაძლოა ყველა მათგანი სტრუქტურულად 
იდენტური არ იყოს და პირველადი ფუნქციაც განსხვავებული ჰქონდეთ, თუმცა თითო-
ეული წარმოადგენს მოვალის შემაკავებელ მექანიზმს კანონის არაკეთისლინდისიერად 
გამოყენების აღსაკვეთად და სწორედ ამით არის საინტერესო. წინამდებარე სტატიაში 
განხილულ იქნება: ა) ვალდებულებები, რომელთაგან გათავისუფლება არ ხდება; ბ) 
სიღარიბის ტესტი და საგამონაკლისო ქონების მკაცრი რეგულაციები; გ) საქმის წა-
მოწყების გართულებული პროცედურები; დ) მოვალის არაკეთილსინდისიერი ქცევის 
საპასუხო სასჯელები.

სხვადასხვა ქვეყნების მიდგომისა და გამოცდილების გაანალიზების შემდეგ მოხდება 
მათი ვირტუალური ინტეგრირება საქართველოს კანონმდებლობაში და ქართული რე-
ალობისადმი თავსებადობის შეფასება.

2. ვალდებულებები, რომელთაგანაც  
გათავისუფლება არ ხდება

გადახდისუუნარობის პროცესში ფიზიკური პირებისთვის საბოლოო შედეგი არის 
დარჩენილი ვალდებულებებისგან გათავისუფლება. „ვალდებულებებისაგან გათავი-
სუფლება არის კანონის ძალით მოვალისთვის იმ ვალდებულებების პატიება, რომლის 

5 საქართველოს კანონი გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ, მუხლი 2(2), <https://matsne.gov.ge/
ka/document/view/23572>.
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ნანა ამისულაშვილი

გადახდაც ვერ მოხერხდა გაკოტრების6 პროცესში. ვალებისგან გათავისუფლება არის 
გაკოტრების სამართლის ახალი საწყისის (fresh start) პოლიტიკისერთ-ერთი უმნიშვ-
ნელოვანესი გამოვლინება.“7

კანონით შეიძლება დადგენილი იყოს ვალდებულებები, რომელთაგან გათავისუფლება 
არ მოხდება არც ერთ შემთხვევაში. „ახალი საწყისის პოლიტიკა დაბალანსებული უნდა 
იყოს სხვა საჯარო პოლიტიკათა კონტექსტთან მიმართებაში. რაც გულისხმობს მოვა-
ლის ვალებისგან გათავისუფლების უფლებაზე გარკვეული შეზღუდვების და დათქმების 
დაწესებას.“8ამ მოვლენას იცნობს სხვადასხვა ქვეყნის სამართლებრივი სისტემები.

2.1. აშშ-ს გაკოტრების კოდექსი ითვალისწინებს ვალდებულებების რამდენიმე 
ტიპს, რომლისგანაც არ ხდება მოვალის გათავისუფლება:

(a). უპირატესი საგადასახადო ვალდებულებები – საგადასახადო დაბრუნებები, 
რომლებიც მიღებულია დეკლარაციის წარუდგენლობის, გვიან დეკლარირე-
ბის ან თაღლითური ქმედების საფუძველზე. 9

(b). ვალდებულებები, რომლებიც წარმოიშვა თაღლითური ქმედებების შედეგად 
– ასეთი შეიძლება იყოს:
•	 ფულის, ქონების, სერვისის, სესხის მოპოვება ან განახლება არასწორი 

ინფორმაციის მიწოდებით ან თაღლითურად;10

•	 მოვალის მიერ გაკოტრების დაწყებაზე განაცხადის შეტანამდე ან შეტა-
ნიდან მალევე მოვალის მიერ დამატებითი ვალდებულებების აღება, რაც 
შეიძლება ჩაითვალოს ასევე თაღლითურ ქმედებად;11

•	 ფულის, ქონების, სერვისის, სესხის თაობაზე წერილობითი არასწორი ინ-
ფორმაციის მიწოდების გზით;12

(c). ვალდებულებები, რომელთა შესახებაც მოვალემ არ წარმოადგინა გაკოტრე-
ბის პროცესში ინფორმაცია და არ გაითვალისწინა გადასახდელ ვალდებულე-
ბათა ცხრილში13 – ეს ნორმა იცავს კრედიტორს, რომელმაც არ მიიღო შეტ-
ყობინება მოვალის გადახდისუუნარობის დაწყების შესახებ და შედეგად არ 
მიეცა საშუალება წარედგინა მოთხოვნასთან დაკავშირებული პრეტენზია.14 
თავის მხრივ ნორმა არის მოტივაცია მოვალისთვის, რათა გულისხმიერებით 
მოეკიდოს ვალდებულებების შესახებ ინფორმაციის წარდგენას და უზრუნ-
ველყოს ყველა კრედიტორის აღრიცხვა.

6 ტერმინები „გადახდისუუნარობა“ (ინგ. Insolvency) და „გაკოტრება“ ინგ. Bankruptcy) სხვადასხვა ქვეყა-
ნაში განსხვავებულად გამოიყენება, მაგალითად საქართველოს კანონმდებლობით გადახდისუუნარობა 
მოიცავს გაკოტრებას და რეაბილიტაციას, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარ კანონს გა-
კოტრების კოდექსი ჰქვია და მასში შედის რესტრუქტურიზაციის პროცედურებიც. წინამდებარე ნაშორ-
მში გადახდისუუნარობა და გაკოტრება გამოყენებეული იქნება ზოგადად ამ სისტემის საკანონმდებლო 
ნორმათა ერთობლიობის აღსანიშნავად და მხოლოდ კონკრეტული ქვეყნების მაგალითზე მსჯელობისას 
დაზუსტდება ამ ქვეყნისათვის დამახასიათებელი ტერმინით. ავტ. შენ.

7 Brian A. Blum, Bankruptcy and Debtor/Creditor, p.519, 4th edition, Aspen Publisher 2006.
8 Brian A. Blum, Bankruptcy and Debtor/Creditor, p.519, 4th edition, Aspen Publisher 2006.
9 Eugene R. Wedoff, Major Consumer Bankruptcy Effects of BAPCPA, p. 62, 2007 University of Illinois Law 

Review 31 2007.
10 Brian A. Blum, Bankruptcy and Debtor/Creditor, p.528, 4th edition, Aspen Publisher 2006.
11 Brian A. Blum, Bankruptcy and Debtor/Creditor, p.529, 4th edition, Aspen Publisher 2006.
12 Brian A. Blum, Bankruptcy and Debtor/Creditor, p.530, 4th edition, Aspen Publisher 2006.
13 11 U.S.C. § 523 (a) (3), <http://uscode.house.gov/download/download.shtml> (01.06.2016).
14 Brian A. Blum, Bankruptcy and Debtor/Creditor, p.531, 4th edition, Aspen Publisher 2006.
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(d). ფიდუციური პასუხისმგებლობის ფარგლებში მოქმედებისას თაღლითური 
ან არაკეთილსინდისიერი ქმედებები, ან ზოგადი პასუხისმგებლობის ფარ-
გლებში მითვისების ან ქურდობის შედეგად წარმოშობილი ვალდებულე - 
ბები.15

(e). საოჯახო სამართლებრივი ურთიერთობიდან წარმოშობილი ვალდებულე-
ბები, როგორიცაა ალიმენტი, დახმარება, განქორწინებიდან გამომდინარე 
ვა ლ დებულებები.16

(f). სხვისი ქონებისვთის განზრახ ზიანის მიყენებით წარმოშობილი 
ვალდებულება.17

(g). სახელმწიფოს მხრიდან დაკისრებული ჯარიმები.18

(h). საგანმანათლებლო სესხები და სხვა ამ ტიპის სარგებელი.19

(i). ალკოჰოლური ან ნარკოტიკული საშუალებების ზემოქმედების ქვეშ სატრან-
სპორტო საშუალების მართვიდან წარმოშობილი ვალდებულებები.20

(j). ვალდებულებები, რომელთაგან გათავისუფლება არ მოხდა წინამორბედი 
გაკოტრების პროცესში.21

გარდა ამისა, აშშ-ს გაკოტრების კოდექსით, თუ მოვალე იღებს სესხს, რათა დაფა-
როს ვალები, რომელთაგან განთავისუფლება არ ხდება, მაშინ ასეთი სასესხო ურთიერ-
თობისგან წარმოშობილი ვალიც იმ ვალის კატეგორიაში კვალიფიცირდება, რომლისგა-
ნაც არ ათავისუფლებენ.22

საინტერესოა, ასევე, აშშ-ს გაკოტრების კოდექსის მიდგომა კრედიტოთა ქცევასთან 
დაკავშირებით – იმ შემთხვევაში თუ კრედიტორი იშუამდგომლებს მოვალისთვის ვა-
ლისგან გათავისუფლებაზე უარის თქმის მოთხოვნით23 და სასამართლო აღმოაჩენს, 
რომ შუამდგომლობას არ ჰქონდა სამართლებრივი საფუძველი, კრედიტორს ეკისრება 
ჯარიმა შუამდგომლობის საფუძველზე განხორციელებულ წარმოებაში სასამართლო 
ხარჯისა და მოვალის ადვოკატის მომსახურების საფასურის ანაზღაურების სახით.24 ეს 
რეგულაცია აიძულებს კრედიტორს გამოიჩინოს სიფრთხილე შუამდგომლობების დაყე-
ნებისას. 

2.2. გერმანიის გადახდისუუნარობის კოდექსი ითვალისწინებს მოვალისთვის 
დარჩენილი ვალდებულებებისგან გათავისუფლებაზე უარის თქმას შემდეგ 
ვალდებულებებთან დაკავშირებით:

(a). სისხლის სამართლის დანაშაულის საფუძველზე წარმოშობილი ვალდებულე-
ბები.

(b). გადახდისუუნარობის მოთხოვნამდე სამი წლის განმავლობაში ეკონომიკურ 
მდგომარეობაზე განზრახ ან გაუფრთხილებლად არასწორი ან არასრული 

15 Brian A. Blum, Bankruptcy and Debtor/Creditor, p.532, 4th edition, Aspen Publisher 2006.
16 Brian A. Blum, Bankruptcy and Debtor/Creditor, p.533, 4th edition, Aspen Publisher 2006.
17 Brian A. Blum, Bankruptcy and Debtor/Creditor, p.533, 4th edition, Aspen Publisher 2006.
18 Brian A. Blum, Bankruptcy and Debtor/Creditor, p.534, 4th edition, Aspen Publisher 2006.
19 Brian A. Blum, Bankruptcy and Debtor/Creditor, p.534, 4th edition, Aspen Publisher 2006
20 Brian A. Blum, Bankruptcy and Debtor/Creditor, p.535, 4th edition, Aspen Publisher 2006
21 Brian A. Blum, Bankruptcy and Debtor/Creditor, p.535, 4th edition, Aspen Publisher 2006
22 Brian A. Blum, Bankruptcy and Debtor/Creditor, p.527, 4th edition, Aspen Publisher 2006.
23 იგულისხმება ვალდებულება, რომლისგან გათავისუფლება არ ხდება და ამასთან დაკავშირებულია შუამდ-

გომლობა. ავტ.შენ.
24 Brian A. Blum, Bankruptcy and Debtor/Creditor, p.531, 4th edition, Aspen Publisher 2006.
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ნანა ამისულაშვილი

ინფორმაციის გაცემის საფუძველზე მიღებული სესხი, ან გრანტი/შეღავათი 
საჯარო ფონდებიდან.

(c). თუ მოვალემ გადახდისუუნარობის მიმართვამდე ათი წლის პერიოდში მი-
იღო ვალდებულებებისგან გათავისუფლება.

(d). მოვალის მიერ განზრახი ან გაუფრთხილებელი ქმედებით გადახდისუუნა-
რობის კოდექსით გათვალისწინებული ინფორმაციის მიწოდებისა და თანამ-
შრომლობისვალდებულების დარღვევა. 25

2.3. დიდი ბრიტანეთის 1986 წლის გადახდისუუნარობის აქტი ასევე მიუთითებს 
ფიზიკური პირების იმ ვალდებულებებზე, რომელთაგანაც არ თავისუფლდება 
გადახდისუუნარობის პროცესში, ესენია: 

1. ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება გამოწვეული საკანონმდებლო, სახელ-
შეკრულებო ან სხვა ვალდებულების დარღვევიდან ან პირის დაზიანებიდან.

2. საოჯახო ურთიერთობებიდან წარმოშობილი ვალდებულებები.26

აშკარაა, რომ ზემოთჩამოთვლილი ვალდებულებები ძირითადადდაკავშირებულია 
სოციალურპასუხისმგებლობასა და დანაშაულებრივ ქმედებებთან და არ ეხება კეთილ-
სინდისიერიბიზნესსაქმიანობიდან და სამომხმარებლო საჭიროებებიდან გამომდინარე 
ვალდებულებებს.

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, რთული იქნება შედარებითი ანალიზის 
გაკეთება, რადგან კანონი გადახდისუუნარობის შესახებ დარჩენილი ვალებისგან გა-
თავისუფლების ფენომენს საერთოდ არ იცნობს. ერთის მხრივ, მიუხედვად იმისა, რომ 
კანონი ინდივიდუალური მეწარმეებსა და ფიზიკური პირების ამხანაგობებსაც განიხი-
ლავს მოვალე სუბიექტებად, ის მაინც მთლიანად იურიდიულ პირებზეა მორგებული. 
მაგალითად, გაკოტრების დასასრულს სასამართლოს გამოაქვს განჩინება გაკოტრების 
საქმის წარმოების დასრულებისა და საწარმოს სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის 
გაუქმების შესახებ.27 იურიდიული პირის შემთხვევაში, ეს პირი წყვეტს არსებობას, მაგ-
რამ ინდივიდუალური მეწარმე ხომ ვერ შეწყვეტს არსებობას, ის აგრძელებს ცხოვრებას 
როგორც ფიზიკური პირი. რა მოსდის ინდივიდუალური მეწარმის გაკოტრების დასრუ-
ლების შემდეგ ფიზიკური პირის დარჩენილ ვალდებულებებს? ქართულ კანონს აკლია 
ჩანაწერი, რომ ქონების განაწილების შემდეგ დარჩენილი გადასახდელი ვალდებულებე-
ბი ქრება. თუ ჩავთვლით, რომ შესაძლებელია არსებული კანონის საფუძველზე სასამარ-
თლო პრაქტიკა განვითარდეს ისე, რომ გაკოტრების დამთავრების შემდეგ თავისთავად 
გაუქმებულად ჩაითვალოს ყველა დარჩენილი ვალდებულება, რადგან მათ ძალაში და-
ტოვებაზეც არ არის ნორმა კანონში. ასეთ შემთხვევაში უფრო ცუდი შედეგი დადგება 
_ გამონაკლისი ვალდებულებების შესახებ რეგულაციის არარსებობის გამო ყველა ტი-
პის ვალდებულება ერთიანად გაქრება. ამიტომ აუცილებელია კანონში არსებობდეს იმ 
ვალდებულებათა ჩამონათვალი, რომელთაგანაც არ გათავისუფლდება მოვალე. 

ამ ტიპის სისტემის ანალოგი არის სამოქალაქო კოდექსის მოთხოვნის უზრუნველ-
ყოფის საშუალებების თავში – „მოთხოვნა, რომლის უზრუნველყოფის საშუალებაც 
არის იპოთეკა, დაკმაყოფილებულად ითვლება იმ შემთხვევაშიც, როდესაც იპოთეკით 
დატვირთული უძრავი ნივთის რეალიზაციიდან ამონაგები თანხა საკმარისი არ არის 

25 German Insolvency Code, Section 290, “Insolvency and Restructuring in Germany – Yearbook 2012“ Editor: 
Dr. Eberhard Braun, p.116.

26 Insolvency Act 1986, 281, <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/45/contents> (01.06.2016).
27 საქართველოს კანონი გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ, მუხლი 42(3).
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იპოთეკით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის დასაფარავად, თუ კანონით ან მხარეთა შე-
თანხმებით სხვა რამ არ არის დადგენილი“.28 სწორედ აქ შეინიშნება ჩანასახი მოვალის 
დარჩენილი ვალდებულებისგან განთავისუფლებისა, თუმცა მხოლოდ კონკრეტულ სა-
მართლებრივ ინსტიტუტზეა მორგებული.29 არადა, საჭიროა გადახდისუუნარობის სა-
მართალში პოლიტიკურ და კონცეპტუალურ დონეზე მოწესრიგდეს კრედიტორ-დები-
ტორის ურთიერთობა, რაც შემდგომ ზოგადად ჰარმონიზებული უნდა იქნას მთლიან 
კანონდებლობაში. 

პოლიტიკის და ერთიანი კონცეფციის პრობლემა ქართულ კანონმდებლობაში სხვა 
საკითხებთან მიმართებაშიც წარმოიშვება. მაგალითისთვის,აშშ-ს გაკოტრების კო-
დექსს აქვს გამოკვეთილი და ჩამოყალიბეული ახალი საწყისის პოლიტიკა და მასთან 
შესაბამისობაში შემუშავებული კრედიტორის დაცვის მექანიზმები. ზემოთ აღინიშნა, 
რომ მოვალე არ გათავისუფლდება ვალდებულებებისგან, რომელთა შესახებაც მან არ 
წარმოადგინა გაკოტრების პროცესში ინფორმაცია და არ გაითვალისწინა გადასახდელ 
ვალდებულებათა ცხრილში. საწინააღდმდეგო სურათი გვაქვს ქართულ გადახდისუუნა-
რობის კანონმდებლობაში. „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქარ-
თველოს კანონის 16 (1) მუხლით,მოვალის მიერ სასამართლოში შეტანილი გადახდი-
სუუნარობის შესახებ განცხადება უნდა შეიცავდეს კრედიტორთა ნუსხას. კანონის 26 
(2) (თ) მუხლი კი მეურვეს ავალებს,დაადგინოს ყველა კრედიტორი და დაუყოვნებლივ 
შეატყობინოს მათ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ. კანონით 
არ არის განსაზღვრული პასუხისმგებლობა ამ მუხლების დარღვევისთვის. ხოლო ყვე-
ლაზე უარესი არის ის, რომ კრედიტორს ევალება წარადგინოს მოთხოვნა გადახდისუ-
უნარობის შესახებ განცხადების წარმოებაში მიღების თაობაზე სასამართლოს განჩი-
ნების გამოქვეყნებიდან 20 დღის განმავლობაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში მოთხოვნა 
დაგვიანებულად ჩაითვლება და გადაინაცვლებს ბოლო რიგში (კანონის 29 (1) მუხლი). 
20 დღიანი ვადის ათვლის დაწყება არ არის დაკავშირებული კრედიტორის მიერ შეტყო-
ბინების მიღების მომენტთან, რისგამოც სერიოზულად ზიანდება კრედიტორთა ინტე-
რესები. სიტუაციის გამოსასწორებლად, უპირველესად, უნდა ჩამოყალიბდეს მოვალის 
ვალდებულებებისგან გათავისუფლების პოლიტიკა და მასთან ერთადიმ ვალდებულებე-
ბის ჯგუფების განსაზღვრა, რომელისგანაც გათავისუფლება არ ხდება. ეს პროცესები 
თავისთავად დააყენებს საჭიროებას, რომ კრედიტორთა დაცვის სტანდარტი გაიზარ-
დოს და კანონში აღარ იყოს ისეთი მუხლები, რომელიც კრედიტორის შეუტყობინებლად 
გააუარესებს მის უფლებას. 

3. სიღარიბის ტესტი და საგამონაკლისო ქონება

ამერიკის შეერთებული შტატებში 1980-2005 წლებში ფიზიკური პირების გადახდი-
სუუნარობის მიმართვიანობა გაიზარდა ხუთჯერ, წელიწადში დაახლოებით 300 000 
მიმართიდან 1,5 მილიონ მიმართვამდე. 2000-იანი წლების დასაწყისში გაკოტრები-
სადმი მიმართვიანობის მაჩვენებელი უფრო მაღალი იყო, ვიდრე უმაღლესი კოლეჯის 

28 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 301(11 ).
29 ამასთან დაკავშირებით საინტერესოა ის ფაქტი, რომ გადახდისუუნარობის რეჟიმში იპოთეკის საგნისგან 

კრედიტორების დაკმაყოფილების პირობები იცვლება, კერძოდ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შე-
სახებ საქართველოს კანონის 41 (ბ) მუხლი ადგენს, რომ თუ აუქციონზე გასაყიდი დატვირთული ნივთის 
სყიდვის ფასი უზრუნველყოფილი კრედიტორის მოთხოვნაზე ნაკლებია, ასეთი კრედიტორი დაკმაყოფილდე-
ბა მხოლოდ ამ რეალიზაციით მიღებული თანხის მოცულობით, ხოლო დარჩენილი ვალი ჩაითვლება არაუზ-
რუნველყოფილ მოთხოვნებში.
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ნანა ამისულაშვილი

დამთავრების, განქორწნების ან კიბოს დიაგნოზის მაჩვენებელი. ბევრი გამოჩენილი 
ადამიანის მიერ მოხდა გაკოტრების წამოწყება, მათ შორის, ბოქსიორი მაიკ ტაისონი 
(2003), მსახიობები: კიმ ბესინგერი (1993), ბარტ რეინოლდსი (1995) და დები რე-
ინოლდსი (1997), მომღერლები: ანიტა ბრიანტი (2001), მერილ ჰაგარდი (1993), და 
უეინ ნიუტონი (1992) და, ასევე, ორი გუბერნატორი: ჯონ კონოლი ტეხასიდან (1986) 
და ჯეი ფაიფ სიმინგტონი არიზონადან (1995).30 გაკოტრების წამოწყება გამოჩენილი 
ადამიანების მიერ მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც გამოჩენილი ადამიანები 
იქცევენ საზოგადოების დიდი ყურადღებას და თავისთავად გზავნიან მესიჯს, რომ 
გაკოტრებულად თავის გამოცხადება სოციალურად მისაღებია და არ ატარებს რაიმე 
სტიგმას.31

თუმცა გაკოტრებისადმი მიმართვიანობის მაჩვენებლის სიდიდემ, თავის მხრივ, 
დღის წესრიგში დააყენა რეფორმის საჭიროება. 2005 წელს მიღებულ იქნა გაკოტრების 
ბოროტად გამოყენებისა და მომხმარებელთა დაცვის შესახებ აქტი – The Bankruptcy 
Abuse Prevention and Consumer Protection Act (BAPCPA – გამოითქმის როგორც 
«bap-cee-pah» მეორე მარცვალზე აქცენტით32). 2005 წლის რეფორმამ ბევრი სიახ-
ლე დანერგა ფილტრების თვალსაზრისით და გააძლიერა კრედიტორების ინტერესების 
დაცვა. აქედან ორი უმნიშვლოვანესი სიახლე იყო „სიღარიბის ტესტის“ დანერგვა და 
საგამონაკლისო ქონების რეგულაციების დახვეწა. პირველი ეხება მოვალის შემოსავ-
ლებს, მეორე კი – მის ქონებას. 

3.1. სიღარიბის ტესტი

2005 წლამდე განმცხადებლებს შეეძლოთ აერჩიათ მე-7 თავით გაკოტრება, რომლის 
მიხედვითაც, მათ უწევდათ გადახდა მხოლოდ სამეურვეო ქონებიდან, ან მე-13 თავის33 
პროცედურები, რა დროსაც გადახდებს აწარმოებდნენ შემოსავლებიდან.34 სამეურვეო 
ქონება, თავის მხრივ, შედგება მთელი ქონებისგან (არასაგამონაკლისო ანუ რისი გა-
ყიდვა ან განაწილებაც შეიძლება კრედიტორებზე), რაც გააჩნია გაკოტრების დაწყების 
მომენტისთვის, გარდა საგამონაკლისო ქონებისა (რაც არ ნაწილდება კრედიტორებზე, 
მაგ. საცხოვრებელი სახლი და საკარმიდამო ნაკვეთი).35 გამომდინარე იქედან, რომ მხო-
ლოდ იშვიათ განმცხადებლებს შეიძლება ჰქონოდათ არასაგამონაკლისო ქონება, ძირი-
თადად ხდებოდა მე-7 თავით გაკოტრების მოთხოვნა და მოვალეს არ უწევდა არაფრის 
გადახდა. გარდა ამისა 2005 წლამდე გაკოტრების კოდექსი არ ითხოვდა მოვალისგან 
გაკოტრების დაწყების შემდგომი შემოსავლებიდან კრედიტორებისთვის გადახდების 
გადახდას.

რეფორმამ გააძლიერა კრედიტორის ინტერესები და, ამჟამად, მოვალე ვალდებულია 
გადაუხადოს კრედიტორებს გადახდისუუნარობის დაწყებამდე წარმოშობილი მოთხოვ-
ნებისთვის, როგორც მანამდე არსებული ქონებისა და შემოსავლიდან, ისე გადახდისუ-

30 იხ.<www.angelfire.com/stars4/lists/bankruptcies.html> გამოჩენილი ადამინების ჩამონათვალი.
31 Michelle J. White, Bankruptcy: Past Puzzles, Recent Reforms, and the Mortgage Crisis (NBER Working 

Paper No. 14549, Dec. 2008).
32 Eugene R. Wedoff, Major Consumer Bankruptcy Effects of BAPCPA, p. 31, 2007 University of Illinois Law 

Review 31 2007.
33 იგულისხმება აშშ-ს გაკოტრების კოდექსის მე-7 თავი (ლიკვიდიაცია) და მე-13 თავი (რეგულარული შემოსავ-

ლის მქონე პირის ვალების კორექტირება). ავტ. შენ.
34 Michelle J. White, Bankruptcy: Past Puzzles, Recent Reforms, and the Mortgage Crisis (NBER Working 

Paper No. 14549, Dec. 2008).
35 Brian A. Blum, Bankruptcy and Debtor/Creditor, p.281, 295, 4th edition, Aspen Publisher 2006.
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ფიზიკური პირების მიერ გადახდისუუნარობის რეჟიმის არაკეთილსინდისერად გამოყენების დამაბრკოლებელი მექანიზმები

უნარობის შემდეგ წარმოშობილი ქონებისა და შემოსავლიდან.36 გადახდების პერიოდი 
გრძელდება სამიდან ხუთ წლამდე. 

ამასთან დაკავშირებით შემოღებულ იქნა „სიღარიბის ტესტი“, რომელიც ადგენს მა-
ღალშემოსავლიან მოვალეებს, რათა მათი სამომავლო შემოსავლის ნაწილით განხორ-
ციელდეს გადახდები.37 „სიღარიბის ტესტი“ არის მექანიზმი, რომელიც ხელს უშლის 
მოვალეს მე-7 თავის ბოროტად გამოყენებაში. 38

„სიღარიბის ტესტის“ იდეა კარგად არის გადმოცემული ამერიკის გაკოტრების კოდექ-
სის 707(b) პარაგრაფში: სასამართლოს, პირველი მოსმენის შემდეგ, თავისი ინიციატი-
ვით, მეურვის ან ნებისმიერი დაინტერესებული მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე, 
შეუძლია შეწყვიტოს ფიზიკური პირის მიერ მე-7 თავით დაწყებული საქმე ან მოვალის 
თანხმობით საქმე განაგრძოსმე-1139 ან მე-13 თავის პროცედურებით თუ მიიჩნევს, რომ 
მე-7 თავით სარგებლობა მოვალის მხრიდან იქნება კანონის ბოროტად გამოყენება. სასა-
მართლოს ივარაუდებს, რომ სახეზეა კანონის ბოროტად გამოყენება, თუ მოვალისთვი-
ური შემოსავალი აღემატება კოდექსით დადგენილ ოდენობებს (სიღარიბის ტესტი).40 ამით 
დგინდება საგამონაკლისო შემოსავალი (რაც არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ვალდებუ-
ლებების დასაფარად, რადგან საჭიროა მოვალის არსებობისათვის), ხოლო გამონაკლისს 
ზევით არსებული თანხა მიემართება კრედიტორების მოთხოვნების დასაფარად. შედეგად, 
მოვალეს აღარ შეუძლია მიმართოს მე-7 თავს, თუ მან გადალახა „სიღარიბის ტესტი“, რაც 
წარმოაჩენს, რომ მას შეუძლია, თუნდაც ნაწილობრივ, ვალების გადახდა.

3.2. საგამონაკლისო ქონების რეგულაციები 

საგამონაკლისო ქონების ინსტიტუტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ფიზიკური პირები-
სათვის და მოქმედებს გაკოტრების ყველა პროცედურისთვის.41 საგამონაკლისო ქონება 
გულისხმობს დადგენილი ღირებულების ზღვარს ქვემოთ არსებული ქონების ხელშე-
უხებლობას, ამ ქონებიდან არ შეიძლება კრედიტორთა დაკმაყოფილება. 

აშშ-ს გაკოტრების კოდექსით არ არის დადგენილი ერთიანი საგამონაკლისო ღირებუ-
ლება, არამედ ყველა შტატს აქვს განსხვავებული ზედა ზღვარი. სწორედ ამ განსხვავებე-
ბით ხდებოდა მანიპულირება ფიზიკური პირების მიერ. შტატში, სადაც საგამონაკლისო 
ქონების მაღალი ზედა ზღვარია დადგენილი, მოვალე გაკოტრების დაწყებამდე ყიდდა 
სამეურვეო ქონების ნაწილს და თანხას ინვესტირებას უკეთებდა სწორედ საგამონაკლი-
სო ქონებაში. ასევე, მოვალეს შეეძლო დაბალი ზედა ზღვრის არსებობის გამო იმ შტატ-
ში, სადაც ცხოვრობდა, გაეყიდა ქონება და გადმოეტანა უფრო „გულუხვ“ შტატში.42

BAPCPA-ს ცვლილებების შედეგად, სასამართლოს მიერ შეიძლება შემცირდეს 
საგამონაკლისო ქონების – საკარმიდამოს ღირებულება43, თუ მოვალემ გადახდი-

36 Michelle J. White, Bankruptcy: Past Puzzles, Recent Reforms, and the Mortgage Crisis (NBER Working 
Paper No. 14549, Dec. 2008).

37 Michelle J. White, Bankruptcy: Past Puzzles, Recent Reforms, and the Mortgage Crisis (NBER Working 
Paper No. 14549, Dec. 2008).

38 Eugene R. Wedoff, Major Consumer Bankruptcy Effects of BAPCPA, p. 46, 2007 University of Illinois Law 
Review 31 2007.

39 იგულისხმება აშშ-ს გაკოტრების კოდექსის მე-11 თავი (რეორგანიზაცია). ავტ. შენ.
40 11 U.S.C. § 707 (b).
41 11 U.S.C. § 522.
42 Brian A. Blum, Bankruptcy and Debtor/Creditor, p.298, 4th edition, Aspen Publisher 2006.
43 რაც იმას ნიშნავს რომ შემცრიდებული ღირებუყლების ოდენობა დამატებულ იქნება სამეურვეო ქონება-

ში, მაგალითად საცხოვრებელი სახლის გაყიდვის შემდეგ საგამონაკლისო ღირებულება დარჩება მოვალეს, 
ხოლო დანარჩენი თანხა წავა კრედიტორებთან. ავტ.შენ.
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ნანა ამისულაშვილი

სუუნარობის დაწყებამდე 10 წლის პერიოდში სამეურვეო ქონების ნაწილი გადმო-
იტანა საგამონაკლისო ქონების შემადგენლობაში იმ მიზნით, რომ დაემალა ქონება 
კრედიტორებისათვის.44

გარდა ამისა, მოვალის მიერ საკარმიდამო ქონებისთვის დამატებული ნებისმიერი 
ღირებულება 125 000 აშშ დოლარის ფარგლებში, მიუხედავად მოვალის განზრახვისა, 
ამოღებულ იქნება საგამონაკლისო ქონებიდან, თუ ღირებულების დამატება მოხდა გა-
კოტრების პროცედურის დაწყებამდე 1215 დღის პერიოდში, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ 
მოხდა არსებული ქონების გადმოტანა იმ შტატში მდებარე საცხოვრებელი სახლიდან, 
რომელიც არის ფერმერის მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი.45

ცვლილებების შედეგად გამკაცრებული რეგულაციების ფარგლებში მოვალეს აღარ 
ეძლევა საშუალება გადამალოს ქონება კრედიტორებისგან და ამ მიზნით გაკოტრები-
სადმი მიმართვაც აზრს კარგავს.

ქართული კანონმდებლობა იცნობს საგამონაკლისო ქონების ინსტიტუტს. სა-
მეურვეო ქონებაში შედის ქონება, რომელიც მოვალეს ეკუთვნის გადახდისუუნარო-
ბის საქმისწარმოების დაწყების მომენტისათვის, ასევე ამ მომენტიდან შეძენილი ან/
და წარმოებული (შექმნილი) ქონება, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ, 
იმ ნივთებისა და მოთხოვნების გამოკლებით, რომლებიც საქართველოს კანონმდებ-
ლობით იძულებით აღსრულებას არ ექვემდებარება. ასეთი შეიძლება იყოს პირადი 
მოხმარების ან საოჯახო ნივთები, რომლებიც აუცილებელია მოვალის ცხოვრებისა და 
საოჯახო მეურნეობისათვის; მოვალის, მისი ოჯახისა და მასთან ერთად მცხოვრები 
პირებისათვის ოთხი კვირის საკვები, საწვავი და სანათი საშუალებები, ან თუ დროის 
ამ მონაკვეთისათვის ამგვარი მარაგი არ არსებობს და მათი შეძენა სხვა გზით არ არის 
შესაძლებელი, მაშინ მათ შესაძენად საჭირო თანხა; პირებისათვის, რომლებიც შემოსა-
ვალს იღებენ თავიანთი ფიზიკური თუ გონებრივი შრომით ან სხვა საქმიანობით, ასეთი 
საქმიანობისათვის საჭირო ნივთები, სახელმწიფოს მიერ გაცემული მიზნობრივი დახ-
მარება. თუმცა ჩამონათვალი არ მოიცავს საკარმიდამო სახლს, როგორც ეს ამერიკის 
შეერთებულ შტატებშია. 

გამოდის,რომ ამ მხრივ, ქართული კანონმდელობა უფრო მეტად იცავს კრედიტოს, 
ვიდრე მოვალეს. თუმცა ასეთი მიდგომა საბოლოო ჯამში შეიძლება უფრო საზიანო 
იყოს სოციალური და ეკონომიკური თვალსაზრისით. 

საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური სტატისტიკით, მხოლოდ 2014 წლის 
აგვისტოდან 2016 წლის იანვრამდე ბანკებმა იპოთეკური სესხის სახით ფიზიკურ პი-
რებზე გასცეს 45 221 825.00 აშშ დოლარი. რაც შეეხება კერძო პირების მიერ გაცე-
მულ სესხებს, მათი აღრიცხვა არ ხდებადა, შესაბამისად, სტატისტიკა მიუწვდომელია. 
თუმცა, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეთა დიდი ნაწილს არ 
აქვს სათანადო შემოსავალი ბანკიდან შედარებით დაბალ პროცენტიანი სეხსხის მისა-
ღებად და იძულებულია არასაბანკო მაღალპროცენტიანი იპოთეკური სესხით ისარგებ-
ლოს, მაშინ ცხადია, რომ კერძო გამსესხებლების მიერ გაცემული სესხების მონაცემი 
უფრო დიდი ციფრი იქნება. ბოლო წლებში არსებულმა იპოთეკური სესხების კრიზისმა 
გამოავლინა გარკვეული ცვლილების აუცილებლობა. იპოთეკური სესხების კრიზისის 
შედეგად, უამრავი ადამიანი რჩება უსახკაროდ აღსრულების შედეგად.

საქართველოს მთავრობის მიერ იპოთეკური სესხების პრობლემის მოსაგვარებლად 
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში შეტანილ იქნა ცვლილება – სავალდებულო გახდა 
სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად დადებული 

44 11 U.S.C. § 522 (o).
45 11 U.S.C. § 522 (p).
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ფიზიკური პირების მიერ გადახდისუუნარობის რეჟიმის არაკეთილსინდისერად გამოყენების დამაბრკოლებელი მექანიზმები

იპოთეკის ხელშეკრულების დამოწმება სანოტარო წესით. იპოთეკის ხელშეკრულების 
დამოწმებისას ნოტარიუსი ვალდებულია, განუმარტოს ხელშეკრულების მხარეებს ის 
სამართლებრივი შედეგები, რომლებიც მოჰყვება მათ მიერ სესხისა და იპოთეკის ხელ-
შეკრულებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევას.46 უნდა აღინიშნოს, 
რომ მხოლოდ ეს მექანიზმი არსებულ პრობლემას ვერ მოაგვარებს, რადგან მხარეებ-
მა, როგორც წესი, იციან გადაუხდელი სესხის სამართლებრივი შედეგები. იპოთეკური 
სესხების კრიზისის გამომწვევი მიზეზი, ერთის მხრივ, შეიძლება იყოს მოქალაქეთა 
ოპორტუნისტული დამოკიდებულება სესხის ტვირთის დაძლევასთან დაკავშირებით, 
ხოლო, მეორეს მხრივ – კერძო გამსესხებლების მიერ სესხის გამარტივებული ხელ-
მისაწვდომობა (არ მოითხოვება მსესხებლის შემოსავლის დადასტურება და მხოლოდ 
უძრავი ქონების უზრუნველყოფით ხდება სესხის გაცემა). ამ საკითხს უკეთესად მოაგ-
ვარებდა გადახდისუუნარობის რეფორმა და ფიზიკური პირების გაკოტრების დაშვება. 
რეფორმით უნდა მოხდეს პირდაპირ გადახდისუუნარობის სისტემაში საგამონაკლისო 
ქონების ინსტიტუტის შემოღება საცხოვრებელი სახლის სახით ფიზიკურ პირებს შო-
რის წარმოშობილ სასესხო ურთიერთობებში. ეს, თავის მხრივ, გაართულებს კერძო 
გამსესხებლებისგან სესხის აღებას, მათ მოუწევთ უფრო მაღალი სტანდარტით იხელმ-
ძღვანელონ სესხის რისკების გათვალისწინებისას და მსესხებლის ქონებასთან ერთად 
ყურადღება მიაქციონ მის შემოსავალსაც. მართალია, ამით თავის თავად შემცირდება 
სესხის ბრუნვა, თუმცა ფიზიკურ პირებს შორის სესხი ისედაც ჩრდილოვანი ხასიათი-
საა და ბიუჯეტისთვის ცვლილებას ეს არ გამოიწვევს. გარდა ამისა, ქვეყანაში შემ-
ცირდება საცხოვრებელი სახლის გარეშე დარჩენილი ოჯახების რიცხვი, რაც ბევრად 
უფრო დიდი საზოგადოებრივი ინტერესია, ვიდრე ჩრდილოვანი სასესხო ურთიერთო-
ბების შენარჩუნება.

კიდევ ერთი დამატებითი სარგებელი, რაც ამ რეფორმას შეუძლია მოიტანოს, არის 
იპოთეკით დატვირთული საგნის მაქსიმალურად მაღალ ფასში გაყიდვა. ეს საკითხი 
იპოთეკური სესხების კრიზისის შემადგენელი ნაწილია. პრაქტიკაში ხშირად გვხვდება 
შემდეგი სქემა – კერძო გამსესხებელი გასცემს სესხს მხოლოდ უძრავი ქონების იპო-
თეკური უზრუნველყოფის საფუძველზე, მსესხებლის მიერ ვალდებულების დარღვევი-
დან მალევე გააქვს ქონება იძულებით აუქციონზე და საბაზრო ფასზე დაბალ ფასად 
ყიდულობს თავადვე, მიღებული თანხით იფარება სესხი, გამსესხებელი ნაყიდ უძრავ 
ქონებას ყიდის საბაზრო ფასით და გაცილებით სარფიანად, ხოლო მოვალე რჩება საც-
ხოვრებელი სახლის გარეშე. იპოთეკით დატვირთვისას საგამონაკლისო ქონების ზედა 
ზღვარის დაწესება აიძულებს გამსესხებლის არ გასცეს შეუსაბამოდ დიდი სესხი. ამ 
შემთხვევაში, მან უნდა გაითვალისწინოს ის მინიმუმი, რაც ქონების გაყიდვიდან ეკუთვ-
ნის მოვალეს და მხოლოდ დარჩენილი თანხიდან მოხდება მისი დაკმაყოფილება, ასევე 
ეს იქნება წამაქეზებელი გამსესხებლისთვის, რომ შეეცადოს რაც შეიძლება მაღალ ფა-
სად გაყიდოს ქონება. 

4. პროცედურების გართულება

BAPCPA-ს რეფორმით დანერგილ იქნა გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების გახს-
ნაზე მიმართვის გართულებული წესები.

46 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მუხლი 289 (11).



30

ნანა ამისულაშვილი

4.1 მიმართვიანობის სიხშირის სტანდარტი 

ხაზგასასმელია, რომ შემოღებულ იქნა ცხრილი იმის განსასაზღვრად, თუ პირს გა-
კოტრების კონკრეტული პროცედურის დასრულებიდან რამდენ ხანში შეუძლია მიმარ-
თოს გაკოტრების იგივე ან სხვა ტიპის პროცედურის წამოსაწყებად.47

ცხრილი არეგულირებს გაკოტრებისადმი მიმართვიანობის სიხშირეს. მოვალემ წი-
ნასწარ იცის, რომ თუ ბოროტად გამოიყენებს კანონს და უსაფუძვლო გაკოტრებას წა-
მოიწყებს, ასეთი პროცედურის ნამდვილი საჭიროების შემთხვევაში უკვე აღარ მიეცემა 
ანალოგიური შანსი გარკვეული დროის განმავლობაში. შესაბამისად, მოვალე გაუფრთ-
ხილდება ამ შესაძლებლობას და უმიზნოდარ გაფლანგავს.

ამ კუთხით, ქართულ კანონში არ გვაქვს მსგავსი რეგულაცია. რეაბილიტაციის შემ-
თხვევაში, არც იურდიული პირისათვის და არც ინდმეწარმისათვის არ არის დადგენილი 
შეზღუდვები შემდგომ მიმართვიანობაზე. რადგან შეზღუდვა არ არსებობს, გამოდის, 
რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება გაკეთდეს გადახდისუუნარობის ხელახალი მიმართვა. 
ერთადერთი ნორმა, რომელიც აწესრიგებს ვადების საკითხს, არის „გადახდისუუნა-
რობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მუხლი 33(4) – თუ მომ-
რიგებელმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების 
შეწყვეტის შესახებ, გადაწყვეტილების მიღებიდან 3 თვის განმავლობაში გადახდისუ-
უნარობის საქმის აღძვრა იმავე განმცხადებლის მიერ იმავე სუბიექტის მიმართ იმავე 
საფუძვლით დაუშვებელია. ამით კანონში შეინიშნება პრინციპის მიგნება – მოვალეს 
არ უნდა ეძლეოდეს საშუალება წარმოების დასრულების შემდეგ მალევე მიმართოს 
გადახდისუუნარობას. პრინციპი ემსახურება კრედიტორის ინტერესების დაცვას, რათა 
მოვალემ ყოველი აღსრულების წარმოების დაწყებისას არ გამოიყენოს გადახდისუუნა-
რობა აღსრულების შემაკავებლად და არ მოხდეს კრედიტორის მოთხოვნის დაკმაყო-
ფილების გაწელვა დროში. საჭიროა ამ პრინციპის ბოლომდე გააზრება ქართულ გა-
დახდისუუნარობის სისტემაში და განვრცობა სხვადასხვა რეგულაციებით ყველანაირი 
შემთხვევისთვის. 

4.2 წარსადგენი დოკუმენტაცია

BAPCPA-მდააწესა მთელი რიგი დოკუმენტების წარდგენის ვალდებულება ფიზიკუ-
რი პირებისთვის, რომელიც უნდა დაურთონ გაკოტრების პროცესში შეთავაზებულ გა-
დახდების ცხრილს:

•	 ადვოკატის მიერ გაცემული სერთიფიკატი ან ცნობა, რომელიც ადასტურებს, რომ 
მოვალემ მიიღოს იურიდიული კონსულტაცია გაკოტრებასთან დაკავშირებით, 
კერძოდ: მე-7, მე-11, მე-12 და მე-13 თავების მოკლე აღწერა, მათი ძირითადი 
მიზანი, სარგებელი, პროცედურებისთვის საჭირო ხარჯები. სერთიფიკატი, ასევე, 
უნდა ადასტურებდეს, რომ ა) მოვალემ მიიღო ინფორმაცია ქონების მოტყუებით 
გადამალვის ან ცრუ ინფორმაციისათვის დადგენილი ადმინისტრაციული და სის-
ხლის სამართლის პასუხისმგებლობის შესახებ და ბ) მოვალეს ეცნობა, რომ მის 
მიერ მიწოდებული ინფორმაცია შემოწმებული იქნება გენერალური პროკურორის 
სამსახურის მიერ. 48

47 იგულისხმება ამერიკის გაკოტრების კოდექსის მე-7 თავი (ლიკვიდიაცია), მე-11 თავი (რეორგანიზაცია) და 
მე-13 თავი (რეგულარული შემოსავლის მქონე პირის ვალების კორექტირება). ავტ. შენ.

48 11 U.S.C. § 542(b) (1).
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•	 გაკოტრების დაწყებამდე 60 დღის განმავლობაში მოვალის მიერ მიღებული ანაზ-
ღაურების დამადასტურრებელი დოკუმენტები დამსაქმებლისგან.49

•	 ცნობა თვიური საშუალო შემოსავლის შესახებ.50

•	 ცნობა გაკოტრების დაწყებამდე 12 თვის განმავლობაში გაზრდილი შემოსავლე-
ბის ან ხარჯების შესახებ და დასაბუთება.51

გარდა ამისა, მოვალემ უნდა მიაწოდოს მეურვეს და კრედიტორებს დოკუმენტაცია 
ფედერალური საშემოსავლო გადასახადის დაბრუნებების შესახებ,52 ან დაინტერესებუ-
ლი მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში სხვა ფედერალური გადასახადების დაბრუნებების 
შესახებ.53 ესეც დამატებითი ვალდებულებაა გაკოტრების წამოსაწყებად, რაც შემდ-
გომში, ასევე სასამართლოს მიერ იქნება გამოყენებული მოვალის მდგომარეობის შესა-
ფასებლად.

დოკუმენტების წარგდენის მოთხოვნა კიდევ ერთი ბარიერია არაკეთილსინდისი-
ერი მოვალისთვის. გაკოტრების აპლიკაცია არ უნდა იყოს იმდენად იოლი, რომ მცირე 
დროის დანახარჯით მიიღწეოდეს. 

ქართული გადახდისუუნარობის კანონის მიხედვით მოვალის მიერ სასამართლოში 
შეტანილი გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადება უნდა შეიცავდეს:

ა) მოვალისათვის ცნობილი ქონების ნუსხას, აგრეთვე მის საბანკო ანგარიშებზე არსე-
ბული თანხის ოდენობას, ამ ანგარიშების რეკვიზიტებისა და ბანკების მისამართების 
მითითებით;

ბ) უზრუნველყოფილ კრედიტორთა ნუსხას არსებული ვალდებულებების, უზრუნველ-
ყოფის საგნებისა და კრედიტორთა სახელების (სახელწოდებების) და მისამართების 
(საიდენტიფიკაციო ნომრების) მითითებით;

გ) მოვალისათვის ცნობილი დანარჩენი კრედიტორების ნუსხას არსებული ვალდებულე-
ბებისა და კრედიტორთა სახელების (სახელწოდებების) დამისამართების (საიდენტი-
ფიკაციო ნომრების) მითითებით;54

თავის მხრივ, მეურვეს ევალება მხოლოდ კრედიტორთა პირველ კრებამდე მო-
იძიოს მოვალის ქონება.55 კანონში არ არის გათვალისწინებული სამოქალაქო პასუ-
ხისმგებლობა ინფორმაციის არასრულად წარგენისთვის მოვალის ან მისი ადვოკატის 
მხრიდან; საუბარია მხოლოდ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაზე,56 თუმცა ეს 
მკვდარი ნორმაა და პრაქტიკაში არ მოქმედებს. კანონი არ ითვალისწინებს წინა პე-
რიოდის საბუღალტრო დოკუმენტაციის წარდგენას პირის ფინანსური მდგომარეობის 
და პასუხისმგებლობის შესასწავლად, რაც დაეხმარებოდა სასამართლოს მისი კეთილ-
სინდისიერების დადგენაში რიგ საკითხებთან მიმართებით (მაგალითად, გაუმართლე-
ბელი რისკით აღებული სესხის დასადგენად). სავარაუდოა, რომ ასეთი დეტალური 
რეგულირება გაართულებს გადახდისუუნარობის მექანიზმების არაკეთილსინდისიერ 
გამოყენებას. 

49 11 U.S.C. § 521(a)(1)(B).
50 იქვე.
51 იქვე.
52 11 U.S.C. § 521(e)(2)(A).
53 11 U.S.C. § 521(f)(1)-(2).
54 საქართველოს კანონი გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ, მუხლი 16(1).
55 იქვე 26 (2)(კ).
56 იქვე 24 (3).
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4.3 სპეციალური კურსები 

მოვალე ვალდებულია პროცედურების დაწყებიდან 180 დღის პერიოდში გაიაროს ინ-
დივიდუალური ან ჯგუფური ინსტრუქტაჟი ამერიკის შეერთებული შტატების მეურვის 
ან გაკოტრების ადმინისტრატორის მიერ დამტკიცებულ სესხების შესახებ სამრჩევლო 
სააგენტოში.57 მოვალე ამის შემდეგ სასამართლოს წარუდგენს მოწმობას ინსტრუქტა-
ჟის გავლის თაობაზე.58 წინააღმდეგ შემთხვევაში, სასამართლო არ დააკმაყოფილებს 
მოვალის მოთხოვნას შესაბამისი თავის მიხედვით. 

მოვალე, რომელმაც საქმე აღძრა გაკოტრების მე-7 ან მე-13 თავის მიხედვით, ვალ-
დებულია ასევე გაიაროს კურსი პერსონალური ფინანსური მენეჯმენტის შესახებ. 59

4.4 პროცესის ხარჯები 

მოვალისთვის გაიზარდა ადვოკატის ხარჯები. ადვოკატებს დაევალათ ახალი სა-
რეგისტრაციო მოთხოვნების შესრულება, ადვოკატი პასუხისმგებელია მოვალის მიერ 
წარგენილი ინფორმაციის სისწორეზე. ამ ცვლილებებმა გამოიწვია, სწორედ, ადვოკა-
ტის მომსახურების საფასურის გაზრდა.60

ხარჯებთან არის დაკავშირებული მოვალის მიერ კრედიტორისათვის შეტყობინების 
გაგზავნის წესის გამკაცრებაც. ამით ხდება ასევე კრედიტორების ინტერესების დაცვა 
„რათა უზრუნველყოფილ იყოს ყველა კრედიტორის ინფორმირებულობა და ჩართულო-
ბა პროცესში.“61

BAPCPA-ს მიერ დანერგილი ცვლილებების ანალიზით ცხადი ხდება, თუ რამდენად 
კომპლექსურად შეიძლება მიდგომა გადახდისუუნარობის წამოწყებასა თუ პროცესში, 
რათა სისტემა იყოს სამართლიანი კრედიტორისთვის, ხოლო მოვალეს არ წარმოეშვას 
მოტივაცია ბოროტად გამოიყენოს კანონი. 

5. მოვალისთვის დადგენილი აკრძალვები

ზოგიერთი ქვეყნის გადახდისუუნარობის სიტემაში მიღებულია „შემარცხვენელი“ 
სასჯელების დაკისრება მოვალეზე.62 დიდი ბრიტანეთის კანონმდებლობაში ასეთი სას-
ჯელები ყველაზე უხვადაა წარმოდგენილი. 

დიდი ბრიტანეთის 1986 წლის გადახდისუუნარობის აქტის მიხედვით, სასამრთლოს 
შეუძლია დააკისროს მოვალეს გარკვეული შეზღუდვები გაკოტრების პროცესში ან მას 
შემდეგ. ბრძანების გამოცემის საფუძველი დაკავშირებულია გაკოტრების პროცესში 
მოვალის ქცევასთან. ამ მიზნით სასამართლო ითვალისწინებს შემდეგ გარემოებებს:

•	 მოვალის მიერ გადახდისუუნარობის დაწყებამდე ორი წლის პერიოდში ქონებრივი 
დანაკარგების შესახებ ჩანაწერების არასწორად წარმოებას;

•	 მეურვისთვის ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულების დარღვევას;
•	 გაუმართლებელი ვალდებულებების აღებას;

57 11 U.S.C. § 109 (h).
58 11 U.S.C. § 542(b).
59 11 U.S.C. § 109 (h).
60 Michelle J. White, Bankruptcy: Past Puzzles, Recent Reforms, and the Mortgage Crisis (NBER Working 

Paper No. 14549, Dec. 2008).
61 11 U.S.C. § 342 (g)(1).
62 Michelle J. White, Bankruptcy: Past Puzzles, Recent Reforms, and the Mortgage Crisis (NBER Working 

Paper No. 14549, Dec. 2008).
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ფიზიკური პირების მიერ გადახდისუუნარობის რეჟიმის არაკეთილსინდისერად გამოყენების დამაბრკოლებელი მექანიზმები

•	 კრედიტორებისათვის უპრატესობის მინიჭებას;
•	 გადამეტებულ საპენსიო გადახდებს;
•	 საქონლის მიუწოდებლობას მყიდველისთვის, რომელმაც ამ საქონლის ფასი გადა-

იხადა წინასწარ;
•	 საქმიანი ურთიერთობების წარმოებას გადახდისუუნარობის დაწყებამდე ან მას 

შემდეგ, როცა მოვალემ იცოდა ან უნდა სცოდნოდა, რომ ვერ შეძლებდა აღებული 
ვალდებულებების შესრულებას;

•	 სამეურვეო ქონების გადამალვას ან შემცირებას;
•	 ნებისმიერი აზარტული, წინდაუხედავი ან რისკიანი საქმიანობის განხორციელე-

ბას ან არაგონივრულ მფლანგველობას, რამაც ხელი შეუწყო მის გადახდისუუნა-
რობას;

•	 დაუდევრობას საქმიან ურთიერთობებში;
•	 თაღლითურ ქმედებას;63

სასამართლომ, ასევე, შესაძლებელია გაითვალისწინოს მოვალე ბოლო ექვსი წლის 
პერიოდში იყო თუ არა გადახდისუუნარობის პროცესში ჩართული.64 გარემოებების შეს-
წავლის შემდეგ, საფუძვლის არსებობისას, სასამართლოს ბრძანებით მოვალეს ეკრძა-
ლება:

•	 კომპანიის დირექტორად დანიშვნა;
•	 პრაქტიკული პროფესიული საქმიანობის განხორციელება გადახდისუუნარობის 

პროცესში;
•	 გადახდისუუნარობის პროცესში ქონების მეურვედ დანიშვნა;
•	 500 ფუნტის ზემოთ სესხის აღება დამოუკიდებლად ან სხვა პირთან ერთად;
•	 საქმიან ურთიერთობებეში თავისი გადახდისუუნარობის არგამჟღავნება;
•	 თემთა პალატის წევრობა;
•	 ლორდთა პალატის წევრობა;
•	 ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოში თანამდებობაზე დანიშვნა;
•	 მერად ან საკრებულოს წევრად ყოფნა;
•	 სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის ორგანოში მუშაობა;
•	 ბავშვის აყვანის მხარდამჭერი მომსახურების ბიზნესის წარმოება;
•	 კომპანიის ადმინისტრირების მიზნით შექმნილი კრედიტორთა კომიტეტის წევრის 

წარმომადგენლობა;
•	 გაკოტრების პროცესში შექმნილი კრედიტორთა კომიტეტის წევრის წარმომად-

გენლობა;
•	 ბრიტანეთის სატრასპორტო პოლიციის თანამდებობის პირად დანიშვნა;65

მოვალის შეზღუდვები შესაძლებელია გაგრძელდეს ორიდან თხუთმეტ წლამდე.66 
ასეთი შეზღუდვების არსებობა მნიშვნელოვანი დამაბრკოლებელი მექანიზმი იქნება 
ფიზიკური პირების არაკეთილსინდისიერი ქცევისათვის. თუმცა გასათვალისწინებელია 
ქართული რეალობა და სოციალური ურთიერთობები, რათა სწორი მიდგომა იქნეს შე-
მუშავებული და აკრძალვამ ეფექტურად იმუშავოს.

63 Insolvency Act 1986, Schedule 4A (2)
64 Insolvency Act 1986, Schedule 4A (3).
65 EFFECTS OF A BANKRUPTCY RESTRICTIONS ORDER (“BRO”) – schedule bankruptcy restrictions july 

2009 – <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/ 340453/schedule 
bankruptcyrestrictionsjuly2009.pdf> (01.06.2016).

66 იქვე, Schedule 4A (4)(2).



34

ნანა ამისულაშვილი

6. დასკვნა 

ფიზიკური პირების გადახდისუუნარობის არსებობა სამართლებრივ სისტემაში მნიშ-
ვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკისთვის. როგორც საერთაშორისო გამოცდილებამ აჩვე-
ნა, როგორიც არ უნდა იყოს ამ პროცედურების დანერგვის თანმდევი სირთულეები, ეს 
პროცესი არის არა გამონაკლისი, არამედ თანამედროვე საზოგადოების განვითარების 
ლოგიკური პერსპექტივა და, საბოლოოდ, მისი დანერგვა გარდაუვალია. წინამდება-
რე ნაშრომში მოყვანილი მექანიზმების ანალიზმა ცხადყო, რომ გააზრებული სამართ-
ლებრივი ჩარჩოს ფარგლებში, ყოველთვის შეიძლება არსებულ გამოწვევას დაუპირის-
პირდეს შესაბამისი რეგულაცია. სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება კი, 
უფრო მეტად მოამზადებს ნიადაგს ქართული გადახდისუუნარობის სისტემაში ამ ახალი 
ეტაპის განხორციელებისათვის. 
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ნინო ბეგიაშვილი1

რისკის განაწილების  
ზოგადი პრინციპების მიმოხილვა

1. შესავალი

რისკის გადასვლა, რისკის განაწილების მარეგულირებელი ნორმების გაგებით, გულისხ-
მობს მოვალის ვალდებულებას განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრუ-
ლება, მიუხედავად იმისა, რომ კრედიტორი ხელშეკრულების საგნის შემთხვევითი განადგურე-
ბის ან დაზიანების გამო, სრულად ან ნაწილობრივ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი 
ვალდებულებებისაგან.2

არსებული მოსაზრებით, კრედიტორსა და მოვალეს შორის რისკის განაწილებისას მნიშვნელო-
ვან კრიტერიუმს უნდა წარმოადგენდეს ის, თუ რომელ მხარეს აქვს ნივთზე ზეგავლენის მოხდე-
ნის, მისი უფრო დაბალ ფასად დაზღვევის, შესაძლო ზიანის შეფასებისა და სადაზღვევო კომპანი-
ისაგან ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უკეთესი შესაძლებლობა. ეს შეფასება მნიშვნელოვანია 
მხარეთა შორის შესაძლო ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად რისკის განაწილების 
ეფექტიანი მოდელის შერჩევისათვის.3 ამ ფაქტორების გათვალისწინებით, სხვადასხვა სამართ-
ლებრივ სისტემაში არსებობს რისკის განაწილების სამი განსხვავებული პრინციპი.4

2. სახელშეკრულებო პრინციპი

რისკის განაწილების სახელშეკრულებო პრინციპი5, ნასყიდობის ხელშეკრულების 
მაგალითზე, გულისხმობს, რომ რისკი მყიდველზე გადადის ხელშეკრულების დადების 

1 „ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის“ სამართლის სკოლის დოქტორანტი.
2 შეად.: Hager G., Die Gefahrtragung beim Kauf, eine rechtsvergleichende Untersuchung, Alfred Metzner 

verlag, Frankfurt am Main, 1982, 35.
3 შეად.: Choi J.-S., Rechtsvergleichende Untersuchung der Gefahrtragungsregeln im anglo-amerikanisch-

en und im UN-Kaufrecht, Inaugural-Dissertation, Görich und Weiershäuser GmbH, Marburg, 1991, 9.
4 Zheng X., Risikoverteilung im Verhältnis der Vertragsstörung unter besonderer Berücksichtigung 

der Gefahrtragung beim Kuaf nach chinesischem Recht, deutschem Recht und UN-Kaufrecht, 
Dissertation, Göttingen, 1996, 3; ასევე, იხ.: Choi J.-S., Rechtsvergleichende Untersuchung der 
Gefahrtragungsregeln im anglo-amerikanischen und im UN-Kaufrecht, Inaugural-Dissertation, 
Görich und Weiershäuser GmbH, Marburg, 1991, 9. 

5 ლიტერატურაში მოიხსენიებენ ასევე, როგორც periculum est emptoris, რომელიც წარმოადგენს periculum 
est emptoris perfecta emption-ის შემოკლებულ ვარიანტს. Liebs D., Lateinische Rechtsregeln und 
Rechtssprichwörter, 7. Aufl., WGB Verl., Müchen, 2007; ასევე, იხ.: Ewert A.N., die Gefahrtragung beim Kauf-
vertrag, Eine rechtsvergleichende Studie des deutschen und englischen Rechts sowie des UN-Kaufrechts, 
Peter Lang, Europäischer Verl. der Wissenschaften, Frankfurt am Main, 2007, 5; Hager G., Die Gefahrtra-
gung beim Kauf, eine rechtsvergleichende Untersuchung, Alfred Metzner Verl., Frankfurt am Main, 1982, 38; 
Choi J.-S., Rechtsvergleichende Untersuchung der Gefahrtragungsregeln im anglo-amerikanischen und im 
UN-Kaufrecht, Inaugural-Dissertation, Görich und Weiershäuser GmbH, Marburg, 1991, 9.
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მომენტიდან,6 როდესაც მხარეებს შორის უკვე მიღწეულია შეთანხმება ყველა არსე-
ბით პირობაზე, მათ შორის, ნასყიდობის საგანსა და ფასზე.7 საგულისხმოა, რომ რომის 
სამართალში8 ეს პრინციპი მოქმედებდა საკუთრების უფლების გადაცემის ნორმების 
პარალელურად, რაც გულისხმობს, რომ ნასყიდობის ხელშეკრულებით წარმოიშობოდა 
მხოლოდ საკუთრების უფლების გადაცემის ვალდებულება, ხოლო მყიდველი საკუთ-
რების უფლებას მოიპოვებდა მისთვის ნივთის გადაცემით.9 შესაბამისად, სახელშეკ-
რულებო პრინციპის თანახმად, მყიდველი ხდებოდა ნივთის შემთხვევითი განადგურე-
ბის ან დაზიანების რისკის მატარებელი, მიუხედავად იმისა, რომ ნივთზე საკუთრების 
უფლება მასზე ჯერ არ იყო გადასული.10 დოქტრინაში არსებული მოსაზრებით, ამ 
მიდგომას ამართლებს ის გარემოება, რომ ნასყიდობის ხელშეკრულების დადების მო-
მენტიდან, მყიდველი აღიჭურვება კრედიტორის უფლებამოსილებებით ნასყიდობის 
საგანთან მიმართებით, ხოლო გამყიდველი კისრულობს მის წინაშე ვალდებულებებს 
მოვალის პოზიციიდან.11 

საგულისხმოა, რომ რომის სამართალში რისკის განაწილების სახელშეკრულებო 
პრინციპის თანახმად, ხელშეკრულების დადების შემდეგ, ნივთის შემთხვევითი განად-
გურებისას გამყიდველი თავისუფლდებოდა საკუთარი ვალდებულებებისაგან, რაც ვერ 
ახდენდა ზეგავლენას მყიდველის მხრიდან საპასუხო შესრულების ვალდებულებაზე,12 

6 Choi J.-S., Rechtsvergleichende Untersuchung der Gefahrtragungsregeln im anglo-amerikanischen und im 
UN-Kaufrecht, Inaugural-Dissertation, Görich und Weiershäuser GmbH, Marburg, 1991, 9.

7 Hager G., Die Gefahrtragung beim Kauf, eine rechtsvergleichende Untersuchung, Alfred Metzner Verl., 
Frankfurt am Main, 1982, 38; Zheng X., Risikoverteilung im Verhältnis der Vertragsstörung unter beson-
derer Berücksichtigung der Gefahrtragung beim Kuaf nach chinesischem Recht, deutschem Recht und 
UN-Kaufrecht, Dissertation, Göttingen, 1996, 3. იმ შემთხვევაში, თუ საგანი შემდგომში უნდა აწონილიყო, 
დაფასოებულიყო ან შექმნილიყო, რისკის გადასვლის მომენტი, სწორედ, ამ ქმედებებთან იქნებოდა 
დაკავშირებული. იხ.: Buckland W.W./McNair Arnold D., Roman Law & Common Law, Cambridge, At the uni-
versity press, 1952, 288; შეად.: Ewert A.N., die Gefahrtragung beim Kaufvertrag, Eine rechtsvergleichende 
Studie des deutschen und englischen Rechts sowie des UN-Kaufrechts, Peter Lang, Europäischer Verl. der 
Wissenschaften, Frankfurt am Main, 2007, 5. 

8 საგულისხმოა, რომ, სწორედ, რომის სამართლიდან გავრცელდა რისკის განაწილების სახელ-
შეკრულებო პრინციპი საერთო სამართალში. იხ.: Choi J.-S., Rechtsvergleichende Untersu-
chung der Gefahrtragungsregeln im anglo-amerikanischen und im UN-Kaufrecht, Inaugural-
Dissertation, Görich und Weiershäuser GmbH, Marburg, 1991, 9; Zheng X., Risikoverteilung 
im Verhältnis der Vertragsstörung unter besonderer Berücksichtigung der Gefahrtragung 
beim Kuaf nach chinesischem Recht, deutschem Recht und UN-Kaufrecht, Dissertation, Göt-
tingen, 1996, 3.

9 შეად.: Kaser M., Das Römisches Privatrecht, I Abschnitt, 2. Aufl., C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 
Müchen, 1971, §130; იხ. ასევე: Zheng X., Risikoverteilung im Verhältnis der Vertragsstörung unter beson-
derer Berücksichtigung der Gefahrtragung beim Kuaf nach chinesischem Recht, deutschem Recht und UN-
Kaufrecht, Dissertation, Göttingen, 1996, 3.

10 Zimmermann R., The law of obligations, Roman foundations of the civilian tradition, Juta Verl., Cape Town, 
2006, 271; იხ. ასევე: Choi J.-S., Rechtsvergleichende Untersuchung der Gefahrtragungsregeln im anglo-
amerikanischen und im UN-Kaufrecht, Inaugural-Dissertation, Görich und Weiershäuser GmbH, Marburg, 
1991, 9-10.

11 იქვე, 10.
12 საერთო სამართალში რისკის განაწილების სახელშეკრულებო პრინციპის საყოველთაო აღიარების მი-

უხედავად, საინტერესოა რისკის განაწილების საკითხზე სხვადასხვა თვალსაწიერიდან გამოთქმული 
მოსაზრებების გაანალიზება. ვეხტერის მსოფლმხედველობით, ნივთის შემთხვევით განადგურების ან 
დაზიანების რისკის მატარებელი მყიდველი უნდა ყოფილიყო, რადგან იგი გამყიდველის მხრიდან ვალ-
დებულების შესრულების შეუძლებლობას ვალდებულების შესრულებად თვლიდა. ამ ფიქციის დასასა-
ბუთებლად, ვეხტერი მიუთითებდა, რომ გამყიდველს „exceptio non adimpleti contractus”-ის შემთხ-
ვევაშიც, გააჩნდა ნასყიდობის ფასის გადახდის მოთხოვნა, რომლის რეალიზებისათვის მას მყიდველის 
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შესაბამისად, მყიდველს ეკისრებოდა ნასყიდობის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე 
საფასურის გადახდის ვალდებულება13, მიუხედავად იმისა, რომ ის ნივთის მესაკუთრე 
არ გამხდარა.14

აღნიშნული მსჯელობიდან ნათელია, რომ რისკის განაწილების სახელშეკრულებო 
პრინციპი ითვალისწინებდა მყიდველზე რისკის გადასვლის მაქსიმალურად დაჩქარე-
ბულ მოდელს.15 ამდენად, რომის სამართალში მყიდველის მდგომარეობის შესამსუბუ-
ქებლად მოქმედებდა შესაბამისი პასუხისმგებლობის პრინციპი16 გამყიდველისათვის, 
რომელიც ხელშეკრულების დადების შემდგომ, ნივთის მფლობელად რჩებოდა. კერ-
ძოდ, გამყიდველს ეკისრებოდა პასუხისმგებლობა ნივთის შემთხვევითი განადგურე-
ბის ან დაზიანებისათვის, თუ ეს გამოწვეული იყო ფორს-მაჟორული გარემოებით.17 
მოგვიანებით განისაზღვრა გამყიდველის პასუხისმგებლობლობის ალტერნატიული 
პრინციპი,18 რომლის თანახმად, გამყიდველი პასუხს აგებდა ნივთის შემთხვევითი გა-

წინაშე საკუთარი ვალდებულებები ან შესრულებული უნდა ჰქონოდა, ან – მზად უნდა ყოფილიყო მათ 
შესასრულებლად. ამასთან, თუ გამყიდველს ნივთის შემთხვევითი განადგურების გამო არ შეეძლო 
ვალდებულების შესრულება, „საქმე განიხილება ისე, თითქოს გამყიდველმა საკუთარი ვალდებულება 
შეასრულა“, შესაბამისად, მყიდველის მხრიდან საპასუხო ვალდებულების შესრულებაზე – ნასყიდობის 
საფასურის გადახდაზე, ამ ფაქტს ზეგავლენა არ უნდა მოეხდინა. Wächter C. G., Über die Frage: 
Wer hat bei Obligationen die Gefahr zu tragen? (Schluß), AcP, 15. Bd., H. 2 (1832), S. 194. <http://
www.jstor.org/stable/i40045459> [01.05.2016]. ვეხტერის მოსაზრებას ეწინააღმდეგებოდა იერინგი, 
რომელიც მიიჩნევდა, რომ განხილულ შემთხვევაში, გამყიდველის მხრიდან ვალდებულების შესრუ-
ლება იყო ნაკლის მქონე, ხოლო ნივთის შემთხვევითი განადგურება იწვევდა გამყიდველის მხრიდან 
ვალდებულების შესრულების გადავადებას. მხარეთა შორის რისკის განაწილებისათვის, იერინგი გა-
დამწყვეტად თვლიდა, სწორედ, იმას, თუ ვის უნდა დაკისრებოდა პასუხისმგებლობა ვალდებულების 
შესრულების გადავადებისათვის. იერინგის დასკვნით, ეს პასუხისმგებლობა მყიდველის მხარეს იყო, 
შესაბამისად, ნივთის შემთხვევით განადგურების ან დაზიანების რისკიც მყიდველს უნდა ეტარებინა. 
„Dem würde es entsprechen, wenn er, (…), es unterließe oder versäumte, die Sache sofort, wie er 
durfte, abholen zu lassen oder gar den Aufschub der Leistung zur Bedingung machte; nicht minder 
auch, wenn er, während der Verkäufer zur sofortigen Leistung im Stande war, es seinerseits zur 
Gegenleistung nicht war und dadurch jenen veranlasste, die Sache einstweilen noch in seinen Händen 
zu behalten.“ Ewert, A.N., die Gefahrtragung beim Kaufvertrag, Eine rechtsvergleichende Studie des 
deutschen und englischen Rechts sowie des UN-Kaufrechts, Peter Lang, Europäischer Verlag der 
Wissenschaften, Frankfurt am Main, 2007, 6-7. მეილანი მივიდა დასკვნამდე, რომ კლასიკურ რომის 
სამართალში მყიდველს ხელშეკრულების დადების მომენტიდან უნდა ეტარებინა ნივთის შემთხვევი-
თი დაზიანების რისკი, რადგან ითვლებოდა, რომ ნივთზე რეალური ბატონობა მასზე გადავიდა. რაც 
შეეხება, ნივთის შემთხვევით განადგურების რისკს, მეილანის აზრით, იგი დაკავშირებული იყო ნივთ-
ზე საკუთრების უფლებასთან. აქედან გამომდინარე, მყიდველზე ნივთის შემთხვევითი განადგურების 
რისკი უნდა გადასულიყო res mancipi-ის შემთხვევაში ხელშეკრულების დადების მომენტიდან, ხოლო 
rec nec mancipi-ის შემთხვევაში, – dies pretii solvendi-ის შემდგომ. ამ მოსაზრების შედეგად, პრაქტი-
კული თვალსაზრისით, მყიდველზე რისკის გადასვლის ყველაზე გავრცელებულ მომენტად ნასყიდობის 
ხელშეკრულების დადება იქცა. იხ.: Hager G., Die Gefahrtragung beim Kauf, eine rechtsvergleichende 
Untersuchung, Alfred Metzner Verl., Frankfurt am Main, 1982, 39.

13 Zheng X., Risikoverteilung im Verhältnis der Vertragsstörung unter besonderer Berücksichtigung 
der Gefahrtragung beim Kuaf nach chinesischem Recht, deutschem Recht und UN-Kaufrecht, 
Dissertation, Göttingen, 1996, 3.

14 Choi J.-S., Rechtsvergleichende Untersuchung der Gefahrtragungsregeln im anglo-amerikanischen und im 
UN-Kaufrecht, Inaugural-Dissertation, Görich und Weiershäuser GmbH, Marburg, 1991, 9-10.

15 Ewert A.N., die Gefahrtragung beim Kaufvertrag, Eine rechtsvergleichende Studie des deutschen und eng-
lischen Rechts sowie des UN-Kaufrechts, Peter Lang, Europäischer Verl. der Wissenschaften, Frankfurt am 
Main, 2007, 6.

16 Custodia.
17 Schmidt D., Teilung der Preisgefahr beim Versendungskauf, 1. Aufl., Nomos Universitätsschriften, Band 

726, Baden-Baden, 2011, 19-20. 
18 Diligentia boni patrisfamilias. 
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ნადგურების ან დაზიანებისათვის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს გამოწვეული იყო 
გამყიდველის მხრიდან ნივთის უყურადღებო მოვლა-პატრონობით.19 

დოქტრინაში გაურკვევლად რჩება, თუ რისკის განაწილების რომელი პრინციპი იყო რომის სა-
მართალში უპირატესად გამოყენებადი.20 პარალელურად, რისკის განაწილების სახელშეკრულებო 
პრინციპი, უმეტესად, კრიტიკული შეფასების საგანია, რაც განპირობებულია იმით, რომ, აღიარე-
ბული მოსაზრებით, იგი შეუსაბამობაშია ვალდებულებით სამართალში ორმხრივი ურთიერთობე-
ბის სამართლებრივ ლოგიკასთან; ამასთან, ნასყიდობის საგნის გაგზავნის მომენტისაგან განსხ-
ვავებით, ხშირ შემთხვევაში, რთულია ხელშეკრულების დადების მომენტის იდენტიფიცირება.21 

რისკის განაწილების სახელშეკრულებო პრინციპის კრიტიკის პარალელურად, დოქტ-
რინაში სადავოა ეს პრინციპი რომის სამართალის კუთვნილებაა, თუ იგი რომის სამარ-
თალში ბერძნული სამართლის გავლენით დამკვიდრდა.22 რისკის განაწილების სახელ-
შეკრულებო პრინციპის ბერძნული სამართლისადმი კუთვნილებასთან დაკავშირებული 
მოსაზრება განავითარა ჰეიმანმა23, ხოლო შემდეგ, მისი გავლენით ბეტიმ 24. საგულისხ-
მოა, რომ ბერძნული სამართლის მიხედვით, განსხვავებით რომის სამართლისაგან, ნას-
ყიდობა არის არა კონსენსუალური25, არამედ რეალური ხელშეკრულება. შესაბამისად, 
ბერძნული სამართლით, ხელშეკრულების დადებისათვის საკმარისი არ იყო მხარეთა შო-
რის დადგენილი ფორმით შეთანხმების მიღწევა – აუცილებელი იყო ასევე ერთი მხარის 
მიერ მეორესთვის ხელშეკრულების საგნის ფაქტობრივი გადაცემა და შეთანხმებული 
საფასურის გადახდა.26 შესაბამისად, ამ გზით დადებული ნასყიდობის ხელშეკრულების 
შედეგად, ნივთის შემთხვევითი განადგურების ან დაზიანების რისკი, ბუნებრივად, მყიდ-
ველზე გადადიოდა. რისკის განაწილების სახელშეკრულებო პრინციპის ლოგიკური კავ-
შირი ბერძნული ნასყიდობის, როგორც რეალური ხელშეკრულების ბუნებასთან, ქმნის 
ვარაუდის საფუძველს, რომ რისკის განაწილების სახელშეკრულებო პრინციპი რომის სა-
მართალში ბერძნული „რისკის განაწილების მოდელის“ ანალოგს უნდა წარმოადგენდეს.27 

19 „Im Justinianischen Zeitalter wurde die custodia Haftung dann in eine Haftung diligentia boni patrisfamilias 
umgewandelt. Der Verkäufer musste nur noch für Schäden einstehen, die durch seine unsorgfältige Be-
wachung der Ware verursacht wurden. Neben den Risiken der höheren Gewalt haftete der Käufer daher 
auch für Fälle niederer Gewalt.“ Ewert A.N., die Gefahrtragung beim Kaufvertrag, Eine rechtsvergleichende 
Studie des deutschen und englischen Rechts sowie des UN-Kaufrechts, Peter Lang, Europäischer Verl. der 
Wissenschaften, Frankfurt am Main, 2007, 6.

20 Schmidt D., Teilung der Preisgefahr beim Versendungskauf, 1. Aufl., Nomos Universitätsschriften, Band 
726, Baden-Baden, 2011, 36.

21 Choi J.-S., Rechtsvergleichende Untersuchung der Gefahrtragungsregeln im anglo-amerikanischen und im 
UN-Kaufrecht, Inaugural-Dissertation, Görich und Weiershäuser GmbH, Marburg, 1991, 10.

22 Hager G., Die Gefahrtragung beim Kauf, eine rechtsvergleichende Untersuchung, Alfred Metzner Verl., Frank-
furt am Main, 1982, 38; Ewert A.N., die Gefahrtragung beim Kaufvertrag, Eine rechtsvergleichende Studie des 
deutschen und englischen Rechts sowie des UN-Kaufrechts, Peter Lang, Europäischer Verl. der Wissenschaften, 
Frankfurt am Main, 2007, 5.

23 Ernst Haymann.
24 Emilio Betti.
25 იხ.: Kaser M., Das Römisches Privatrecht, I Abschnitt, 2. Aufl., C.H. Beck’sche Verlagsbuchhand-

lung, Müchen, 1971, §130.
26 Hager G., Die Gefahrtragung beim Kauf, eine rechtsvergleichende Untersuchung, Alfred Metzner Verl., 

Frankfurt am Main, 1982, 38; Buckland W.W./McNair Arnold D., Roman Law & Common Law, Cambridge, at 
the university press, 1952, 280, 281. 

27 Hager G., Die Gefahrtragung beim Kauf, eine rechtsvergleichende Untersuchung, Alfred Metzner Verl., Frankfurt 
am Main, 1982, 38-39; Buckland W.W./McNair Arnold D., Roman Law & Common Law, Cambridge, at the university 
press, 1952, 287; Ewert A.N., die Gefahrtragung beim Kaufvertrag, Eine rechtsvergleichende Studie des deutschen 
und englischen Rechts sowie des UN-Kaufrechts, Peter Lang, Europäischer Verl. der Wissenschaften, Frankfurt am 
Main, 2007, 5. 



39

რისკის განაწილების ზოგადი პრინციპების მიმოხილვა

ამ მსჯელობის თანმიმდევრულობის მიუხედავად, ხსენებულმა მოსაზრებამ დოქტრინა-
ში საერთო აღიარება ვერ ჰპოვა. მეცნიერთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ რისკის განაწილების 
სახელშეკრულებო პრინციპი საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპი უნდა ყოფილიყო.28 
ასევე, ხშირია დისკუსია რისკის განაწილების სხვა პრინციპების რომანული და ბერძნული 
სამართლისადმი კუთვნილებაზე.29 

აღსანიშნავია, რომ რომის სამართალში რისკის განაწილების სახელშეკრულებო 
პრინციპი გამოიყენებოდა მხოლოდ ინდივიდუალურად განსაზღვრული ნივთების ნას-
ყიდობის შემთხვევაში. ამდენად, დღის წესრიგში იდგა გარკვეული გადაწყვეტის მო-
ფიქრება გვაროვნული ნივთების ნასყიდობისათვის.30 პირველ ეტაპზე, განვითარდა 
ტოლის31 გამოყოფისა და ინდივიდუალიზაციის თეორია, რომლის თანახმად, რისკის 
გადასვლის წინაპირობას გვაროვნული ნივთის ნასყიდობის დროს წარმოადგენდა მისი 
ტრასფორმაცია ინდივიდუალური ნიშნით განსაზღვრულ ნივთად; ამისათვის, საჭირო 
იყო ნივთების სეგრეგაცია.32 კერძოდ, მყიდველს ისე უნდა მოეხდინა ნივთების გამო-
ყოფა, რომ გამყიდველს აღარ ჰქონოდა მათი გაერთიანების შესაძლებლობა.33 შემ-
დეგ ეტაპზე, განვითარდა იერინგის 34 მიწოდების თეორია, რომლის მიხედვით, მყიდ-
ველზე ნივთის შემთხვევითი განადგურების ან დაზიანების რისკი უნდა გადასულიყო 
ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად ნივთის მიწოდების მომენტიდან. სწორედ, 
აქედან განვითარდა ცნობილი ტერმინები: წაღების35, მიტანის36 და გაგზავნის37 ვალ-
დებულებების სახით.38

28 „Gegen Haymann haben insbesondere Seckel/Levy die Klassizität der Regel „periculum est emptoris“ 
verteidigt“. Hager G., Die Gefahrtragung beim Kauf, eine rechtsvergleichende Untersuchung, Alfred 
Metzner Verl., Frankfurt am Main, 1982, 39; ასევე, იხ: Ewert A.N., die Gefahrtragung beim Kaufvertrag, 
Eine rechtsvergleichende Studie des deutschen und englischen Rechts sowie des UN-Kaufrechts, Pe-
ter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, 2007, 6. 

29 დოქტრინაში, ასევე, სადავოა რისკის განაწილების საკუთრების პრინციპის რომის სამართალში ბერძ-
ნული სამართლის გავლენით დამკვიდრების საკითხი. „Notwithstanding this the Roman Law of the 
texts places the risk of accidental destruction on the buyer even before delivery, an exception to the 
general rule – res perit domino. This looks so odd that the view has been maintained that the rule 
is not really Roman but was adopted only in the later Empire, having been borrowed from Greek 
practice, in wich it was perfectly logical, since there the contract and the conveyance were the same 
thing: there was no consensual contract of sale, and the contract was completed only by delivery.“ 
Buckland W.W./McNair Arnold D., Roman Law & Common Law, Cambridge, at the university press, 
1952, 287-288.

30 Reinhardt W., Die Gefahrtragung beim Kauf, Schriften zum Bürgerlichen Recht, Band 205, Berlin: Duncker 
und Humblot, 1998, 22; Ewert, A.N., die Gefahrtragung beim Kaufvertrag, Eine rechtsvergleichende Studie 
des deutschen und englischen Rechts sowie des UN-Kaufrechts, Peter Lang, Europäischer Verlag der Wis-
senschaften, Frankfurt am Main, 2007, 8.

31 Heinrich Thöl.
32 Reinhardt W., Die Gefahrtragung beim Kauf, Schriften zum Bürgerlichen Recht, Band 205, Berlin: Duncker 

und Humblot, 1998, 23.
33 Ewert, A.N., die Gefahrtragung beim Kaufvertrag, Eine rechtsvergleichende Studie des deutschen und eng-

lischen Rechts sowie des UN-Kaufrechts, Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt 
am Main, 2007, 8.

34 Rudolf von Jhering.
35 Holschuld. 
36 Bringschuld. 
37 Schickschuld. 
38 Reinhardt W., Die Gefahrtragung beim Kauf, Schriften zum Bürgerlichen Recht, Band 205, Berlin: Duncker 

und Humblot, 1998, 23. ასევე, იხ.: Ewert, A.N., die Gefahrtragung beim Kaufvertrag, Eine rechtsvergleichende 
Studie des deutschen und englischen Rechts sowie des UN-Kaufrechts, Peter Lang, Europäischer Verlag 
der Wissenschaften, Frankfurt am Main, 2007, 8.
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ნინო ბეგიაშვილი

2. საკუთრების პრინციპი

რისკის განაწილების სახელშეკრულებო პრინციპი კრიტიკის ობიექტი იყო ბუნე-
ბითი სამართლის მიმდევრებისთვისაც. დოქტრინაში განსაკუთრებული ყურადღება 
ეთმობა გროციუსისა 39 და პუფენდორფის 40 მოსაზრებებს, რომლებიც რისკის განა-
წილების საკუთრების პრინციპს41 ავითარებენ. გროციუსის მიხედვით,42 საკუთრების 
პრინციპის შესაბამისად, გამყიდველს იმ დრომდე უნდა ეტარებინა ნივთის შემთხ-
ვევით განადგურების ან დაზიანების რისკი, სანამ მას გააჩნდა ნივთზე საკუთრების 
უფლება. ამდენად, მყიდველზე რისკის გადასვლა მისთვის საკუთრების უფლების გა-
დაცემასთან ერთად უნდა მომხდარიყო.43 საგულისხმოა, რომ გროციუსი საკუთრე-
ბის უფლების გადასვლას უკავშირებდა ხელშეკრულების დადების მომენტს, ამდენად, 
შედეგობრივი თვალსაზრისით, რთულია რისკის განაწილების სახელშეკრულებო და 
საკუთრების პრინციპებს შორის განსხვავების იდენტიფიცირება.44 

პუფენდორფმა, გროციუსისაგან განსხვავებით, განავითარა რისკის განაწილების რე-
გულაციები, რომლებიც საკუთრებასა და რისკს შორის კავშირის კონკრეტულ მაგალითებ-
ზე იყო ორიენტირებული. კაზუისტური მიდგომით, პუფენდორფმა მოახდინა სხვადასხვა 
შემთხვევების დიფერენციაცია; კერძოდ, იმ შემთხვევაში, თუ სახეზე იყო გამყიდველის 
მხრიდან ნივთის მიწოდების ვადის გადაცილება ან ნივთის შემთხვევითი განადგურება (ან 
დაზიანება) გამოწვეული იყო უშუალოდ ამ ნივთის მახასიათებლებიდან, რისკი გამყიდ-
ველს უნდა ეტარებინა; ხოლო თუ სახეზე იყო მყიდველის მხრიდან ვადის გადაცილება, 
მასვე დაეკისრებოდა ნივთის შემთხვევითი განადგურების ან დაზიანების რისკიც; ამას-
თან, თუ გამყიდველი მყიდველის თხოვნით ინახავდა ნივთს, მისი შემთხვევითი განადგუ-
რების ან დაზიანების რისკი უნდა დაკისრებოდა მყიდველს, როგორც ნივთის მესაკუთრეს, 
იმ ურთიერთობაში, სადაც გამყიდველი უკვე შემნახველს წარმოადგენდა.45

3. ტრადიციული პრინციპი

რისკის განაწილების სახელშეკრულებლო პრინციპის საწინააღმდეგოდ, ტრადიციული 
პრინციპის პრიმატზე მსჯელობისას აქტუალურია სუარესის46 მოსაზრებები,47 რომლის 

39 Hugo Grotius. 
40 Samuel von Pufendorf. 
41 ასევე, მოიხსენიებენ როგორც res perit domino, იგივე, casum sentit dominus. 
42 ნაშრომში „De Jure Belli Ac Pacis“ გროციუსი აღნიშნავს, რომ რისკი საკუთრების უფლების გადასვ-

ლამდე რჩება გამყიდველს. გაურკვეველია, რატომ უნდა ეკისრებოდეს რისკი მყიდველს ხელშეკრუ-
ლების დადებისთანავე, თუ გამყიდველს შესრულება ჯერ არ განუხორციელებია. იხ.: Ewert, A.N., die 
Gefahrtragung beim Kaufvertrag, Eine rechtsvergleichende Studie des deutschen und englischen 
Rechts sowie des UN-Kaufrechts, Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt 
am Main, 2007, 9. ასევე, იხ.: Hager G., Die Gefahrtragung beim Kauf, eine rechtsvergleichende 
Untersuchung, Alfred Metzner Verl., Frankfurt am Main, 1982, 40.

43 Hager G., Die Gefahrtragung beim Kauf, eine rechtsvergleichende Untersuchung, Alfred Metzner Verl., 
Frankfurt am Main, 1982, 39-40.

44 იქვე, 40.
45 Ewert, A.N., die Gefahrtragung beim Kaufvertrag, Eine rechtsvergleichende Studie des deutschen und 

englischen Rechts sowie des UN-Kaufrechts, Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, 
Frankfurt am Main, 2007, 9; იხ. ასევე: Hager G., Die Gefahrtragung beim Kauf, eine rechtsverglei-
chende Untersuchung, Alfred Metzner Verl., Frankfurt am Main, 1982, 40. 

46 Francisco Suárez.
47 Hager G., Die Gefahrtragung beim Kauf, eine rechtsvergleichende Untersuchung, Alfred Metzner Verl., 

Frankfurt am Main, 1982, 41.
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თანახმად, სახელშეკრულებო პრინციპი შეუსაბამო იყო ბუნებითი სამართლის ძირითად 
პრინციპსა48 და ორმხრივი ხელშეკრულების ბუნებასთან. ამასთან, იგი ეწინააღმდეგება სა-
მართლიანობის ზოგად განცდასაც, რადგან უშვებდა მყიდველის დატვირთვას ნივთის შემ-
თხვევითი განადგურების ან დაზიანების რისკით მაშინაც, როდესაც ნივთი მას მიღებული 
არ ჰქონდა და შესაბამისად, მასზე რეალური ზეგავლენის მოხდენა არ შეეძლო.49 

სუარესის მიდგომები საფუძვლად დაედო ზოგად პრუსიულ მიწის სამართალს და 
რისკის გადასვლა დაუკავშირდა მყიდველისათვის ნივთის გადაცემის მომენტს.50 სა-
გულისხმოა, რომ ნივთის გაგზავნით ნასყიდობისას, ზოგადი პრუსიული მიწის სამართ-
ლის ავტორები ავითარებდნენ ფიქციის თეორიას, რომლის თანახმად, განსაზღვრული 
პირისათვის ნივთის გადაცემა უთანაბრდებოდა მყიდველისათვის ნივთის გადაცემას; 
შესაბამისად, ამ მომენტთან იყო დაკავშირებული ნივთის ტრანსპორტირების რისკის 
მყიდველზე გადასვლა.51 მყიდველისათვის პასუხისმგებლობის დაკისრების ამგვარი 
ლოგიკა ემყარებოდა სამოქალაქო ბრუნვის სტაბილურობის ინტერესს.52

გვაროვნული ნივთის ნასყიდობისათვის რისკის გადასვლის სპეციალურ რეგულა-
ციებს ზოგადი პრუსიული მიწის სამართალი არ ითვალისწინებდა.53 რისკის განაწილე-
ბის ტრადიციული პრინციპიდან გამომდინარე, ასეთი რეგულაციის საჭიროება დღის 
წესრიგში არც დამდგარა, რადგან გადაცემის გზით ნივთები ავტომატურად კონკრეტ-
დებოდა ინდივიდუალური ნიშნით, მათი გამოყოფისათვის დამატებითი რეგულაცი-
ების არსებობის გარეშე.54

აღსანიშნავია, რომ გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის ავტორები იზიარებდნენ რის-
კის განაწილების ტრადიციულ პრინციპს, რადგან მიაჩნდათ, რომ იგი ყველაზე მეტად 
შეესაბამებოდა ორმხრივ ვალდებულებითსამართლებრივ ურთიერთობებს.55 გაზიარე-

48 Casum sentit dominus.
49 Hager G., Die Gefahrtragung beim Kauf, eine rechtsvergleichende Untersuchung, Alfred Metzner Verl., Frankfurt 

am Main, 1982, 41. ასევე, შეად.: Ewert, A.N., die Gefahrtragung beim Kaufvertrag, Eine rechtsvergleichende 
Studie des deutschen und englischen Rechts sowie des UN-Kaufrechts, Peter Lang, Europäischer Verlag der 
Wissenschaften, Frankfurt am Main, 2007, 10.

50 Hager G., Die Gefahrtragung beim Kauf, eine rechtsvergleichende Untersuchung, Alfred Metzner 
Verl., Frankfurt am Main, 1982, 41. აღსანიშნავია, ნივთის გადაცემა უკავშირდებოდა მყიდველის 
მიერ მასზე საკუთრების უფლების მოპოვებას. შესაბამისად, რისკის განაწილების ტრადიციული 
და საკუთრების პრინციპები იდენტური სამართლებრივი შედეგის მქონეა. იხ.: Ewert, A.N., die 
Gefahrtragung beim Kaufvertrag, Eine rechtsvergleichende Studie des deutschen und englischen 
Rechts sowie des UN-Kaufrechts, Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt 
am Main, 2007, 11.

51 Hager G., Die Gefahrtragung beim Kauf, eine rechtsvergleichende Untersuchung, Alfred Metzner Verl., 
Frankfurt am Main, 1982, 41.

52 „(…) Wirtschaftlicher Hintergrund der Belastung des Käufers mit der Transportgefahr ist der Schutz des 
Handelsstandes.“ Hager G., Die Gefahrtragung beim Kauf, eine rechtsvergleichende Untersuchung, Alfred 
Metzner Verl., Frankfurt am Main, 1982, 105. შეად.: Ewert, A.N., die Gefahrtragung beim Kaufvertrag, Eine 
rechtsvergleichende Studie des deutschen und englischen Rechts sowie des UN-Kaufrechts, Peter Lang, 
Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, 2007, 11.

53 Hager G., Die Gefahrtragung beim Kauf, eine rechtsvergleichende Untersuchung, Alfred Metzner Verl., 
Frankfurt am Main, 1982, 41.

54 იქვე.
55 „Strikt wandelt sie sich gegen eine Befolgung des Prinzips periculum est emptoris. „Es widerstrebt 

in der That der Natur der vertragsgemäßen gegenseitigen Verbindlichkeiten, dass ungeachtet des 
Wegfalls der Einen die Andere ohne Gegenleistung fortbestehen soll. Nur dringende Gründe der 
Zweckmäßigkeit, Billigkeit und Praktikabilität können die Aufnahme des theoretischen kaum zu 
erklärenden, mit sonstigen Rechtsprinzipien und dem Wesen der in Betracht kommenden Verträge 
im Widerspruch stehenden und in einem großen Theile Deutschlands durch die Gesetzgebung 
reprobieren Satzes in das BGB rechtfertigen. Solche Gründe liegen nicht vor; viermehr knüpfen 
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ბის ობიექტად იქცა ასევე, პრუსიული სამართლის მიდგომა ნივთის გაგზავნით ნასყი-
დობასთან მიმართებით. ამასთან, დავის საგანს წარმოადგენდა რისკის განაწილების 
მექანიზმები უძრავი ნივთის ნასყიდობისას. კერძოდ, სადავო იყო რისკის გადასვლის 
მომენტისათვის ნივთისა და საკუთრების უფლების გადაცემის კუმულაციური საჭი-
როება. საკითხის, იმდროინდელი გადაწყვეტა აისახა გერმანიის სამოქალაქო კოდექ-
სის 446-ე პარაგრაფის მე-2 აბზაცში56, რომელიც მრავალჯერ იქცა კრიტიკის საგ-
ნად. მეცნიერთა ნაწილს მიაჩნდა, რომ რიკის გადასვლის დაკავშირება საკუთრების 
უფლების გადაცემის მომენტთან არღვევდა ვალდებულებით სამართალში ორმხრივი 
ურთიერთობების პრინციპს და იწვევდა საკუთრებისა და რისკის გადაცემის მომენტ-
თა თანხვედრას.57 არსებობდა მოსაზრება იმის თაობაზეც, რომ რისკის გადასვლის 
ორმაგი გაგების დაშვება (ტრადიციული პრინციპის პარალელურად, რიგ შემთხვევებ-
ში, რისკის გადასვლის დაკავშირება საკუთრების უფლების გადასვლასთან) განაპი-
რობებდა სამართლებრივ არასტაბილურობას.58 საგულისხმოა, რომ ვალდებულებითი 
სამართლის რეფორმის შედეგად, გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის ეს რეგულაცია 
ამოღებულ იქნა. დღეისათვის მოქმედი 446-ე პარაგრაფით, „გაყიდული ნივთის გადა-
ცემით მყიდველზე გადადის მისი შემთხვევით დაღუპვისა და შემთხვევით გაუარესების  
რისკი“.59

sich an den Grundsatz bekanntlich eine große Zahl von Streitfragen und Schwierigkeiten, zu deren 
Lösung in der einen und anderen Richtung positive Spezialbestimmungen kaum sich umgehen 
ließen, während sie an der Hand des deutschrechtlichen Prinzips in Verbindung mit anderen 
allgemeinen Grundsätzen sich leicht lösen, wodurch die Einfachheit und Klarheit des Entwurfs 
wesentlich gewinnt und die Rechtssicherheit in hohem Maße gefördert wird.“ Ewert, A.N., die Ge-
fahrtragung beim Kaufvertrag, Eine rechtsvergleichende Studie des deutschen und englischen 
Rechts sowie des UN-Kaufrechts, Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt 
am Main, 2007, 11. 

56 „Wird der Käufer eines Grundstücks oder eines eingetragenen Schiffs oder Schiffsbauwerks vor 
der Übergabe als Eigentümer in das Grundbuch, das Schiffsregister oder das Schiffsbauregister 
eingetragen, so treten diese Wirkungen mit der Eintragung ein.“ § 446 Abs. 2 BGB, <https://beck-
online.beck.de/default.aspx?words=BGB+446&btsearch.x=42&source= suggest&st=3-114-96-103-2-0-
std-bgb+44&btsearch.x=45&btsearch.y=40> [01.05.2016]. 

57 რისკის გადასვლისა და საკუთრების უფლების შეძენის მომენტებს შორის კავშირის თვალსაზრისით, 
საინტერესოა გვაროვნული ნივთის შეძენისა და ნივთის გაგზავნით ნასყიდობის შემთხვევების გან-
ხილვა. მაგალითისათვის, გვაროვნული ნივთის ნასყიდობისას ინგლისური და ფრანგული სამართა-
ლი ითვალისწინებენ რისკის გადასვლას ინდივიდუალური ნიშნით დაკონკრეტებულ ნივთზე, რადგან 
გვაროვნულ ნივთზე საკუთრების უფლების შეძენის წინაპირობას, სწორედ, მისი ინდივიდუალური 
ნიშნით დაკონკრეტება წარმოადგენს. ნივთის გაგზავნით ნასყიდობისას კი, ნივთის ინდივიდუალუ-
რი ნიშნით დაკონკრეტებას იწვევს გამყიდველის მიერ შესაბამისი პირისათვის ნივთის გადაცემა, 
რაც მყიდველზე საკუთრების უფლებისა და რიკის გადასვლის წინაპირობაა. ამ დროს, ინგლისის 
სამართალი უშვებს ფიქციას, რომლის თანახმად, საქონლის ჩაბარება შესაბამისი გადამზიდველის-
თვის უთანაბრდება საქონლის მყიდველისათვის გადაცემას. შეად.: Ewert A.N., die Gefahrtragung 
beim Kaufvertrag, Eine rechtsvergleichende Studie des deutschen und englischen Rechts sowie 
des UN-Kaufrechts, Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main,  
2007, 10.

58 შეად.: Hager G., Die Gefahrtragung beim Kauf, eine rechtsvergleichende Untersuchung, Alfred Metzner 
Verl., Frankfurt am Main, 1982, 55.

59 „Mit der Übergabe der verkauften Sache geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Ver-
schlechterung auf den Käufer über (…).“ § 446 BGB, Verkündungsstand: 06.08.2015, in Kraft ab: 17.08.2015. 
<https://beck-online.beck.de/default.aspx?words=BGB+446&btsearch.x=42&source= suggest&st=3-114-96-
103-2-0-std-bgb+44&btsearch.x=45&btsearch.y=40> [01.05.2016]. 
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აქვე, აღსანიშნავია, რომ „საქონლის საერთაშორისო ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულებათა 
შესახებ“ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენციაში60 (შემდგომში – ვენის კონვენ-
ცია) რისკის განაწილების მომწესრიგებელი ნორმების61 ანალიზი ცხადყოფს, რომ ვენის კონ-
ვენცია რისკის განაწილების ტრადიციულ პრინციპს იზიარებს.62 

 დასკვნა

რისკის განაწილების პრინციპების კრიტიკული ანალიზი ცხადყოფს, რომ ხელშეკრუ-
ლების ერთი მხარის უფლებები რისკის ტარებით უნდა იზღუდებეს იმ მოცულობით, რა 
მოცულობითაც ეს აუცილებელია კონტრაჰენტებს შორის ინტერესთა სამართლიანი დაბა-
ლანსების თვალსაზრისით. შესაბამისად, სადავოა, რამდენად გააჩნია რისკის განაწილების 
სახელშეკრულებო პრინციპს ამგვარი ბალანსის დაცვის ფუნქცია. 

ხელშეკრულების დადება (სახელშეკრულებო პრინციპი) და ხელშეკრულებით გათვალის-
წინებული საგნის გადაცემა (ტრადიციული პრინციპი) წარმოადგენენ საკუთრების უფლე-
ბის გადასვლის (საკუთრების პრინციპი) წინაპირობებს. აქედან გამომდინარე, შედეგობრივი 
თვალსაზრისით, მათ შორის თანხვედრა ხშია; გამყოფი ხაზი კი, ხელშეკრულების რეალური 
თუ კონსენსუალური ბუნების პარალელურად, საკუთრების უფლების გადაცემის სისტემა-
ზე გადის. 

რისკის განაწილების სახელშეკრულებო პრინციპის მაგალითზე, შეიძლება ითქვას, 
რომ გერმანულ სამართალში მოქმედი „გამიჯვნის პრინციპის“ პირობებში, რისკის გა-
ნაწილების სახელშეკრულებო პრინციპის ნაკლი ცალსახაა, ხოლო ფრანგულ სამარ-
თალში მოქმედი „ერთიანობის პრინციპიდან“ გამომდინარე კონსტრუქციით, ვალდებუ-
ლებითსამართლებრივ ხელშეკრულებას გაუტოლდება არა რისკის გადასვლა, არამედ 

60 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980) (CISG). 
ვენის კონვენცია რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 1994 წლის 3 თებერვლის დადგენი-
ლებით (ძალაშია 1995 წლის 1 სექტემბრიდან). ვენის კონვენციის სრული ტექსტი შეგიძლიათ იხილოთ 
ელექტრონულ მისამართზე: <http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/V1056997-CISG-e-book.
pdf> (01.05.2016), ქართულენოვანი ტექსტი შეგიძლიათ იხილოთ ელექტრონულ მისამართს: <http://nccl.
ge/m/u/ck/files/CISG.pdf> (01.05.2016).

61 ვენის კონვენციის 69-ე (1) მუხლით, რისკი გადადის მყიდველზე, როდესაც იგი მიიღებს საქონელს 
ან, თუ არ აკეთებს ამას სათანადო ვადაში, იმ მომენტიდან, როდესაც საქონელი მის განკარგულებაში 
გადაიცა და იგი საქონლის არწაღებით არღვევს ხელშეკრულებას. ამასთან, საქონლის გაგზავნითი 
ნასყიდობის დროს, ვენის კონვენციის 67-ე (1) მუხლი აქცენტს აკეთებს „პირველი გადამზიდველ-
სათვის“ საქონლის ჩაბარებაზე. Hachem, Schlechtriem/Schwenzer, Kommentar zum Einheitlichen 
UN-Kaufrecht, 6., völlig neu bearbeitete Auflage, 2013, Art. 69, Rn. 10. ვენის კონვენციის 68-ე მუხ-
ლის პირველი წინადადების თანახმად, რისკი იმ საქონელთან დაკავშირებით, რომელიც გზაში ყოფ-
ნის დროს გაიყიდა, მყიდველზე გადადის ხელშეკრულების დადების მომენტიდან. ამ რეგულაციიდან 
გამომდინარე ნათელია, რომ რისკი გამყიდველსა და მყიდველს შორის ნაწილდება იმგვარად, რომ 
ერთი მათგანი ატარებს რისკს ხელშეკრულების დადებამდე პერიოდისათვის, ხოლო მეორე მათგანი 
– ხელშეკრულების დადების მომენტიდან. ამასთან, ხშირ შემთხვევაში, სადავოა, თუ რა მომენტიდან 
მოხდა საქონლის დაკარგვა ან დაზიანება და რომელი მხარის რისკს განეკუთვნება იგი. Hachem, 
Schlechtriem/Schwenzer, Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht, 6., völlig neu bearbeitete 
Auflage, 2013, Art. 68, Rn. 6. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ვენის კონვენციის 68-ე მუხლის 
მე-2 წინადადებით, თუ გარემოებები ამაზე მიუთითებენ, მყიდველზე რისკი გადადის იმ მომენე-
ტიდან, როდესაც საქონელი გადამზიდველს ჩაბარდა და გადამზიდველმა გასცა გადაზიდვის დამა-
დასტურებელი დოკუმენტები. Huber, Münchener Kommentar zum BGB, CISG, 6. Auflage, 2012,  
Art. 68, Rn. 7.

62 შეად.: Ewert, A.N., die Gefahrtragung beim Kaufvertrag, Eine rechtsvergleichende Studie des deutschen 
und englischen Rechts sowie des UN-Kaufrechts, Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, 
Frankfurt am Main, 2007, 12-13.
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ნინო ბეგიაშვილი

– საკუთრების უფლების გადაცემა, რაც, თავის მხრივ, განიხილება მყიდველზე ნივ-
თის შემთხვევითი განადგურებისა და დაზიანების რისკის გადასვლის წინაპირობად.63

რისკის განაწილების რეგულაციების განხილვისას შეუძლებელია კრედიტორის მხრიდან 
საკუთარი ვალდებულებების ჯეროვან შესრულებაზე მსჯელობისაგან აბსტრაჰირება. ამას-
თან, რისკის გადავლისა და ვალდებულების შესრულებას შორის კავშირის თვალსაზრისით, 
საინტერესოა, სად გადის ზღვარი რისკის ტარებასა და ხელშეკრულების პირობების დარღ-
ვევიდან გამომდინარე პასუხისმგებლობას შორის. ნიშანდობლივია, რომ რისკის ტარების 
მარეგულირებელი ნორმები მოქმედებენ მაშინ, როდესაც ხელშეკრულების ერთი მხარე არ 
არის პასუხისმგებელი ხელშეკრულების საგნის შემთხვევითი განადგურების ან დაზიანები-
სათვის – ნასყიდობის ხელშეკრულების მაგალითზე, იმ შემთხვევაში, როდესაც გამყიდველი 
მყიდველისათვის ნასყიდობის საგნის გადაცემით ასრულებს ნასყიდობის ხელშეკრულები-
დან გამომდინარე ვალდებულებას; ხოლო თუ დამდგარი უარყოფითი შედეგების გამო პა-
სუხისმგებლობა გამყიდველს ეკისრება, აქტიურდება მყიდველის მეორადი მოთხოვნები და 
რისკის ტარების ნორმები არარელევანტური ხდება.64

აღნიშნულიდან გამომდინარე, გამყიდველის პასუხისმგებლობისა და რისკის ტარების 
ფარგლები ერთმანეთს ისე ფარავს, რომ რაც უფრო მკაცრია გამყიდველის მხრიდან ხელ-
შეკრულების საგნის მიწოდებასთან დაკავშირებული რეგულაციები, მით უფრო, მცირე ად-
გილი რჩება რისკის განაწილების მომწესრიგებელი ნორმების მოქმედებისათვის.65

63 საგულისხმოა, რომ ფრანგულ სამართალში მოქმედი წესიდან გამომდინარე, რომლის მიხედვით, საკუთრება მყიდ-
ველზე გადადის ხელშეკრულების დადების მომენტიდან, ხოლო რისკის გადასვლა საკუთრების უფლების გადა-
ცემის შედეგია, აშკარაა რისკის განაწილების სახელშეკრულებო პრინციპთან ფრანგული რეგულაციის მსგავსე-
ბა. ამასთან, განსხვავება მათ შორის მაინც არსებობს არა მხოლოდ პრინციპის, არამედ სამართლებრივი შედეგის 
დონეზე; რაც, მაგალითისათვის, იკვეთება იმ შემთხვევაში, თუ მხარეები შეთანხმდებიან საკუთრების უფლების 
გადაცემის განსხვავებულ მომენტზე. შეად.: Hager G., Die Gefahrtragung beim Kauf, eine rechtsvergleichende 
Untersuchung, Alfred Metzner Verl., Frankfurt am Main, 1982, 44. დამატებით იხ.: Zimmermann R., The law of 
obligations, Roman foundations of the civilian tradition, Juta Verl., Cape Town, 2006, 272.

64 შეად.: Hager G., Die Gefahrtragung beim Kauf, eine rechtsvergleichende Untersuchung, Alfred Metzner 
Verl., Frankfurt am Main, 1982, 35.

65 იქვე.
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 Foreword

In June 2014 Georgia and the European Union (EU) signed the Association Agree-
ment (AA), which significantly deepens the political and economic ties between the 
Members of the EU and Georgia. Along with the Deep and Comprehensive Free Trade 
Area (DCFTA) Association Agreement consists of the political part and one of the signif-
icant part is related to taxation. According to the AA, Georgia within defined time period 
has to align its taxation system and relevant regulations with the legislation applicable 
at the EU level as it is requirement of EU acquis. One of the ambitious obligations of 
Georgia is to align its VAT laws and regulations with the EU VAT Directive, within five 
years of entry into force of the AA.

One of the most important aspects of the VAT Directive is the place of supply of the ser-
vices in order to determine the taxable base in corresponding states for particular services 
provided between businesses and between the businesses and customers. This article 
aims to provide the insight of the EU VAT Directive regarding the rules of the place of sup-
ply of services and the interpretations of the European Court of Justice (ECJ) that sets the 
standards for interpretation of law at EU level.

Official Sources of information regarding EU VAT law:

This article is based on the EU VAT Directive 2006/112/EC which was amended by the 
Directive 2008/8/EC regarding place of supply of services.

The Council of the European Union also adopted Implementing Regulations (COUNCIL 
IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 282/2011 amended by (EU) No 1042/2013) which 
contains further interpretation of the VAT Directive 2006/112/EC.  

1 Dr. Wolfgang Berger is senior policy adviser at the Austrian Ministry of Finance and well recognized VAT 
expert at EU level, University teacher (University of Vienna, Campus Vienna and Docent at the private 
University APEIRON in Banja Luka). He is author of numerous books, commentaries and articles regarding 
national and EU Valued Added Tax (VAT).

 He was hired since 2006 in many projects regarding VAT in developing countries. He supported e.g. Croatia 
for their EU accession, as well as Bosnia Hercegovina with EU alignment and recently Georgia as a resident 
adviser within a Twinning project for fulfilling the EU-Georgia Association Agreement.

2 David Chitaishvili, LLM, is an Adviser of the Head of the Department for the International Relations 
at Georgia Revenue Service. In this role he specializes in drafting, negotiating and concluding 
international agreements and double tax treaties, coordinating International projects and representing 
Georgia in different working bodies of international organizations like Organization for Cooperation and 
Development (OECD).

 He is also founder and the member of the Supervisory Board of the Arbitration Initiative Georgia – AIG. 
David earned BA in Law from Tbilisi State University and LLM in International Business Law from Central 
European University (CEU), Budapest.



46

Wolfgang Berger,  David Chitaishvili

The decisions of the European Court of Justice (ECJ) are only mentioned in this Article 
with numbers and the name of the main party but can easily be found for further studies 
under EUR-Lex and also by normal internet search:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?qid=1433854897135&a
ction=update

The VAT Committee also examines questions concerning the application of EU VAT pro-
visions raised by the Commission or a Member State. As a result of the discussion, the VAT 
Committee may agree guidelines on specific matters but they do not have binding charac-
ter! These guidelines are published under 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/vat_committee/in-
dex_en.htm

Introduction

As a general under the EU legislation the place of supply of services to taxable per-
sons (B2B transaction) is deemed to be the place where the customer has established 
his business or, if service is provided to a fixed establishment that the customer has 
elsewhere, the place where that fixed establishment is located or, in the absence of 
any establishment, the place where the customer has his permanent address or usually 
resides.3 The same rule applies to the services rendered to non-taxable persons (B2C 
transaction), where the place of supply is deemed to be the place where the supplier 
has established his business or, where the fixed establishment is located or, where the 
supplier has his permanent address or usually resides.4

There are, however, some exceptions to these general rules, where specific rules of 
the Directive apply. The services that are regulated by specific provisions include ser-
vices connected with immovable property, passenger transport and transport of goods, 
those relating to activities relating to culture, art, sport, science, education and enter-
tainment, those of restaurant and catering services and those of short-term hiring of 
means of transport. The main purpose of these exceptions is to ensure that the service 
is taxed at the place where it is actually consumed.5

In fact European Court of Justice ruled that there is no priority of one of the rules.6 
Nevertheless the specific rules should be applied in a narrow manner. 

However, there are certain occasions when the Directive allows creating fictional 
place of supply to the Member State in relations with other countries, to avoid dou-
ble taxation, non-taxation or the distortion of competition. For such cases the Member 
States may consider:
•	 the place of supply of certain services situated within their territory as being situated 

outside of the country, if effective use and enjoyment takes place outside the (EU) 
country;

•	 the place of supply of certain services situated outside of the country as being situated 
within the country, if effective use and enjoyment takes place within their territory. 7

3 Article 44 of the COUNCIL DIRECTIVE 2006/112/EC 
4 See Article 45 of the Directive 2006/112/EC
5 See reason 3 of Directive 2008/8/EC
6 C-327/94, Dudda
7 Article 59a of the Directive 2006/112/E
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Place of supply of services overview:

B2B B2C

General rule Place of recipient (Art. 44) Place of supplier (Art. 45)
Immovable property Place of immovable property (Art. 47)
Passenger Transport Proportional to transport distance (Art. 48)
Intermediaries Place of recipient (Art 44) Place of the underlying trans-

action (Art 46)
Transport of goods Place of recipient (Art 44) Transport distance(Art. 49)
Transport of goods within the 
EU

Place of recipient (Art 44) departure of transport (Art. 
50,51)

Admissions fees to an event Place of event (Art. 53) Place of activity (Art. 54)
cultural, artistic, sporting, sci-
entific, educational, entertain-
ment or similar events (fairs, 
exhibitions); ancillary transport 
activities such as loading, un-
loading, handling, similar ac-
tivities; valuations of and work 
on movable tangible property

Place of recipient (Art 44) Place of activity (Art 54) 

Restaurant and catering ser-
vices ships, aircraft, train with-
in the EU

departure of the passenger transport (Art 57)

Restaurant and catering ser-
vices

Place of activity (Art. 55)

Hiring of means of transport – 
short-term

Place of disposal (Art. 56)

Hiring of means of transport – 
long-term

Place of recipient (B2B Art 44 and B2C Art. 56 (2))
B2C: Pleasure boats: special rule 

Supply of certain services (eg. 
transfers and assignments of 
copyrights, advertising ser-
vices etc., e-commerce etc.) to 
persons outside the country

Place of recipient Place of recipient (Art. 59)

Prevention double taxation, 
non-taxation, distortion of com-
petition

Place of effective use and enjoyment

Scope of B2B (Art 43)

B2B: supply of services by a taxable person (Art. 9) to a taxable person (Art. 9) or to a non-
taxable legal person who is identified for VAT purposes (Art 43). In the first case scope 
of B2B application covers the taxable (including the exempted) but also the non-tax-
able part of an enterprise. In cases of natural persons only the taxable part is covered.
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A mixed Holding (Austria) with a taxable and a nontaxable sphere is purchasing a con-
sultant service (Germany) for their nontaxable part. The B2B rule (Art 44) has to be applied. 

A natural person who is a taxable person (construction services) goes to hairdresser for 
cutting his hair. The B2C rule (Art 45) has to be applied. 

EU: Within the EU non-taxable legal persons possess an EU VAT number in cases of 
an intra-community acquisition (Art 3).     

General rule B2B (Art 44)

As it was mentioned already the place of supply of services to a taxable person is the 
place of the recipient taxable person.

In cases of cross-border supplies, where taxable supply of services is performed by a 
taxable person who is established not in the State where supply of services takes place, the 
person who is liable to pay a tax is the customer (Art 196) in. This provision is inserted in 
order not to hinder the investments, since cross-border suppliers of services will not have to 
pay VAT in the states where they have no fixed establishment. 

Examples: 

•	 A sightseeing service is provided by an Austrian for a) a private person (from Geor-
gia) or b) for an enterprise (Germany). Solution: a) taxable in Austria (Art 45), b) 
taxable in Germany (Art 44) with the reverse-charge principle.

•	 An advocate A from Austria supplies his services to a taxable person B in France. 
The place of supply would be at the place of the taxable person B. The advocate A 
may invoice without VAT. The taxable person B is liable for that tax in France. 

•	 An Austrian entrepreneur A orders a carrier services from Austria to Tbilisi from the 
Austrian transportation company T. An Italian company Y acts as an intermediary 
for A to find T. From Austria to Istanbul T hires a Greek forwarder G to provide the 
transport. G hires himself in Istanbul a Turkish company TU for loading and unload-
ing the goods. A Ukrainian ship company U transports the goods to Poti (Georgia) 
hired by T. The Georgian company GE hired by T transports the goods to Tbilisi. The 
uploading is managed by Georgian company GE1 which invoices to GE. 

Solution: place of supply: T (Austria), G (Austria), TU (Greece), U (Austria), GE (Austria), 
GE1 (Georgia). All these services could be tax exempt because they are in direct connec-
tion with export or with import (condition: included in the tax base for importation VAT). 
Nevertheless the necessary documentation has to be fulfilled (transport and trade papers, 
evidence of inclusion in the tax base etc.)
•	 For accountancy services supplied by a Hungarian company to a business customer 

with his place of business in Austria, Austrian VAT must be charged. If the Bulgar-
ian supplier is not established in Austria, the Austrian customer will account for VAT 
under the reverse charge mechanism.

•	 Finnish VAT must be charged (by the customer using the reverse charge procedure) 
where legal services are supplied by a Polish company to a customer whose place 
of business is in Sweden but provided to the customer’s fixed establishment in Fin-
land. Reverse charge system has to be applied.
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•	 Advertising services supplied by an Italian company to a public authority in Spain 
which, (because of its intra-Community acquisitions of goods,) is identified for VAT 
purposes, are taxed in Spain using the reverse charge mechanism. Reverse charge 
system has to be applied.

Where is the Establishment?

The concept of the establishment is laid down in Art 10 implementing regulation.8 
Art 10 provides a preference to determine the business’s central administration as the 
establishment. A pure postal address is not enough. In paragraph 2 it further clarifies 
that for determining the place of central administration one shall look where essential 
decisions concerning the general management are taken, the place where registered 
office of business is located and the place where the management meets. However, 
the decisions concerning the general management of business prevails, if the other 
criteria do not allow determining the place of establishment.

Fixed establishment 

The meaning of Fixed Establishment that is used for the purposes of VAT is somewhat differ-
ent from the term Permanent Establishment that is employed for the direct taxation purposes. 
Article 11 of the Implementing Regulation9 defines the fixed establishment as a place other than 
establishment of a business referred in Article 10 of the Regulation but it shall have sufficient 
degree of permanence and must be suitable for receiving the services provided in Article 44 of 
the VAT Directive in terms of human and technical resources. (see also C-190/95, ARO Lease; 
C-260/95, DFDS; C-231/94, Faaborg-Gelting; 168/84, Berkholz):
•	 a “sufficient degree of permanence and a suitable structure“ (e.g. this is not the case when 

solely running of server could be sufficient) 
•	 to enable it to receive and use the services supplied to it for its own needs. 

Thus it is not required that the branch provides services by itself. Merely it needs to have the 
ability to receive and use such services, even if the services are only provided for the use of head 
office.

If the supplier establishes for his customer a fixed establishment in his country the 
same rule applies (C-605/12, Welmory). 

Nevertheless, where the resources of the fixed establishment are only used for ad-
ministrative support they will not be regarded as being used for the supply of goods or 
services. Furthermore, having a VAT number is not equal to having a fixed establish-
ment (Art. 11/3 Reg.).

These provisions are important for the purposes of determining the place of supply 
of a Business-to-Business transaction pursuant to Article 44 of the VAT Directive.

8 COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 282/2011 amended by (EU) No 1042/2013.  
 Directive 2006/112/EC contains rules on value added tax (VAT) which, in some cases, are subject 

to interpretation by the Member States. The adoption of common provisions implementing Directive 
2006/112/EC should ensure that application of the VAT system complies more fully with the objective 
of the internal market, in cases where divergences in application have arisen or may arise which are 
incompatible with the proper functioning of such internal market (see reason 2 of the IMPLEMENTING 
REGULATION).

9 COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 282/2011 amended by (EU) No 1042/2013  
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If the supplier is carrying out services from a fixed establishment  a sufficient degree 
of permanence and a suitable structure in terms of human and technical resources is 
needed to enable him providing the services  (see also C-190/95, ARO Lease BV). This 
applies for
•	 Article 45 – B2C basic rule
•	 Article 56/2 – B2C long term leasing of cars, boats etc.
•	 Article 58 – B2C telecom, broadcasting and electronic services

Consequently, when a leasing company does not possess in a State either its own 
staff or a structure which has a sufficient degree of permanence to provide a framework 
in which agreements may be drawn up or management decisions taken and thus to 
enable the services in question to be supplied on an independent basis, it cannot be 
regarded as having a fixed establishment in that State.

Fixed establishment (for VAT purposes) vs. permanent establishment  
(for direct taxation purposes) 

“Permanent establishment“ means a fixed place of business through which the busi-
ness of an enterprise is wholly or partly carried on.10

Definition of permanent establishment includes:
•	 a place of management;
•	 a branch;
•	 an office;
•	 a factory;
•	 a workshop;
•	 a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of resources.
•	 Constructions;
•	 Dependent representative;
•	 And etc.

Compare to VAT: ECJ in one of its decisions ruled that no condition to fixed place 
on earth is applicable, for example a hairdresser on a cruise ship can be a fixed estab-
lishment.11

Distinction between B2B (Art 44) and B2C (Art 45) general rules

Art 45 applies to B2C transactions, these are the cases where customer does not 
show tax or VAT identification number12. The same applies if the service is usually used 
for private purposes (private films, music, pictures) unless additional information about 
the aim and the customer are provided.13

10 Article 5 of ARTICLES OF THE OECD MODEL TAX CONVENTION ON INCOME AND CAPITAL
11 4.7.1985, 168/84, Berkholz
12 Art 18 par 2 of the Implementing Regulation
13 Article 19 of Implementing Regulation
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General rule B2C (Art 45)

B2C general rule applies to the cases where taxable person supplies the services to 
any other person (consumer).

The place of supply of services to a non-taxable person shall be the place where the 
supplier has established his business.

Examples:

For Veterinary services provided by a supplier established in Lisbon to a private cus-
tomer who resides in Denmark, place of supply of services will be Portugal and thus, 
VAT must be charged in Portugal. 

A supplier established in Greece will need to charge Greek VAT to a business cus-
tomer established in Romania who acquires sightseeing services to be used for his 
private purposes.

Place of supply of services rendered by intermediaries B2C (Art 46)

The place of supply of the intermediary service (scope see CSC Financial Services, 
C-453/05, Volker Ludwig) is the same place as that of the underlying supply of goods 
or services (only B2C). In cases of B2B transactions the place of supply of services is 
where the customer has his residence. The scope of the provision covers also interme-
diary services only for connecting nontaxable persons (C-68/03, Lipjes).

Examples: 

1. The private owner of a summer cottage in Zadar (Croatia) who wants to move some 
furniture to his home a) in Zagreb (Croatia) or b) in Batumi (Georgia) may ask an 
intermediary to find a company that will take care of the removal. 
a) No matter where the intermediary is established, Croatian VAT will be due on the 

commission fee because the place of taxation of transport of goods is the place 
of the distance (Croatia).

b) The transport of goods is taxable in Croatia and in Georgia in proportion to the 
distance. Croatian VAT and Georgian VAT will be due on the commission fee also 
in proportion to the distance of the transport.

2. An Austrian company is acting on behalf of customers in order to find a Georgian 
ballet dancer who will perform
a) at a private party for an Italian businessman in Dubrovnik (Croatia)
b) at a company party for a German company DE in (Croatia)

He invoices 10% of the fee of the dancer to Italian businessman and DE.  
a) taxation place is Croatia – place of performance is also place of intermediary (Art 46)
b) taxation place is Germany – place of customer (basic rule B2B Art 44)

The Georgian Ballet dancer invoices herself:
a) to Italian businessman with Croatian VAT (place where physically carried out, Art 54 

par 1).
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b) to DE in Germany (B2B basic rule Art 44 because no admission fee, normal con-
tract!)    

Immovable property (Art 47)

The place of supply of services connected with immovable property14 is the place 
where the immovable property is situated.

Examples: 

List of Services Covered (Art 31a of implementing regulation) e.g.:

•	 Drawing up of plans for a building
•	 Security services
•	 Construction of a building 
•	 Tillage, sowing, watering and fertilisation
•	 Valuation of immovable property
•	 Holiday camps and timeshare usage15

•	 Leasing and transmission of rights to use an immovable property
•	 Maintenance, renovation and repair of 
•	 Cleaning, tiling, papering and parquetting
•	 Pipeline systems for gas, water, sewerage
•	 Installation or assembly of machines or equipment 
•	 Property management 
•	 Intermediation in the sale or leasing or letting of immovable property 
•	 Specific legal services (notary work, drawing up of a contract)

List of Services Not Covered e.g.:

•	 Drawing up of plans for a building without connection to a particular land
•	 Storage of goods with no exclusive use of the customer (C-155/12, “RR Donnelley 

Global Turnkey Solutions Poland”)
•	 Advertising
•	 Intermediation in the provision of hotel accommodation 
•	 Stand location at a fair or exhibition site together with other related services (C-

114/05, Gillan Beach)
•	 Installation etc. of machines which is not or does not become part of the immovable 

property
•	 Portfolio management of investments in real estate
•	 Other legal services, where such services are not specific to a transfer of a title on 

an immovable property (e.g. tax advice services)
•	 Supplies of a waste disposal site (C-429/97, Commission/France)

14 Definition see C-315/00, Maierhofer
15 C-37/08, RCI Europe, C-270/09, MacDonald Resorts
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Examples: 

Hotel services, building services:
An Austrian entrepreneur (B2B) stays at the Hotel Sheraton in Tbilisi for a week for 

business purposes and pays 2000 + 360 VAT. Place of supply Georgia.
An architect based in France hired to design a summer house in Spain will charge 

Spanish VAT to his customer.

Passenger transport (Art 48)

The place of supply of passenger transport shall be the place where the trans-
port takes place, proportionate to the distances covered (C-116/96, Reisebüro Binder; 
C-30/89, Commission/France).

Example:

A Viennese bus makes a trip to Prague and back. Distances: 700 km included 500 
km in Czech Republic. Price of the bus trip is 1.200 (inclusive VAT). 200 km are taxable 
in Austria (10% VAT), 500 km (zero rated) in Czech.

Solution (calculation with different rates): 
200 x 1,1 +500 x 1,0 = 720
1.200/720=1,67 price / kilometre (net )
Tax base for Austrian VAT:  200 x 1,67 =334 tax 33,40
Czech: 500 x 1,67 = 835, exempt 
Cross check: 334 + 33,40 + 835 = 1.202 (difference of rounding)

Transport of goods (B2C) (Art 49)

The transport of goods B2C is taxed in accordance with the distance covered; B2B is 
taxed in accordance with the general rule B2B (place of establishment of the recipient).

Examples: 

For goods transported for a private customer from Croatia to Bosnia, the company car-
rying out the transport must charge Croatian VAT for the part which is carried out in Croatia 
in accordance with the Distance irrespective of where it is established. The same applies 
for Bosnia.

An Austrian private person A orders a carriage from Vienna to Gori (Georgia) from the 
Austrian transportation company T for 3.000 Euro net. The distance from Austria to Gori is 
3000 km (in Georgia 300 km). For the part to Istanbul T hires a Croatian forwarder CR to 
provide the transport. CR hires himself in Istanbul a Turkish company TU for loading and 
unloading the goods. A Ukrainian ship company U transports the goods to Poti hired by T. 
The Georgian company GE hired by T transports the goods to Gori. The uploading is man-
aged by Georgian company GE1 which invoices 100 GEL directly to A. 

Solution: 

Place of supply: T, Art 49 (regarding to the distance in every country which is passed 
with local VAT, in Georgia 300 Euro + 54 Euro VAT). 
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B2B: CR (Austria without VAT – Reverse Charge), TU (Croatia without VAT – Re-
verse Charge), U (Austria without VAT – Reverse Charge), GE (Austria without VAT 
– Reverse Charge). 

GE1, (Georgia in accordance with Art 54 par 2 point “a“ with GE VAT: tax base 100 
GEL + 18 GEL VAT).

All these services could be also tax exempt if they are in direct connection with 
export or with import (condition: included in the tax base for importation VAT). Never-
theless the necessary documentation has to be fulfilled (transport and trade papers, 
evidence of inclusion in the tax base etc.).

EU: B2C intra-Community transport of goods (Art. 50 -52)

Goods departing from one Member State and arriving in another is taxed at the 
place of departure.

Example:

For goods transported from Germany to France for a private customer, German VAT 
must be charged on the transport irrespective of where the company carrying out the 
transport or the customer is established.

Supply of Cultural , artistic, sporting, scientific, educational, entertainment and similar 
services, ancillary transport services and valuations of and work on movable property 
(B2B) (Art. 53) 

Place of supply of B2B services is usually at the place where the customer has his 
residence (Art 44). 

Exception: An entrance fee (“admission”) for events and related services (Art 53) 
is in the question. The place of supply of services in respect of admission to cultural, 
artistic, sporting, scientific, educational, entertainment or similar events, such as fairs 
and exhibitions, and of ancillary services related to the admission, supplied to a tax-
able person, shall be the place where those events actually take place.

Admission: In the Directive there are different terms existing (admission – EN ver-
sion and entrance fee – other versions). The Implementing Regulation (Art 32 and 33) 
describes some samples: seminars, education, sport events. Ancillary services are 
cloakroom, wardrobe, but not fitness clubs.

Examples:

1. An international German consulting company (Germany G) is organizing a Con-
gress in Trieste. A Georgian GE and Turkish T expert are hired by G. Hotel Sheraton 
charges 10.000 EUR for the seminar room including coffee and snacks.
Congress fees including coffee and snacks are 2.000 Euro. Hotel costs in Milano 

and Pula (Croatia) and also Taxi transport (in Italy and also for a trip to Pula) are in-
cluded.

An Italian company I provide lavatory and wardrobe services directly to the partici-
pants.
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Solution:

Congress fees: Place of supply is Trieste (Art. 53) because admission to an event 
including coffee and snacks (ancillary to the Congress supply); refund is possible. 

Hotel costs are not ancillary (immovable property; place of supply is therefore Tri-
este and Pula in both cases (Art 47); must be invoiced separately.

Taxi: Place of supply is in principle Italy, Slovenia and Croatia (Art 48, separation of 
VAT base between Italy, Slovenia  and Croatia regarding the distance rules, note that 
cross border transport are zero rated in some EU member states). 

Lavatory service: Place of supply is the place of the event Trieste (Art 54 regarding 
B2C rule, because you cannot go for business purposes on toilet!). 

Wardrobe services: Place of supply is Trieste (Art 53, place of event regarding the 
B2B rules for ancillary services to events; VAT refund is possible).

Place of supply of GE and T: Germany because the general B2B rules (Art 44 with 
reverse charge) are applicable (no admission!). 
2. When an Irish company for business purposes pays for the entry to an opera in 

Verona, the ticket will contain Italian VAT. That applies whether the ticket is bought 
on-line or at the ticket booth.

3. For a conference organised in Stockholm for participants paying a fee to attend, 
Swedish VAT is charged.

4. The work of drawing up a scientific report by the University of Cologne for a phar-
maceutical company in Denmark will be subject to Danish VAT and accounted for by 
the Danish company (because it is not a service in relation to the admission to an 
event). This service will instead be taxed under the general rule of Article 44.

Cultural service etc. (B2C) (Art. 54)

Cultural services etc. 

The place of supply of services and ancillary services, relating to cultural, artistic, 
sporting, scientific, educational, entertainment or similar activities, such as fairs and 
exhibitions (C-114/05, Gillan Beacht Ltd, , C-530/09, Inter-Mark Group sp. z o.o. sp. 
Komandytowa), including the supply of services of the organisers of such activities, 
supplied to a non- taxable person shall be the place where those activities actually 
take place.

Similar activities are activities with the same aim (C-145/96, Bernd von Hoffmann; 
C-167/95, Linthorst). Connected services are services e.g. technical services (, 
C-327/94, Dudda). 

Example:

1. Shakira (singer) is hired by an Austrian organizer A for 500.000 USD for a concert 
in Tbilisi. A is hiring a concert hall in Tbilisi from Georgian company G without an 
additional service. GE1 is providing the whole equipment for G. GE2 is responsible 
for organisation and invoices to A. A is directly selling the tickets to audience. GE3 
is providing lavatory services to the customer and charges them (1 GEL).  

 Place of supply: Shakira (Austria Art 44 with Reverse Charge B2B), G (Georgia 
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Art 47 service of immovable property), GE1 and GE2 (Austria Art 44 with Reverse 
Charge B2B), A and GE 3 (Georgia, Art 54 B2C cultural and related services).  

2. Example : A ticket bought by a tourist going to England for a football match played 
in Liverpool will contain UK VAT.

3. A student living in Antwerp (Belgium) who follows a management course in a busi-
ness school in the Hague will be charged Dutch VAT.

B2C ancillary services to the transport of goods

B2C ancillary services to the transport of goods, such as the loading and unloading ser-
vices, are taxed in the Member State where those services are physically carried out. Also 
storage services are covered (C-155/12, RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland).

Example: 

A Danish company unloads a truck in Rotterdam for a private individual; the supplier 
will need to charge Dutch VAT.

Work on movable good etc. (B2C)

Place of supply regarding work on movable good and services connected with the trans-
port of goods etc. in B2C transactions is where the services are physically carried out. 

In case of B2B transactions the place of supply is the place where the customer has 
his place of residence. The valuations of movable tangible cover e.g. the investigation 
of authenticity of a good16. 

Examples: 

1. An Italian artist is repairing fire damage to a painting for a private owner (not a mu-
seum which qualifies as a taxable person). If this painting is located in the UK, the 
artist must charge UK VAT.

2. When a car driven by a Lithuanian private individual breaks down in Poland and is 
repaired there, Polish VAT must be charged.

3. When a person residing in London asks a company to go to Ireland for an appraisal 
of the value of his private assets there, Irish VAT must be charged.

4. A watch is repaired by a Georgian for 
a private person (Germany)
For a watch shop (Italy)
Solution: 
Taxable in Georgia (repair place) 
Taxable in Italy (B2B general rule) with a reverse-charge principle

Restaurant and catering services B2B and B2C (Art 55)

Place where service provided where catering is served. In order to distinguish be-
tween restaurant services and the supply of goods see Art 6 of the implementing regu-
lations and C-231/94, Faaborg-Gelting.

16 C-167/95; Linthorst
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Examples:

1. A woman receives in the train from Tbilisi to Baku a restaurant service after the Red 
Bridge (border crossing point in Georgia) from a Georgian catering company. Place 
of supply Azerbaijan.

2. On the ferry between Poti (GE) and Batumi (GE) 30 sm away from coast lunch is 
provided by a Turkish catering company. Place of supply open sea because out of 
22 sm zone (no VAT).

3. Guests dining at a restaurant in Batumi will be charged GE VAT.
3. An Austrian company which caters for the Munich Oktoberfest in Munich, arranging 

for food and drinks which it prepares and serves to the guests must charge German 
VAT on the services.

Hiring of a means of transport (Art 56)

Long-term hiring

Leasing of means of transport on a long-term basis to a non-taxable person (B2C) 
considered as the place of residence of the customer. Regarding a pleasure yacht 
where the yacht is actually put at the disposal of the lessee as long as the lessor has 
a place of business or a fixed establishment situated in that place. If lessor does not 
has a place of business or fixed establishment at the place of disposal, then the place 
of supply will be the place of residence of the customer. Regarding B2B transaction the 
basic rule is applicable (Art 44). 

Distinction between hiring means of transport and passenger transport.

According to the VAT committee17  it depends who is responsible for the operation 
of a vehicle. If only the customer is responsible for operation this provision applies. In 
cases the supplier provides personal for disposal in order to operate vehicle the provi-
sions regarding passenger transport applies. 

Scope 

Long term leasing means the continuous possession of means of transport exceeds 
a period of 30 days or 90 days in the case of vessels.

Place of supply 
Because sometimes the place of supply is not easy to determine, implementing 

regulations regulate some presumption for such cases.
„Presumption “of residence if 2 sorts of evidence are made:

•	 Billing address,
•	 bank details, 
•	 registration of a vehicle,
•	 other commercial information18 

17 92th Meeting of the VAT committee
18 Art 24e of Implementing Regulation
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Example:

Vehicle is hired to a Turkish customer for a 35-day period in Vienna. While for Place 
of Supply purposes the hiring is considered long-term (it exceeds 30 days). Place of 
supply Turkey.

Note: Regarding the difference between means of transport and sport the see 51/88, 
Hamann. There is a list in Art 38 of the implementing regulation what is covered under 
means of transport.  

Short-term Hiring B2B and B2C

The place of short-term hiring of a means of transport shall be the place where the 
means of transport is actually put at the disposal of the customer (physical control is 
decisive according to 92th meeting of VAT committee).

Short term leasing means the continuous possession of means of transport, which 
does not exceed a period of 30 days or 90 days in the case of vessels.

Example:

Vehicle is hired to a Turkish customer for a 28-day period at the airport in Vienna. 
The place of supply of the hiring service is Austria and the supplier will now account 
for Austrian VAT.

Supplier and customer established in Austria and means of transport put at the dis-
posal of the customer outside the state:

A supplier established in Germany hires for 5 days a car to a customer also estab-
lished in Germany but the car is put at the disposal of the customer in France. The 
place of supply of the hiring is in France and the supplier must register and account for 
VAT on the hiring service there.

Presumptions if contract and final use are different 

Nevertheless in some cases the contractual foreseen time period can be different to 
the final use. In that case the implementing regulation (Art 39) determines some pre-
sumptions. That means that the contractual foreseen duration of the contract is the de-
cisive factor and not the actual duration of possession of the vehicle for distinguishing 
between short time and long term leasing. This applies if the lessee uses the means 
of transport different to his contractual conditions because of force major or other not 
foreseen circumstances. In cases of misuse this presumptions do not apply.  

Examples:

Vehicle is hired to customer for a 29-day period but due to unforeseen emergency 
circumstances the customer extends the hiring period to 37 days. Provided there is 
evidence to show that the contract was extended due to force majeure circumstances 
the contract will continue to be treated as a short-term contract and will not be treated 
as a long term contract for a period in excess of 30 days.

A supplier hires a car to a customer for a period of 30 days and then renews the con-
tract for further 30 days. As the combined period exceeds 30 days, the second contract 
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will be treated as a long- term contract. Provided there is no evidence of abuse, the first 
contract will continue to be treated as short-term.

A supplier hires a car for 35 days but due to unforeseen emergency circumstances 
the customer has to shorten the hiring period to 20 days. Provided there is no evidence 
of abuse, the contract will continue to be treated as long-term.

EU: B2B and B2C restaurant and catering services supplied on board ships,  
aircraft or train (Art. 57)

If these services are supplied during the section of a passenger transport affected 
within the EU, tax is paid at the place of departure of the transport. 

Example:

A meal served in a restaurant on board a ferry sailing from Hull to Rotterdam (or any 
EU port) is subject to UK VAT.

B2C telecommunications, broadcasting and electronically supplied (Art 58)

According to later amendments in the Directive, EU has changed the principle of de-
termining the place of supply for electronically supplied services. According to Article 
58 of the Directive, B2C telecommunications, broadcasting and electronically supplied 
services are taxed at the place where the private customer is established, has his per-
manent address or usually resides.

Examples:

When webhosting is supplied to a private customer living in Lisbon, Portuguese VAT 
must be charged irrespective of whether the supplier is established in Portugal, in an-
other EU Member State or outside the EU.

Greek VAT is due on the use of a mobile phone by a private customer residing in 
Athens.

Broadcasting services provided to a private customer in Helsinki will contain Finnish VAT.
1. telecommunications services;

•	 Art 6a of the implementing regulation No 282/2011
•	 E.g.: Paging services, internet telephone, World Wide Web access, private net-

work connection etc.
•	 Example: Spanish VAT is due on the use of a mobile phone by a private customer 

residing in Malaga
2. radio and television broadcasting services; 

•	 Art 6b of the implementing regulation No 282/2011
•	 Programs transmitted via Internet if transmitted simultaneously via television
•	 Not covered telecom services, electronically supplied services , transfer of rights
•	 Broadcasting services provided to a private customer in Brussels will contain 

Belgium VAT
3. Electronically supplied services 

•	 Art 7 and Annex I of the implementing regulation No 282/2011
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•	 Receiving radio or television programs via internet, 
•	 IP streaming
•	 Audio or audio visual content via communications networks other than media 

service provide
•	 Non-electronic services are tickets for sports etc. and accommodation etc.
•	 Example: When webhosting is supplied to a private customer living in Bratislava, 

Slovakian VAT must be charged irrespective of whether the supplier is estab-
lished in Slovakia or not.

•	 Intermediaries via internet (Art 9a of the implementing regulation): electronic ser-
vices via intermediaries (Art 28) must fulfil certain conditions that the portal is 
indicated as the provider of the service19.

“Catalogue“ services B2C [EU: for services by the EU suppliers to non-taxable persons 
with residence outside of the EU] (Art 59) 

Place of supply: in principle the place of supply is the permanent residence of recipient.
EU: Within the EU this rule is only applicable if the customer is established outside 

of the EU; within the EU these services are covered by Art 45 (basic rule B2C!). 

Place of the recipient:

If there is more than one possible place existing Article 24 of implementing regu-
lation points out priority of a usual residence.20(  This applies e.g. in connection with 
electronic services B2C, advocate, advertising services, telecommunication services, 
broadcasting, etc., hiring immovable property, except for means of transport. There are 
problems arising with the practical application.

Covered services:

4. transfers and assignments of copyrights, patents, licences, trademarks and similar 
rights;
•	 Transfer of football players (34th meeting of VAT committee).
•	 Emission allowances (75th meeting of VAT committee).

5. advertising services;
•	 covered: basic definition (C-73/92, Commission/Spain); building up exhibition 

booth (C-530/09, Inter-Mark Group sp. z o.o. sp. Komandytowa); definition of 
sales promotion (C-68/92, Commission/France) and public relation events (C-
69/92, Commission/Luxemburg);  services from subcontractors (C-108/00, SPI);

•	 Not covered: newspapers ads (9th meeting of VAT committee).

19 In detail see Explanatory notes on the EU VAT changes to the place of supply of telecommunications, 
broadcasting and electronic services that enter into force in 2015 in Annex or http://ec.europa.
eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/telecom/explanatory_
notes_2015_en.pdf

20 but see C-73/06, Planzer Luxembourg which foresee a strict hierarchy, what means priority of the 
establishment



61

Place of supply of service within the EU

6. the services of consultants, engineers, consultancy firms, lawyers, accountants and 
other similar services, as well as data processing and the provision of information
•	 covered: Research and development work in the environmental and technology sectors, 

which are performed by engineers (C-222/09, Kronospan Mielec sp. z o.o./Dyrektor Izby 
Skarbowej w Rzeszowie); similar services are i.a. vets (C-145/96, Bernd von Hoffmann; 
C-167/95, Linthorst); consultants for VAT refund (Article 27 of implementing regulation No 
282/2011), translation services (Article 29 of implementing regulation No 282/2011); man-
agement services (24th meeting of VAT committee), Laboratory analysis of drug samples 
(31th meeting of VAT committee); heritage investigator (53th meeting of VAT committee) 
and undertaker (Article 28 of implementing regulation No 282/2011).

7. obligations to refrain from pursuing or exercising, in whole or in part, a business 
activity or a right referred to in this Article;

8. banking, financial and insurance transactions including reinsurance, with the excep-
tion of the hire of safes;
•	 All bank services are covered not only exempted (C-44/11, Deutsche Bank AG) 

as well as services from investment funds (C-8/03, Banque Bruxelles Lambert SA 
(BBL) and factoring (24th meeting of VAT committee)

9. the supply of staff;
•	 covers also not fixed employed staff by hirer (C-218/10, ADV Allround Vermit-

tlungs AG) 
10. the hiring out of movable tangible property, with the exception of all means of trans-

port;
•	 Stand Hire (if not provided by the organiser – see Art 54) (C-530/09, Inter-Mark 

Group sp. z o.o. sp. Komandytowa).
•	 Means of transport: see Article 38 of implementing regulation No 282/2011
•	 Means of transport also includes transport for pleasure or sport (51/88, Hamann 

regarding pleasure yachts) if transport is possible over long distances.
11. the provision of access to a natural gas system situated within the territory of the 

Community or to any network connected to such a system, to the electricity system 
or to heating or cooling networks, or the transmission or distribution through these 
systems or networks, and the provision of other services directly linked thereto; 

Example:

Mr Pitt (non-resident in Austria and resident in USA) is hiring skis at Arlberg ski area 
(Austria) and he also needs there a translation service for a document. Both services 
are taxable in Austria. Nevertheless, use and enjoyment regulation could be applicable 
by the Member State (Art 59a).

Presumptions for place of supply of telecommunication broadcasting and electronically 
supplied services:

•	 regarding non-taxable legal person priority to central administration (Art 24 of imple-
menting regulation)

•	 place of residence is the location where service is used in cases of a telephone box, 
kiosk etc. because otherwise problems arise with the identification of a customer 
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•	 place of residence is where the fixed landline is installed 
•	 Mobil country code of SIM-card is residence 
•	 Place of residence is where a mobile decoder (or similar device) is located (see Art 

24b of implementing regulation).
A rebut of presumption is possible if 2 sorts of evidence are made or in cases of 

evidence of misuse of supplier.
•	 Where the hotel is located (Art 31c of implementing regulation).

Evidence for rebut (Art 24f of implementing regulation)

Telecom etc. general (without specifications like prepaid etc. in 24a) – 2 sorts of 
evidence should be made:
•	 Billing address, 
•	 IP, 
•	 bank details,
•	 MMC (mobile country code), location of fixed landline, 
•	 other commercially information

Use and enjoy clause (Art 59a)

In order to prevent double taxation, non-taxation or distortion of competition, (Mem-
ber) States may, with regard to services the place of supply of B2B and B2C main rule, 
hiring means of transport and “catalogue“ services consider to change the place of 
service if the effective use and enjoyment of these services does not correspond with 
the foreseen rules.

Application of use and enjoy clause (Art 59a): If a state applies the use and enjoy-
ment clause also other places can be applied but there is also a double or double non- 
taxation possible.

Examples:

In the above mentioned example (Mr is hiring skis at Arlberg ski area Austria applies 
the use and enjoyment rules. Therefore the place of supply of service regarding hiring 
skis is shifted to Austria (Art 59a). The supplier has to charge Austrian VAT.

Advertising services provided by a company in Norway to a US business is normally 
taxed where the customer is established and no EU VAT is due. However, if the media 
used for the advertising campaign is within a Member State, this Member State may 
decide that VAT is due on its territory, making use of the effective use and enjoyment 
rule.

A German company supplies to a Swedish company the service of transporting 
goods from the US to China. Even though the transport takes place fully outside the 
EU, this supply is taxable in Sweden, at the place where the customer is established. 
Sweden may make use of the effective use and enjoyment rule in order to avoid taxing 
such a transport taking place outside its territory and outside EU.
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ელენე გაგნიძე1

ნინო საიქოძე2

პერსონალური მონაცემების დაცვასთან 

დაკავშირებული კერძო და საჯარო ინტერესის 

თანაფარდობა და უფლებაში ჩარევის 

საფუძვლიანობის კრიტერიუმები

 შესავალი

„საჯარო ინტერესსა და კერძო ცხოვრების დაცვის უფლებას შორის ღირებულე-
ბითი კონფლიქტი აქტუალურ სამართლებრივ პრობლემათა წრეს განეკუთვნება. 
უპირველეს ყოვლისა, აღნიშნული თემა მნიშვნელოვანია თეორიული თვალსაზრი-
სით, ვინაიდან უკავშირდება მრავალ თეორიულ საკითხს, როგორიცაა აზრის გამო-
ხატვის თავისუფლების არსი, კერძო ცხოვრების უფლების ცნების მოცულობა, სა-
მართლებრივი ღირებულება და ღირებულებითი კონფლიქტი, პასუხისმგებლობა და 
თავისუფლება... შესაბამისად, ღირებულებითი კონფლიქტის გადაწყვეტა მოითხოვს 
დასახელებულ პრობლემათა საფუძვლიან შესწავლას, ვინაიდან ამ საკითხთა არასწო-
რი ინტერპრეტაცია ინტერესთა კონფლიქტის გადაწყვეტის გზასაც ცვლის. თუ აღ-
ნიშნული გარემოებები პრაქტიკაში არ იქნება გათვალისწინებული, შეიძლება კერძო 
სფეროს დაუცველად დატოვების საფრთხე წარმოიშვას. ეს ეხება ინტერესთა აწონ-
დაწონვის დროს თითოეული მნიშვნელოვანი დეტალის შეფასებას, რაც არსებითია ღი-
რებულებითი კონფლიქტის გადასაწყვეტად. ამავდროულად, ზემოაღნიშნული პრობ-
ლემა წარმოშობს კერძო და საჯარო სფეროთა საზღვრების პრობლემას, რაც, თავის 
მხრივ, პიროვნულ და საერთო ინტერესებს შორის მიმართების დადგენას ეხება”.3 

სტატია აანალიზებს კერძო და საჯარო ინტერესებს შორის პრაქტიკაში წამოჭრილ 
წინააღმდეგობებს, შედარებით-სამართლებრივი თვალსაზრისით განიხილავს ჩვენი 
ქვეყნის საკანონმდებლო სივრცეს და ითვალისწინებს პრობლემის გადაჭრის შესაძლო 
გზებს. კერძო და საჯარო ინტერესთა ღირებულებითი კონფლიქტი განსაკუთებით იკ-
ვეთება მედიასივრცეშიც. ამდენად, მიზანშეწონილია გარკვეული მსჯელობა აღნიშ-
ნული პრობლემასაც დავუთმოთ. 

1 თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის მე-8 სემესტრის სტუდენტი.
2 თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის მე-6 სემესტრის სტუდენტი.
3 მ. ბიჭია, „აზრის გამოხატვის თავისუფლებასა და კერძო ცხოვრების დაცვის უფლებას შორის ღირებულები-

თი კონფლიქტი“, „მართლმსაჯულება და კანონი“ №3, 2013 წ., გვ. 128-143. 
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1. მოკლე ისტორიული ექსკურსი

1.1. საჯარო ინტერესის გაბატონება

დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, განსაკუთრებით 1995-2000 წლებში საქართვე-
ლოში საკანონმდებლო მუშაობა მთლიანად ორიენტირებული იყო ადამიანის უფლებებისა 
და თავისუფლებების დაცვისაკენ მიმართულ კანონშემოქმედებაზე. ამ პერიოდს უკავშირ-
დება ისეთი მნიშვნელოვანი კანონების მიღება, როგორიცაა საქართველოს კონსტიტუცია 
(1995 წ), საქართველოს სამოქალაქო და სამოქალაქო საპროცესო კოდექსები (1997 წ) და 
სხვა. ამ კანონებით გათვალისწინებული პირადი ცხოვრების, პირადი (ოჯახური) საიდუმ-
ლოს დაცვის მექანიზმები არ ჩამოუვარდებოდა იმ დროისათვის მსოფლიოში არსებულ 
სტანდარტებს; უკანასკნელი წლების მანძილზე კი, ამ მიმართულებებით სრული სტაგნაცია 
და საჯარო ინტერესის გაბატონების ტენდენცია შეინიშნება. 

1.2. ინფორმაციის სამართლიანად გამოყენების კოდექსი

„საგულისხმოა, 1972 წელს ამერიკის პრეზიდენტის – რიჩარდ ნიქსონის მრჩეველის 
ელიოტ რიჩარდსონის მიერ კომისიის შექმნის ფაქტი, რომელმაც შეისწავლა კომპიუტერუ-
ლი ტექნოლოგიების ზემოქმედება პრივატულობაზე. რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ, 
კომისია მივიდა დასკვნამდე, რომ ადამიანთა პირადი ცხოვრება რეალური საფრთხის წინაშე 
დგებოდა და 1973 წელს გამოსცა დასკვნა – ინფორმაციის სამართლიანად გამოყენების კო-
დექსი, რომელიც 5 პრინციპს ეყრდნობა:
1) არ შეიძლება არსებობდეს პერსონალური მონაცემების შემკრები გასაიდუმლოებული 

სისტემა;
2) თითოეულ ადამიანს უნდა ჰქონდეს შასაძლებლობა, გააკონტროლოს მის შესახებ ინ-

ფორმაციის დამუშავებისა და გამოყენების პროცესების მიმდინარეობა;
3) თითოეულ ადამიანს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა, არ დაუშვას მის შესახებ ერთი მიზ-

ნისთვის შეკრებილი ინფორმაციის გამოყენება სხვა მიზნით;
4) თითოეულ ადამიანს უნდა შეეძლოს მის შესახებ არსებული ინფორმაციის კორექტირება;
5) თითოეულმა ორგანიზაციამ, რომელიც ფლობს ინფორმაციას პერსონალური მონაცე-

მების შესახებ, უნდა უზრუნველყოს ამ მონაცემების გამოყენება მხოლოდ იმ მიზნისთ-
ვის, რისთვისაც ის შეკრიბა, მიიღოს ყველა ზომა სხვა დანიშნულებით მათი გამოყენების 
აღსაკვეთად“.4

აღნიშნულმა დასკვნამ დიდი გამოხმაურება ჰპოვა ევროპაში და მასში ჩამოყალიბებული 
პრინციპები საფუძვლად დაედო ევროპული ქვეყნების შესაბამისი სფეროს მარეგულირე-
ბელ კანონმდებლობებს.

2. საქართველოს კონსტიტუცია, როგორც პირადი ცხოვრების  
ხელშეუხებლობის გარანტი

საქართველოს კონსტიტუციის მე-20 მუხლის მიხედვით: „1. ყოველი ადამიანის პირადი 
ცხოვრება, პირადი საქმიანობის ადგილი, პირადი ჩანაწერი, მიმოწერა, საუბარი სატელე-
ფონო და სხვა სახის ტექნიკური საშუალებით, აგრეთვე ასევე ტექნიკური საშუალებებით 

4 თ. შაყულაშვილი, „საქართველოს მოქალაქეთა პირადი ცხოვრება გლობალურ ელექტორნულ სივრცეში“, 
„მართმსაჯულება და კანონი“ №1, 2013 წ., გვ. 98-104. 
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პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებული კერძო და საჯარო ინტერესის თანაფარდობა და ...

მიღებული შეტყობინებანი ხელშეუხებელია. აღნიშნული უფლებების შეზღუდვა დაიშვება 
სასამართლოს გადაწყვეტილებით ან მის გარეშეც, კანონით გათვალისწინებული გადა-
უდებელი აუცილებლობისას. 2. არავის აქვს უფლება შევიდეს საცხოვრებელ ბინაში და 
სხვა მფლობელობაში მათ მფლობელ პირთა ნების საწინააღმდეგოდ, აგრეთვე ჩაატაროს 
ჩხრეკა, თუ არ არის სასამართლო გადაწყვეტილება ან კანონით გათვალისწინებული გა-
დაუდებელი აუცილებლობა“. მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციის მე-20 მუხლის მი-
ზანია ზოგადად სფეროს დაცვა, იგი ყურადღებას ამახვილებს დაცულ უფლებათა შემდეგ 
სამ ასპექტზე: ა) პირადი ცხოვრება, ბ) მიმოწერია ხელშეუხებლობა და გ) საცხოვრებლის 
ხელშეუხებლობა.

„პირადი ცხოვრების უფლება უზრუნველყოფს ადამიანის კერძო სფეროს დაცვას მასში 
სხვა პირების ჩარევისაგან. რთული და, ალბათ შეუძლებელა, პირადი ცხოვრების კონცეფ-
ციის ამომწურავად განსაზღვრა. აღნიშნულიდან გამომდინარეობს, რომ გარკვეულ გარემო-
ებებში სახელმწიფო შეიძლება ჩაერიოს ამ მუხლით გათვალისწინებული უფლებებით სარ-
გებლობაში, ანუ შეზღუდოს ამ მუხლით დაცული სამართლებრივი სიკეთე. ასეთი ჩარევა 
ნიშნავს სახელმწიფოს მიერ ისეთი ღონისძიების გატარებას, რომელიც პირს საერთოდ უკრ-
ძალავს ან ზღუდავს კონსტიტუციით გათვალისწინებული პირადი ცხოვრების, მიმოწერისა 
და საცხოვრებელის ხელშეუხებლობის უფლებით სარგებლობას. მე-20 მუხლით გათვალის-
წინებული უფლებების შეზღუდვის მაგალითია სახელმწიფო ორგანოების მიერ საფოსტო 
მიმოწერის გახსნა და მისი შინაარსის გაცნობა, სატელეფონო საუბრების, მათ შორის, საერ-
თაშორისო საუბრების მოსმენა. სახელმწიფოს წარმომადგენლები ასევე შეიძლება შევიდნენ 
საცხოვრებელ ბინაში და ჩაატარონ ჩხრეკა, რაც საცხოვრებლის ხელშეუხებლობის უფლე-
ბების შეზღუდვად მიიჩნევა. სწორედ აღნიშნული ასპექტი წარმოშობს საჯარო და კერძო 
ინტერესთა შორის ღირებულებით კონფლიქტს“.5

3. კონცეფციები კერძო და საჯარო ინტერესებს შორის  
ღირებულებითი კონფლიქტის შესახებ

3.1. ინტიმური სფეროს ხელყოფა

არსებობს შეხედულება, რომ თუ საქმე ეხება საჯარო პირებს, აზრის გამოხატვის 
თავისუფლებას აქვს აშკარა პრიორიტეტი რეპუტაციის დაცვის უფლებასთან შედა-
რებით. თუმცა, წარმოდგენილი შეხედულების საწინააღმდეგოდ მეტყველებს ის, რომ 
თვით ამ კონცეფციაში რეპუტაციის დაცვის უფლებასთან შედარებით ყოველთვის არ 
არის პრიორიტეტულად აღიარებული აზრის გამოხატვის თავისუფლება. „აქ შეიძლება 
მოიაზრებოდეს შემთხვევა, როცა ხელისუფლების წარმომადგენელთა მიმართ დიფა-
მაციური განცხადება კერძო ცხოვრების ყველაზე უფრო ინტიმურ ასპექტს ეხება“.6 
სწორედ აქედან გამომდინარე, ლიტერატურაში გამოთქმული შეხედულების თანახ-
მად, პოლიტიკური თანმდებობის პირებმა და სახელმწიფო მოხელეებმა დასაშვებ 
ზღვარზე მეტი კრიტიკა უნდა ითმინონ, თუ ეს კრიტიკა უხეშად არ ხელყოფს მათ 
პატივს, ღირსებას, პირად ცხოვრებასა და ხელშეუხებლობას. ამავე დროს, მოცემული 

5 კ. კორკელია, „პირადი ცხოვრების, მიმოწერისა და საცხოვრებლის ხელშეუხებლობის უფლებები სა-
ქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით“, ქართული სამართლის მიმოხილვა, ტომი 7, №1, 2004 წ.,  
გვ. 78-112.

6 მ. ბიჭია, „აზრის გამოხატვის თავისუფლებასა და კერძო ცხოვრების დაცვის უფლებას შორის ღირებულები-
თი კონფლიქტი“, „მართლმსაჯულება და კანონი“ №3, 2013 წ., გვ. 128-143. 
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შეხედულებით ზედმეტადაა საჯარო ინტერესის დაცვის მოცულობა გაფართოებული 
და კერძო ინტერესის პრიმატი აღიარებულია მხოლოდ ინტიმური სფეროს ხელყოფი-
სას, რაც დემოკრატიული საზოგადოებისათვის დამახასიათებელ წესებს ეწინააღმდე-
გება. დღვენდელ რეალობაში, კერძო სფეროს დაცვა წინა პლანზე გადმოვიდა, რის 
გამოც დემოკრატიამ ინდივიდუალობის მნიშვნელობა გამოკვეთა. ეს კი, ამ თეორიით 
სრულად არ არის დაცული. ამდენად, აზრის გამოხატვის თავისუფლება მნიშვნელო-
ვანი ღირებულებაა, მაგრამ მისი დაცვა არ უნდა ხდებოდეს ისეთი სიკეთის ხელყოფის 
ხარჯზე, როგორიცაა პირადი სფერო.

3.2. კერძო სფერო როგორც უპირატესი უფლება

ზემოაღნიშნულის საწინააღმდეგოდ, იურისტთა გარკვეული ნაწილი მიიჩნევს, რომ 
აზრის გამოხატვის თავისუფლებაზე გაცილებით რელევანტურია პირადი ცხოვრების 
უფლების დაცვა. ეს თეორია ფაქტობრივად გაზიარებულია გერმანიის სასამართლო 
პრაქტიკაში, ვინაიდან ადამიანის ღირსება ყველა სხვა ძირითადი უფლების საფუძვ-
ლადაა მიჩნეული – აღიარებულია, რომ აზრის გამოხატვის თავისუფლებამ ყოველთვის 
უკან უნდა დაიხიოს, თუ შელახულია ადამიანის ღირსება. „ღირსება კი პირადი სფეროს 
ცენტრალური რაობაა, რომლის ხელყოფასაც შეიძლება პირადი ცხოვრების შელახვა 
მოჰყვეს. ამასთან, რეპუტაციის დარღვევამაც შეიძლება პირადი სფეროს ხელყოფა გა-
მოიწვიოს. მართალია, ეს თეორია პიროვნების დაცვაზეა ორიენტირებული და დემოკ-
რატიული საზოგადოების ძირითად არსსაც ითვალისწინებს, მაგრამ არ უნდა იყოს გაზ-
ვიადებული პიროვნული საწყისის დაცვა და დაუშვებელია საჯარო სფეროს სრულად 
იგნორირება.“7 აქ საინტერესოა, ყველა შემთხვევაში პრიორიტეტულია კერძო სფეროს 
დაცვა, თუ არსებობს გარკვეული საგამონაკლისო შემთხვევებიც. ამ თვალსაზრისით, 
მნიშვნელოვანია საქართველოს კონსტიტუციის მე-20 და 41-ე მუხლების დათქმები უფ-
ლების კანონისმიერი საფუძვლებით შეზღუდვის თაობაზე, რაც ძირითადად გერმანული 
სამართლის მოდელს ეფუძნება.

3.3. კერძო და საჯარო ინტერესი, როგორც თანაბარი ღირებულითი კატეგორია

ზემოთ განხილული შეხედულებების პარალელურად არსებობს თეორია, რომლის 
თანახმად, ზოგადად, აზრის გამოხატვის თავისუფლებისა და კერძო სფეროს დაცვის 
ინტერესები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ისე, რომ ერთი ინტერესი არ შეეწიროს 
მეორეს. ვერ გავიზიარებთ მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ სიტყვის თავი-
სუფლების თეორია და უფლებათა იურისპრუდენცია გაცილებით ფართოა და შეუძ-
ლია მართვის თანამედროვე კონსტიტუციური სისტემის შენობის დანგრევა. წინააღმ-
დეგ შემთხვევაში, ჩვენ ვკარგავთ უფლებას კერძო ცხოვრების ხელშეუხებლობაზე. 
„ეს კონცეფცია კი, ფაქტობრივად, უტოპიურად გამოიყურება, ვინაიდან პრაქტიკაში 
შეუძლებელია საჯარო და კერძო ინტერესების თანაბარწილად დაცვა იმის გათვალის-
წინებით, რომ ისინი ურთიერთდაპირისპირებული სფეროებია. ამასთან, საქმე ეხება 
ღირებულებით კონფლიქტს და ღირებულებითი წესრიგი, თავის მხრივ, იერარქიული 
ხასიათისაა, რაც ასევე, გამორიცხავს ორი ანტაგონისტური სფეროს შეჯახებისას 
ორივეს დაცვას. ამდენად, მოცემულ შემთხვევაში, ერთ-ერთი ინტერესის პრიმატის 
გამოკვეთა გარდაუვალია.“8

7 იქვე.
8 იქვე. 
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პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებული კერძო და საჯარო ინტერესის თანაფარდობა და ...

4. ადამიანი, როგორც ინფორმაციული სივრცის ძირითადი წყარო

გასაზიარებელია იურიდიულ ლიტერატურაში მოცემული მოსაზრება იმასთან და-
კავშირებით, რომ „ადამიანი მარტო ფიზიკური ანკლავით არ არის მოცული, არამედ 
იგი ინფორმაციულ სივრცეშიც ცხოვრობს, ინდივიდის ინფორმაციული სივრცე მის 
გაჩენასთან ერთად წარმოიშვა და საზოგადოების არსებობისა და განვითარების აუცი-
ლებელი პირობაა. ადამიანი ინფორმაციის მთავარი წყაროა და ამავე დროს, ინფორ-
მაციის მომხმარებელიც არის. იგი დაინტერესებულია ინფორმაციული სივრცის ცირ-
კულაციით, რადგანაც ეს მისი, როგორც გონიერი არსების, არსებობის აუცილებელი 
პირობაა. მაგრამ არსებობს ისეთი კატეგორიის ინფორმაცია, რომლის ცირკულაციის 
შეზღუდვისა და კონტროლის სურვილი ყველა ინდივიდს აქვს. ესაა ცნობები პირადი 
ცხოვრების შესახებ, რომელიც სხვადასხვა მიზეზთა გამო “მგრძნობიარეა”. ადამიანს 
უფლება აქვს აკონტროლოს პერსონალური ინფორმაციის ცირკულაცია პერსონალურ 
სივრცესა და გარე სამყაროს შორის. ეს მისი ბუნებრივი უფლებაა. 

(...) სანამ პერსონალური ინფორმაციის ძირითად მომხმარებლად მასობრივი ინ-
ფორმაციის საშუალებები გამოდიოდა, დელიქტური სამართლი უზრუნველყოფდა პი-
რადი ცხოვრების დაცვას, მაგრამ ახალი ოპტიკური და რადიოელექტრული საშუალე-
ბებით საიდუმლო თვალთვალის შედეგად პერსონალური ინფორმაციის შეგროვებამ და 
გამოყენებამ მდგომარეობა რადიკალურად შეცვალა. საიდუმლო თვალთვალის ახალ 
საშუალებათა დისტანციურობის გამო სხვისი „მფლობელობის უფლებაზე“ ფიზიკუ-
რი ზემოქმედება არ ხდებოდა, პრაქტიკულად, პირს შეიძლება არ სცოდნოდა არც სა-
მართალდარღვევის და არც მისი ჩამდენი პირის შესახებ. მას შემდეგ, რაც საიდუმლო 
თვალთვალს საჯარო სექტორის სუბიექტები ახორციელებენ (უშიშროების ორგანო-
ები, სამართალდამცავი ორგანოები და ა.შ) პერსონალური ინფორმაციის სამართლებ-
რივი დაცვის მექანიზმი საიდუმლო თვალთვალის საშუალებების რეგლამენტირებით 
გაიზარდა. შოიომის მიხედვით, „დაიწყო პირად ცხოვრებაზე უფლების პოლიტიზაცია, 
რამაც ამ სუბიექტურ უფლებას საჯარო სამართლებრივი მნიშვნელობა შესძინა“.“9

გამომდინარე იქიდან, რომ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 
განვითარების კვალდაკვალ გამარტივდა და შემაშფოთებელი სახე მიიღო თითოეული 
ადამიანის პირად და საზოგადოებრივ საქმიანობაზე ინფორმაციის შეგროვების, დამუ-
შავების, შენახვის და მიწოდების ტენდენციამ, დღის წესრიგში დადგა ასეთი ინფორ-
მაციის მიმოქცევის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შექმნა და ამ სახის ინფორმა-
ციის დაცვის განსაკუთრებული რეჟიმის დაწესება.

პერსონალური ინფორმაციის კომპიუტერული სისტემებით დამუშავებამ კიდევ 
უფრო გაზარდა პირად ცხოვრებაში ჩაურევლობის დაცვის მექანიზმის საჭიროება. 
ისეთი ტიპის პროგრამების გამოჩენამ, რომლებიც უზრუნველყოფენ სხვადასხვა ბა-
ზებიდან, ბანკებიდან თუ ფაილებიდან პერსონალურ მონაცემთა შეერთებასა და შედა-
რებას, გამოიწვია ინდივიდის პირადი ცხოვრების პრაქტიკულად ამომწურავი სურათის 
შექმნის შესაძლებლობა. პერსონალურ მონაცემთა ბანკების შექმნაში დაინტერესე-
ბულია როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო კორპორაციები, ასეთ პირობებში პერსო-
ნალური ინფორმაციის დაცვას საკმაოდ რთული და მრავალმხრივი სამართლებრივი 
მექანიზმი სჭირდება, რადგანაც ინფორმაცია პიროვნების შესახებ, დღევანდელ პირო-
ბებში, შეიძლება განხილულ იქნეს როგორც ეკონომიურად სასარგებლო საქონელი და 
ხელისუფლების წყარო.

9 მ. ცაცანაშვილი, „კომპიუტერული ინფორმაცია და ინტერნეტის რეგულირების სამართლებრივი ასპექტები“, 
„ადამიანი და კონსტიტუცია“ №4, 1999 წ., გვ. 51-57.
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ელენე გაგნიძე, ნინო საიქოძე

„ასეთი კრიტიკული სიტუაცია ხელისუფლებას უბიძგებს, რომ პირადი ცხოვრების დაც-
ვის სფეროში მთავარი ძალისხმევა პერსონალურ მონაცემთა დაცვისკენ მიმართოს. თუ 
იმასაც დავუმატებთ, რომ პერსონალური მონაცემები ტრანსსასაზღვრო ნაკადით საერ-
თაშორისო სატელეკომუნიკაციო ქსელებში გაედინება, პრობლემის აქტუალობა და სირ-
თულე კიდევ უფრო ცხადი გახდება. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ უზრუნველყო-
ფილ იქნას ინფორმაციის საერთაშორისო გაცვლის თავისუფლება, მაგრამ ამასთან ვერ 
გავექცევით პერსონალურ მონაცემთა ექსტერიტორიულობის დაცვის გარანტიების შექმ-
ნას საერთაშორისო სახელშეკრულებო ვალდებულებებისა და ეროვნული კანონმდებლო-
ბის ჰარმონიზაციის საფუძველზე“.10

თანამედროვე ინფორმაციულ საზოგადოებაში კერძო და საჯარო სფეროებს შორის საზ-
ღვრები ემორჩილება საზოგადოებრივ ცვლილებებს. ამ სფეროების გამიჯვნის პრობლემის 
ცვალებადობა განსაკუთრებით საგრძნობია მათი განვითარების ისტორიული თავისებურე-
ბების შესწავლისას. „ქსელური საზოგადოების განვითარების შედეგად, საჯარო ცხოვრება 
იმდენად შემოიჭრა კერძო სფეროში, რომ ზოგიერთმა ავტორმა კერძო ცხოვრება მკვდრად 
მონათლა. ამდენად, კერძო ცხოვრების ყოველდღიური „ეროზია“ არის ბუნებრივი პროცესი: 
ტექნოლოგიური განვითარების ფონზე კერძო ცხოვრების გონივრული მოლოდინიც სახეც 
იცვლის. ფორმით აშკარაა, რომ საჯარო სფერო უფრო და უფრო იზრდება და კერძო ცხოვ-
რების ცნების მოცულობა დროთა განმავლობაში ვიწროვდება“.11

ამდენად, კერძო და საჯარო სფერო მჭიდროდ დაკავშირებული კატეგორიებია. მათ შო-
რის ბალანსის უზრუნველყოფა დამოკიდებულია თვით უფლებამოსილი პირის ნებაზე, ვი-
ნაიდან სწორედ მის ხელთაა შესაძლებლობა, გაავლოს ზღვარი ამ სფეროთა შორის. სახელ-
დობრ, უფლებამოსილი პირი წყვეტს ვის რა მიაწოდოს და რა – არა.

5. ინტერნეტი, როგორც კერძო და საჯარო ინტერესთა კონფლიქტის 
წამახალისებელი რგოლი

თანამედროვე ეპოქაში ინტერნეტი გლობალურ საკომუნიკაციო და საინფორმაციო 
საშუალებად იქცა. მისი საშუალებით უამრავი ადამიანი ახორციელებს კომუნიკაციას, 
ელექტრონულ შესყიდვებს, იღებს სხვადასხვა სახის მომსახურებას, იხდის გადასახა-
დებს, აწარმოებს ოფიციალურ თუ არაოფიციალურ კორესპონდენციას. ელექტრონუ-
ლი კომუნიკაციის საშუალებების განვითარება, სახელმწიფო და საბანკო სერვისების 
ელექტრონულ სივრცეში გადატანა, ასევე, სოციალური ქსელების პოპულარობა განაპი-
რობებს პერსონალური მონაცემების დიდი მოცულობით დაგროვებას ინტერნეტში. აღ-
ნიშნულ პროცესებში, პერსონალურ მონაცემთა არასათანადო დაცვა ზრდის მონაცემთა 
დანაშაულებრივი მიზნებისათვის გამოყენების რისკებს და საფრთხის ქვეშ აყენებს ინ-
ტერნეტის მომხმარებელთა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას. ამიტომ, მნიშვნელო-
ვანია, რომ მოქალაქეებს ჰქონდეთ ინფორმაცია ინტერნეტ სივრცის გამოყენებასთან 
დაკავშირებული რისკების და მათი უფლებების დაცვის შესახებ.

„ისევე როგორც რეალურ სამყაროში, ვირტუალურ სივრცეშიც ადამიანებს აქვთ უფ-
ლებები და მოვალეობები. როდესაც ინტერნეტ მომხმარებელი რეგისტრირდება ვებგვერ-
დზე, იძენს პროდუქტს ან იღებს გარკვეულ მომსახურებას, ის სამართლებრივ ურთიერ-
თობაში შედის ინტერნეტ მომსახურების მიმწოდებელთან და აქვს საშუალება, იზრუნოს 
საკუთარი პერსონალური მონაცემების დაცვაზე და პირადი ინფორმაციის გამჟღავნების 

10 იქვე.
11 იქვე.
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პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებული კერძო და საჯარო ინტერესის თანაფარდობა და ...

ან უკანონო დამუშავების შემთხვევაში, გამოიყენოს სამართლებრივი მექანიზმები დარ-
ღვეული უფლებების აღსადგენად. ნებისმიერი პირი, რომელიც სარგებლობს ინტერნე-
ტით, მათ შორის ვებგვერდის ავტორიზებული/არაავტორიზებული მომხმარებელი, ინ-
ტერნეტ მომსახურების მიმღები (აბონენტი), პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ 
საქართველოს კანონის მიხედვით წარმოადგენს მონაცემთა სუბიექტს და მასზე ვრცელ-
დება აღნიშნული კანონის მე-4 თავით გათვალისწინებული უფლებები. მომხმარებელმა 
უნდა იცოდეს, რომ ინტერნერტში განხორციელებული თითოეული მოქმედება ტოვებს 
კვალს. მაგალითად, ვებგვერდზე ვიზიტი, ონლაინ რეგისტრაცია, გაზიარებული ფოტო, 
ინტერნეტ შესყიდვა და სხვა მრავალი აქტივობა ყოველთვის ფიქსირდება და აღირიც-
ხება. ინტერნეტ მომხმარებელთა მხრიდან ამ გარემოების გათვალისწინება მნიშვნელო-
ვანია, რადგან პერსონალური მონაცემების შემცველი ინფორმაცია (მომხმარებლის ინ-
ფორმირების გარეშე) შესაძლებელია, სხვა მიზნითაც იქნას გამოყენებული ინტერნეტ 
მომსახურების გამწევის მიერ.“12 

აღსანიშნავია, რომ „ინტერნეტში არსებობს საკმაოდ ბევრი, სხვადასხვა ტიპის თაღ-
ლითური ვებგვერდი, რომელიც ერთი შეხედვით საკმაოდ უსაფრთხოდ შეიძლება გა-
მოიყურებოდეს. აღნიშნული ვებგვერდები ხშირად ითხოვენ საბანკო ანგარიშებისა და 
საკრედიტო ბარათების შესახებ ინფორმაციას. თაღლითური სქემების ნაწილია ასევე 
ე.წ. საეჭვო ელექტრონული წერილები (Spam E-mail), რომლებიც ელ-ფოსტის მისა-
მართების შემთხვევითი შერჩევის გზით მილიონობით ადრესატს ეგზავნება. მაგალი-
თად, ელექტრონული შეტყობინება ლატარიაში გამარჯვების ან ფულადი თანხის მო-
გების შესახებ. მსგავსი სახის წერილები ხშირად ვირუსული ხასიათიასაა ან/და იძლევა 
ინტერნეტ მომხმარებლის მონაცემების არამართლზომიერი მოპოვების საშუალებას. 
ისინი შესაძლებელია საფრთხეს უქმნიდეს მოწყობილობას ან/და მასში დაცულ დო-
კუმენტებს, საბანკო მონაცემებს, პაროლებს და სხვა). როგორც წესი, თაღლითურ 
ვებგვერდებს არ აქვთ მითითებული საკონტაქტო ინფორმაცია, არ გააჩნიათ კონფი-
დენციალობის განაცხადი, მომხმარებელს სთავაზობენ გაურკვეველი ტიპის ფაილების 
ავტომატურ რეჟიმში გადმოტვირთვას, შეიცავენ ცრუ „ახალ ამბებს“, საეჭვო ტიპის 
სარეკლამო ბანერებს და ა.შ. გარდა ამისა, თაღლითმა შეიძლება მიითვისოს და უკა-
ნონოდ გამოიყენოს თქვენი პირადი ინფორმაცია (ე.წ. Identity Theft). საკმაოდ გავ-
რცელებულია თაღლითების მიერ დაზარალებულის საიდენტიფიკაციო ნომრისა და 
დაბადების თარიღის გამოყენებით ახალი საკრედიტო ანგარიშის გახსნა და ბარათის 
გამოყენება, ასევე, ტელეფონის, ინტერნეტისა და სხვა კომუნალური მომსახურებების 
გადასახადის გაფორმება დაზარალებულის სახელზე ან დავალიანების დაფარვა დაზა-
რალებულის ანგარიშიდან. პერსონალური მონაცემების დაცვის მიზნით სასურველია, 
რომ ინტერნეტ მომხმარებელი: 
1) ელექტრონული ფოსტის სერვისზე რეგისტრაციის დროს ეცნობოდეს კონფიდენციალო-

ბის პირობებს; 
2) ერთმანეთისგან მიჯნავდეს სამსახურებრივ და პირად კორესპონდენციას და აწარმოებ-

დეს მათ სხვადასხვა ელექტრონული ფოსტის მისამართიდან; 
3) თავს იკავებდეს საეჭვო ტიპის შეტყობინებების და მასზე მიმაგრებული ფაილების გახს-

ნისგან, ასევე, მსგავს შეტყობინებებზე პასუხის გაცემისგან; 
4) იყენებდეს ფილტრაციის ფუნქციას. მონიშნოს, რომ შეტყობინება საეჭვო ფოსტას (Spam 

email) განეკუთვნება, რათა თავიდან აიცილოს მათი შემდგომში მიღება ან ძირითად წე-
რილებთან ერთად მოხვედრა; 

12 რეკომენდაციები ინტერნეტ სივრცეში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 
ინსპექტორის აპარატი, იხილეთ ბმული: <http://personaldata.ge/ge/publications/recommendations> (01.06.2016). 
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ელენე გაგნიძე, ნინო საიქოძე

5) სხვადასხვა ვებგვერდებზე რეგისტრაციამდე (მაგალითად, ონლაინ მაღაზიები ან სიახ-
ლეების გამოწერა) აფასებდეს მათ სანდოობას და ეცნობოდეს კომპანიის კონფიდენცი-
ალურობის პირობებს;

6) იყენებდეს ანტივირუსის პროგრამას.”13

ზემოთხსენებული მსჯელობა საგულისხმოა იმდენად, რამდენადაც ხშირად პირის 
მიერ საკუთარი ნების საფუძველზე ერთგვარად „გამომზეურდება“ მის კერძო სფეროს 
მიკუთვნებული ინფორმაცია და ნებსით, თუ უნებლიედ, ხდება საჯარო ინტერესის სფე-
როს ნაწილი.

„ინტერნეტ სივრცეში არაინფორმირებულმა და გაუაზრებელმა ქმედებამ შესაძლოა 
საფრთხე შეუქმნას მომხმარებლის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას. ხოლო, ინტერ-
ნეტ მომხმარებლის მხრიდან გამოჩენილი ყურადღება და სიფრთხილე მნიშვნელოვნად ამ-
ცირებს კონფიდენციალური ინფორმაციის გამჟღავნებასთან დაკავშირებულ საფრთხეს. 
სათანადო უსაფრთხოების ზომების გატარებითა და დაცული ტექნოლოგიური საშუალებე-
ბით შესაძლებელია პერსონალური მონაცემების უკანანო გამოყენებასთან დაკავშირებული 
რისკების შემცირება.“14

6. საჯარო და კერძო ინტერესთა შორის ურთიერთმიმართება 

„კერძო და საჯარო ინტერესთა შორის მიმართების გარკვევისას მნიშვნელოვანია მე-
დიის თვითრეგულირების მექანიზმის ამოქმედება, რაც გარკვეული ვალდებულებების 
და წესების დაცვით დააბალანსებს პირადი ცხოვრების დაცვის უფლებასა და პრესის 
თავისუფლებას შორის ინტერესებს. აღსანიშნავია, რომ გერმანიაში არსებობს პრესის 
თვითრეგულირების ნებაყოფლობითი ინსტანცია – პრესის საბჭო, რომელიც იყენებს 
პრესის კოდექსს. ეს წესები კონკრეტდება პუბლიკაციური სამუშაოსთვის დირექტივე-
ბის საშუალებით გერმანული პრესის საბჭოს მიერ. გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, 
პრესის თვითკონტროლზე კანონის ზეგავლენას. საქართველოშიც შეიქმნა მედიის 
თვითრეგულირების თაობაზე წესები, მაგრამ ჯერ კიდევ სათუოა, თუ როგორ მუშაობს 
ის და რამდენად შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს, ვინაიდან უფრო და უფრო აშკა-
რაა პირადი ცხოვრების ხელყოფა, რაც დაუსჯელი რჩება.

ამდენად, აშკარად ეჯახება კერძო ინტერესი საჯაროს, რის გამოც დგება საკითხი, 
თუ რომელ ინტერესს მიენიჭოს პრიმატი. არის მოსაზრება, რომ საქმიანი რეპუტაციისა 
და ღირსების დაცვის უფლებები შეიძლება გამოხატვის თავისუფლებასთან აღმოჩნდეს 
ღირებულებით კონფლიქტში. აზრის გამოხატვის პრიორიტეტი რეპუტაციის დაცვის 
უფლებასთან შედარებით ყოველთვის არაა გამართლებული, ზოგჯერ კი, მისი ხელ-
ყოფას შეიძლება ჰქონდეს ობიექტური გამართლება. აქვე უნდა განისაზღვროს, რომ 
რეპუტაციისა და ღირსების დაცვის უფლებები, თავის მხრივ, შეიძლება მოექცეს კერ-
ძო ცხოვრების დაცვის უფლების ფარგლებში. საქმე ისაა, რომ დღესდღეობით პატივს 
განიხილავენ ადამიანის შინაგან და გარეგან ღირებულებას, ასევე, როგორც საკუთარ 
ღირსებას საზოგადოების ფარგლებში, რაც ნიშნავს თვითაღიარებასა და შეფასებას სა-
ზოგადოების თვალსაზრისით. ამასთან, ღირსება განიხილება პიროვნებისათვის დამა-
ხასიათებელ თვისებად. რაც შეეხება ტერმინს „რეპუტაცია”, იგი შეფასებითი კატეგო-
რიაა. მასში მოიზრება ადამიანის სტატუსი საზოგადოებაში და მის შესახებ შექმნილი 
წარმოდგენა. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკიდან ნათლად 

13 იქვე.
14 იქვე. 
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პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებული კერძო და საჯარო ინტერესის თანაფარდობა და ...

ჩანს, რომ რეპუტაცია პირადი სფეროს შემადგენელი ნაწილია, ვინაიდან ინდივიდის მი-
მართ საზოგადოების დამოკიდებულება განიხილება თვით ამ პირის თვითმყოფადობისა 
და ფსიქოლოგიური ხელშეუხებლობის ელემენტად. ასევე, ხაზგასმით აღინიშნა, რომ ამ 
უფლებას შეიძლება შეეჯახოს საჯარო ინტერესი აზრის გამოხატვის თავისუფლების 
სახით და წარმოიშვას ღირებულებითი კონფლიქტი. ამიტომაც პატივისა და ღირსების 
ხელყოფით, საბოლოოდ შეიძლება პირადი ცხოვრების შელახვაც. შესაბამისად, სწო-
რედ ეს ასპექტებია აქტუალური აღნიშნული ღირებულებითი კონფლიქტის გადაწყვე-
ტის თვალსაზრისით“.15

7. სამართლებრივი წესრიგი

აღსანიშნავია, რომ ღირებულებითი კონფლიქტის გადაწყვეტა უკავშირდება სამარ-
თლებრივ წესრიგს. საერთოდ, წესრიგი საჯარო და კერძო ინტერესების მშვიდობი-
ანად და გვერდიგვერდ არსებობის განცდაა. ზოგადად, უფლებები და კონსტიტუცი-
ური წესრიგი მთლიანობაში ქმნის პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლებას, 
რომელიც სახელმწიფოსა და ადამიანს შორის ურთიერთობის ზღვარია. არ შეიძლება 
ერთი სამართლებრივი სიკეთის დაცვით შეილახო სხვა სამართლებრივი სიკეთე. თუმ-
ცა, როცა საქმე ეხება კერძო სამართალში სამართლებრივ ღირებულებით კონფლიქტს, 
აქ, ზემოთაღნიშნული ვერ გამოდგება. საქმე ისაა, რომ სამართლებრივი წესრიგის მიღ-
წევა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია კერძოსამართლებრივ ჭრილში, ვინაიდან გასარკ-
ვევია ავტონომიის ფარგლები. როგორც ცნობილია, სამოქალაქო სამართალი ეფუძნება 
გარკვეულ ღირებულებებს, რომლებიც ქმნის კერძო სამართლის ფუნდამენტს. ისინი 
განმტკიცებულია კონსტიტუციით და შემდგომ კერძო სამართალში მოქმედებს. ამდე-
ნად, კონსტიტუცია განსაზღვრავს კერძო სამართლის განვითარებისათვის აუცილებელ 
ფარგლებს. შესაბამისად, ძირითადი უფლებები, როგორც კონსტიტუციის შემადგენელი 
ნაწილი, კერძოსამართლებრივ ურთიერთობებში უშუალოდ ვერ მოქმედებს, ვინაიდან 
ძირითადი უფლებების ერთ-ერთი ადრესატი ყოველთვის სახელმწიფოა, ხოლო კერძო-
სამართლებრივ ურთიერთობებში კერძო უფლების ადრესატია კერძო პირი. ესე იგი, 
კონსტიტუციით განმტკიცებული ძირითადი უფლებები არაპირდაპირ მოქმედებს კერ-
ძო სამართალში.

გამომდინარე იქიდან, რომ საქმე სამართლებრივ ღირებულებათა კონფლიქტს ეხე-
ბა, არსებითია, განიმარტოს ღირებულების არსი. რამდენადაც ცნობილია, ღირებულება 
იდეალია, რომლის საფუძვლეზეც რაიმე ფასდება. ლოგიკურად, სამართლებრივი ღი-
რებულება, როგორც ქცევის განსაზღვრული წესი, სამართლის ნორმის ფორმაში არსე-
ბობს. სამართლებრივი ღირებულება კი იერარქიული ხასიათისაა. იგულისხმება, საზო-
გადოდ, ღირებულებათა წესრიგი. „ინტერესთა კონფლიქტის გადაწყვეტა უკავშირდება 
კანონის ტექსტის მაქსიმალურად ზუსტად ინტერპრეტირებას და პრაქტიკაშიც სწორად 
გამოყენებას, რათა არ შეიქმნას მახინჯი პრაქტიკა. 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ სხვა ქვეყნების პრაქტიკა ორი მიმართუ-
ლებით განვითარდა: ერთის მხრივ, Data Protection Act ( მონაცემთა დაცვის აქტი) და 
მეორეს მხრივ, Information Act (ინფორმაციის თავისუფლების აქტი) ტიპის აქტების 
მიღებით. აღნიშნული მიდგომების ანალიზი ცხადყოფს, რომ პერსონალური მონაცე-
მები ორ კატეგორიად იყოფა: „ნეიტრალური“ (არადელიკატური) და „მგრძნობიარე“ 

15 მ. ბიჭია, „აზრის გამოხატვის თავისუფლებასა და კერძო ცხოვრების დაცვის უფლებას შორის ღირებულები-
თი კონფლიქტი“, „მართლმსაჯულება და კანონი“ №3, 2013 წ., გვ. 128-143. 
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(დელიკატური). ნეიტრალური ხასიათის მონაცემების გავრცელებას და სხვა პირები-
სათვის მათ ხელმისაწვდომობას მონაცემთა სუბიექტი „მტკივნეულად“ არ აღიქვამს. 
მაგრამ დელიკატური ხასიათის პერსონალური მონაცემები თითოეული ჩვენგანისათ-
ვის „მგრძნობიარეა”. ე.ი. მონაცემთა სუბიექტი მათ ინტიმურად, კონფიდენციალურად 
მიიჩნევს და ამასთან სურვილი აქვს შეაჩეროს ან უკიდურეს შემთხვევაში, შეზღუდოს 
მათი ცირკულაცია. ასეთ მონაცემებს ეკუთვნის: ცნობები ფიზიკური პირის პოლიტიკუ-
რი შეხედულების, ჯანმრთელობის მდგომარეობის ან სექსუალური ცხოვრების შესახებ 
და სხვა. ამ მონაცემთა დამუშავებისას ძირითადი მოთხოვნა უნდა გახდეს მონაცემ-
თა სუბიექტის წერილობითი თანხმობა თავის პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებაზე. 
ამასთან, ეს უკანასკენლი ინფორმირებული უნდა იყოს დამუშავების მიზნისა და თანხ-
მობაზე უარის თქმის შემთხვევაში მოსალოდნელი შედეგების შესახებ.

კანონმა უნდა გაითვალისწინოს დელიკატურ პერსონალურ მონაცემთა კონფიდენ-
ციალური ხასიათი, რაც გარანტირებული იქნება საჯარო სამსახურში ინფორმაციის 
დამუშავებაზე უფლებამოსილი პირებისაგან სამსახურეობრივი საიდუმლოების დაცვის 
მოთხოვნით, ხოლო კერძო სამართლის სუბიექტებისთვის ამგვარი უფლებამოსილების 
განსახორციელებლად ნებართვის (ლიცენზიის) გაცემით. ისიც გასათვალისწინებელია, 
რომ კონფიდენციალურობის დაცვის ვალდებულება უფლებამოსილ პირებს მათი საქმი-
ანობის შეწყვეტის შემდეგაც რჩებათ. ამასთან, დამუშავებაზე უფლებამოსილი პირი პა-
სუხისმეგბელი უნდა იყოს მონაცემთა სუბიექტსთვის ინფორმაციის დამუშავების დროს 
მიყენებული მატერიალური და მორალური ზიანისათვის. პირის თანხმობა დელიკატური 
ხასიათის პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებაზე უპირობო მოთხოვნა არ არის. ისეთ 
შემთხვევებში, თუ დამუშავების მიზანია პირის თავისუფლების, ჯანმრთელობის ან პი-
რადი ცხოვრების დაცვა. კანონით გათვალისწინებული მოვალეობის შესრულება, პერ-
სონალურ მონაცემთა დამუშავება მონაცემთა სუბიექტის თანხმობის გარეშე შეიძლე-
ბა დაიშვას, მაგრამ იგი მონაცემთა დაცვაზე პასუხისმგებელი ორგანოს კონტროლით 
უნდა განხორციელდეს.

დასავლეთის ქვეყნებმა, პერსონალურ მონაცემებზე თავდასხმა ეტაპობრივად გაი-
არეს ჯერ მასმედიის, შემდეგ კომპიუტერული დამუშავების და ბოლოს ტრანსსასაზღვ-
რო გადაგზავნების სახით. ამიტომ, მათი კანონმდებლობაც ეტაპობრივად ვითარდებოდა 
პრეცენდენტული სამართლის მეშვეობით. საქართველოში კი მასმედიის თავისუფლე-
ბისა და მზარდი კომპიუტერიზაციის ფონზე პერსონალურ მონაცემებზე მუქარა ერ-
თობლივად ხორციელდება. ამიტომ, ვფიქრობთ, რომ კანონი პერსონალურ მონაცემეთა 
დაცვის შესახებ ერთიანი, წინასწარ განსაზღვრული სისტემით უნდა შემუშავდეს“.16

8. საკანონმდებლო ხარვეზი

გასაზიარებელია, იურიდიულ ლიტერატურაში გაჟღერებული მოსაზრება იმასთან 
დაკავშირებით, რომ „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონში მრავალი 
საკანონმდებლო ხარვეზია და საჭიროებს დახვეწას. კერძოდ, არ არის ახსნილი რას 
ნიშნავს პერსონალურ მონაცემთა გავრცელება და გამოყენება. ეს უმნიშვნელოვანესი 
მოქმედებები, უწყებათა შორის პერსონალური ინფორმაციის (მათ შორის სპეციალუ-
რის) გასაჯაროებას ან/და მესამე პირებისათვის მიწოდებას გულისხმობს. მომეტებუ-
ლი საფრთხის შემცველობის გამო, აუცილებელია მათი ინდივიდუალური განმარტება 
და კანონში ზუსტი დეფინიციის ჩამოყალიბება. კანონმდებელმა კი ისინი „მონაცემ-

16 იქვე.
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თა დამუშავებაში“ მოაქცია, რითაც თავიდან აიცილა მათი განხორციელებისთვის 
კანონში დამატებითი დამცავი მექანიზმების გათვალისწინების აუცილებლობა. კა-
ნონის მე-3 მუხლის ანალიზი საფუძველს გვაძლევს დასკვნისთვის, რომ დღეს ადამი-
ანის პერსონალური მონაცემების შეგროვების, შენახვისა და დამუშავების უფლება-
მოსილება აქვს ყველას – სახელმწიფო ორგანოებიდან და კერძო ორგანიზაციებიდან 
დაწყებული, ფიზიკური პირით დამთავრებული.(სადაც ზღვარი იკვეთება საჯარო 
ინტერესის და ერევა კერძოს სივრცეში). თავისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე ამ 
კანონით დაცვის სფეროში მოქცეულია პირთა განუსაზღვრელად დიდი წრე. არ არსე-
ბობს მეტნაკლებად აქტიური ადამიანი, რომლის შესახებაც პერსონალურ ინფორმა-
ციას არ ფლობდეს რომელიმე კერძო ან საჯარო უწყება (ასეთი მონაცემები იკრიბება 
საპენსიო, სახელფასო, სამგზავრო ბარათების დამზადებისას, დაზღვევის, პირადობის 
მოწმობის, პასპორტის მიღებისას).

„კანონით ნებადართულია პირის მიმართ ნებისმიერი ხასიათის ინფორმაციის და-
მუშავება, როგორც მარტივად მაიდენტიფიცირებადი (სახელი, გვარი, მისამართი, ტე-
ლეფონის ნომერი, პირადი ნომერი) ისე ბიომეტრიული (თითის ანაბეჭდი, დნმ კოდი, 
ბადურის გარსის ან გუგის გამოსახულება და სხვა) და სპეციალური (რელიგიურიმრ-
წამსი, პოლიტიკური შეხედულებები, სექსუალური ორიენტაცია, ჩვევები, მიდრეკი-
ლებები). ამასთან, სუბიექტის თანხმობის გარეშე მონაცემთა დამუშავება შეიძლება 
მოხდეს ნებისმიერი საფუძვლით, რომელიც მიმოქცევის განსაკუთრებულ რეჟიმს ექ-
ვემდებარება და ისეთი შეფასებითი კატეგორიების საფუძველზე, როგორიც „საჯა-
რო ინტერესია“ მისი დამუშავება დაუშვებელია, მით უმეტეს რომ ევროპის საბჭოს 
კონვენციის მე-7 მუხლი (როგორც საერთაშორისო შეთანხმება, კანონის ზემდგომი 
აქტია) პირდაპირ მოითხოვს, რომ სპეციალური მონაცემების დამუშავება დაშვებული 
იქნას მხოლოდ ზუსტად განსაზღვრული კანონიერი მიზნისათვის და არა რაღაც აბსტ-
რაქტული, „საჯარო ინტერესისათვის“.

ხელისფულების სურვილია „მნიშვნელოვანი საჯარო ინტერესის’’ ქოლგის ქვეშ 
მოაქციოს ნებისმიერი ინფორმაცია, რაც საშუალებას მისცემს კონკრეტულ მომენტში 
სურვილისამებრ გამოიყენოს ნებისმიერი ინფორმაცია.

კლასიკური გაგებით, მნიშვნელოვან საჯარო ინტერესს წარმოადგენს დანაშაულის 
პრევენცია, გამოძიება, მართლმსაჯულების განხორციელება, ქვეყნის კონსტიტუცი-
ური წყობისა და უსაფრთხოების დაცვა, რაც სურვილის შემთხვევაში იმპერატიულად 
შეიძლება აისახოს კანონში (მაგალითად, ლიტვის 1996 წლის 11 ივლისის კანონით 
„პირადი ინფორმაციის დაცვის შესახებ“, ასეთი მონაცემების დამუშავება დაიშვება 
დანაშაულის ან სხვა მართლსაწინააღმდეგო ქმედების აღსაკვეთად ან გამოსაძიებ-
ლად, საქმის სასამართლოში განსახილველად (მუხლი 5); გერმანიის 1990 წლის 3 ოქ-
ტომბრის „მონაცემთა დაცვის“ ფედერალური კანონის მე-13 მუხლით, სპეციალური 
კატეგორიის მონაცემების დამუშავება დაიშვება სწორედ საზოგადოებრივი სიკეთის 
გადასარჩენად, ფედერაციის სახელმწიფო ორგანოების მიერ თავდაცვის კონკრეტულ 
მიზნების, ზენაციონალური ან სახელმწიფოთაშორისი ვალდებულებების შესასრუ-
ლებლად, კრიზისების სამართავად, კონფლიქტების შესანარჩუნებლად ან სხვა ჰუმა-
ნური მიზნებისთვის).“17

17 თ. შაყულაშვილი, „საქართველოს მოქალაქეთა პირადი ცხოვრება გლობალურ ელექტორნულ სივრცეში“, 
„მართმსაჯულება და კანონი“ №1, 2013 წ., გვ. 98-104.
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ელენე გაგნიძე, ნინო საიქოძე

9. კერძო და საჯარო ინტერესის თანაფარდობა  
პრაქტიკული თვალსაზრისით 

9.1. „ნიმიციის საქმე“

„ნიმიციის საქმე აღიძრა პრაქტიკოსი იურისტის სარჩელის საფუძველზე ფრაიბურ-
გიდან, მოსარჩელე, ქალაქის საბჭოს წევრი და ამავდროულად, ანტიკლერიკალური 
ჯგუფის აქტივისტიც იყო. პოლიტიკურმა პარტიამ, რომლის სიიდანაც აირჩიეს იგი 
ქალაქის საბჭოს წევრად, გამოიყენა მისი მისამართი საფოსტო ყუთის ნომრით პარტი-
ული მიზნებისათვის და კორესპონდენციისათვის.

ამ მისამართიდან უცნობმა პიროვნებამ გააგზავნა წერილი მოსამართლის სახელზე, 
რომელიც შეურაცხმყოფელ ელემენტებს შეიცავდა. შეურაცხყოფა მოსამართლის მიერ 
განხილულ ერთ-ერთ საქმეს უკავშირდებოდა, რომელიც იმ საეკლესიო გადასახადებს 
ეხებოდა, რომელთა წინააღმდეგ ანტიკლერიკალური ჯგუფები მართავდნენ კამპანიას. 
ამ ფაქტმა ეჭვი აღძრა, რომ, ან თავად მოსარჩელე, ან მისი კლიენტი იყო წერილის 
ავტორი. ამდენად, საჯარო პროკურორმა მოიპოვა სასამართლოს რწმუნება, გაეჩხრი-
კათ მოსარჩელის იურიდიული ოფისი. ჩხრეკა ოფისი ორი ასისტენტის თანდასწრებით 
განხორციელდა. მოსარჩელემ, ვიდრე სტრასბურგის სასამართლოს მიმართავდა, ად-
გილობრივი იურიდიული მექანიზმები ამოწურა ჩხრეკის ღონისძიების განხორციელე-
ბის წინააღმდეგ.

სასამართლოს ამ საქმის განხილვა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის იმ 
მუხლის რეგულირების სფეროში მოაქცია რომელიც იცავს ფიზიკური პირის უფლებას, 
პატივი სცეს თავის პირად და ოჯახურ ცხოვრებას, თავის სახლს და კორესპონდენციას 
(ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ინგლისური ტექსტის მიხედვით). სასა-
მართლოს ამ საქმის განხილვის შემდეგ დაადგინა, რომ მოსარჩელის აღნიშნულ გარან-
ტირებული უფლების დარღვევას ჰქონდა ადგილი. სასამართლომ ასევე აღნიშნა, რომ 
ზოგიერთ სახელწმიფოში სიტყვა „სახლი“ რომელიც კონვენციის ინგლისურ ტექსტშია 
გამოყენებული, „პროფესიული საქმიანობის ხელშეუხებლობაზეც ვრცელდება”. სასა-
მართლოს კიდევ ერთი შენიშვნა გახლდათ, ის რომ ასეთი ინტერპრეტაცია სრულიად 
ჰარმონიზირებულია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ფრანგულ ტექსტ-
თან, ვინაიდან სიტყვას „საცხოვრებელი ადგილი“ უფრო ფართო მნიშვნელობა აქვს, 
ვიდრე სიტყვას „სახლი“ და ამდენად, მასში პიროვნების „პროფესიული საქმიანობის 
ადგილიც“ შეიძლება მოვიაზროთ.

თუმცა, სასამართლომ დაადგინა, რომ კონვენციით გათვალისწინებული მოსარჩე-
ლის უფლებაში ჩარევა კანონის დაცვით მოხდა და მიზეზის ლეგიტიმურობა კითხვის 
ნიშნის ქვეშ არ დამდგარა, ვინაიდან არც მოსარჩელე მოითხოვდა ამას. მეორე მხრივ, 
სასამართლომ დაადგინა, რომ ჩარევა არ იყო მიზნის პროპორციული (...). საბოლოო 
ჯამში, სასამართლომ დაადგინა, რომ პროფესიული საქმიანობის ადგილის ხელშეუხებ-
ლობის უფლების დარღვევას ჰქონდა ადგილი.

ნიმიციის საქმეზე გამოტანილი განაჩენი გადამწყვეტი მნიშვნელობის იყოს და სასა-
მართლო პრაქტიკის განვითარების კურსი შეიცვალა. ეს იყო პირველი პრეცენდენტი, 
როცა სასამართლომ პროფესიული საქმიანობის ადგილის ხელშეუხებლობის უფლება 
მიანიჭა ფიზიკურ პირს. პროფესიული საქმიანობის ადგილის დაცვა გარანტირებული 
უნდა ყოფილიყო თვითნებური ჩხრეკისგან. ამ პრეცენდენტის შემდეგ აღნიშნული მიდ-
გომა კანონად იქცა.

უდავოა, რომ ადამიანის უფლებათა სტანდარტების გამოყენებამ სასამართლოს მის-
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პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებული კერძო და საჯარო ინტერესის თანაფარდობა და ...

ცა შესაძლებლობა, ევროპული სტანდარტების დახმარებით განემარტა საქართველოს 
კანონმდებლობა და მიეღო მართებული გადაწყვეტილება.“18

9.2. მოქალაქე გაზეთ „კვირის პალიტრის“ წინააღმდეგ

„საინტერესოა საქმე, რომელიც საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განიხილა 
2004 წლის 14 აპრილს. ამ საქმეში, მოსარჩელე მოითხოვდა გაზეთ „კვირის პალიტრი-
სა“ და მისი ჟურნალისტისგან 70000 ლარის ანაზღაურებას მორალური ზიანის სახით, 
რაც განპირობებული იყო ჟურნალისტის მიერ გამოქვეყნებული სტატიის სათაურით 
„გაუპატიურების მცდელობა განსაკუთებული სისასტიკით”. მოსარჩელის, როგორ და-
ზარალებულის შუამდგომლობის საფუძველზე ყველა სასამართლო სხდომა ჩატარდა 
დახურულად.

სასამართლომ მიიჩნია, რომ სტატიაში გამოქვეყნებული ფაქტები შეეფერება სინამდ-
ვილეს, მაგრამ ასახავს მოსარჩელის პირადი ცხოვრების საჩოთირო და უსიამოვნო ეპი-
ზოდებს. სასამართლომ ასევე აღნიშნა, რომ პუბლიკაციაში მოსარჩელის სახელისა და 
გვარის სრულად გამოქვეყნებით მოპასუხეებმა გამოაქვეყნეს ისეთი ინფორმაცია, რომ-
ლის გახმაურების აპელანტი ერიდებოდა, კერძოდ, პრესამ ამოატივტივა მოსარჩელის 
ცხოვრების სინამდვილიდან უსიამოვნო ფაქტები და მოსარჩელემ ვერ შეძლო საჯარო-
ობისგან დაეცვა თავისი პირადი ცხოვრების საიდუმლოების ამსახველი ცნობები.

სასამართლომ ასევე მიუთითა, რომ პუბლიკაციის გამოქვეყნების შემდეგ მოსარჩე-
ლის პირადი ცხოვრების საიდუმლოების შესახებ ცნობილი გახდა როგორც ახლობელთა, 
ისე საზოგადოების ფართო წრისათვის. ფართო საზოგადოებისათვის მოსარჩელის პი-
რადი ცხოვრების საიდუმლოების გამჟღავნებამ ამ უკანასკნელს დაამჩნია დიდი დაღი, 
მიაყენა ზიანი და სულიერი ტკივილი, რამაც გამოიწვია მისი მეტყველების უნარის დაქ-
ვეითება.

საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ დავის გადასაწყვეტად, საქართველოს შიდა 
სახელმწიფოებრივ ნორმატიულ აქტებთან ერთად, გამოიყენა ადამიანის უფლებათა ევ-
როპული კონვენციის მე-8 (პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება) და 
მე-10 (გამოხატვის უფლება) მუხლები, ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამარ-
თლოს პრეცენდენტული სამართალი და სწორი სამართლებრივი შეფასება მისცა საქმის 
გარემოებებს.

სასამართლომ რამდენიმე საკითხზე გაამახვილა ყურადღება, მათ შორის იმაზე, რომ 
საქართველოს კონსტიტუციით ასევე ევროკონვენციით განმტკიცებული სახელმწიფოს 
როგორც ნეგატიური ისე პოზიტიური ვალდებულება, დაიცვას კერძო პირი სხვა პირის 
მიერ მისი უფლების შელახვის შემთხვევაში.

სასამართლომ ასევე იმსჯელა კერძო და საჯარო ინტერესების დაპირისპირებაზე, 
რაც ასახავს ევროპული სასამართლოს მიერ ინტერესთა კონფლიქტის შეფასების კრი-
ტერიუმებს. სასამართლომ აღნიშნა, რომ „აზრის გამოხატვის თავისუფლების გადაწყ-
ვეტისას მთავარ პრობლემას წარმოადგენს ბალანსის გამოძებნა აზრის გამოხატვის თა-
ვისუფლებასა და პირადი ცხოვრების უფლების პატივისცემის თავისუფლებას შორის.

პირადი ცხოვრების უფლების პატივისცემის უფლებისა და საზოგადოებრივი წეს-
რიგის დაცვის საჯარო ინტერესების დაპირისპირებისას ინდივიდუალური უფლებების 
დაცვას ენიჭება უპირატესობა, ბალანსი საჯარო ინტერესის სასარგებლოდ შეიძლება 
გადაწყდეს მხოლოდ დამნაშავის მომეტებული საზოგადოებრივი საშიშროების გათვა-

18 დ. პაპოვიჩი, „პროფესიული საქმიანობის ადგილის ხელშეუხებლობის დაცვა ადამიანის უფლებათა ევროპუ-
ლი კონვენციის ფარგლებში“, „საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა“ №1, 2009 წ., გვ. 49-56. 
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ლისწინებით. მოცემულ შემთხვევაში მოსარჩელეს დანაშაული არ ჩაუდენია. პირიქით, 
იგი იყო დაზარალებული.

სასამართლომ ასევე აღნიშნა, რომ პუბლიკაციას ამ ინტერესთან დაპირისპირებისას სა-
კითხი დაზარალებულის უფლებების – პირადი ცხოვრების დაცვის – სასარგებლოდ უნდა 
გადაეწყვიტა და დაზარალებულის სახელი მისი ნების საწინააღმდეგოდ არ უნდა მოეხსენი-
ებინა საგაზეთო პუბლიკაციაში.

საბოლოოდ, უზენაესმა სასამართლომ კანონმდებლობისა და ევროპული სტანდარტების 
საფუძველზე დაადგინა, რომ „პირადი ცხოვრების საიდუმლოება მარტო მაშინ კი არ დაირ-
ღვა, როცა მისი გამავრცელებელი პირადი ცხოვრების საიდუმლოების შემცველ სინამდ-
ვილესთან შეუსაბამო ცნობებს გაავრცელებს, არამედ მაშინაც, როცა პირი ამ უფლების 
მატარებლის ნებართვის გარეშე გაავრცელებს ისეთ ცნობებს, რომლებიც სინამდვილეს შე-
ეფერება, მაგრამ ამ უფლებით დაცული პირის ნების საწინააღმდეგოდ წარმოაჩენს შეურაც-
ხმყოფელ, საჩოთირო, არასასურველ ეპიზოდებს“.“19

ეს გადაწყვეტილება უდავოდ ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო და სამაგალითოა და 
ადასტურებს შიდა სახელმწიფოებრივ ნორმატიულ აქტებთან ერთად ადამიანის უფლებათა 
ევროპული სტანდარტების გამოყენების უპირატესობას სწორი სასამართლო გადაწყვეტი-
ლების მიღებაში. რაღა თქმა უნდა, საგულისხმოა ასევე, სასამართლოს მიდგომა საჯარო და 
კერძო ინტერესის თანაფარდობის საკითხის მსჯელობასთან დაკავშირებით. 

 დასკვნა

აღსანიშნავია, რომ თავისუფლების ზღვარმა არ უნდა გადაკვეთოს და გაარღვიოს კა-
ნონმდებლობის ჩარჩოები, არცერთი „მხარის“ მხრიდან. კერძო და საჯარო ინტერესები 
თითქმის ყოველთვის წინააღმდეგობრივია, ამიტომ რთულია ზღვარის დადგენა, თუნდაც 
მდიდარი სასამართლო პრაქტიკის, მრავალი იურისტის თუ მეცნიერის განმარტების ფონზე. 
ყოველივე მაინც კონკრეტული შემთხვევის მიხედვით წყდება, მთავარია, დავიცვათ ის ზო-
გადი მოთხოვნები და წინაპირობები რაც აღნიშნულ საკითხს უკავშირდება. 

19 იქვე.
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საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა – 
აღსრულების საკანონმდებლო და  

პრაქტიკული პრობლემები 

 შესავალი

საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა, ალტერნატიული, არასაპატიმრო სასჯე-
ლია, რო-მელიც მისი ჰუმანურობის გამო გამასწორებელ, პოზიტიურ და თერაპიულ 
სანქციად მიიჩნევა ევროპის მინსტრთა კომიტეტის მიერ. იგი ჯარიმის შემდეგ, ყველა-
ზე მნიშვნელოვანია და ბევრად უკეთესად ახორციელებს სასჯელის ყველა მიზანს თა-
ავისუფლების აღმკვეთ სასჯე-ლებთან შედარებით, რაც სამეცნიერო ლიტერატურაში 
დავის საგანს აღარ წარმოადგენს.2 სწო-რედ ამიტომაა მნიშვნელოვანი მისი ეფექტური 
აღსრულება, რასაც ხელს უშლის ჩვენს ქვე-ყანაში არსებული, როგორც საკანონმდებ-
ლო, ისე პრაქტიკული პრობლემები, როგორიცაა: სას-ჯელის ეფექტურ აღსრულებასთან 
შეუსაბამოდ მაღალი ზედა ზღვარი, იმ ორგანოთა კომპე-ტენციის განუსაზღვრელობა, 
რომლებმაც უნდა უზრუნველყონ მისი აღსრულება, ასევე მსჯავ-რდებულთა პროფე-
სიული უნარ-ჩვევების ნაკლებობა, მენტალური პრობლემა, არასაკმარისი სერვისების 
ქონა, განათლების დაბალი დონე და სტიგმატიზება, ქართული ფირმებისა და საზოგა-
დოებრივი ორგანიზაციების ნაკლები აქტიურობა.

აღნიშნული სირთულეები ნათლად აისახა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სტა-
ტისტიკურ მონაცემებში, რომლის მიხედვითაც 2013-2015 წლებში საზოგადოებისათ-
ვის სასარგებლო შრომა ნაკლებ გამოყენებადია, ჯარიმასა და პირობით მსჯავრთან 
შედარებით (2013 წელი: პირობითი მსჯავრი-3848, ჯარიმა-532, საზოგადოებისათვის 
სასარგებლო შრომა-64. 2014 წელი: პირობითი მსჯავრი-3409, ჯარიმა-924, საზოგა-
დოებისათვის სასარგებლო შრომა-114. 2015 წელი: პირო-ბითი მსჯავრი-2502, ჯა-
რიმა-1002, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა-177.) თუმცა მისი რაოდენობის 
თანდათან მატებაც შეინიშნება, რაც მდგომარეობის გამოსწორების ტენდენციაზე მეტ-
ყველებს.

საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის აღსრულებაში, განსხვავებით პრობაციისა 
და პი-რობითი სასჯელისაგან, სამი მოქმედი პირი მონაწილეობს: დამნაშავე, პრობაციის 
სამსახურის აგენტი და საზოგადოება, ანუ ასოციაცია, სამსახური, რომელიც სთავა-
ზობს კონკრეტულ სამუ-შაოს. აღნიშნული სასჯელი XX საუკუნის ბოლო ათწლეულში 
შეიქმნა. მის საფუძვლად შეიძ-ლება ჩაითვალოს 1920 წელს საბჭოთა კავშირში კოლექ-
ტიური სამუშაოები თავისუფლების აღ-კვეთის გარეშე, კლასიკური საზოგადოებისათ-
ვის სასარგებლო შრომა, კი 1972 წელს გამოჩნდა ინგლისში, პრობაციასთან აღნიშნული 

1 თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის მე-7 სემესტრის სტუდენტი.
2 მ. ივანიძე, სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი, სახელმძღვანელო, თბილისი, 2016 წელი, გვ. 469-472.
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სასჯელი კანადაში გაერთიანდა,3 რაც შეეხება, ამერიკის შეერთებულ შტატებს 1966 
წელს დაიწყო, ალამედას ოლქში, როგორც სატრანსპორტო დანა-შაულის ჩადენისათვის 
დადგენილი სასჯელი.4

ამ ნაშრომის მიზანია, აღვწეროთ თუ რა პრობლემებია კანონმდებლობასა და პრაქტი-
კაში სა-ზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის აღსრულების კუთხით. განვიხილავთ, 
რა შესაძლო ნა-ბიჯებია გადასადგმელი, აღნიშნული პრობლემების აღმოსაფხვრელად, 
ამისათვის მოვიშ-ველიებ წარმატებულ საერთაშორისო ევროპულ სტანდარტებსა და 
პრაქტიკას. დასახული მიზ-ნების მიღწევას შევეცდები, მეცნიერული კვლევის ისეთი მე-
თოდების გამოყენებით, როგო-რიცაა: სისტემატიკური, ლოგიკური, კაუზალური, შედა-
რებითი და ნორმატიული. აგრეთვე, გამოვიყენებ კვლევებსა და სტატისტიკას.

1. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის აღსრულების პრობლემები, 
საკანონმდებლო თვალსაზრისით

ევროპის მინისტრთა კომიტეტის 2010 წლის 20 იანვრის რეკომენდაციის 47-ე პუნ-
ქტის თანახ-მად, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა გულისხმობს პრობაციის 
ორგანოს მიერ მისი აღ-სრულების ორგანიზებას და ზედამხედველობას, რომელიც 
უნდა შეეცადოს ისეთი სამუშაოს მოძიებას, რომელიც ხელს შეუწყობს მსჯავრდე-
ბულის უნარ-ჩვევების განვითარებას და მის სო-ციალურ ჩართულობას. ამის კარგი 
მაგალითია, ტაილანდის პრობაციის სამსახურის მიერ მთვრალი მძღოლების წინააღ-
მდეგ განხორციელებული კამპანია, რომლის მიხედვითაც პირს თავისუფლების აღკვე-
თის ნაცვლად შეეფარდა საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა, რო-მელიც მასზე 
მგრძნობელობით ეფექტს მოახდენდა: ავტოსაგზაო შემთხვევების დაზარა-ლებულე-
ბის დახმარება, საავადმყოფოებში მუშაობა და ავტოსაგზაო შემთხვევების საგანგებო 
სამაშველო ერთეულებში მოხალისეობა. აღნიშნული კამპანია მეტად წარმატებული 
გამოდგა.5

საქართველოში საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის აღსრულების ღონისძი-
ებებს არეგულირებს საქართველოს 2007 წლის კანონის „ არასაპატიმრო სასჯელთა აღ-
სრულების წე-სისა და პრობაციის შესახებ“ 29-ე-33-ე მუხლები. რომელთა შინაარსიც 
შემდეგნაირია: 29-ე მუხ-ლის პირველი პუნქტის თანახმად საზოგადოებისათვის სასარ-
გებლო შრომის დანიშვნის შე-სახებ გადაწყვეტილების ასლის აღსასრულებლად მიღე-
ბის შემდეგ, პრობაციის ბიურო განუ-საზღვრავს მსჯავრდებულს საზოგადოებისათვის 
სასარგებლო შრომის სახეს და ყოველდღიურ ხანგრძლივობას. ამ მუხლის მე-2 პუნქტი 
კი ითვალისწინებს პრობაციის ბიუროსა და დამსაქ-მებელს შორის ხელშეკრულების და-
დებას, რომელშიაც მითითებულია მსჯავრდებულის მიერ, საზოგადოებისათვის სასარ-
გებლო შრომის სახე, ვადა, ყოველდღიური სამუშაოს ხანგრძლივობა და სხვა პირობები. 
მე-4 ნაწილი კი ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი პირების ინტე-რესებს, ისინი 
უზრუნველყოფილი იქნებიან კვებით.6

არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ კანონის 30-ე 
მუხლის პირველი პუნქტი ითვალისწინებს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის შეს-

3 J. Pradel, Droit pénal comparé, Dalloz, 1995 Année, page 436-437.
4 ი. ხერხეულიძე, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა-არასაპატიმრო სახის სასჯელთა შორის არასრულწ-

ლოვან დამნაშავეთა რესოციალიზაციის ერთ-ერთი საუკეთესო აგენტი, მართლმსაჯულება და კანონი, №2 (19), 
2011 წელი, გვ. 123.

5 მ. ივანიძე, სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი, სახელმძღვანელო, თბილისი, 2016 წელი, გვ. 471.
6 გ. არსოშვილი, გ. მიქანაძე, მ. შალიკაშვილი, პრობაციის სამართალი, თბილისი, 2015 წელი, გვ. 134.
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საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა – აღსრულების საკანონმდებლო და პრაქტიკული პრობლემები 

რულებას დღის ნებისმიერ მონაკვეთში. მე-2 ნაწილით, კი დასაშვებია, მსჯავრდებულის 
მიერ, საზოგა-დოებისათვის სასარგებლო შრომის აღსასრულებლად დასვენების დღეებში 
მუშაობაც. სასჯე-ლის ეს სახე ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, ნაკლებად ეფექტური, რომ 
არ იყოს, არ უნდა უკავშირდებოდეს მსჯავრდებულის, იმ საქმიანობას, რითაც ის შემოსა-
ვალს იღებს. საზოგა-დოებისათვის სასარგებლო შრომამ არ უნდა გამოიწვიოს ფიზიკური 
ტანჯვა, ან ღირსების შელახვა, აგრეთვე საზოგადოებისაგან მოწყვეტა, დაბრკოლების შექ-
მნა საკვების მოპოვებისას. მსჯავრდებულისათვის სამედიცინო მომსახურეობის და სპეცი-
ალური აღჭურვილობის, ან ტანსაცმლის ხარჯებს სახელმწიფო უნდა ანაზღაურებდეს.7

რაც შეეხება, მსჯავრდებულის სამუშაოზე გამოუცხადებლობას, კანონით არის 
დადგენილი საპატიო პირობები, რაც 121 მუხლშია ჩამოთვლილი, მათგან ერთ-ერთის 
არსებობაც შესაძლოა გახდეს ამ კანონით დადგენილი რეჟიმის დარღვევის საპატიო 
გარემოება. საქართველოს სის-ხლის სამართლის კოდექსის 44-ე მუხლის თანახმად, 
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის სახეს განსაზღვრავს პრობაციის ბიურო, 
აგრეთვე იგი პასუხისმგებელია სასჯელის აღსრუ-ლების ზედამხედველობაზე. განსხ-
ვავებით ესპანეთისაგან, სადაც მსგავსი სამსახური არ არსე-ბობს. ესპანეთში კომპეტენ-
ტური ადმინისტრაციული სამსახური ან შრომითი ცენტრი სთავა-ზობს მსჯავრდებულს 
კონკრეტულ სამუშაოს, ცალკეული დაწესებულებები და ორგანოები კი, სადაც საქმდება 
მსჯავრდებული, რეგულარულად აცნობებენ სასამართლოს, ასრულებს თუ არა მსჯავრ-
დებული თავის მოვალეობას.8

მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის გამო-
ყენებისა და აღსრულების მთელი რიგი პრობლემები, წინამდებარე ნაშრომში განგებ 
შევეხები, მხოლოდ მის აღსრულებასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო პრობლემებს, 
რადგან თემა ვიწროა და იგი მხოლოდ სასჯელის ამ სახის აღსრულებას შეეხება. 

საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის აღსრულების უპირველესი საკანონმდებლო 
პრობლემაა შესასრულებელი სამუშაოს ხანგრძლივობა, რომელიც საქართველოს სისხლის 
სა-მართლის კოდექსის 44-ე მუხლის მე-2 პუნქტით არის განსაზღვრული და შეადგენს 
მაქსიმუმ 800 საათს, ამავე მუხლით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში კი საერთოდ 
განუსაზ-ღვრელია, რაც არ შეიძლება გამართლებულ იქნას, რადგან მსჯავრდებულისათ-
ვის არ შეიძლება, ისეთი სასჯელის დაკისრება, რომელიც მისთვის იქნება შესასრულებ-
ლად რთული და გამოიწვევს სამუშაოზე უარის თქმას, ან ახალი დანაშაულის ჩადენას. 
შეუსაბამოდ მაღალი სასჯელის დაკისრება ეწინააღმდეგება ევროპის საბჭოს მინისტრთა 
კომიტეტის 1992 წლის 19 ოქტომბრის (№ 92) 16 რეკომენდაციას, რადგან არის შემაწუ-
ხებელი, როგორც მსჯავრდებულისათვის, ისე მისი ოჯახის წევრებისათვის და ამის გამო, 
არსებობს დიდი რისკი, რომ მსჯავრდებული ჩაიდენს ახალ დანაშაულს, ამიტომ აუცილე-
ბელია საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის დაკისრებისას, ისეთი სამუშაო საათე-
ბის ოდენობის შეფარდება, რაც არ გამოიწვევს მსჯავრდებულის პროტესტს. 9

აღსანიშნავია, რომ ეს საკანონმდებლო პრობლემა მოგვარდება საქართველოს სისხ-
ლის სამა-რთლის კოდექსში ცვლილებების კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში, რო-
მელშიც გათვალისწინებულია სასჯელის ამ სახის მოხდის დრო და იგი განსაზღვრულია 
ორმოციდან ოთხას საათამდე ვადით. ასევე დადგენილია ის ვადა, რომლის ზემოთაც არ 
შეიძლება დაინიშნოს ეს სასჯელი.10

7 ი. დვალიძე, სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი, სასჯელი და დანაშაულის სხვა სისხლისსამართლებრივი შედე-
გები, თბილისი, 2013 წელი, გვ. 49-50.

8 მ. ივანიძე, ალტერნატიული სასჯელები ( შედარებითი ანალიზი), მზია ლეკვეიშვილი-85, 2014 წელი, გვ.30.
9 გ. არსოშვილი, გ. მიქანაძე, მ. შალიკაშვილი, პრობაციის სამართალი, თბილისი, 2015 წელი, გვ. 137.
10 მ. ივანიძე, სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი, სახელმძღვანელო, თბილისი, 2016 წელი, გვ. 471.
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ქეთევან გიგაშვილი

სხვა ქვეყნების პრაქტიკას, თუ გადავხედავთ, დავრწმუნდებით, რომ ზემოთაღნიშ-
ნული სირ-თულეები, მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში არ დგას. პრობლემურია ასევე ესპანე-
თის კანონ-მდებლობაც, რომელიც ითვალისწინებს საზოგადოებისათვის სასარგებლო 
შრომის შეფარდებას სულ ცოტა, 31 დღიდან 180 დღემდე ვადით. მაშინ, როდესაც 
მსჯავრდებული ვალდებულია შე-ასრულოს 8 საათიანი არაანაზღაურებადი სამუშაო 
ერთ დღეში. ბევრად ჰუმანურია სლო-ვაკეთის კანონმდებლობა, სადაც საზოგადოები-
სათვის სასარგებლო შრომის ხანგრძლივობა მერყეობს 40-დან 300 საათამდე ვადით.11 
ჩემი აზრით, საქართველოსათვის მისაბაძია ის, რომ იგი შეიძლება დაენიშნოს პირს, 
რომლის მიერ ჩადენილი ქმედება ითვალისწინებს თავისუფ-ლების აღკვეთას 5 წლის 
ვადით, რაც ვფიქრობ, ხანგრძლივი თავისუფლების აღკვეთაა. 

საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის აღსრულების მეორე საკანონმდებლო 
პრობლემას, იმ ორგანოთა კომპეტენციის განუსაზღვრელობა წარმოადგენს, რომლებ-
მაც უნდა აღასრულოს იგი. აღნიშნულზე ძირითადად მოსამართლეები საუბრობენ და 
ამის გამო, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომას სასჯელის ფორმალურ სახედ 
თვლიან, რადგან მათი აზრით, მნიშვნელო-ვანია მისი მიზნების მიღწევა და არა მხო-
ლოდ ფორმალური შეფარდება. ამ პრობლემას გადა-ჭრის კანონმდებლობაში ცვლილე-
ბის შეტანა, კერძოდ, ცალკე მუხლად უნდა ჩამოყალიბდეს, იმ ორგანოთა კომპეტენ-
ცია, რომლებიც პრობაციის სამსახურს უნდა დაეხმარონ ალტერნატიული სასჯელის, 
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის აღსრულებაში. ამ საკითხთან დაკავში-რე-
ბით, თითქმის არ განსხვავდება პროკურორების მოსაზრება. ისინი საუბრობენ, რომ 
დღეს პრაქტიკაში ხდება მსჯავრდებულის დასუფთავების სამსახურისათვის მიმაგრე-
ბა. მათი აზრით, აუცილებელია სამუშაო ადგილების ორგანიზება ხდებოდეს მუნიცი-
პალიტეტების, გამგეობების და მერიების დონეზე.12 ვფიქრობ, ამასთან დაკავშირე-
ბით საინტერესოა „ ზიმბაბვეს სქემა“, რო-მელიც ამ ქვეყანამ ჯერ კიდევ 1994 წელს 
დანერგა, კერძოდ პრობაციის არარსებობის პირობში შექმნა ეროვნული, რაიონული 
და რეგიონული კომიტეტები, რომლებიც ნებაყოფლობით, შეზ-ღუდული რაოდენობის 
პერსონალით ახორციელებდნენ თავიანთ საქმიანობას. აქედან,რაი-ონული დონის კო-
მიტეტებში ჩართული იყო მოსახლეობა, სადაც ადგილობრივი ინსტიტუ-ტების წარმო-
მადგენლები, როგორებიცაა საავადმყოფოები, კლინიკები და სკოლები აგზავ-ნიდნენ 
მოთხოვნას სასამართლოში, რომ გაეგზავნათ მათთვის დამნაშავე, რომელიც შეას-
რულებდა საზოგადოებრივ სამუშაოს აღნიშნულ დაწესებულებებში. ამ სქემის მეშვე-
ობით ზიმბაბვეს ხელისუფლებამ გასწია, მხოლოდ ერთი მეხუთედიდან ერთ მეექვსე-
დამდე, იმ ხარჯისა, რომელსაც იხდიდა ციხეში მყოფ პატიმარზე ერთ თვეში.13

2. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის აღსრულების პრობლემები, 
პრაქტიკული თვალსაზრისით

სისხლის სამართლის პოლიტიკის უპირველესი ამოცანაა ეფექტური გახადოს სას-
ჯელის გამოყენების პრაქტიკა. სასჯელის ეფექტურობა განსაკუთრებით მჟღავნდება 
სპეციალური პრე-ვენციის დროს. მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია დამოკიდებულია 

11 მ. ივანიძე, ალტერნატიული სასჯელები ( შედარებითი ანალიზი), მზია ლეკვეიშვილი-85, 2014 წელი, გვ. 31
12 მ. შალიკაშვილი, ალტერნატიული სასჯელების კვლევა საქართველოში, მზია ლეკვეიშვილი-85 საიუბილეო 

კრებული, 2014 წელი, გვ.92.
13 United Nations Office On Drugs And Crime, Vienna, Handbook of basic principles and promising practices on 

Alternatives to Imprisonment, New York, 2007, page 37. http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/-80478_
ebook.pdf
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სასჯელის სახეზე, მის ხანგრძლივობაზე, მოხდის ადგილისა და პირობების სწორად შერ-
ჩევაზე. ამ მხრივ, საზოგა-დოებისათვის სასარგებლო შრომა ეფექტური სასჯელია.14 
ამის დასტურია, ჯინჯერ მარტინის სტატიაში გამოყენებული კვლევა, რომელიც ჩატარ-
და ორეგონის შტატში, იგი ეხებოდა რეცი-დივის კოეფიციენტს სასჯელის დანიშვნის 
ალტერნატიულ ფორმებზე. 1999 წლის იანვრიდან 2001 წლის დეკემბრამდე ციხიდან 
გამოსული 13219 მსჯავრდებული ჩართული იყო ამ კვლე-ვაში. კვლევით დადასტურ-
და, რომ ისეთი საშუალებები, როგორიც არის საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა 
უფრო იაფი იყო, ვიდრე პატიმრობა და აჩვენებდა რეციდივის უფრო დაბალ დონეს 12 
თვის შემდეგ.15

საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის და ზოგადად, არასაპატიმრო სასჯელების 
პრაქ-ტიკაში გამოყენების კუთხით, არსებულ პრობლემებზე მეტყველებდა 100 000 მო-
სახლეზე პატი-მართა რაოდენობა, ამ მაჩვენებლით, 1997 წელს საქართველო ევროპის 
45 ქვეყანას შორის მე-14 ადგილზე იყო.16 სამწუხაროდ, მდგომარეობა არ გაუმჯობესე-
ბულა, 2014-16 წლების მონა-ცემებით სქართველო ჩამორჩება რუსეთს, ბელორუსიას, 
უკრაინას, მაგრამ უსწრებს დასავლეთ ევროპის უმეტეს ქვეყანას, მათ შორის გერმა-
ნიას. საქართველოში 2016 წლის 31 მარტის მონა-ცემით 100 000 მოსახლეზე მოდის 262 
პატიმარი, გერმანიაში კი-78. თუ გავითვალისწინებთ გერმანიის ტერიტორიულ სიდიდეს 
და მოსახლეობის რაოდენობას, საქართველოსათვის ეს მაჩვენებელი ვფიქრობ, ძალიან 
მაღალია.17

საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის აღსრულებასთან დაკავშირებული პრაქ-
ტიკული პრობლემები, ასევე კარგად გამოიკვეთა 2012-1014 წლებში ფონდ „ღია სა-
ზოგადოება-საქარ-თველოს ფინანსური მხარდაჭერით საქართველოში ჩატარებული 
სასჯელის აღსრულების კვლევით, რომლის დროსაც გამოიკითხნენ: მოსამართლეები, 
პროკურორები, ადვოკატები, პრობაციის ოფიცრები, პრობაციონერები, მსჯავრდებუ-
ლები და პირობით ვადამდე გათა-ვისუფლების საბჭოს წევრები.18 ზემოთხსენებული 
კვლევის გამოყენებით, განვიხილოთ, აღ-ნიშნული არასაპატიმრო სასჯელის თითოეული 
პრაქტიკული პრობლემა ცალ-ცალკე. 

2.1. მსჯავრდებულთა პროფესიული უნარ-ჩვევების ნაკლებობა და  
განათლების დაბალი დონე

პროფესიული უნარ-ჩვევების ნაკლბობამ შესაძლოა შექმნას პრობლემა, სამუშაოს 
კონ-კრეტული სახის შერჩევისას, მითუმეტეს, როდესაც ქვეყანაში არსებობს სამუ-
შაო რესურსის ნაკლებობა. ამ სირთულის მოგვარების გზებს იცნობს საზღვარგარე-
თის ქვეყნების პრაქტიკა, კერძოდ, სლოვაკეთში საზოგადოებისათვის სასარგებლო 
შრომის აღსრულების პერიოდში, მსჯავრდებული ვალდებულია მონაწილეობა მიიღოს 
საგანმანათლებლო პროგრამებში, პრო-ბაციის და მედიაციის თანამშრომელთა მეთ-
ვალყურეობის ქვეშ, გარდა ამისა, შეიძლება დაე-ვალოს საგანმანათლებლო ტრენინ-

14 ი. დვალიძე, სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი, სასჯელი და დანაშაულის სხვა სისხლისსამართლებრივი 
შედეგები, თბილისი, 2013 წელი, გვ. 48.

15 ჯ. მარტინი, The Effectiveness of Community-Based Sanctions in Reducing Recidi-Vism, 2001 წელი, ციტი-
რებულია: ი. ხერხეულიძე, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა-არასაპატიმრო სახის სასჯელთა შორის 
არასრულწლოვან დამნაშავეთა რესოციალიზაციის ერთ-ერთი საუკეთესო აგენტი, მართლმსაჯულება და 
კანონი, №2 (19), 2011 წელი, გვ. 122.

16 ჰ. კური, ხ. კაპანაძე, სამართლებრივი ტენდენციები, სასჯელაღსრულება და სანქციები საქართველოში-მი-
მოხილვა დასავლური თვალსაზრისით, ქართული სამართლის მიმოხილვა, 7, № 2-3 (1), 2004 წელი გვ. 282.

17 http://www.prisonstudies.org/map/europe
18 გ. არსოშვილი, გ. მიქანაძე, მ. შალიკაშვილი, პრობაციის სამართალი, 2015 წელი, გვ. 137.
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გების გავლა გამოსაცდელი ვადის პერიოდში, ან მიიღოს მონაწილეობა გადამზადების 
კურსებში და სხვ.19

გარდა სლოვაკეთისა, მსგავს პრაქტიკას იცნობს ამერიკის შეერთებული შტატებიც. აქ 
განვი-თარებულია სამოქალაქო პროგრამები, კერძოდ, კალიფორნიის მეტყევეობისა და 
ცეცხლისაგან დაცვის დეპარტამენტი იყენებს 1500 ციხის ბინადარს, როგორც ველური 
მიწის მეხანძრეებს. აგრეთვე არსებობს, ვაშინგტონის შტატის გამოსასწორებელი ცენტ-
რის პროგრამა ქალებისათვის, სადაც მის მობინადრეებს ასწავლიან, როგორ გაწვრთ-
ნან და გამოკვებონ ძაღლები, რომლებსაც შეუძლიათ დაეხმარონ უნარშეზღუდულებს.20 
ვფიქრობ, მსგავსი პროგრამების განვითარება, სა-სურველია საქართველოშიც, განსა-
კუთრებით სლოვაკეთის პრაქტიკა, ხელს შეუწყობს მსჯავ-რდებულთა განათლების დო-
ნის ამაღლებას, რაც გააიოლებს მათ რესოციალიზაციას. 

2. 2. მენტალობის პრობლემა და მსჯავრდებულის სტიგმატიზება

საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის შესრულებასთან დაკავშირებით, მენტა-
ლობის პრობლემაზე, გამოკითხვაში ყურადღებას ამახვილებენ, როგორც პროკურო-
რები, ისე პრო-ბაციის აგენტები. პროკურორთა ნაწილი ფიქრობს, რომ საზოგადო-
ებისათვის სასარგებლო შრომა, სასჯელის ის სახეა, რომელიც ყველაზე მეტად არ 
მოსწონთ ქართველ მსჯავრდებულებს, ისინი სასჯელის ამ სახეს დამამცირებლად 
თვლიან და ითრგუნებიან, თავისუფლების აღ-კვეთის დაწესებულებაში უფრო კარგად 
გრძნობენ თავს. 

გამოკითხული პრობაციის ოფიცრების აზრით, სასჯელის ამ სახის გამოყენება პრობ-
ლებური ხდება მენტალობიდან გამომდინარე, რადგან, ახალგაზრდებს ეთაკილებათ, 
სირცხვილად მიაჩ-ნიათ დასუფთავების სამსახურში შრომით სასჯელის მოხდა.21

აღნიშნული პრობლემა მეტად ღრმაა და შესაძლოა არაერთი მიზეზი ჰქონდეს. ვფიქ-
რობ, იგი გამომდინარეობს, არასწორი აღზრდიდან და კრიმინალური სუბკულტურის 
გაძლი-ერებიდან. რისი მოგვარების უპირველეს გზად, ახალგაზრდებში განათლების 
დონის ამაღ-ლებას მივიჩნევ. საჭიროა სკოლის ასაკის ბავშვებს ჩაუტარდეს სხვადასხვა 
ტრენინგები, რათა მოხდეს მათი ინფორმირება, ძალადობასა და კრიმინალურ სამყარო-
ზე, ეს ხელს შეუშლის კრი-მინალის რომანტიზებას მომავალ თაობებში, რაც ზოგადად 
აამაღლებს საზოგადოების დონეს. 

გამოკითხვაში სტიგმატიზების პრობლემაზე საუბრობენ თავად პრობაციონერები, 
ერთ-ერთი მათგანის განცხადებით სკოლიდან პრობაციონერობის გამო გამოაგდეს, 
ახალ სკოლაში კი ამის შესახებ არ განუცხადებია.22 ეს საზოგადოების უარყოფითი და-
მოკიდებულების აშკარა გა-მოვლინებაა,რამაც ამ შემთხხვევაში ადამიანის კონსტიტუ-
ციური უფლების (განათლების უფლება) დარღვევა გამოიწვია.23 უნდა მოხდეს საზოგა-
დოების წევრთა ინფორმირება, რათა აღარ გარიყონ მსჯავრდებულები. სტიგმატიზების 

19 მ. ივანიძე, ალტერნატიული სასჯელები ( შედარებითი ანალიზი), მზია ლეკვეიშვილი-85, 2014 წელი, 
გვ. 32.

20 ი. ხერხეულიძე, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა-არასაპატიმრო სახის სასჯელთა შორის არას-
რულწლოვან დამნაშავეთა რესოციალიზაციის ერთ-ერთი საუკეთესო აგენტი, მართლმსაჯულება და კანო-
ნი, №2 (19), 2011 წელი, გვ. 123.

21 მ. შალიკაშვილი, ალტერნატიული სასჯელების კვლევა საქართველოში, მზია ლეკვეიშვილი-85 საიუბილეო 
კრებული, 2014 წელი, გვ. 93- 102.

22 მ. შალიკაშვილი, ალტერნატიული სასჯელების კვლევა საქართველოში, მზია ლეკვეიშვილი-85 საიუბილეო 
კრებული, 2014 წელი, გვ. 101.

23 ავტორთა კოლექტივი, საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი, თავი მეორე, თბილისი, 2013 წელი 
გვ. 425.
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პრობლემაა სამსახურზე უარის თქმა და ოჯახის წევრების ამ მიზეზით, დათხოვნა სამ-
სახურიდან, სამწუხაროდ, ეს ჩვენი საზოგადოების დაბალ სამართლებრივ შეგნებაზე 
მეტყველებს. 

2. 3. არასაკმარისი სერვისების ქონა, ქართული ფირმებისა და  
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ნაკლები აქტიურობა

სერვისების არასაკმარისობაზე პრობაციის ოფიცრები და პროკურორები ამახვილე-
ბენ ყუ-რადღებას, პროკურორთა განცხადებით, ალტერნატიული სასჯელების გამოყე-
ნება, მხოლოდ პროკურორისა და სასამართლოს სურვილზე არ არის დამოკიდებული. 
საჭიროა სახელმწიფო და სამოქალაქო ინსტიტუტების ჩართვა, რაც ხელს შეუწყობს სა-
ზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის უფრო ხშირ გამოყენებას. დაახლოებით იგივე 
განაცხადეს გამოკითხვისას პრობაციის ოფიცრებმაც, მათი თქმით უჭირთ სასჯელის ამ 
სახის აღსრულება სერვისების ნაკლებობის გამო.24

აღნიშნული პრობლემა თავისთავად მიუთითებს ქართული ფირმებისა და საზო-
გადოებრივი ორგანიზაციების ნაკლებ აქტიურობაზე, გამოკითხვაში პროკურორები 
ერთადერთ დასაქმების სახედ დასუფთავების სამსახურს ასახელებენ, რაც ვფიქრობ 
არასაკმარისია. რეკო-მენდირებულია, გავითვალისწინოთ ოჰაიოსა და ჩრდილოეთ კა-
როლინაში არსებული პრაქ-ტიკა, რომლის მიხედვითაც პატიმრობაში მყოფებს შეუძ-
ლიათ იმუშაონ საშეგირდო ხასიათის სამუშაო პროგრამაში, რომელიც ეწყობა კერძო 
ინდუსტრიაში, ბრალდებულ შეგირდებს, შე-უძლიათ მიიღონ სერთიფიკატები, ისეთი 
ხელობის დაუფლებაში, როგორიცაა სტამბური ბეჭდვა და მშენებლობა. ძალადობრივი 
და ნარკოტიკულ დანაშაულში ბრალდებულები ამო-ირიცხებიან ამ პროგრამებიდან.25

3. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის აღსრულების პრობლემები, 
არასრულწლოვნებთან მიმართებით

საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის აღსრულების კუთხით, საქართველოს 
კანონ-მდებლობა რამდენიმეჯერ შეიცვალა, მაგალითად 2007 წელს მოქმედი კანონმ-
დებლობით არასრულწლოვანს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ენიშნებოდა 
ოციდან ასსამოც საათამდე ვადით,26 რაც საქართველოს არასრულწლოვანთა მართლმ-
საჯულების სისტემაში, მომდევნოებთან შედარებით ძალზედ ჰუმანურია. 

დღეს უკვე მოქმედებს 2015 წლის „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექ-
სი“, რომელიც საქართველოში პირველი მსგავსი სახის კოდექსია. 2016 წლის პირველი 
იანვრიდან ძალაში შევიდა ის მუხლები, რომლებიც ითვალისწინებენ საზოგადოებისათ-
ვის სასარგებლო შრომას. მათი გამოყენების პრაქტიკას იურიდიული ლიტერატურა ჯერ-
ჯერობით არ იცნობს. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 71-ე მუხლით 
შეიცვალა, სისხლის სამარ-თლის კოდექსის მანამდე მოქმედი 85-ე მუხლი, რომელიც 
უფრო მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკის გამტარებელი იყო და აღსრულების მან-
კიერი პრაქტიკით გამოირჩეოდა. 

24 იქვე, 92, 101.
25 ი. ხერხეულიძე, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა-არასაპატიმრო სახის სასჯელთა შორის არას-

რულწლოვან დამნაშავეთა რესოციალიზაციის ერთ-ერთი საუკეთესო აგენტი, მართლმსაჯულება და კანო-
ნი, №2 (19), 2011 წელი, გვ. 122-123.

26 ავტორთა კოლექტივი, სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი, სახელმძღვანელო, თბილისი, 2007 წელი 
გვ. 433.
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ამას ადასტურებს, 2010 წლის 10 მაისის ხელვაჩაურის სასამართლოს №2-128 განა-
ჩენი, რომე-ლიც არის მეტად მკაცრი მოზარდის ბუნებისა და მისი რესოციალიზაციის 
მნიშვნელობიდან გამომდინარე. არასრულწლოვანს დამატებითი სასჯელის სახით შე-
ეფარდა საზოგადო-ებისათვის სასარგებლო შრომა 400 საათის ოდენობით, რომელიც 
მას უნდა მოეხადა ხელვაჩა-ურის რაიონის წყალკანალისა და საბინაო კომუნალური 
მომსახურეობის წესდებით გათვა-ლისწინებულ სამუშაოებზე, რომელიც აღსრულე-
ბის კუთხით პრობლემურია, როგორც ვადა, ისე სამუშაოს შესრულების ადგილი.27 ამ 
პრობლემის აღმოსაფხვრელად, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ტოკიოს 
წესების შესრულებას, რომელიც მოითხოვს სასამართლოს ინფორმირებას, იმის შესა-
ხებ, რომ შესაბამისი შრომა ხელმისაწვდომია სათანადო ზედამ-ხედველობით.28

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯელების კოდექსის 77-ე მუხლის მე-2 ნაწილი სა-
ზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის აღსრულებას, კვლავ პრობაციის ეროვნულ 
სააგენტოს მიანდობს, რომლის მთავარი პრობლემაც საზოგადოებისათვის სასარგებ-
ლო შრომის აღსრუ-ლებისას, როგორც პრობაციის ოფიცრებმა აღნიშნეს, არის სა-
მუშაო ადგილების ნაკლებობა, ამ პრობლემის მოგვარება შესაძლებელია კერძო სექ-
ტორის აქტიური ჩართვით, რომლის დაინ-ტერესების საფუძველიც შესაძლოა გახდეს 
საზოგადოებრივი აქტიურობა და ფინანსური შეღა-ვათები მაგ: იმ ფირმებისათვის 
გადასახადის შემცირება, რომელიც დაასაქმებს არასრულ-წლოვან მსჯავრდებულს.29 
ამ შემთხვევაში, ვფიქრობ, გამოგვადგება ესპანური პრაქტიკის დანერგვა, რომელ-
საც ზემოთ უკვე შევეხეთ, კერძო კომპანიებთან ხელშეკრულების გაფორმების წესი 
განტვირთავს პრობაციის ოფიცრის სამუშაოს, იმ კუთხით, რომ მსჯავრდებულის სა-
მუ-შაოს შესრულების კონტროლი უშუალოდ დამსაქმებელს დაეკისრება, რომელსაც 
ექნება ვალდებულება პერიოდულად აცნობოს სასამართლოს მსჯავრდებულის მიერ, 
საკუთარი მოვალეობების შესრულების შესახებ. ეს გააძლიერებს სასამართლო კონტ-
როლს და ადრინდე-ლისაგან განსხვავებით, როგორც ეს ზემოთ მოყვანილ განაჩენ-
ში გამოიკვეთა, მოსამარ-თლისათვის აღარ იქნება ბუნდოვანი საზოგადოებისათვის 
სასარგებლო შრომის აღსრულების საკითხი, რაც საწინდარი იქნება ისეთი განაჩე-
ნების გამოტანისა, რომელიც ჩვენს პრაქტიკას, მიაახლოვებს გაეროს მინიმალური 
სტანდარტული წესების არასრულწლოვანთა მიმართ მართლმსაჯულების განხორცი-
ელების შესაბამისი აქტის „პეკინური წესების სტანდარტებთან“, რომელიც მოითხოვს, 
არასრულწლოვანთა მიმართ გამოსაყენებელი სასჯელის განსაზღვრას, დანაშაულის 
ხასიათსა და დამნაშავის ინდივიდუალური თავისებურებებზე დაფუძნებით.30

 დასკვნა 

მოცემული ნაშრომისათვის შესავალ ნაწილში დასახული მიზნები, ვფიქრობ მეტნაკ-
ლებად განხორციელებულია. თემაში წარმატებული საერთაშორისო/ევროპული სტან-
დარტებისა და პრაქტიკის მაგალითებზე გაკეთებული რეკომენდაციების განხორციელე-

27 მ. შალიკაშვილი, გ. მიქანაძე, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების თავისებურებანი, თბილისი, 2011 
წელი, გვ. 76-77.

28 მ. ივანიძე, სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი, სახელმძღვანელო, თბილისი, 2016 წელი, გვ.470.
29 მ. შალიკაშვილი, გ. მიქანაძე, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების თავისებურებანი, თბილისი, 2011 

წელი, გვ.75.
30 ი. ხერხეულიძე, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა-არასაპატიმრო სახის სასჯელთა შორის არას-

რულწლოვან დამნაშავეთა რესოციალიზაციის ერთ-ერთი საუკეთესო აგენტი, მართლმსაჯულება და კანო-
ნი, №2 (19), 2011 წელი, გვ. 120.
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საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა – აღსრულების საკანონმდებლო და პრაქტიკული პრობლემები 

ბა ხელს შეუწყობს სა-ზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის აღსრულების კუთხით 
არსებული საკანონმდებლო და პრაქტიკული პრობლებების მოგვარებას, რაც ძალზედ 
მნიშვნელოვანია. 

საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა, ხომ საზოგადოებრივი სასჯელის ის სახეა, 
რომელიც საპატიმრო სასჯელებთან შედარებით, სრულყოფილად აღასრულებს სასჯე-
ლის სამივე მიზანს. სამართლიანობას აღადგენს იმ კუთხით, რომ მსჯავრდებული ას-
რულებს უსასყიდლო სამუ-შაოს, რითაც რეალურად თუ სიმბოლურად საზოგადოებას 
აუნაზღაურებს მიყენებულ ზიანს, უსასყიდლო სამუშაოს შესრულებით. დანაშაულის 
პრევენცია, ანუ ახალი დანაშაულის თა-ვიდან აცილების მიზანი ხორციელდება იმით, 
რომ შრომაში ჩართული მსჯავრდებული დასაქმებულია და ნაკლებად აქვს დრო დანა-
შაულებრივი საქმიანობისათვის, გარდა ამისა, იგი რესოციალიზდება, ანუ უბრუნდება 
საზოგადოებას,31 ამ მიზანს საზოგადოებისათვის სასარ-გებლო შრომა მსჯავრდებული-
სათვის სამუშაო უნარ-ჩვევების განვითარებით ახორციელებს.

31 მ. შალიკაშვილი, გ. მიქანააძე, მ.ხასია, სასჯელაღსრულების სამართალი, სახელმძღვანელო, თბილისი, 2014 
წელი, გვ. 75.



86

მარიამ გრიგალაშვილი1

სათანადო ბაზრის განსაზღვრის თავისებურებები 
და მნიშვნელობა დომინირებული მდგომარეობის 

ბოროტად გამოყენების დროს

 შესავალი

ნებისმიერი კაპიტალისტური სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა 
სახელმწიფოში ეკონომიკური განვითარების შესაბამისი პოლიტიკის განხორციელება.2 
საქართველოს მთავრობამ 2010 წელს გამოაქვეყნა კონკურენციის პოლიტიკის ყოვ-
ლისმომცველი სტრატეგია. ამ დოკუმენტის მიღება განპირობებული იყო ევროკავ-
შირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების 
სურვილით.3 

„კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, შეიქმნა კონკურენ-
ციის სააგენტო, რომლის ძირითადი ამოცანაა კონკურენციის პოლიტიკის განხორ-
ციელება, საქართველოში კონკურენციის განვითარების ხელშემწყობი პირობების 
შექმნა, დაცვა და ამ მიზნით ყველა ტიპის ანტიკონკურენციული შეთანხმებისა და 
ქმედების დაუშვებლობა, გამოვლენა და აღკვეთა.4 ქვეყანაში არსებული ქმედითი 
კონკურენციის პოლიტიკა მნიშვნელოვანია კორუფციის პრევენციის კუთხითაც, ქვეყ-
ნის ეკონომიკის განვითარებაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ეკონომიკის 
მარეგულირებელ კანონმდებლობას.5 კონკურენციის არსებობა, როგორც შიდა, ისე 
გარე ბაზრებზე ეკონომიკის წარმატებული ფუნქციონირების აუცილებელი პირობაა.6 
ევროპული კავშირის ორგანოები საქართველოსთან „პარტნიორობისა და თანამშრომ-
ლობის შესახებ შეთანხმების“ მომზადებისა და დადებისას ეყრდნობოდნენ ქვეყნის 
მიერ უპირობოდ ნაკისრ ვალდებულებას, საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის პროცე-
სი ყოფილიყო მხოლოდ და მხოლოდ ისეთი, როგორიც შეესაბამებოდა საყოველთაოდ 
აღიარებულ პრინციპებს.7

1 თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურის მე-4 სემესტრის სტუდენტი. 
2 იხ. W. Vermeend, R. Ploeg, J. W. Timmer, E. Elgar, Taxes and Economy A Survey of the Impact of Taxes 

on Growth, Employment, Investment, Consumption and the Environment, Published by E. Elgar, Glensanda 
House Montpellier Parade, Cheltenham UK, 2008, pp. 9.

3 ს. მენაბდიშვილი, „კონკურენციის სამართლის კოლიზია ინტელექტუალური საკუთრების სამართალთან“, 
სტუდენტური სამართლებრივი ჟურნალი, 2014 წ., gv. 162.

4 „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონი, 16-ე მუხლის მე-4 პუნქტი.
5 იხ.: <http://www.economy.ge/uploads/ek_ciprebshi/reitingebi/reitingebi_geo/Fraser_2015.pdf> (07.02.2016).
6 იხ. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 17 ივნისის №400 დადგენილება საქართველოს სოციალურ-ეკო-

ნომიკური განვითარების სტრატეგიის “საქართველო 2020“ დამტკიცებისა და მასთან დაკავშირებული ზო-
გიერთი ღონისძიების თაობაზე.

7 ჯეპლაკის საქმიანობა, „საქართველოს ახალი პოლიტიკა კონკურენციის სფეროში”, გვ. 6.
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წინამდებარე ნაშრომის ფარგლებში, კონკურენციის კანონმდებლობიდან გამომ-
დინარე განხილული იქნება სათანადო ბაზრის დადგენასთან დაკავშირებული პრაქ-
ტიკაში არსებული პრობლემები. აქვე გაანალიზებული იქნება კონკურენციის სააგენ-
ტოს გადაწყვეტილება და ამავე სააგენტოს მეთოდური მითითება სათანადო ბაზრის 
დადგენის კუთხით; შეფასდება მტკიცების ტვირთის თავისებურება სათანადო ბაზრის 
განსაზღვრის დროს დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებასთან და-
კავშირებულ დავებში და ყურადღება იქნება გამახვილებული მის განსხვავებაზე და 
თავისებურებაზე კონკურენციის სააგენტოსა და სასამართლოში დავის წარმოების 
დროს.

სათანადო ბაზრის იდენტიფიცირება ერთ-ერთ აქტუალურ და მნიშვნელოვან საკითხს 
წარმოადგენს და მას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს დომინირებული მდგომარე-
ობის ბოროტად გამოყენების დავებთან მიმართებით. აღნიშნული კიდევ უფრო მეტ 
აქტუალურობას სძენს საკვლევ საკითხს, რადგანაც შეუძლებელია ბაზრის სწორად 
განსაზღვრის გარეშე, კონკურენციის კანონმდებლობიდან გამომდინარე, დავები გა-
დაწყდეს სწორად და სრულყოფილად.

1. დომინირებული მდგომარეობის  
ბოროტად გამოყენება

კონკურენციის შეზღუდვის ყველაზე გავრცელებულ შემთხვევას წარმოადგენს დო-
მინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება. „კონკურენციის შესახებ“ საქარ-
თველოს კანონის თანახმად, დაუშვებელია დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად 
გამოყენება. ეს ეწინააღმდეგება კონკურენციის მიზნებს. „კონკურენციის შესახებ“ სა-
ქართველოს კანონი, ისევე როგორც „ევროკავშირის ფუნქციონირების შესახებ“ ხელ-
შეკრულების 102-ე მუხლი კრძალავს დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გა-
მოყენებას და არა თავად დომინირებულ მდგომარეობას.8 დომინანტი ეკონომიკური 
აგენტების მიერ საბაზრო ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება აკრძალულია და ისჯე-
ბა კანონით.9 შესაბამისად, უნდა დადგინდეს სწორედ დომინირებული მდგომარეობის 
ბოროტად გამოყენების ფაქტი. 

სამართლის სუბიექტის დომინირებული მდგომარეობის შეფასებას განსაკუთრებით 
დიდი მნიშვნელობა აქვს სამოქალაქო ურთიერთობების მოწესრიგებისთვისაც. საქარ-
თველოს სამოქალაქო კოდექსის 319-ე მუხლი ადგენს ხელშეკრულების თავისუფლე-
ბის პრინციპს, მაგრამ ამავე მუხლის მე-2 ნაწილშივე ზღუდავს ხელშეკრულების იმ 
მხარეს, რომელსაც დომინირებული მდგომარეობა უჭირავს ბაზარზე.10 სამოქალაქო 
კოდექსი არ განსაზღვრავს, თუ რა ითვლება დომინირებული მდგომარეობად ან რო-
გორ უნდა შეფასდეს შესაბამისი ბაზარი, სადაც უნდა დადგინდეს დომინირებული 
მდგომარეობა. 

დომინირებული მდგომარეობა განმარტებულია „კონკურენციის შესახებ“ საქართ-
ველოს კანონის მე-3 მუხლის „ი“ ქვეპუნქტით და, თავისი არსით, არ არის კანონსაწი-
ნააღმდეგო. ნებისმიერი საწარმო უფლებამოსილია, იყოს კონკურენციაში მის კონკუ-
რენტებთან, თუმცა მათ აქვთ განსხვავებული პასუხისმგებლობა, რომ მათმა ქცევამ არ 

8 იხ. „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონი.
9 სიახლეები კონკურენციის სამართალში, ბროშურა, თბილისი, 2014 წ., გვ. 12.
10 იხ. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, 319-ე მუხლი.
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დააზიანოს კონკურენცია.11 დღეს მოქმედი კონკურენციის შესახებ კანონით, იმისთვის, 
რომ დადგინდეს ეკონომიკური აგენტის დომინირებული მდგომარეობა აუცილებლად 
უნდა განისაზღვროს შესაბამისი ბაზარი.12

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 319-ე მუხლის მე-2 ნაწილი კონკურენციას 
მხოლოდ ხელშეკრულების მხარეების კონტროლის კუთხით ახორციელებს13 – იძულები-
თი კონტრაჰირებით იცავს ხელშეკრულების მეორე მხარის ინტერესებს. კონკურენციის 
მნიშვნელობიდან გამომდინარე კი, აუცილებელია, რომ ეს ურთიერთობა უფრო კომპ-
ლექსურად და სრულყოფილად მოწესრიგდეს.

2. სათანადო ბაზარი და  
მისი განსაზღვრის მნიშვნელობა

სათანადო ბაზრის განსაზღვრა უმთავრესია დომინირებული მდგომარეობის დასად-
გენად, რადგან დომინირებული მდგომარეობა შესაძლებელია, არსებობდეს მხოლოდ 
კონკრეტულ ბაზარზე. ევროკომისია განსაზღვრავს საქონლის ბაზარსა და გეოგრა-
ფიულ ბაზარს. საქონლის ბაზარი არის – სათანადო ბაზარი, სადაც მომხმარებელი მიიჩ-
ნევს, რომ პროდუქციის/მომსახურების ჩანაცვლება შესაძლებელია თავად ამ პროდუქ-
ციის/მომსახურების მახასიათებელი ნიშნების, ფასის და სხვა გამიზნული გამოყენების 
გათვალისწინებით.14 მაგალითად, ყავის ჩანაცვლება შესაძლებელია, თუ არა ჩაით, ღვი-
ნის არყით ან ლუდით.15 ბაზრის გეოგრაფიული საზღვრები არის შესაბამისი გეოგრა-
ფიული ბაზარი, სადაც კონკურენციის პირობები მოცემული საქონლისთვის არის ერთ-
ნაირი, ერთგვარი.16 

შესაბამისი, ბაზრის დადგენა არის საშუალება, რომ განსაზღვრო და იდენტიფიკაცია 
მოახდინო საწარმოებს შორის კონკურენციის საზღვრებზე.17 კომისია სხვა გარემოებებ-
საც იღებს მხედველობაში, თუმცა საბაზრო წილი ერთ-ერთი მთავარი განმსაზღვრელია 
დომინირებული მდგომარეობის შეფასებისთვის.18 ბაზრის განსაზღვრა შესაძლებელს 
ხდის საბაზრო წილის შეფასებას, რომელიც მნიშვნელოვან ინფორმაციას წარმოადგენს 
საბაზრო ძალაუფლების განსაზღვრისთვის.19

სათანადო ბაზარი განსხვავდება ბაზრის სხვა დეფინიციებისგან. მაგალითად, სა-
წარმოები ხშირად იყენებენ ტერმინ „ბაზარს“ იმისთვის, რომ მიუთითონ ტერიტო-
რიაზე, სადაც პროდუქცია იყიდება ან ფართო გაგებით ინდუსტრიას ან სექტორს, 
რომელსაც ის მიეკუთვნება.20 სათანადო ბაზარს საქონლისაც და გეოგრაფიულსაც, 

11 Competition: Antitrust Procedures in Abuse of Dominnce: <http://ec.europa.eu/competition/antitrust/
procedures_102_en.html> (17.05.2016).

12 იხ. „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონი. 
13 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, 319-ე მუხლი.
14 Competition: Antitrust Procedures in Abuse of Dominnce <http://ec.europa.eu/competition/antitrust/

procedures_102_en.html> (17.05.2016).
15 სიახლეები კონკურენციის სამართალში, თბილისი, 2014 წ., გვ. 7.
16 Competition: Antitrust Procedures in Abuse of Dominnce <http://ec.europa.eu/competition/antitrust/

procedures_102_en.html> (17.05.2016).
17 დოკუმენტი ხელმისაწვდომია: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31997Y1209(01)> 

(17.05.2016).
18 Competition: Antitrust Procedures in Abuse of Dominnce: <http://ec.europa.eu/competition/antitrust/

procedures_102_en.html> (17.05.2016).
19 დოკუმენტი ხელმისაწვდომია: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31997Y1209(01)> 

(17.05.2016).
20 იქვე. 
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ხშირად, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს კონკურენციასთან დაკავშირებული დავების 
შეფასებისთვის.21

სათანადო ბაზრის შეფასებისას იყენებენ სხვადასხვა მეთოდს, მაგალითად, 
„Hypothetical Monopolist Test”-ი მიჩნეულია, როგორც ყველაზე სწორი საზომი ბაზრის 
განსაზღვრისთვის, მისი ძირითადი იდეა დაკავშირებულია საბაზრო წილთან, რომლის 
სიდიდეც განსაზღვრავს საბაზრო ძალაუფლების დონესაც.22 ჩინეთის სახალხო უზენა-
ესი სასამართლო მიიჩნევს, რომ „Hypothetical Monopolist Test”-ის მეთოდს სათანადო 
ბაზრის განმარტებისას არ აქვს უნივერსალური მნიშვნელობა ყველა შემთხვევისთვის. 
ის შეიძლება მაშინ იყოს გამოყენებული, როცა ბუნდოვანი ან რთულია სათანადო ბაზ-
რის დადგენა.23

„სათანადო ბაზრის განსაზღვრის გაიდლაინის“24 მე-4 მუხლის თანახმად, სათანადო 
ბაზრის განსაზღვრა უნდა იყოს დაფუძნებული მომხმარებლის მოთხოვნის ანალიზ-
ზე. არ არსებობს რაიმე განსაკუთრებული, ექსკლუზიური მეთოდი სათანადო ბაზრის 
განსაზღვრისთვის. ანტიმონოპოლიურ პრაქტიკაში შესაძლებელია რამდენიმე მეთოდი 
იყოს გამოყენებული ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში. ბაზრის განსაზღვრისას მოთ-
ხოვნის მხარეს არსებული ჩანაცვლებადობა შესაძლებელია განხორციელდეს სხვადას-
ხვა ფაქტორების მიხედვით, როგორიც არის პროდუქციის მახასიათებელი, გამოყენე-
ბის მიზანი, ფასი. იმ შემთხვევაში, თუ ამ მიდგომითაც ბუნდოვანია სათანადო ბაზარის 
საზღვრები, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ანალიტიკური თეორიის “Hypothetical 
Monopolist Test”-ის.25

ჩინეთის დღევანდელი საკანონმდებლო რეგულაციით „Hypothetical Monopolist 
Test-ი არაა უნივერსალური საშუალება ან ძირითადი მიდგომა ბაზრის დეფინიციისთ-
ვის. ის შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნას გამოყენებული, როცა რაიმე გაურკ-
ვევლობაა ან სათანადო ბაზრის საზღვრების დადგენა ბუნდოვანი ან მნიშვნელოვნად 
რთულია.26

მართალია მრავალი მეთოდის არსებობა სათანადო ბაზრის განსაზღრისთვის კონ-
კურენციის ორგანოებს ფართო დისკრეციას ანიჭებს, მაგრამ სწორედ ეს დისკრეცია 
და მეთოდების სიმრავლე ხდება, ხშირ შემთხვევაში, გაურკვევლობის მიზეზი.27

ურთიერთჩანაცვლებადობის მიდგომა შესაძლებელია გამოყენებადი იყოს სათანადო 
ბაზრის განსაზღვრის დროს. როცა მოთხოვნის მხარეს არსებული ჩანაცვლებადობა ძი-
რითადი მიდგომაა, ხოლო მომწოდებლის მხარეს არსებული ჩანაცვლებადობა შემავსე-
ბელი. აღნიშნულ მიდგომას იზიარებს შანხაის სახალხო უმაღლესი სასამართლო. დავა-
ში Jonson & Jonson and Beijing სასამართლო აღნიშნავს, რომ Hypothetical Monopolist 
Test მოითხოვს მრავალრიცხოვანი კრიტერიუმების არსებობას, რომელიც დამყარებუ-
ლი ურთიერთჩანაცვლებადობის პრინციპზე.28

ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობიდან გამომდინარე დავაში მომხმარებლის გან-
საზღვრა და მისი ფარგლები მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს სათანადო ბაზრის 

21 იქვე.
22 იხ.: <http://www.oecd.org/daf/competition/Marketdefinition2012.pdf> (17.05.2016). 
23 Relevant Market Definition and Market Dominance Identification: <https://www.competitionpolicyinternational.

com/wp-content/uploads/2016/03/Relevant-Market-Definition.pdf> (25.05.2016).
24 Guidelines on the Definition of Relevant Market. 
25 იქვე.
26 იქვე. 
27 იხ.: <http://www.oecd.org/daf/competition/Marketdefinition2012.pdf> (29.05.2016).
28 Relevant Market Definition and Market Dominance Identification: <https://www.competitionpolicyinternational.

com/wp-content/uploads/2016/03/Relevant-Market-Definition.pdf> (25.05.2016). 
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განსაზღვრის ფარგლებთან. საბოლოოდ, სათანადო ბაზრის განსაზღვრა უნდა იყოს 
მომხმარებელთა უმრავლესობის მოთხოვნაზე დამყარებული.29 საბაზრო წილი მხო-
ლოდ შეზღუდულად მიუთითებს კონკურენტის სიძლიერეზე, იგი ძალიან სწრაფად 
შეიძლება შეიცვალოს და ის არ არის საუკეთესო საშუალება საბაზრო ძალაუფლების 
შეფასებისთვის.30

ჩინეთის სახალხო უზენაესმა სასამართლომ „3Q War final ruling“ გადაწყვეტილებაში 
განმარტა, რომ სასამართლო პროცესზე დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გა-
მოყენების საქმეებში შესაბამისი ბაზრის განსაზღვრა არის საშუალება იმისთვის, რომ 
შეფასდეს ეკონომიკური აგენტის საბაზრო ძალაუფლება. თუმცა, რა თქმა უნდა, თა-
ვად შესაბამისი ბაზრის განსაზღვრა, თავისთავად, არ არის მიზანი.31 ჩინეთის სახალხო 
უზენაესი სასამართლოს აღნიშნული გადაწყვეტილებით პირველ ინტერნეტ ანტიმონო-
პოლიურ საქმეში წარმოიშვა ცხარე დისკუსია სათანადო ბაზრის განსაზღვრის აუცი-
ლებლობასთან მიმართებით საზოგადოების ყველა სფეროში.32 ბაზარზე დომინირებუ-
ლი მდგომარეობა, განსაკუთრებული გამონაკლისი შემთხვევების გარდა, არ შეიძლება 
დადგინდეს სათანადო ბაზრის განსაზღვრის გარეშე.33

3. მტკიცების ტვირთი კონკურენციის სააგენტოში

„კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ 
ქვეპუნქტის თანახმად, სააგენტო ეკონომიკურ აგენტთან მიმართებით უფლებამოსი-
ლია, აწარმოოს საქმის მოკვლევა წარმოდგენილი განცხადების ან/და საჩივრის საფუძ-
ველზე, ან საკუთარი ინიციატივით. ბაზრის ანალიზისას სააგენტო ხელმძღვანელობს 
ობიექტურობისა და ინკვიზიციურობის პრინციპების საფუძველზე. ასევე, იკვლევს 
ბაზრის იმ სეგმენტებს ან ისეთ დეტალებს, რომლებიც შესაძლოა არ იყოს მოთხოვნი-
ლი დაინტერესებული პირის განცხადებით. კვლევისას მოქმედებს მრავალმხრივი გა-
მოკვლევის პრინციპი, რომელიც გულისხმობს ბაზრის კვლევის ერთზე მეტი მეთოდის 
გამოყენებას.34 

კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის 2014 წლის 30 სექტემბრის №30/09-3 
ბრძანებით დამტკიცებული ბაზრის ანალიზის მეთოდური მითითებების მე-2 მუხლის „ი“ 
ქვეპუნქტის თანახმად, შესაბამისი ბაზრის ანალიზი გულისხმობს კანონით დადგენილ 
შემთხვევაში, სააგენტოს მიერ შესაბამისი ბაზრის განსაზღვრას, სასაქონლო ბაზრის 
სტრუქტურის, კონცენტრაციის ხარისხის, დომინირებული მდგომარების, ჯგუფური 
დომინირებისა და კანონით განსაზღვრული ანტიკონკურენციული ქმედების გამოვლე-
ნასა და შეფასებას.35

მოცემულ შემთხვევაში, სააგენტოს აქვს კანონით მინიჭებული უფლებამოსილე-
ბა, თავად შეაფასოს ეკონომიკური აგენტის მდგომარეობა ბაზარზე. სააგენტო თავის 
გადაწყვეტილებაში მიუთითებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მოპასუხე ეკონომიკურ 

29 იქვე. 
30 იქვე.
31 Relevant Market Definition and Market Dominance Identification:
<https://www.competitionpolicyinternational.com/wp-content/uploads/2016/03/Relevant-Market-Definition.pdf> 

(25.05.2016).
32 იქვე.
33 იქვე.
34 „ბაზრის ანალიზის მეთოდური მითითებების დამტკიცების თაობაზე“, კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდო-

მარის 2014 წლის 30 სექტემბრის №30/09-3 ბრძანება, მე-3 მუხლი.
35 იქვე.
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სათანადო ბაზრის განსაზღვრის თავისებურებები და მნიშვნელობა დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების დროს

აგენტს არ დაუდგინდა ბაზარზე დომინირებული მდგომარეობის ქონა, სააგენტომ 
მაინც განახორციელა საჩივარში მოყვანილი ქმედებების შეფასება. გადაწყვეტილების 
მიღების აღნიშნული მიდგომა გამართლებულია სააგენტოს მიზნებითა და ფუნქცი-
ებით. მას ევალება ქვეყანაში მონოპოლიასთან ბრძოლა და სწორი კონკურენციის პო-
ლიტიკის გატარება. სწორედ ამიტომ მისი გადაწყვეტილებები არ შეიძლება შეიზღუ-
დოს მხოლოდ საჩივარში არსებული მოთხოვნით. ის ყველანაირად უნდა ცდილობდეს 
გამოარკვიოს ქმედებები, რომელიც არღვევს „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს 
კანონს და საკითხის გამოკვლევა არ შეიძლება, რომელიმე მხარის მტკიცების ტვირთ-
ზე იყოს დამოკიდებული.

საინტერესოა კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის 2014 წლის 24 დეკემბრის 
№29 ბრძანების შესაბამისად განხორციელებული საქმის მოკვლევის თაობაზე მიღე-
ბული გადაწყვეტილებაც,36 რომლის თანახმად, არ დადასტურდა შპს „ტრანს კავკასუს 
ტერმინალსის“ მიერ საქართველოს კანონმდებლობის მე-6 მუხლის (დომინირებული 
მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების) დარღვევის ფაქტი.

კონკურენციის სააგენტო მოცემულ გადაწყვეტილებაში დომინირებული მდგომარე-
ობის ბოროტად გამოყენების ფაქტის დადგენისთვის ავითარებს გარკვეულ მსჯელობას 
და პირველ რიგში განსაზღვრავს:
ა) შესაბამის ბაზარს;
ბ) ბაზარზე არსებულ მდგომარეობას, ხომ არ უჭირავს ეკონომიკურ აგენტს დომინირე-

ბული მდგომარეობა;
გ) დგინდება თუ არა ბაზარზე არსებული დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გა-

მოყენება.

სააგენტოს მიერ არაა გამოყოფილი ის კრიტერიუმები, რომელთა გამოყენებითაც 
მოხდებოდა სათანადო ბაზრის დადგენა. გადაწყვეტილებაში გამოყოფილია ზოგადი 
კონტეინერების ბაზარი, რომელიც შეისწავლა სააგენტომ მოკვლევის საფუძველზე და 
ასევე, კონტეინერების სარკინიგზო ბაზარიც. ორივე შემთხვევაში, სააგენტომ დაადგი-
ნა, რომ კონტეინერების გადაზიდვის სასაქონლო ბაზარზე სარკინიგზო გადაზიდვას არ 
უკავია დომინირებული მდგომარეობა. კონტეინერების გადაზიდვის შესაბამის ბაზარზე 
უმეტესი წილი ეკუთვნის საავტომობილო გადაზიდვას. ასევე, დამატებით არის შესწავ-
ლილი თვითონ კონტეინერების სარკინიგზო ბაზარი და სააგენტოს ხელთ არსებული 
ინფორმაციით, იქაც არ დასტურდება შპს „ტრანს კავკასუს ტერმინალსის“ დომინირე-
ბული მდგომარეობა. 

იმ გარემოებიდან გამომდინარე, რომ სააგენტოს მიერ არ არის ჩამოყალიბებული 
სათანადო ბაზრის დადგენის კრიტერიუმები, მან შეისწავლა ფაქტობრივად ორი ბაზა-
რი და ორივე შემთხვევაში გამორიცხა ეკონომიკური აგენტის დომინირებული მდგომა-
რეობა. ამ შემთხვევაში, ბაზრის დადგენის კრიტერიუმების არარსებობას არ შეუქმნია 
მნიშვნელოვანი პრობლემა, რადგან მონაცემები ორივე შემთხვევაში თანხვედრაში იყო 
ერთმანეთთან, განსხვავებული მონაცემების შემთხვევაში სააგენტო მნიშვნელოვანი 
სირთულის წინაშე დგებოდა იმისათვის, რომ დაეზუსტებინა თუ რომელი ბაზარი უნდა 
ჩაეთვალა შესაბამის ბაზრად. 

საქმის სრულყოფილად მოკვლევიდან გამომდინარე კონკურენციის სააგენტოს გა-
დაწყვეტილება გამართლებულია, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ დადგინდეს და გამო-
იყოს ის კრიტერიუმები, რის საფუძველზეც ხდება სათანადო ბაზრის განსაზღვრა.

36 იხ.: <http://competition.ge/ge/page2.php?p=6&m=29> (25.05.2016).
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მარიამ გრიგალაშვილი

4. მტკიცების ტვირთის გადანაწილების თავისებურებები სასამართლოში  
სათანადო ბაზრის განსაზღვრისას ჩინეთის მაგალითზე.

ყოველი კონკრეტული სამოქალაქო საქმის გადაწყვეტა სასამართლოში დაკავშირე-
ბულია შესაბამისი ფაქტების დადგენასთან.37 სასამართლო ვერ გადაწყვეტს ვერცერთ 
სამოქალაქო საქმეს გარკვეული ფაქტების წინასწარ დადგენის გარეშე.38 ყველა მხა-
რე, რომელიც სასამართლო მტკიცების მონაწილეა სხვადასხვა ფუნქციას ასრულებს, 
თუმცა ყველა მათგანის საქმიანობა მიმართულია სიმართლის გარკვევისკენ. აღნიშ-
ნული კი, საქმის სწორად გადაწყვეტის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს.39 საბჭოთა 
სამოქალაქო პროცესში ფაქტების მითითების ტვირთი, მოვალეობის სახით, რომლის 
შეუსრულებლობას შეიძლება მოჰყოლოდა არახელსაყრელი შედეგი არ არსებობდა.40 
დღეს მოქმედი სამოქალაქო კოდექსი კი, შეჯიბრობითობით პრინციპზეა დამყარებუ-
ლი, რაც გულისხმობს, რომ მხარეები თვითონ განსაზღვრავენ თუ რომელი ფაქტები 
უნდა დაედოს საფუძვლად მათ მოთხოვნებს ან რომელი მტკიცებულებებით უნდა იქ-
ნეს დადასტურებული ეს ფაქტები.41 მტკიცების ტვირთი გულისხმობს სამოქალაქო 
სამართალწარმოებაში საქმის სწორად გადაწყვეტისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტების 
დამტკიცების მოვალეობის დაკისრებას მხარეებზე.42 საქართველოს სამოქალაქო საპ-
როცესო კოდექსის 102-ე მუხლის თანახმად, თითოეულმა მხარემ უნდა დაამტკიცოს 
გარემოებანი, რომლებზეც იგი ამყარებს თავის მოთხოვნებსა და შესაგებელს. 

შეჯიბრებითობის პრინციპიდან გამომდინარეა სასამართლო პრაქტიკაც კონკუ-
რენციის დავებთან მიმართებით. სააპელაციო სასამართლო მიუთითებს სამოქალაქო 
საპროცესო კოდექსის 102-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ მხარეთა 
მტკიცების ტვირთზე და მიიჩნევს, რომ განსახილველ შემთხვევაში სადავო ხელშეკრუ-
ლების მიმართ „თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ“43 საქართველოს 
კანონის რეგულირების გამოყენებისთვის აუცილებელი წინაპირობების არსებობის 
მტკიცების ტვირთი, ცალსახად, ეკისრებოდა მოსარჩელეს, რომელსაც არ წარუდგე-
ნია იმ გარემოებათა დამადასტურებელი მტკიცებულებები, რომლებზეც მოთხოვნას 
ამყარებდა.44 აღსანიშნავია, რომ მოცემულ საქმეში „თავისუფალი ვაჭრობისა და კონ-
კურენციის შესახებ“ კანონის გამოყენების წინაპირობას წარმოადგენდა ის გარემო-
ება, რომ ბაზარი, რომლის საბაზრო ბრუნვა არ აღემატებოდა მთლიანი შიდა პროდუქ-
ციის 0,25 პროცენტს არ ექცეოდა ამ კანონის რეგულირების ქვეშ.45

მთავარი ფაქტორი, რის გამოც სარჩელს აქვს წარმატების მცირე შანსი, დომინი-
რებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების დროს, არის მძიმე მტკიცების ტვირ-
თი. ჩინეთის სახალხო უზენაესი სასამართლო განმარტავს, რომ მოსარჩელემ უნდა 
წარადგინოს მტკიცებულებები იმ გარემოების დასადასტურებლად, რომ მოპასუხეს 

37 თ. ლილუაშვილი, თ., ლილუაშვილი გ., ხრუსტალი ვ., ძლიერიშვილი ზ., გამომცემლობა „სამართალი“, 2014 
წ., გვ. 258.

38 იქვე, გვ. 259.
39 იქვე, გვ. 260.
40 თ. ლილუაშვილი, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი., თბილისი, 1992 წ., გვ. 126.
41 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, მე-4 მუხლი.
42 თ. ლილუაშვილი, თ., ლილუაშვილი გ., ხრუსტალი ვ., ძლიერიშვილი ზ., გამომცემლობა „სამართალი“, 2014 

წ., გვ. 284.
43 „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონით გაუქმდა „თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის“ შე-

სახებ საქართველოს კანონი.
44 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2014 წლის 28 აპრილის გადაწყვეტი-

ლება №ას-1239-1184-2013.
45 დღეს მოქმედი „კონკურენციის შესახებ“ კანონი მსგავსი სახის შეზღუდვას არ ითვალისწინებს.
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სათანადო ბაზრის განსაზღვრის თავისებურებები და მნიშვნელობა დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების დროს

უჭირავს დომინირებული მდგომარეობა შესაბამის ბაზარზე და იგი დომინირებულ 
მდგომარეობას იყენებს ბოროტად.46 კონკურენციის კანონმდებლობიდან გამომდი-
ნარე დავებში განსაკუთრებით საინტერესოა მტკიცების ტვირთის საკითხი და მისი 
თავისებურება. განსაკუთრებით მაშინ, როცა არსებობს მნიშვნელოვანი განსხვავებე-
ბი მისი კონკურენციის სააგენტოს და სასამართლოს მიერ განხილვისას. მტკიცების 
ტვირთის სუბიექტები შეიძლება იყვნენ საქმეში მონაწილე ის პირები, რომლებზეც 
შეიძლება გავრცელდეს ფაქტის დამტკიცების არახელსაყრელი შედეგები, ანუ გადაწ-
ყვეტილების კანონიერი ძალა.47

სამი გარემოების მტკიცება ევალება მოსარჩელეს ა) ის თუ რას გულისხმობს სათა-
ნადო ბაზარი; ბ) კონკურენტი საწარმოს ბაზარზე დომინირებული მდგომარეობის ქონა; 
გ) მოპასუხის მიერ დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების ფაქტი.48 
მოცემულ შემთხვევაში, მსგავსად წყვეტს აღნიშნულ საკითხს საქართველოში არსებუ-
ლი სასამართლო პრაქტიკა.49

მოსარჩელისთვის სირთულე – ამტკიცოს დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად 
გამოყენება მოპასუხის მიერ, ამცირებს მომხმარებლების და სხვა საწარმოების მხრი-
დან სარჩელის წარდგენისთვის სურვილს, ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობიდან 
გამომდინარე. ამის მიუხედავად, ჩინეთის უზენაესი სასამართლო არ ამცირებს მო-
სარჩელის მძიმე მტკიცების ტვირთს.50 ფაქტის დაუმტკიცებლობის არახელსაყრელი 
შედეგები კი, ეკისრება იმ მხარეს, რომელსაც ამ ფაქტის დამტკიცება ევალებოდა.51

ამ პრობლემის საპასუხოდ, უმჯობესი იქნება მოცემული სამართლებრივი ნორმებისა 
და სამართლებრივი ინტერპრეტაციის საშუალებით მეტად გონივრულად მოხდეს მტკი-
ცების ტვირთის გადანაწილება მოსარჩელესა და მოპასუხეს შორის.52

დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებასთან დაკავშირებულ სასამარ-
თლო საქმეებში მოპასუხე ყოველთვის უპირატეს მდგომარეობაშია, რადგან მას მნიშ-
ვნელოვანი წილი აქვს ბაზარზე. მოსარჩელე უმრავლეს შემთხვევაში არახელსაყრელ 
სიტუაციაშია, მათ შორის, მტკიცებულებების შეგროვების კუთხით – მას არ აქვს სათა-
ნადო ბერკეტები და საშუალება მტკიცებულებების მოპოვების, მათ შორის, შესაბამისი 
ბაზრის განსაზღვრის დასაბუთებისთვის.53 ყველა მხარე, რომელიც სასამართლო მტკი-
ცების მონაწილეა სხვადასხვა ფუნქციას ასრულებს, თუმცა ყველა მათგანის საქმიანო-
ბა მიმართულია სიმართლის გარკვევისკენ. აღნიშნული კი, საქმის სწორად გადაწყვე-
ტის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს.54

46 Burden of Proof in Abuse of Market Dominance Litigation: <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f
9f26130-090e-4719-9ac9-841426029c1b> (25.05.2016).

47 თ. ლილუაშვილი, თ., ლილუაშვილი გ., ხრუსტალი ვ., ძლიერიშვილი ზ., გამომცემლობა „სამართალი“, 2014 
წ., გვ. 286.

48 იქვე.
49 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2014 წლის 28 აპრილის გადაწყვეტი-

ლება №ას-1239-1184-2013.
50 Burden of Proof in Abuse of Market Dominance Litigation: <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f

9f26130-090e-4719-9ac9-841426029c1b> (25.05.2016).
51 თ. ლილუაშვილი, თ., ლილუაშვილი გ., ხრუსტალი ვ., ძლიერიშვილი ზ., გამომცემლობა „სამართალი“, 2014 

წ., გვ. 288.
52 Burden of Proof in Abuse of Market Dominance Litigation: <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f

9f26130-090e-4719-9ac9-841426029c1b> (25.05.2016).
53 იქვე. 
54 თ. ლილუაშვილი, თ., ლილუაშვილი გ., ხრუსტალი ვ., ძლიერიშვილი ზ., გამომცემლობა „სამართალი“, 2014 

წ., გვ. 260.
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მარიამ გრიგალაშვილი

არსებული სამართლებრივი ნორმები და მათი განმარტება ჯერ კიდევ არ ცვლის 
მტკიცების ტვირთის ამ სტანდარტს. თუმცა შესაძლებელია, რომ მტკიცების ტვირთი 
უფრო გონივრულად გადანაწილდეს, რაც ხელს შეუწყობს სადავო ფაქტების დადას-
ტურებას და არ შექმნის ხელოვნურ ბარიერს მათი მოძიებისთვის.55

საჭიროა, რომ მოსამართლემ გამოიყენოს მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილება 
და განმარტოს კანონი იმგვარად, რომ ორივე მხარემ გამოიყენოს თავიანთი შესაძ-
ლებლობა ამტკიცონ ფაქტობრივი გარემოებები. ამის კარგი მაგალითია შესაბამისი 
ბაზრის განსაზღვრა, მოსარჩელემ უნდა განმარტოს და დაამტკიცოს ის გარემოებები, 
რომლებზეც მოთხოვნას ამყარებს და უზრუნველყოს სათანადო მტკიცებულებების 
წარდგენა. ასეთ დროს, სასამართლოს შეუძლია შეასრულოს აქტიური როლი სათა-
ნადო ბაზრის განმარტების საკითხში და მიუთითოს მოსარჩელეს, რომ დაადასტუ-
როს ის ფაქტობრივი გარემოებები, რომლებზეც მოთხოვნას ამყარებს.56 ამასთანავე, 
იმისთვის, რომ სარჩელი არ დაკმაყოფილდეს მოპასუხემ უნდა დაამტკიცოს, თუ რას 
გულისხმობს შესაბამისი ბაზარი და როგორია ამ ბაზარზე მისი წილის ოდენობა. თუ 
ის ასე არ მოიქცევა მოსამართლეს შეუძლია, სათანადო ბაზრის განსაზღვრისთვის 
მხედველობაში მიიღოს მოსარჩელის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებები.57

ანტიმონოპოლიური კომიტეტის „სათანადო ბაზრის განსაზღვრის გაიდლაინის“58 
მე-2 მუხლის თანახმად, შესაბამისი ბაზრის განსაზღვრა არის საწყისი, პირველი ნა-
ბიჯი კონკურენციის ანალიზისთვის. დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამო-
ყენების შემთხვევებში, სათანადო ბაზრის განსაზღვრა მიჩნეულია, როგორც არსებით 
და საწყის პირობად იმისთვის, რომ დადგინდეს საწარმოს უჭირავს თუ არა დომინირე-
ბული მდგომარეობა ბაზარზე და რამდენად დგინდება დომინირებული მდგომარეობის 
ბოროტად გამოყენების ფაქტი.59 დომინირებულ მდგომარეობის ბოროტად გამოყენე-
ბის სარჩელები მოითხოვს ამა თუ იმ ინდუსტრიის საფუძვლიან და ყოვლისმომცველ 
შესწავლას, ასევე მრავალმხრივ ეკონომიკურ ანალიზს სათანადო ბაზრის განსაზღვ-
რისთვის და კონკურენციის ანალიზისთვის. ამისთვის ჩინეთში შეთავაზებულია ექს-
პერტ მოწმეთა სისტემა. მხარეებს შეუძლიათ მიმართონ სპეციალისტს და გაარკვიონ 
ყველა ტექნიკური საკითხი. თუმცა ექსპერტ მოწმეთა სისტემას სჭირდება სრულ-
ყოფა. პირველ რიგში, ძალიან რთულია მხარეების მიერ განსაზღვრონ ის ექსპერტი, 
რომლის კვალიფიკაციაც და ცოდნაც შესაბამისობაში იქნება მოთხოვნილ სტანდარ-
ტებთან და მეორე, ის ყოველთვის ხარჯებთანაა დაკავშირებული.60 ბაზრის ანალიზი 
მოიცავს ორ ეტაპს: ბაზრის იდენტიფიცირებას და ბაზარზე კონკურენტული გარემოს  
შეფასებას.61 

სასამართლო მტკიცების პროცესი წარმოადგენს საქმიანობას, რომელსაც ახორ-
ციელებენ მხარეები და სასამართლო კანონით გათვალისწინებული წესითა და მის 
ფარგლებში.62 „3Q War final ruling“ გადაწყვეტილებაში სასამართლო პირდაპირ მი-

55 იქვე.
56 იქვე.
57 იქვე. 
58 Guidelines on the Definition of Relevant Market.
59 Relevant Market Definition and Market Dominance Identification: <https://www.competitionpolicyinternational.

com/wp-content/uploads/2016/03/Relevant-Market-Definition.pdf> (25.05.2016).
60 Burden of Proof in Abuse of Market Dominance Litigation: <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f

9f26130-090e-4719-9ac9-841426029c1b> (25.05.2016).
61 „ბაზრის ანალიზის მეთოდური მითითებების დამტკიცების თაობაზე“, კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდო-

მარის 2014 წლის 30 სექტემბრის №30/09-3 ბრძანება.
62 თ. ლილუაშვილი, თ., ლილუაშვილი გ., ხრუსტალი ვ., ძლიერიშვილი ზ., გამომცემლობა „სამართალი“, 2014 წ., 

გვ. 259.
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სათანადო ბაზრის განსაზღვრის თავისებურებები და მნიშვნელობა დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების დროს

უთითებს, რომ დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების საქმეებში მხა-
რეს, რომელიც ადანაშაულებს საწარმოს დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად 
გამოყენებაში ეკისრება სათანადო ბაზრის განსაზღვრის მტკიცების ტვირთი. მოსარ-
ჩელემ უნდა წარადგინოს მტკიცებულებები სასამართლოში შესაბამისი ბაზრის გან-
საზღვრისთვის. ზოგადად, სათანადო ბაზრის განსაზღვრა არ მიეკუთვნება მარტივ 
საკითხს, მოითხოვს ბევრ მტკიცებულებას, საფუძვლიან მონაცემებს, ეკონომიკურ 
ანალიზს და ხშირ შემთხვევაში, საკითხის ძალიან ფართო კვლევას. აღნიშნული მოით-
ხოვს ძალიან დიდ დროსა და რესურსს.63 

ისმის კითხვა, უნდა ჰქონდეს თუ არა სასამართლოს ვალდებულება განსაზღ-
ვროს სათანადო ბაზარი. ეს მხოლოდ სამართლებრივად უსაფუძვლო კი არ იქნება, 
არამედ არაეფექტური და არაგონივრულიც. წამოვიდგინოთ შემთხვევა, რომ ყველა 
შესაძლო სარჩელზე სასამართლოს ჰქონდეს ვალდებულება, შეაფასოს სათანადო ბა-
ზარი. აღნიშნული გამოიწვევდა სასამართლო რესურსის უსამართლოდ დახარჯვას 
და გაზრდიდა დაუსაბუთებელ და უსაფუძვლო სარჩელებს. აღნიშნული დააზიანებდა 
კონკურენციასაც.64 თუმცა, მეორე მხრივ, კვლავ დგას მოსარჩელის გაუმართლებლად 
მძიმე მტკიცების ტვირთის საკითხი და ალბათობა იმის, რომ ასეთი მტკიცების ტვირ-
თის პირობებში, უმრავლეს შემთხვევაში, იგი ვერ შეძლებს სათანადო გარემოებების 
დამტკიცებას. 

 დასკვნა

წარმოდგენილი მსჯელობიდან გამომდინარე, დავების სიმცირე და იურიდიული 
ლიტერატურის ნაკლებობა ნათლად მიუთითებს სათანადო ბაზრის განსაზღვრასთან 
დაკავშირებულ ბუნდოვანებაზე და საკითხის მეტად შესწავლის აუცილებლობაზე. სა-
ქართველოს კონსტიტუციის დებულებები და საქართველოს მიერ აღიარებული საერ-
თაშორისო სამართალი ერთმნიშვნელოვნად ადასტურებს არა მხოლოდ კონკურენ-
ციის სამართლისა და პოლიტიკის არსებობის აუცილებლობას, არამედ ამ სფეროში 
საკადრო რესურსების განვითარებისა და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან მეტად 
დაახლოების საჭიროებას.65

კონკურენციის სააგენტოსა და სასამართლოში დავის წარმოების დროს სრულიად 
განსხვავებული მტკიცების ტვირთია სათანადო ბაზრის განსაზღვრისას და შესაბამი-
სად, შესაძლებელია სრულიად განსხვავებული შედეგები დადგეს. 

განხილული საკითხებიდან გამომდინარე შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ კონკუ-
რენციის კანონმდებლობიდან გამომდინარე დავებში უნდა არსებობდეს მტკიცების 
ტვირთის განსხვავებული სტანდარტი, რომელიც შესაძლებელს გახდის რეალური 
ფაქტების დადგენას და კონკრეტული დავებთან დაკავშირებული საკითხების სრულ-
ყოფილად შესწავლას.

სასურველია, ქართველმა კანონმდებელმა გაიზიაროს საერთაშორისო გამოცდილე-
ბა ბაზრის განსაზღვრისას. დომინირებულ მდგომარების ბოროტად გამოყენებასთან 
დაკავშირებული დავები საჭიროებს საკითხების სრულყოფილ კვლევას და ეკონომი-
კურ ანალიზს. მნიშვნელოვანი საკითხია ექსპერტ მოწმეთა ინსტიტუტის დანერგვაც, 

63 Relevant Market Definition and Market Dominance Identification: <https://www.competitionpolicyinternational.
com/wp-content/uploads/2016/03/Relevant-Market-Definition.pdf> (25.05.2016).

64 იქვე.
65 ჯეპლაკის საქმიანობა, „საქართველოს ახალი პოლიტიკა კონკურენციის სფეროში”, გვ. 40.
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რათა სასამართლო წარმოების დროს შესაძლებელი იყოს გარემოებების სრულყოფი-
ლად შესწავლა და შეფასება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მტკიცების ტვირთის სიმძი-
მიდან გამომდინარე მოსარჩელისთვის, რომელიც ისედაც არ არის ხელსაყრელ პირო-
ბებში, რთული იქნება სათანადო ბაზრის განსაზღვრის, ეკონომიკური აგენტის მიერ 
დომინირებული მდგომარეობის დადგენის და მისი ბოროტად გამოყენების ფაქტის 
დამტკიცება. სახელმწიფოს ინტერესი კი, განსაკუთრებით დიდია კონკურენციის და-
ვებთან მიმართებით. 
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არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურების  
პრობლემა და საფუძვლები

 შესავალი

სტატიაში განხილულია არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურების საკითხი, რაც სამოქა-
ლაქო სამართალში საკმაოდ მნიშვნელოვან და პრობლემატურ თემას წარმოადგენს. ამ 
თემის აქტუალობას განაპირობებს მორალური უფლებების ხშირი დარღვევა და კომპენ-
საციის კრიტერიუმების არარსებობა. სტატიის მიზანია არაქონებრივი ზიანის ანაზღა-
ურების საფუძვლების განსაზღვრა და არსებული პრობლემის გადაჭრის მექანიზმების 
წარმოჩენა.

1. არაქონებრივი ზიანი და მისი ისტორიული ექსკურსი

ეტიმოლოგიურად არაქონებრივი ზიანი და მორალური ზიანი იდენტურია, თუმცა ეს უკა-
ნასკნელი ცნება უფრო შინაარსობრივი დატვირთვის გამომხატველია2. არაქონებრივი ზიანი 
უნდა გულისხმობდეს „ფიზიკურ და ზნეობრივ-ფსიქოლოგიურ ტანჯვას“ , რასაც სამოქალა-
ქო ბრუნვის მონაწილე განიცდის ამა თუ იმ სიკეთის, უმეტესწილად არამატერიალურ ფა-
სეულობათა ხელყოფით. ამ სახის ზიანის არსებობა ნიშნავს ადამიანის ფსიქიკის სფეროში 
ნეგატიური ცვლილებების არსებობას, რაც გამოიხატება ფიზიკურ ან ზნეობრივ ტანჯვაში.3

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ახალმა სამოქალაქო კოდექსმა როგორც ფიზიკური, 
ისე იურიდიული პირებისთვის კონსტიტუციითა და კანონით აღიარებული არაქონებრივი 
უფლებების დაცვისთვის გაითვალისწინა მორალური ზიანის კომპენსაციის შესაძლებლობა 
(მე-18 მუხლი). აღნიშნული დებულება მოიცავს ფიზიკური და იურიდიული პირების პირა-
დი არაქონებრივი უფლებების ჩამონათვალს, რომელთა შორისაა პატივი, ღირსება, პირადი 
ცხოვრების საიდუმლოება, პირადი ხელშეუხებლობა და საქმიანი რეპუტაცია. ისინი ერთნა-
ირადაა დაცული კანონის მიერ და დაზარალებულს უფლებას აძლევს, სასამართლოს მეშვე-
ობით მოითხოვოს მიყენებული მორალური ზიანის ანაზღაურება. „აღნიშნული კატეგორიის 
საქმეების განხილვისას, მოსამართლემ არსებითად უნდა შეისწავლოს მიყენებული მორა-
ლური ზიანის ხარისხი და ობიექტურად განსაზღვროს მისი შესაბამისობის საკითხი მოსარ-
ჩელის მიერ მოთხოვნილ თანხასთან მიმართებაში”.4

საინტერესოა ის ფაქტი, რომ „პატივისა და ღირსების დაცვა საზოგადოების განვითა-
რების ყველა ეტაპზე განსაკუთრებული ყურადღების ობიექტს წარმოადგენდა. ამ მხრივ, 

1 თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის, მე-6 სემესტრის სტუდენტი.
2 ბ. ზოიძე, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მესამე, გამომცემლობა „სამართალი“, 

თბილისი 2001 წ., გვ. 468-469.
3 იქვე.
4 შ. ჩიკვაშვილი, მორალური ზიანი სამოქალაქო სამართალში, გამომცემლობა „თბილისი“, 1998 წ., გვ. 68.
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განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე არსებული XVIII სა-
უკუნის ბაბილონური სამართლის ძეგლი „ხამურაბის კანონები“. მის თანახმად, „სასამართ-
ლოში გამოსულ მოწმეს დიდი საშიშროება ელოდა, თუკი თავისი ნათქვამის სისწორეს ვერ 
დაამტკიცებდა, რადგან მას ცილისმწამებლად თვლიდნენ და ცილისწამების სიმძიმეზე იყო 
დამოკიდებული მის მიმართ გამოყენებული სასჯელის ზომა.5

2. ქონებრივი და არაქონებრივი ზიანის გამიჯვნა

სამართალი პირად არაქონებრივ უფლებებს ქონებრივი უფლებებისგან, პირველ რიგში, 
მისი ბრუნვაუნარიანობის ხასიათიდან გამომდინარე განასხვავებს. „მართალია, არაქონებ-
რივი უფლება ქონებრივის მსგავსად კერძო სამართლის ობიექტს შეიძლება წარმოადგენ-
დეს, თუმცა, ქონებრივისგან განსხვავებით, პირადი არაქონებრივი უფლებების გასხვისება, 
ან სხვა სახის (სახელშეკრულებო სამართლის) ობიექტად ქცევა დაუშვებელია. სწორედ ამა-
ში მდგომარეობს მისი აბსოლუტური ხასიათი.”6 

მორალურისგან განსხვავებით, ქონებრივი ზიანი მხოლოდ გარკვეული ფულადი ღირე-
ბულებების მქონე სიკეთეების ხელყოფაა. მართალია, როგორც წესი, ორივე შემთხვევაში 
ფული წარმოადგენს ეკვივალენტს, მაგრამ თუ ერთ შემთხვევაში მატერიალური ინტერესის 
გამოსწორება ხდება, სხვა დროს, ეს ემსახურება არამატერიალური ინტერესების დაცვას. 
ამიტომაცაა, რომ ქონებრივი ზიანი უფრო მატერიალიზებული ზიანია თავისი გარეგნული 
გამოხატულებებით და მისი იდენტიფიკაცია – სიდიდის განსაზღვრა შედარებით ადვილი-
ცაა. „არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურებისას გასათვალისწინებელია თვით დაზარალებული 
პიროვნება, მისი სულიერი მდგომარეობა და ზიანის დაკისრების შედეგის განსაზღვრა”.7 
სხვა სიტყვებით, ქონებრივი ზიანი უფრო მატერიალიზებული სახითაა წარმოდგენილი და 
მისი სიდიდის განსაზღვრა კონკრეტული ფაქტებიდან გამომდინარე არსებული მტკიცებუ-
ლებებით ხდება. „არაქონებრივი ზიანის შემთხვევაში მტკიცებისთვის საკმარისია მხოლოდ 
ასეთი უფლების დარღვევის ფაქტი დადასტურდეს. მაგალითად, შეფასების საზომს შეიძ-
ლება წარმოადგენდეს ქონება, რაც პირის (დაზარალებულის) სუბიექტის გარეთ არსებულ 
ობიექტურ ფაქტორებს ეფუძნება.“8

ამ განსხვავების მიუხედავად, სამოქალაქო სამართალდარღვევას შეიძლება, რომ ერთდ-
როულად მოჰყვეს როგორც ქონებრივი ზიანი, ისე – არაქონებრივი. ასეთ ვითარებაში შეიძ-
ლება ანაზღაურდეს ორივე სახის ზიანი. სამოქალაქო კოდექსი პირდაპირ იუწყება, რომ მე-
18 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში „მორალური ზიანის ანაზღაურება შეიძლება 
ქონებრივი ზიანის ანაზღაურებისგან დამოუკიდებლად“.

გარდა ამისა, უნდა ითქვას, რომ „მორალური ზიანი, ხშირად, უფრო ძნელად ასატანია 
დაზარალებულისთვის, ვიდრე ქონებრივი ზიანი. მან შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანის მთე-
ლი ცხოვრების დამახინჯება, რომელსაც, ამავე დროს, თან სდევს ძლიერი ნერვული მოშლი-
ლობა და იწვევს სერიოზულ დაავადებებს. ზოგ შემთხვევაში, სიკვდილსაც კი.“9 

5 პ. (თ.) მონიავა, პირადი არაქონებრივი უფლებები, მერიდიანი, 2004 წ., გვ. 13-14.
6 მ. ბიჭია, სამოქალაქოსამართლებრივი ურთიერთობის ობიექტი, სამართლის ჟურნალი, 1/2012, გვ. 31 და 

შემდგომი. შეად. ასევე, დ. კერესელიძე, კერძო სამართლის უზოგადესი სისტემური ცნებები, ევროპული და 
შედარებითი სამართლის ინსტიტუტის გამომცემლობა, თბილისი, 2009 წ., გვ. 133.

7 ლ. საჯაია, პრესა და მორალური ზიანი, სასამართლო პრაქტიკის მიმოხილვა, ქართული სამართლის მიმო-
ხილვა, 8/2005-1/2, გვ. 176.

8 ბ. ზოიძე, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მესამე, გამომცემლობა „სამართალი“, 
თბილისი 2001 წ., მუხ. 413, გვ. 469.

9 მ. თოფჩიაშვილი, „მორალური ზიანის ანაზღაურება ახალი სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით“. ჟურნალი 
„ადამიანი და კონსტიტუცია“, 1999 წ., №1, გვ. 61-62.
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3. არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურების პრობლემა

სამწუხაროდ, ჩვენს სინამდვილეში, არცთუ იშვიათია პიროვნების უფლებების დარღვე-
ვის შემთხვევები, რის გამოც სახელმწიფოს ამოცანას წარმოადგენს დარღვეული უფლების 
დროულად და სამართლიანად აღდგენა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურება. შესაბამისად, 
მორალური ზიანის კუთხით, ერთ-ერთი სამსჯელო საკითხია მისი ანაზღაურება როგორც 
თეორიული, ისე პრაქტიკული თვალსაზრისით.

პირველ რიგში, ყურადრებას იპყრობს მისი დეტალური სამართლებრივი რეგულირების 
უქონლობა. „თუკი სასამართლო პრაქტიკაში გვხვდება შემთხვევები, როცა სასამართლო 
ამცირებს კომპენსაციის მოთხოვნილ ოდენობას 9 000-ჯერ, ეს იმას ნიშნავს, რომ არც და-
ზარალებულს და არც სასამართლოს არ გააჩნია კომპენსაციის ოდენობის განსაზღვრის 
მკაფიო კრიტერიუმები”.10

3.1 არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურების საფუძვლები

არაქონებრივი ზიანის სამოქალაქო სამართლებრივ პასუხისმგებლობის დადგომის ზო-
გად საფუძვლებს წარმოადგენს:
1. „თვით მორალური ზიანი – მთავარი თავისებურება ისაა, რომ ნეგატიური ცვლილებები 

ხდება დაზარალებულის შეგნებაში და ფორმას, რომელშიც ეს ცვლილებები გამოიხატე-
ბა, აქვს ძლიერი დამოკიდებულება სუბიექტის ფსიქიკურ თავისებურებასთან. მაგალი-
თად, მიუხედავად იმისა, რომ ცრემლდენა გამოხატავს ერთ-ერთ ყველაზე უფრო გავ-
რცელებულ რეაქციას მიყენებულ ტკივილზე, მას შეიძლება ჰქონდეს მხოლოდ ირიბი 
მტკიცებულების დატვირთვა, თუმცა მორალური ზიანის საზომად ძნელი მისაღებია.”11 

2. „მართლსაწინააღმდეგო ქმედება – არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურებისთვის აუცი-
ლებელია სახეზე იყოს მართლწინააღმდეგობა, რაც სამართლისადმი წინააღმდეგობას 
ნიშნავს.”12 ის მდგომარეობს კანონის ნორმების, სხვა ნორმატიული აქტების და შესა-
ბამის შემთხვევებში ხელშეკრულების პირობების დარღვევაში. მართლსაწინააღმდეგო 
შეიძლება იყოს როგორც მოქმედება, ისე უმოქმედობა. მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ 
პირის მოქმედებამ ნორმით დადგენილი წესი დაარღვია, ადგილი აქვს მართლსაწინააღმ-
დეგო მოქმედებას. ხოლო მართლსაწინააღმდეგო უმოქმედობა გამოიხატება იმაში, რომ 
პირმა არ შეასრულა მოქმედება, რომელიც უნდა შეესრულებინა. მართლწინააღმდეგო-
ბა არ არის დამოკიდებული იმაზე, აცნობიერებდა თუ არა პირი (უფლების დამრღვევი) 
მის ქმედებას (გარდა კანონით განსაზღვრული გამონაკლისი შემთხვევებისა), არამედ – 
შედეგზე.13

3. „ბრალი – სამოქალაქო სამართალში ბრალი პირის მიერ კონკრეტული ქმედებისა და 
მისი შედეგებისადმი დამოკიდებულებას გულისხმობს, რომელიც შეიძლება გამოვლინ-

10 შ. ჩიკვაშვილი, მორალური ზიანი სამოქალაქო სამართალში, გამომცემლობა „თბილისი“, 1998 წ., გვ. 11. 
საინტერესოა, როგორაა აღმოფხვრილი აღნიშნული პრობლემა მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში. ინგლისში ეს 
მიიღწევა განზრახ დანაშაულით მიყენებული მორალური ზიანის კომპენსაციის ოდენობის განსაზღვრისთვის 
ცხრილების შემოღებით, რომლის შესაბამისადაც ანაზღაურების ოდენობა დამოკიდებულია ზიანის სიმძი-
მის ხარისხზე, ხოლო გერმანიასა და საფრანგეთში, სასამართლო პრაქტიკის მეშვეობით – სასამართლოების 
მიერ მსგავს სამართალდარღვევებზე ადრე გამოტანილ გადაწყვეტილებებზე ორიენტირების წესის გამომუ-
შავებით.

11 იქვე, გვ. 73.
12 ქ. ქოჩაშვილი, ბრალი, როგორც სამოქალაქოსამართლებრივი პასუხისმგებლობის პირობა (შედარებით-სა-

მართლებრივი კვლევა), სამართლის ჟურნალი, 1/2009, გვ. 82.
13 შეად. იქვე.
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დეს როგორც განზრახვის, ისე გაუფრთხილებლობის ფორმით”.14 როგორი ფორმითაც 
არ უნდა იყოს გამოხატული, იწვევს ანაზღაურების ვალდებულებას დაზარალებულისთ-
ვის მიყენებული ზიანისთვის. მიუხედავად ამისა, „განზრახვისა და გაუფრთხილებლობის 
შემთხვევა ბრალის დადგენისთვის სამოქალაქოსამართლებრივ ურთიერთობაში გადამწ-
ყვეტ როლს თამაშობს, ვინაიდან სასამართლო, საკითხის გადაწყვეტისას, უპირველეს 
ყოვლისა სწორედ ბრალის ხარისხს განსაზღვრავს.“15 

4. „მიზეზობრივი კავშირი – სამართალდარღვევის ერთ-ერთ ელემენტს წარმოადგენს”16. 
„იგი ზიანის ანაზღაურების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომელიც 
ქმედებასა და დამდგარ შედეგს შორის უნდა დადგინდეს.“17 თავის მხრივ, მიზეზობ-
რივი კავშირის საფუძველზე დგინდება, თუ რამდენადაა ქმედება, რომელიც ზიანის 
გამომწვევი მოქმედების უშუალო შედეგს წარმოადგენს. ასეთის არარსებობის შემთ-
ხვევაში (ფაქტების არარსებობისას, როდესაც არ დასტურდება ქმედებასა და შესაბა-
მის შედეგს შორის კავშირი), საკითხის გადაწყვეტა მოპასუხის სასარგებლოდ უნდა 
განხორციელდეს.18

3.2 არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურების ოდენობის  
განსაზღვრის კრიტერიუმები

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, მორალური ზიანის ანაზღაურების ოდე-
ნობას განსაზღვრავს სასამართლო. ქვემოთ მოცემულია ის კრიტერიუმები, რომლებიც 
გათვალისწინებულ უნდა იქნეს სასამართლოს მიერ:

1. „ზიანის მიმყენებლის ბრალის ხარისხი – როცა ბრალი წარმოადგენს ზიანის ანაზღა-
ურების საფუძველს, სასამართლომ ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრისას უნდა 
გაითვალისწინოს ბრალის არსებობა ან არარსებობა, ხოლო არსებობისას მისი ხა-
რისხი.

2. ფიზიკური ან ზნეობრივი ტანჯვის ხასიათი და ხარისხი – ტანჯვის ხარისხის ქვეშ 
უნდა ვიგულისხმოთ მისი სიღრმე, ანუ რამდენად განიცდის პიროვნება ამ ტანჯვას 
(„სუსტად“, „ძლიერად“ თუ „აუტანლად“). ეს „საშუალო ადამიანისთვის“, ძირითადად, 
დამოკიდებულია იმ არაქონებრივი სიკეთის სახეზე, რომელსაც მიადგა ზიანი და ასე-
ვე ამ სიკეთის ხელყოფის ხარისხზე.

3. დაზარალებულის ბრალის ხარისხი – ხშირია შემთხვევა, როცა თავად დაზარალე-
ბულის ქმედება იწვევს მორალური ზიანის მიყენების პროვოცირებას. მაგალითად, 
დამთხვევამ არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის მქონე პირთა ქცევებზე, 
შესაძლოა, საზოგადოებაში შექმნას აზრი მისი სწორედ ასეთი წრისადმი მიკუთვნე-
ბის შესახებ. ასეთი პიროვნება თავის შეგნებაში აუცილებლად უნდა უშვებდეს საზო-
გადოების მხრიდან მისი არატრადიციული ორიენტაციის მქონე პიროვნებად აღქმის 
შესაძლებლობას, რის გამოც, ასეთი ცნობების გავრცელების შედეგად, მისთვის მი-
ყენებული ზნეობრივი ტანჯვა იქნება უმნიშვნელო, ნორმალური ქცევის ადამიანების 

14 ცერცვაძე, ძლიერიშვილი/სვანაძე/ცერცვაძე გ./ცერცვაძე ლ./ჯანაშია/რობაქიძე, სახელშეკრულებო სამარ-
თალი, თბილისი, 2014 წ., გვ. 678.

15 ი. გელაშვილი, გაყინული ემბრიონის სამართლებრივი მდგომარეობა, სამართლის ჟურნალი, 1/2012, გვ. 74.
16 ბ. ზოიძე, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მესამე, გამომცემლობა „სამართალი“, 

თბილისი 2001 წ., მუხ. 378, გვ. 368.
17 ცერცვაძე, ძლიერიშვილი/სვანაძე/ცერცვაძე გ./ცერცვაძე ლ./ჯანაშია/რობაქიძე, სახელშეკრულებო სამარ-

თალი, თბილისი, 2014 წ., გვ. 688.
18 შეად. იქვე.
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განცდილთან შედარებით. შესაბამისად, ეს შეიძლება გახდეს კომპენსაციის ოდენო-
ბის შემცირების, ხოლო დაზარალებულის ქცევაში განზრახვის ან უხეში გაუფრთ-
ხილებლობის არსებობისას მასზე უარის თქმის საფუძველი.

4. დაზარალებულის და ზიანის მიმყენებლის ქონებრივი მდგომარეობა – ეს კრიტერიუმი 
არ თამაშობს არსებით როლს მორალური ზიანის ანაზღაურების ოდენობის განსაზ-
ღვრისას, რადგან მისი გათვალისწინება სასამართლოს უფლებაა და არა ვალდებუ-
ლება. ამის მიზეზია ის, რომ ერთნაირი ტანჯვისთვის კომპენსაციის განსხვავებული 
ოდენობის მინიჭება წინააღმდეგობაში მოვა მორალური ზიანის ანაზღაურების ძი-
რითად პრინციპთან, რომლის მიხედვითაც მორალური ზიანის ანაზღაურების ოდე-
ნობის გაზრდა, დაზარალებულის მიერ გადატანილი ტანჯვის ხასიათის და ხარისხის 
მიუხედავად, ეწინააღმდეგება კანონის მოთხოვნებს.

5. გონივრულობისა და სამართლიანობის მოთხოვნა – ეს ის კრიტერიუმია, რომელზეც 
მორალური ზიანის ანაზღაურების განსაზღვრისას, შეიძლება ითქვას, რომ კანონი 
პირდაპირ მიუთითებს. მხედველობაშია მისაღები ის გარემოება, რომ არ არსებობს 
ადამიანის ტანჯვის სიღრმის აბსოლუტურად ზუსტი საზომი და ამ ტანჯვის ფულში 
გამოხატვის საშუალება. ფულით შეიძლება გადატანილი ტანჯვის მხოლოდ კომპენ-
სირება, რომელიც გამიზნულია, დაზარალებულის ფსიქიკაზე ნეგატიური ზემოქ-
მედების გამოსყიდვისკენ, ამიტომ გონივრულობის და სამართლიანობის მოთხოვნა 
განხილულ უნდა იქნეს როგორც სასამართლოს მიმართ წაყენებული მოთხოვნა, მო-
რალური ზიანის ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრის ყველა აუცილებელი კრი-
ტერიუმის გათვალისწინებით, გონივრული და სამართლიანი ანაზღაურების დანიშვ-
ნის შესახებ.”19

3.3. მორალური ზიანის ანაზღაურება  
ცალკეული შემთხვევებისათვის 

კანონმდებლობით განსაზღვრულია ის სიკეთეები (პატივი, ღირსება, საქმიანი რეპუ-
ტაცია და ჯანმრთელობა), რომელთა ხელყოფის შემთხვევაში პირს შეუძლია მოითხო-
ვოს მორალური ზიანის ანაზღაურება. სამოქალაქო კოდექსის მე-18 მუხლის მე-2 ნაწი-
ლის მიხედვით, „პირს უფლება აქვს სასამართლოს მეშვეობით მოითხოვოს იმ ცნობების 
უარყოფა, რომლებიც ლახავს მის პატივს, ღირსებას, პირადი ცხოვრების საიდუმლო-
ებას, საქმიან რეპუტაციას, თუკი ამ ცნობების გამავრცელებელი არ დაადასტურებს, 
რომ ეს ფაქტები სინამდვილეს შეესაბამება.”20

პირის პატივის და ღირსების შემლახველ ცნობებს შეიძლება შეიცავდეს ამა თუ იმ 
ორგანიზაციის მიერ გაცემული საბუთიც, მაგალითად, დახასიათება. სამოქალაქო კო-
დექსი ასეთ შემთხვევაში ავალდებულებს ამ ცნობების გამცემ ორგანიზაციას გამოცვა-
ლოს „ეს ცნობა და ამის შესახებ შეატყობინოს დაინტერესებულ პირებს.21

ზემოთ განხილულ სიკეთეთა „დაცვა ხორციელდება ხელმყოფის ბრალის მიუხედა-
ვად, მაგრამ თუ ხელმყოფი ბრალეულად მოქმედებდა, მაშინ პირს შეუძლია მოითხოვოს 
ზიანის მატერიალური ანაზღაურებაც, ზიანის ანაზღაურება შეიძლება მოთხოვნილ იქ-
ნეს იმ მოგების სახით, რომელიც წარმოექმნება ხელმყოფს.“22

19 ნ. ბარაბაძე, მორალური ზიანის ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრის კრიტერიუმები, ჟურნალი „ადამიანი 
და კონსტიტუცია“, 2004 წ., გვ. 78.

20 ლ. ჭანტურია, შესავალი საქართველოს სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილში, გამომცემლობა 
„სამართალი“, ქ. თბილისი, 2000 წ., გვ. 203.

21 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მე-18 მუხლის მე-3 ნაწილი.
22 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მე-18 მუხლის მე-6 ნაწილი.
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აღნიშნულის მიუხედავად, განსხვავებული გადაწყვეტილება მიიღო უზენაესმა სასა-
მართლომ ერთ-ერთ საქმეზე, სადაც საუბარი იყო არასათანადო რეკლამით იურიდიული 
პირისთვის პატივისა და ღირსების შელახვაზე.23 ამ შემთხვევაში, მოსამართლემ აღნიშ-
ნა, რომ პირს უფლება არ აქვს მორალური ზიანის ანაზღაურება მოითხოვოს „რეკლამის 
შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მე-3 პუნქტიდან გამომდინარე, რომელიც 
ითვალისწინებს მორალური ზიანის ანაზღაურებას არა ფულით, არამედ ინფორმაციის 
საჯაროდ უარყოფით. გარდა ამისა, ამავე გადაწყვეტილებაში უზენაესმა სასამართლომ 
თქვა, რომ „მორალური ზიანი არ შეიძლება მიადგეს იურიდიულ პირს, რადგან მორალუ-
რი ზიანის შინაარსში იგულისხმება სამართლებრივად დაცული იმ არაქონებრივი ინტე-
რესის ხელყოფა, რომელსაც ქონებრივი ეკვივალენტი არ გააჩნია( სულიერი ან ფიზიკუ-
რი ტკივილი, განცდა და სხვა).24 

საინტერესოა, რატომ არ შეიძლება იურიდიულმა პირმა მოითხოვოს მორალური ზი-
ანის ანაზღაურება? შესაძლოა, მას ღირსება არ გააჩნია, მაგრამ აქვს საქმიანი რეპუტა-
ცია, ხოლო სსკ-ის 27-ე მუხლის მე-5 ნაწილის მიხედვით, „იურიდიული პირის საქმიანი 
რეპუტაციის შელახვის შემთხვევაში გამოიყენება ამ კოდექსის მე-18 მუხლით გათვა-
ლისწინებული წესები“. შესაბამისად, რატომ არ შეიძლება მისი შელახვა მორალური 
ზიანის ანაზღაურების საფუძველი გახდეს? გარდა ამისა, გაურკვეველია საკითხი იმის 
შესახებაც, თუ რატომ გამორიცხავს ინფორმაციის საჯარო უარყოფა ფულადი ანაზ-
ღაურების თემას? აღსანიშნავია საქართველოს უზენაესი სასამართლოს განმარტება 
საქმეში N ას-487-461-2011, სადაც იგი აღნიშნავს შემდეგს: „ვალდებულებით სამარ-
თლებრივი ურთიერთობა ცალკე კანონით შეიძლება იყოს დარეგულირებული, თუმცა 
სამოქალაქო სამართალურთიერთობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, იგი ვალდებულე-
ბითი სამართლის მოქმედ რეჟიმში რჩება და მასზე ვალდებულებითი სამართლის ზოგა-
დი ნორმები ვრცელდება“25. ამდენად, შეიძლება დავასკვნათ, რომ როცა სპეციალური 
სამართლის რეგულაციები არ არის კოლიზიაში ზოგად ვალდებულებით ნორმებთან, ეს 
ზოგადი ნორმები მაინც გამოიყენება.

3.3.1 სხეულის დაზიანება და ჯანმრთელობაზე ვნების მიყენება
აღსანიშნავია, რომ სხეულის დაზიანებასა და ჯანმრთელობისთვის ვნების მიყენე-

ბას უმეტესად ქონებრივი ზიანი მოსდევს, მაგრამ, თუკი არაქონებრივი ზიანიც იქნე-
ბა სახეზე, მაშინ „დაზარალებულს შეუძლია მოითხოვოს ანაზღაურება არაქონებრივი 
ზიანისთვის“.26 სხეულის დაზიანებამ ან ჯანმრთელობის მოშლამ შეიძლება გამოიწვიოს 
სხვადასხვა ხასიათის მორალური ზიანი, მაგრამ ის უნდა იყოს ანგარიშგასაწევი და სა-
მართლებრივად მნიშვნელოვანი. 

არაერთგვაროვანია საქართველოს სასამართლო პრაქტიკა აღნიშნულთან დაკავში-
რებით. 

კერძოდ, საკასაციო სასამართლომ თავის გადაწყვეტილებაში ას-14-1466-05- საქ-
მესთან დაკავშირებით, სააპელაციო სასამართლოს მიერ ლ. ტ.-ს მკვლელობისათვის, 
მისი ოჯახის წევრების სასარგებლოდ, მიყენებული მორალური ზიანის ანაზღაურების 
დაკისრება მ. კ.-სთვის არასწორად ჩაითვალა, რაც აიხსნა იმით, რომ პირის მართლ-
საწინააღმდეგო ქმედების გამო დაზარალებულის ოჯახის წევრებიც განიცდიან სუ-

23 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2001 წლის 26 დეკემბრის განჩინება №3კ/924-01.
24 იხ. <http://lawlibrary.info/ge/books/giz2013-ge-civil-law-practice.pdf> (01.06.2016), გვ. 9.
25 იხ. <https://docs.google.com/document/d/1la45kjPpbACDHbCfRAgpxxwU75p_uQA55kL76fGnwqQ/edit> 

(01.06.2016).
26 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 413-ე მუხლის მე-2 ნაწილი.
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არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურების პრობლემა და საფუძვლები

ლიერ და მორალურ ტკივილს, მაგრამ სკ-ის 413-ე მუხლის თანახმად, თუ კანონით 
პირდაპირ არაა გათვალისწინებული დაზარალებულის სიცოცხლის ხელყოფის გამო 
მისი ახლობლებისათვის მიყენებული მორალური ზიანის ანაზღაურება, იგი არ ანა- 
ზღაურდება.27

ზემოთხსენებულისგან განსხვავებული გადაწყვეტილება გამოიტანა სასამართლომ 
ას-100-96-2012 საქმეზე, სადაც წარმოდგენილი იყო ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
შესახებ ცნობა, რომლის შესაბამისადაც, მოსარჩელემ 2011 წლის 18 იანვარს მიმართა 
სამედიცინო დაწესებულებას მრავალმხრივი ჩივილებით და დაესვა დიაგნოზი- ვეგეტო-
ნევროზი, ავადმყოფობის მიმდინარეობა- ქრონიკული. პალატამ მიიჩნია, რომ მოსარჩე-
ლის მდგომარეობა გამოწვეულია შვილის მკვლელობით გამოწვეული განცდებით. აღ-
ნიშნულის გათვალისწინებით, სააპელაციო პალატამ მოწინააღმდეგე მხარეს დააკისრა 
2000 ლარის გადახდა.28 

3.3.2 პირადი საიდუმლოების დარღვევა
საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად, თითოეული ადამიანის პირადი სა-

იდუმლოების უფლება არის დაცული. პირადი საიდუმლოების დარღვევად მიიჩნევა 
იმ უფლებების ხელყოფა, რომელიც ეხება „პირად ცხოვრებას, პირადი საქმიანობის 
ადგილს, პირად ჩანაწერს, მიმოწერას, სატელეფონო საუბრებს და სხვა. პირმა, თვი-
თონ უნდა განსაზღვროს, რამდენად გაუზიაროს სხვას თავისი ფიქრები, ემოციები და 
გრძნობები“.29 დაუშვებელია პირის იძულება (იმ შემთხვევების გამოკლებით, როცა ის 
მოწმედ გამოდის სასამართლოში) გამოთქვას თავისი გრძნობები, ფიქრები ან ემოცი-
ები და, მიუხედავად იმისა, რომ პირი თავად გადაწყვეტს მათ გაზიარებას, იგი კვლავ 
ინარჩუნებს უფლებას, თვითონვე გადაწყვიტოს მათი გაზიარების ფორმა და მასშტა-
ბები. პრაქტიკაში ხშირია ამ უფლების დარღვევის შემთხვევები. მაგალითად, „2013 
წლის 14 იანვარს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ საზოგადოებას მიაწოდა 
ინფორმაცია სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც 
თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელთა მიერ ხდებოდა სექსუალურ უმცირესობას 
მიკუთვნებულ პირთა პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეომასალის ფარულად და 
უკანონოდ გადაღება, ხოლო შემდგომ აღნიშნული კადრების გავრცელების მუქარით 
მათი იძულება ეთანამშრომლათ სპეციალურ სამსახურებთან. პროკურატურამ მედიას 
გადასცა შესაბამისი ჩანაწერები, რომლებიც გამოქვეყნდა. 2013 წლის 14 იანვარს სა-
ქართველოს პროკურატურის მიერ გავრცელებულ მასალებში ზემოაღნიშნულ პირთა 
სახე დაფარული იყო, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ვიდეოჩანაწერის მონტაჟი 
ვერ უზრუნველყოფს გადაღებული პირების იდენტიფიცირებისგან სრულ დაცვას. ვი-
დეომასალაში შესაძლებელია გადაღებული პირების აღნაგობის, თმის ფერის და ტან-
საცმლის გარჩევა. შესაბამისად, შესაძლებელი ხდება გარკვეული კატეგორიის პირთა 
მიერ იმ პირთა იდენტიფიცირება, რომლებიც კადრებში არიან აღბეჭდილნი“.30

27 <http://lawlibrary.info/ge/books/giz2013-ge-civil-law-practice.pdf> (01.06.2016).
28 <http://blh.com.ge/forums/Topic/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9

A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C
%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%90%E1%8
3%A3%E1%83%A0> (01.06.2016).

29 <http://gdi.ge/uploads/other/0/189.pdf> (01.06.2016).
30 იხ. <http://gdi.ge/uploads/other/0/189.pdf> (01.06.2016), გვ. 30.
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ნინო დოლიძე

 დასკვნა

სტატიაში განხილულ იქნა რას ნიშნავს ზიანი, რა და რა სახის ზიანის არსებობს. 
ასევე გაიმიჯნა ერთმანეთისგან ქონებრივი და არაქონებრივი ზიანი. აღინიშნა ის, თუ 
რა იწვევს ზიანის ანაზღაურების პრობლემას და რის საფუძველზეც ხდება ზიანის ოდე-
ნობის განსაზღვრა, რა შემთხვევაში შეიძლება პირს დაეკისროს ზიანის ანაზღაურება 
და რა უფლებების ხელყოფით ხდება მორალური ზიანის დადგომა. ზემოთაღნიშნული 
ცხადყოფს, რომ როგორც საქართველოს კანონმდებლობა, ასევე სამართალდამცავი 
ორგანოების საქმიანობის პრაქტიკა საჭიროებს მნიშვნელოვან ცვლილებებს, რათა სა-
მომავლოდ უზრუნველყოფილი იყოს მსგავსი ფაქტების შედარებით მაღალი ხარისხით 
პრევენცია. გამომდინარე იქიდან, რომ დღესდღეობით მორალური ზიანის ანაზღაურება 
საკმაოდ პრობლემატურია, ამ მიმართულებით საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარება 
წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ქვეყნის დემოკრატიზაციისკენ.
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ჯუნა ირიაული1

საპროცესო შეთანხმების გაფორმებისას 
დაზარალებულის უფლებებთან დაკავშირებული 

პრობლემები

1. საპროცესო შეთანხმების არსობრივი და პროცესუალური გაგება

განსახილველი საკითხია საპროცესო შეთანხმების გაფორმებისას დაზარალებულის 
უფლებებთან დაკავშირებული პრობლემები, რელევანტურად მიმაჩნია განიმარტოს საპ-
როცესო შეთანხმება როგორც არსობრივად, ისე პროცესუალურად, ასევე ის თუ ვინ არის 
დაზარალებული, რა უფლებები გააჩნია მას მოქმედი სისხლის სამართლის საპროცესო 
კანონმდებლობით. აგრეთვე განვიხილავ შემდეგ საკითხს: შეზღუდულია თუ არა დაზა-
რალებულის უფლებები, რაც კავშირშია განსახილველ საკითხთან, თუ შეზღუდულია რა 
მხრივ. და მისი გამომწვევი მიზეზები. განხილული იქნება დაზარალებულის უფლებებთან 
დაკავშირებული საერთაშორისო რეგულაციები და ის მინიმალური სტანდარტები, რასაც 
უნდა აკმაყოფილებდეს ეროვნული კანონმდებლობა.

საპროცესო შეთანხმების შემოღების მიზანი მართლმსაჯულების სწრაფად და ეფექ-
ტურად განხორციელება იყო, მაგრამ იურისტები თვლიან, რომ ამ ინსტიტუტმა რადი-
კალურად განსხვავებული სახე მიიღო. სად მთავრდება სასამართლოს ძალაუფლება და 
იწყება პროკურატურის ინტერესი?2 აქვე აღვნიშნავ იმასაც, რომ ქართულ კანონმდებ-
ლობაში საპროცესო შეთანხმების მუხლი იმ ქვეყნების საკანონმდებლო სისტემების გა-
მოცდილებას ეყრდნობა, სადაც სასამართლო შეჯიბრობითობის პრინციპი მუშაობს. 

საპროცესო შეთანხმება წარმოადგენს სასამართლოს მიერ საქმის არსებითი განხილ-
ვის გარეშე განაჩენის გამოტანის საფუძველს. საპროცესო შეთანხმების საფუძველია შე-
თანხმება ბრალზე და შესაბამისად სასჯელზე, რომლის შეთავაზება შეუძლია როგორც 
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს, ისე პროკურორს. სასამართლოში საქმის განხილვისას 
სასამართლოს უფლება აქვს მხარეებს შესთავაზოს საპროცესო შეთანხმების დადება. 
სასჯელზე შეთანხმებისას ბრალდებული არ ეწინააღმდეგება წაყენებულ ბრალს, თუმ-
ცა ეთანხმება პროკურორს სასჯელის ზომაზე ან მისგან გათავისუფლებაზე. რა არის 
სასჯელზე შეთანხმების შედეგი, ეს არის პირის ნასამართლობა. რაც შეეხება ბრალზე 
შეთანხმებას, ამ შემთხვევაში ბრალდებული აღიარებს დანაშაულს. 

საპროცესო შეთანხმება იდება ზემდგომ პროკურორთან შეთანხმებით. საპროცესო 
შეთანხმების საფუძველზე პროკურორს უფლება აქვს, მოითხოვოს ბრალდებულისათ-
ვის სასჯელის შემცირება ან დანაშაულთა ერთობლიობისას მიიღოს გადაწყვეტილება 
მისთვის ბრალდების შემსუბუქების ან ნაწილობრივ მოხსნის თაობაზე, რომლის დრო-
საც პროკურორი ითვალისწინებს საჯარო ინტერესს, რომელსაც იგი სახელმწიფოს სა-

1 სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის მე-6 სემესტრის 
სტუდენტი.

2 ნ.გოგუა-ადამიანის უფლებები და სამართალი, ლიბერალი. გვ28. დეკემებერი 2009, იანვარი 2010, №15
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მართლებრივი პრიორიტეტების, ჩადენილი დანაშაულისა და მოსალოდნელი სასჯელის 
სიმძიმის, დანაშაულის ხასიათის, ბრალეულობის ხარისხის, ბრალდებულის საზოგადოებ-
რივი საშიშროების, პიროვნული მახასიათებლების, ნასამართლობის, გამოძიებასთან თა-
ნამშრომლობისა და დანაშაულის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მიზნით 
ბრალდებულის ქცევის შეფასების საფუძველზე განსაზღვრავს. როგორც უკვე აღვნიშნე 
პროკურორი ამ დროს ითვალისწინებს საჯარო ინტერესს, რა დროსაც ხელმძღვანელობს, 
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით-,,სისხლის სამართლის პოლიტიკის სა-
ხელმძღვანელო პრინციპების ზოგადი ნაწილის დამტკიცების შესახებ“. 

დაუშვებელია საპროცესო შეთანხმების დადება ადვოკატის უშუალო მონაწილებისა 
და მის დადებაზე ბრალდებულის თანხმობის გარეშე. აღნიშნული დანაწესი, კერძოდ ის, 
რომ საპროცესო შეთანხმების დადება ბრალდებულთან მხოლოდ ადვოკატის უშუალო 
მონაწილეობითაა შესაძლებელი, ბრალდებულის უფლებების მეტად დაცვაზეა მიმარ-
თული. ასევე დაუშვებელია ისეთი საპროცესო შეთანხმების დადება, რომელიც უზღუ-
დავს ბრალდებულს უფლებას, წამების, არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის 
შემთხვევაში მოითხოვოს შესაბამის პირთა მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის 
განხორციელება(ს.ს.ს.კ-ის 210-ე მუხლი). 

საპროცესო შეთანხმება ფორმდება წერილობით და მტკიცდება სასამართლოს მიერ, 
რაც აისახება სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენში. საპროცესო შეთანხმების დამ-
ტკიცებამდე სასამართლო უნდა დარწმუნდეს, რომ იგი დადებულია ძალადობის, დაშინე-
ბის, მოტყუების, ან რაიმე სხვა უკანონო დაპირების გარეშე და რომ ბრალდებულს ჰქონ-
და შესაძლებლობა, მიეღო კვალიფიციური იურიდიული დახმარება. აღნიშნული არ უნდა 
გავიგოთ ისე, თითქოს მოსამართლე ვალდებულია დაამტკიცოს საპროცესო შეთანხმება. 
მოსამართლე ხელძღვანელობს კანონით და იგი კანონის საფუძველზე იღებს გადაწყვე-
ტილებას. ბრალდებულს შეუძლია, სასამართლოს მიერ საქმის არსებითი განხილვის გა-
რეშე განაჩენის გამოტანამდე, ნებისმიერ დროს თქვას უარი საპროცესო შეთანხმებაზე, 
განაჩენის გამოტანის შემდეგ კი დაუშვებელია უარის თქმა. 

აღსანიშნავია საპროცესო შეთანხმების განსაკუთრებული ფორმა, ბრალდებულსა/
მსჯავრდებულსა და საქართველოს მთავარ პროკურატურას შორის, განსაკუთრებული 
თანამშრომლობის შესახებ. აღნიშნულ შემთხვევაში, როდესაც ბრალდებულის/მსჯავრ-
დებულის საგამოძიებო ორგანოებთან თანამშრომლობის შედეგად ირკვევა დანაშაულის 
ჩამდენი თანამდებობის პირის ან/და მძიმე, ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩამდე-
ნი პირის ვინაობა და მისი უშუალო ხელშეწყობით იქმნება ამ დანაშაულის გახსნისათვის 
არსებითი პირობები, საქართველოს მთავარ პროკურორს უფლება აქვს სასამართლოს მი-
მართოს შუამდგომლობით ბრალდებულის პასუხისმგებლობისაგან ან სასჯელისაგან სრუ-
ლად გათავისუფლების ან მსჯავრდებულის სასჯელის გადახედვის თაობაზე(ს.ს.ს.კ-ის 
218-მუხლი). საპროცესო შეთანხმება დაკავშირებულია პირობით მსჯავრთან, სისხლის 
სამართლის კოდექსის 63-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, თუ მხარეებს შორის 
დადებულია საპროცესო შეთანხმება, სასამართლო უფლებამოსილია დაადგინოს, რომ 
დანიშნული სასჯელი ჩაითვალოს პირობითად.

იმ შემთხვევაში თუ პროკურორი, ბრალდებული და მისი ადვოკატი საპროცესო შეთან-
ხმების დადებაზე შეთანხმდებიან, პროკურორი წერილობით ადგენს შუამდგომლობას, 
რომელშიც აღინიშნება: ა) ბრალდებულის სახელი და გვარი, დაბადების რიცხვი, თვე, 
წელი: ბ)ბრალდების ფორმულირება-ინკრიმინირებული ქმედების აღწერა, მისი ჩადენის 
დროის, ადგილის, ხერხის, საშუალების, იარაღის, აგრეთვე ამ ქმედებით გამოწვეული 
შედეგის მითითებით; გ)საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოსატანად საკ-
მარისი მტკიცებულებები; დ)ბრალდებულის გამოძიებასთან თანამშრომლობის შემთხვე-
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ვაში თანამშრომლობის ფორმა და შინაარსი; ე)ს.ს.კ-ის მუხლი, ნაწილი და ქვეპუნქტი-არ-
სებობის შემთხევაში, რომლებითაც გათვალისწინებულია დანაშაული; ვ)პროკურატურის 
მიერ მოთხოვნილი სასჯელის სახე და ზომა. სასამართლოს მიერ საქმის არსებითი გან-
ხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანის თაობაზე პროკურორის შუამდგომლობას თან ერთ-
ვის ბრალდებულის წერილობითი განცხადება, რომელშიც დადასტურებული უნდა იყოს, 
რომ სასამრთლოს მიერ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანაზე თან-
ხმობა ბრალდებულმა ნებაყოფლობით , ადვოკატისაგან იურიდიული დახმარების მიღე-
ბის შემდეგ განაცხადა. ბრალდებული სრულყოფილად უნდა აღიქვამდეს საპროცესო 
შეთანხმების შინაარს და მოსალოდნელი განაჩენის სამართლებრივ შედეგებს. პროკურო-
რის შუამდგომლობა აღნიშნულის თაობაზე და საპროცესო შეთანხმების ოქმი საჯაროა, 
გარდა იმ ნაწილისა, რომელშიც მითითებულია ბრალდებულის მიერ გამოძიებისათვის 
მიწოდებული ინფორმაცია. ინფორმაცია, რომელიც ბრალდებულმა გამოძიებას მიაწო-
და, მისი გაცნობის უფლება აქვთ მხოლოდ მის ხელმომწერ პირებსა და სასამართლოს. 
სასამართლოს მიერ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე, განაჩენის გამოტანის თაობაზე 
პროკურორის შუამდგომლობას თან ერთვის საპროცესო შეთანხმების ოქმი.

როგორც უკვე აღვნიშნე, საპროცესო შეთანხმება უნდა გაფორმდეს წერილობით 
და დამტკიცდეს მოსამრთლის მიერ. თუმცა სანამ მოსამართლე საპროცესო შეთან-
ხმებას დაამტკიცებს, ვალდებულია დარწმუნდეს, რომ:ა) საპროცესო შეთანხმება 
დადებულია წამების, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სხვაგვარი 
ძალადობის, დაშინების, მოტყუების ან რაიმე უკანონო დაპირების გარეშე; ბ)იგი ნე-
ბაყოფლობით არის დადებული და ბრალდებული ნებაყოფლობით აღიარებს ბრალს; 
გ)ბრალდებული სრულად აცნობიერებს საპროცესო შეთანხმების, მათ შორის ნა-
სამართლობის სამართლებრივ შედეგებს; დ)ბრალდებულს ჰქონდა კვალიფიციური 
იურიდიული დახმარების მიღების შესაძლებლობა; ე)ბრალდებული სრულად აცნო-
ბიერებს იმ დანაშაულის ხასიათს, რომლის ჩადენაშიც მას ბრალი ედება; ვ)ბრალ-
დებული სრულად აცნობიერებს იმ დანაშაულისათვის გათვალისწინებულ სასჯელს, 
რომლის ჩადენსაც ია აღიარებს; ზ)ბრალდებულისათვის ცნობილია საპროცესო შე-
თანხმებასთან დაკავშირებული, კანონით გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნა ბრა-
ლის აღიარების შესახებ; თ)ბრალდებული აცნობიერებს, რომ თუ სასამართლომ არ 
დაამტკიცა საპროცესო შეთანხმება, დაუშვებელია მომავალში მის წინააღმდეგ გა-
მოყენებულ იქნეს ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც იგი საპროცესო შეთანხმების 
განხილვისას სასამართლოს მიაწვდის; ი)ბრალდებული აცნობიერებს, რომ მას აქვს 
შემდეგი უფლებები: ი.ა)დაცვის უფლება; ი.ბ)საპროცესო შეთანხმებაზე უარის თქმის 
უფლება; ი.გ)სასამართლოს მიერ მისი საქმის არსებითი განხილვის უფლება; კ)ბრალ-
დებული ეთანხმება ბრალის აღიარების შესახებ საპროცესო შეთანხმების ფაქტობ-
რივ საფუძველს; ლ)საპროცესო შეთანხმებაში ბრალდებულსა და პროკურორს შორის 
მიღწეული შეთანხმების ყველა პირობაა ასახული; მ)ბრალდებული და მისი ადვოკატი 
სრულად იცნობენ საქმის მასალებს(ს.ს.ს.კ-ის 212-ე მუხლი). გასათვალისწინებელი 
დებულებები, რომელიც განმტკიცებულია სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექს-
ში და შესასრულებლად სავალდებულოა, იმისათვის, რომ დაცულ იქნეს ბრალდებუ-
ლის კანონიერი ინტერესი და უფლებები, არ უნდა მოხდეს დაზარალებულის ხარჯზე.

სასამართლო უფლებამოსილია შუამდგომლობის განხილვისას, მიიღოს გადაწყვეტი-
ლება სასამართლოს მიერ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანის, 
საქმის პროკურორისათვის დაბრუნების ან კანონით დადგენილი წესით საქმის არსებითი 
განხილვის თაობაზე. სასამართლო ამოწმებს არის თუ არა კანონიერი და სამართლიანი 
სასამართლოს მიერ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანის თაობაზე 
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პროკურორის შუამდგომლობაში მითითებული სასჯელი. თუ სასამართლო მიიჩნევს, რომ 
წარდგენილია საკმარისი მტკიცებულებები, ს.ს.ს.კ-ის 212-ე მუხლის მიხედვით, რომელ-
ზეც ზემოთ უკვე ვისაუბრე, მიიღო დამარწმუნებელი პასუხები, მოთხოვნილი სასჯელი 
არის სამართლიანი და კანონიერი, მას გამოაქვს გადაწყვეტილება სასამართლოს მიერ 
საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანის თაობაზე. თუ წინასასამარ-
თლო სხდომის გამართვამდე იხილება პროკურორის შუამდგომლობა და სასამართლო 
მიიჩნევს, რომ საპროცესო შეთანხმება წამების, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპ-
ყრობის ან სხვაგვარი ძალადობის, დაშინების, მოტყუების ან რაიმე უკანონო დაპირე-
ბის შედეგად არის დადებული, იგი საქმეს ზემდგომ პროკურორს გადასცემს, რომელიც 
საპროკურორო საქმიანობის განხორციელების ვალდებულებას სხვა პროკურორს ავა-
ლებს. სასამართლო უფლებამოსილია საპროცესო შეთანხმებაში ცვლილებები შეიტანოს 
მხოლოდ მხარეთა თანხმობის შემთხვევაში. აქვე აღვნიშნავ იმასაც, რომ მხარეს უფლე-
ბა აქვს გაასაჩივროს სასამართლოს უარი საპროცესო შეთანხმების დამტკიცებაზე. იმ 
შემთხვევაში თუ მსჯავრდებული დაარღვევს საპროცესო შეთანხმების პირობას, პროკუ-
რორსაც აქვს უფლება ზემდგომ სასამართლო ინსტანციაში შეიტანოს საჩივარი საპრო-
ცესო შეთანხმების დამტკიცების შესახებ სასამართლოს განაჩენის გაუქმების თაობაზე. 
მიმოვიხილე რა საპროცესო შეთანხმება როგორც არსობრივად, ისე პროცესუალურად, 
ვისაუბრებ დაზარალებულის უფლებებსა და საპროცესო მდგომარეობაზე, საპროცესო 
შეთანხმების გაფორმებისას.

2. დაზარალებულის უფლებები,  
საპროცესო შეთანხმების გაფორმებისას

დაზარალებული, ს.ს.ს.კ-ის მე-3 მუხლის 22-ე ნაწილის მიხედვით არის- სახელმწი-
ფო, ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელსაც მორალური, ფიზიკური თუ ქონებრივი 
ზიანი მიადგა უშუალოდ დანაშაულის შედეგად. სისხლის საპროცესო სამართალში სა-
ხელმწიფო როგორც დაზარალებული ნაკლებად არის საინტერესო, რადგან მის ინტე-
რესებს პროკურორი საკმარისად იცავს სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერით. იგივე 
შეიძლება ითქვას დაზარალებულ იურიდიულ პირზეც, რომელიც სისხლის სამართლის 
პროცესში წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირის მეშვეობით 
მონაწილეობს.3 მართებულად მიმაჩნია განვმარტო თუ ვინ არის დაზარალებულის უფ-
ლებამონაცვლე. იმ დანაშაულის საქმეში, რომელსაც დაზარალებულის სიკვდილი მოჰყ-
ვა, დაზარალებულის უფლებები ენიჭება და მისი მოვალეობები ეკისრება მის რომელიმე 
ახლო ნათესავს(ს.ს.ს.კ-ის 56-ე მუხლის მე-3 ნაწილი). დანაშაულის მომზადების ან მცდე-
ლობის შემთხვევაში დაზარალებულია, სახელმწიფო, ფიზიკური ან იურიდიული პირი. და-
ზარალებულად ცნობის უფლებამოსილება აქვს მხოლოდ პროკურორს.

ახლა უშუალოდ დაზარალებულის უფლებებს შევეხები საპროცესო შეთანხმების გა-
ფორმებისას, აღვნიშნავ ვხედავ თუ არა მასში რაიმე სახის პრობლემას და თუ ეს მართლაც 
ასეა, მის გამომწვევ მიზეზებზეც ვისაუბრებ. ს.ს.ს.კ-ის 217-ე მუხლის (დაზარალებულის 
უფლებები საპროცესო შეთანხმების დადებისას) შემდეგნაირადაა ფორმულირებული: 
პროკურორი ვალდებულია და არა უფლებამოსილი საპროცესო შეთანხმების დადებამდე 
დაზარალებულთან გაიაროს კონსულტაცია და შეატყობინოს მას საპროცესო შეთანხმე-
ბის დადება, რის შესახებაც პროკურორი ადგენს ოქმს. 

სასამართლოს მიერ საპროცესო შეთანხმების დამტკიცებისას დაზარალებულს უფ-

3 გ.თუმანიშვილი.ს.ს.პროცესი, ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა;თბ2014, გამომც:,,იურისტების სამყარო“, გვ168.
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ლება აქვს, სასამართლოს წერილობით ან სასამართლო სხდომაზე ზეპირად მიაწოდოს 
ინფორმაცია იმ ზიანის შესახებ, რომელიც მას დანაშაულის შედეგად მიადგა. დაზარალე-
ბულს უფლება არა აქვს, გაასაჩივროს საპროცესო შეთანხმება. აღნიშნული დაზარალე-
ბულს არ ართმევს უფლებას, შეიტანოს სამოქალაქო სარჩელი. 

როგორც ირკვევა დაზარალებულს საპროცესო შეთანხმების გასაჩივრების უფლება 
არა აქვს, რაც ნამდვილად პრობლემური საკითხია. ის, რომ პროკურორი დაზარალებულ-
თან გადის კონსულტაციას, ვფიქრობ ეს დაზარალებულისათვის სამართლებრივი შედე-
გის მომტანი არ არის. დაზარალებული სისხლის სამართლის პროცესის ერთ-ერთი მნიშ-
ვნელოვანი სუბიექტია, მისი იურიდიული ინტერესი არის ის რომ დამნაშავე ჩადენილი 
ქმედებისათვის დაისაჯოს, რაც ნიშნავს იმას,რომ დამნაშავეს უნდა შეეფარდოს სასჯე-
ლი, რაც გათვალისწინებულია სისხლის სამართლის კოდექსით. მას შემამსუბუქებელი 
და დამამძიმებელი გარემოებებისდა გათვალისწინებით(არსებობის შემთხვევაში) უნდა 
შეეფარდოს შესაბამისი სასჯელი, რომელიც სამართლიანიც უნდა იყოს. მოცემულ შემთ-
ხვევაში კი, ბრალდებული აღიარებს დანაშაულს და პროკურორი უთანხმდება მას სას-
ჯელზე, ბრალდების შემსუბუქებაზე ან ნაწილობრივ მოხსნაზე. ამ შემთხვევაში ბრალ-
დებულის უფლებები და იურიდიული ინტერესი კარგად არის დაცული, დაზარალებულის 
იურიდიული ინტერესი კი უკან ინაცვლებს. 

როგორც უკვე აღვნიშნე საპროცესო შეთნხმება დაზარალებულს არ ართმევს უფლე-
ბას, შეიტანოს სამოქალაქო სარჩელი, სამოქალაქო სარჩელი კი დაკავშირებული იქნე-
ბა მიყენებული ზიანის ანაზღაურებასთან. 1998წლის სისხლის სამართლის საპროცესო 
კოდექსი ითვალისწინებდა დანაშაულის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების სა-
შუალებებს, აღნიშნული კოდექსის 30-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად:პირს, რო-
მელსაც დანაშაულებრივი ქმედების შედეგად მიადგა ქონებრივი, მორალური ან ფიზი-
კური ზიანი, უფლება აქვს სისხლის სამართლის საქმის წარმოებისას მოითხოვოს ზიანის 
ანაზღაურება და ამ მიზნით წარადგინოს სამოქალაქო სარჩელი. სამოქალაქო სარჩელი, 
შეიძლება წარდგენილიყო იმ გამომძიებელთან ან პროკურორთან, რომლის წარმოებაშიც 
იყო სისხლის სამართლის საქმე, ხოლო სამოქალაქო სარჩელს განიხილავდა და გადაწყ-
ვეტილებას იღებდა ის სასამართლო, რომლის განსჯადიც გახლდათ სისხლის სამართლის 
საქმე. მოქმედი კანონმდებლობა აღარ ითვალისწინებს ზიანის ანაზღაურების შესაძლებ-
ლობას სისხლის სამართლის პროცესში და უთითებს სამოქალაქო სამართალწარმოებზე, 
რაც არის საკმაოდ ხანგრძლივი პროცედურა. ამით იმის აღნიშვნა მსურს, რომ ხსენე-
ბული კოდექსით უფლება დამცველ ინსტიტუტთან დაკავშირებული საკითხი უკეთ იყო 
მოწესრიგებული. 

საპროცესო შეთანხმების გაფორმებისას მართლმსაჯულება ხორციელდება, თუმცა 
ეს დაზარალებულისათვის არ არის სამართლიანი მართლმსაჯულების განხორციელება. 
ამით დაზარალებულმა შესაძლოა დაკარგოს ნდობა სასამართლოსადმი და რწმენა იმისა, 
რომ მართლმსაჯულება არ ხორციელდება მისთვის სამართლიანად, როგორც პროცესის 
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სუბიექტისა. ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარა-
ციის მე-8 მუხლის თანახმად:ყოველ ადამიანს აქვს უფლება ეფექტურად აღადგინოს თა-
ვისი უფლებები კომპეტენტურ ეროვნულ სასამართლოში იმ შემთხვევაში, როცა დარღვე-
ულია მისი კონსტიტუციური თუ კანონით მინიჭებული ძირითადი უფლებები. აღნიშნული 
დებულება ასევე განმტკიცებულია ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაშიც. და-
ზარალებულს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა ეფექტურად დაიცვას და განახორციელოს 
მისი უფლებები.
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3. დაზარალებულის სამართლებრივი მდგომარეობა

ვინაიდან სამართალდარღვევათა დასჯის მონოპოლია მხოლოდ სახელმწიფოს გააჩნია, 
დანაშაულის შედეგად დაზარალებულ პირებს ეკრძალებათ, რომ სამართლიანობის აღ-
სადგენად ძალადობისა და იძულების ღონისძიებების გამოყენებით თავად გაუსწორდნენ 
დანაშაულის ჩამდენთ. დანაშაულის მსხვერპლს თავად რომ ჰქონოდა დამნაშავის დასჯის 
ნებართვა, ამით ერთ უმართლობას კიდევ მეორე უმართლობა დაემატებოდა. ამიტომ, 
თვით იუსტიცია უარყიფილი და აკრძალულია4 სახელმწიფომ მაქსიმალურად უნდა გაით-
ვალისწინოს დაზარალებულის სამართლებრივი ინტერესი და უზრუნველყოს მისი უფლე-
ბების შემდგომი დაცვა. ის ფაქტი, რომ მოქმედი სისხლის საპროცესო კანონმდებლობით 
დაზარალებულის უფლებები შევიწროებულია, საუბრობს არა ერთი მეცნიერი საკუთარ 
ნაშრომში, რასაც მეც ვეთანხმები. დაზარალებულის უფლებებზე და მის სამართლებრივ 
მნიშვნელობაზე მიუთითებენ გაერო-იხ.გაეროს გენერალური ასამბლეის 1985 წლის 29 
ნოემბრის40/34 რეზოლუცია, იუსტიციის ძირითადი პრინციპების დეკლარაცია-დანაშა-
ულის შედეგად დაზარალებულთათვის.

როგორც უკვე აღვნიშნე დაზარალებულის უფლებები შემცირებულია, იმიტომ, რომ 
იგი აღარ წარმოადგენს ბრალდების მხარეს. 2010 წლის 1ოქტომბრამდე დაზარალებულს 
ნებისმიერი საჯარო სისხლისსამართლებრივი დევნის საქმეებზე მინიჭებული ჰქონდა 
სუბსიდიური ბრალდების უფლებამოსილება და პროკურორთან ერთად წარმოადგენდა 
ბრალდების მხარეს. გარკვეული კატეგორიის დანაშაულების შემთხვევაში იგი იყო კერძო 
ბრალმდებელი. გარდა ამისა, მას ჰქონდა შესაძლებლობა სისხლის სამართლის პროცეს-
შივე მოეთხოვა მიყენებული ქონებრივი, ფიზიკური ან მორალური ზიანის ანაზღაურე-
ბა და ამ მიზნით წარედგინა სამოქალაქო სარჩელი. მას ასევე იმის უფლებაც ჰქონდა, 
პროკურორისაგან დამოუკიდებლად გაესაჩივრებინა სასამართლოს გადაწყვეტილება 
სააპელაციო და საკასაციო წესით. დაზარალებული რომ აღარ წარმოადგენს ბრალდების 
მხარეს ეს მართებულად მიმაჩნია სწორედ იმიტომ, რომ სისხლის სამართლის საპროცე-
სო კოდექსი შეჯიბრებითობის პრინციპს ეყრდნობა, თუმცა გაუმართლებლად მიმაჩნია 
დაზარალებულის უფლებების ამგვარი შემცირება. რაც შეეხება დაზარალებულთან კონ-
სულტაციას, რაც უშუალოდ არის დაკავშირებული განსახილველ საკითხთან, ზოგიერთი 
მკვლევარი ფიქრობს, რომ დაზარალებული უნდა წარმოადგენდეს ბრალდების მხარეს 
და პროკურორმა საპროცესო შეთანხმების დადებამდე კონსულტაცია კი არ უნდა გა-
იაროს დაზარალებულთან, არამედ მისგან მიიღოს თანხმობა, ამასთანავე, მასვე უნდა 
ჰქონდეს საქმის არსებითი განხილვის გარეშე სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩე-
ნის გასაჩივრების უფლებაც5. აშშ-ს რამდენიმე შტატში, კერძოდ კი ჯორჯიაში და სამხ-
რეთ დაკოტაში, საპროცესო შეთანხმებაზე მოლაპარაკების დაწყებამდე, პროკურორი 
აუცილებლად განუმარტვას დაზარალებულს საპროცესო შეთანხმების დადების აუცი-
ლებლობას. დაზარალებული მოსამართლეს წერილობით წარუდგენს არგუმენტაციას, 
რატომ არის საპროცესო შეთანხმების წინააღმდეგი, და მოსამართლეს აქვს უფლება, 
გაითვალისწინოს დაზარალებულის მიდგომა და არ დაამტკოცოს საპროცესო შეთანხ-
მება. სხვა შემთხვევაში დაზარალებულის უფლებები არ არის გარანტირებული.6

4 გ.თუმანიშვილი, ს.ს. პროცესი, ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა, თბ 2014, გამომც:,,იურიტების სამყარო“, 
გვ165.

5 მ.მამნიაშვილი, ჯ.გახოკიძე, ზ.მელქაძე, ნ.ლოგიძე, სისხლის სამართლის პროცესის პოლიტიკა არსებითად 
შესაცვლელია, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ჰუმანიტარულ და სოციალურ-პოლიტიკუ-
რი სერია, 2013-2014, გვ624-630

6 ნ.გოგუა, ლიბერალი.დეკემბერი 2009. იანვარი2010 №15, გვ30.
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4. დაზარალებულის უფლებრივ მდომარეობასთან დაკავშირებული არსებული 
საერთაშორისო სტანდარტები

ამ მხირვ არსებობს არა ერთი რეზოლუცია, დირექტივა რეკომედაცია,თუ კონვენცია, რომლე-
ბიც განსაზღვრავენ მინიმალურ სტანდარტებს დანაშაულის მსხვერპლთა(დაზარალებულთა) 
უფლებების დასაცავად. მაგალითის სახით შემდეგს დავასახელებ:გაერო-ს გენერალური 
ასამბლეის 1985 წლის 29 ნოემბრის რეზოლუცია-მართლმსაჯულების ძირითადი პრინცი-
პების შესახებ დანაშაულისა და ხელისუფლების ბოროტად გამოყენების მსხვერპლთათვის 
(იხ. საკანონმდებლო მაცნე). აღნიშნულით განისაზღვრა ის სტანდარტები, რომლებიც უნდა 
დაიცვან სახელმწიფოებმა. ეს უფლებებია:

მსხვერპლს უნდა ეპყრობოდნენ თანაგრძნობით და პატივს სცემდენენ მის ღირსებას.
საჭიროა შეიქმნას და განმტკიცდეს სასამართლო და ადმინისტარციული მექანიზმები 

იმისათვის, რომ მსხვერპლი უზრუნველყოფილ იქნეს კომპენსაციის ოპერატიულად მი-
ღების შესაძლებლობით, რაც იქნებოდა სამართლიანი, და ხელმისაწვდომი.

მსხვერპლისათვის, აგრეთვე მისი ოჯახის წევრებისათვის, ასევე მის კმაყოფაზე მყოფ-
თათვის ზარალის ანაზღაურება გულისხმობს რესტიტუციის, რაც მოიცავს საკუთრების 
დაბრუნებას ან ზიანით მიყენებული ზარალის ღირებულების გადახდას, გაწეული ხარჯე-
ბის ანაზღაურებას ან უფლებების აღდგენას.

სასურველია სახელმწიფოებმა განიხილონ ზიანის ანაზღაურების საკითხი პრაქტიკა-
ში, დებულებებში და კანონებში დასანერგად, როგორც სისხლის სამართლის სასჯელის 
ერთ-ერთი ზომა(სახე).

სახელმწიფოებმა პერიოდულად უნდა გადახედონ მოქმედ კანონებსა და არსებულ 
პრაქტიკას იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იქნეს მათი რეაგირების ეფექტურობა და 
შემოიღონ ისეთი კანონმდებლობა, რომელიც აკრძალავდა პოლიტიკური და ეკონომიკუ-
რი ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებასა და ხელს შეუწყობდა ასეთ ქმედებათა აღკვე-
თის პოლიტიკასა და მექანიზმების ჩამოყალიბებას, აგრეთვე განავითარებენ და ფართოდ 
უზრუნველყოფენ შესაბამის უფლებებსა და საშუალებებს მსხვერპლთა სამართლებრივი 
დაცვისათვის.

 დასკვნა

ასეთია იმ საკითხების მიმოხილვა, რაც დაკავშირებულია განსახილველ თემასთან. და-
ზარალებულის საპროცესო უფლებები ნამდვილად შემცირებულია, საპროცესო შეთანხ-
მების გაფორმებისას მისი აზრის გათვალისწინება პროკურორისათვის სავალდებული არ 
არის, რაც მასთან კონსულტაციაში გამოიხატება. რომ არა დაზარალებული სამართალ-
წარმოება არც დაიწყებოდა. მას, როგორც პროცესის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სუბიექტს 
უნდა ჰქონდეს იმაზე მეტი უფლება, კანონიერი ინტერესისა და დარღვეული უფლების/
ბების აღსადგენად, ვიდრე მოქმედი საპროცესო კანონმდებლობით აქვს.
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სულხან კაპანაძე1 

პირგასამტეხლოს შემცირების თეორიული და 
პრაქტიკული ასპექტები 

 შესავალი

პირგასამტეხლო ერთ-ერთი იმ მატერიალურ-სამართლებრივ ინსტიტუტთაგანია, 
რომელიც როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის დამატებითი საშუალება, ფართოდ 
არის გავრცელებული სახელშეკრულებო ურთიერთობებში. აღნიშნული ინსტიტუტი, 
როგორც კვლევის მიზნებისათვის, ასევე პრაქტიკის თვალსაზრისით, საინტერესოა იმ-
დენად, რამდენადაც მისი ოდენობის რეგულირება სასამართლოს აქტიური მონაწილე-
ობით ხდება.

პირგასამტეხლოს შემცირების და მისი დასაბუთების თვალსაზრისით, სასამართლო 
პრაქტიკა მრავალფეროვანია, რიგ შემთხვევებში, არაერთგვაროვანიც. საკითხის პრაქტი-
კული კუთხით აქტუალობამ განაპირობა მისი თეორიული, შედარებით-სამართლებრივი 
კვლევის საჭიროებაც.

სტატიაში მოცემულია სასამართლო პრაქტიკის განზოგადება პირგასამტეხლოს 
შემცირების დასაბუთების შესახებ და იმ თეორიული საკითხების ანალიზი, რომელიც, 
არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე, განსაკუთრებულ აქტუალობას იძენს. ამასთან, 
კვლევაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პირგასამტეხლოსა და ვალდებულების დარ-
ღვევით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების ურთიერთმიმართებას. ნაშრომში შედარე-
ბით-სამართლებრივი მიზნებისათვის გამოყენებულია გერმანული კანონმდებლობა და 
სასამართლო პრაქტიკა.

სტატიის მიზანია, უკეთ წარმოაჩინოს პირგასამტეხლოს არსი, ფუნქცია და მნიშვნელობა 
სახელშეკრულებო ურთიერთობებში. ასევე, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ისეთი 
ცვლილებების განხორციელების საჭიროება, რომელიც უზრუნველყოფს ერთგვაროვანი 
სასამართლო პრაქტიკის ჩამოყალიბებას და ზუსტი კრიტერიუმების დადგენას, რომელთა 
გამოყენების საფუძველზე სასამართლოს მიერ პირგასამტეხლოს შემცირება იქნება უფრო 
გონივრული და დასაბუთებული. 

1. პირგასამტეხლოს ცნება და ფუნქცია

ყველა სამართლებრივი სისტემისთვის ფუძემდებლური ცნებაა pacta sunt servanda – 
ხელშეკრულება უნდა შესრულდეს.2 თუმცა აღნიშნული ცნების ფარგლები განსხვავდება 

1 გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მაგისტრატურის მე-4 სემესტრის 
სტუდენტი.

2 აღნიშნული ფრაზა არის შემოკლებული ვერსია რომის დროინდელი გამონათქვამისა – pacta sunt servanda 
ex fide bona, რომელიც ასევე მოიხსენიება იუსტინიანეს კოდექსში.
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პირგასამტეხლოს შემცირების თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები 

სხვადასხვა სამართლებრივ სისტემებში, იმის მიხედვით, თუ რა დაცვის საშუალებები არსე-
ბობს ხელშეკრულების დარღვევისთვის.

რომანულ-გერმანული სამართლის სისტემაში პირგასამტეხლოს, როგორც მოთხოვ-
ნის უზრუნველყოფის ვალდებულებით სამართლებრივ საშუალებას დიდი ხნის ისტორია 
აქვს. იგი რომის სამართლიდან იღებს სათავეს. ანტიკური რომის სამართალის წყაროებ-
ში პირგასამტეხლო “Stipulatio poenae“ სახით იხსენიება, რომელიც უმეტესად ფულად 
თანხაში გამოიხატებოდა. ხელშეკრულებაში “Stipulatio poenae“ შეთანხმებით ერთი 
მხარე მეორე მხარის სასარგებლოდ კისრულობდა ვალდებულებას, ხელშეკრულების 
დარღვევის შემთხვევაში განეხორციელებინა მეორე მხარის სასარგებლოდ “Stipulatio 
poenae“- თი გათვალისწინებული შესრულება. სწორედ რომის სამართლის გავლენით 
აიხსნება ის ფაქტი, რომ რომანულ-გერმანული სამართლის სისტემის მქონე ქვეყნების 
უმრავლესობა პირგასამტეხლოს ცნებას მისი კლასიკური გაგებით იცნობს.3 

417-ე მუხლის თანახმად, პირგასამტეხლო მხარეთა შეთანხმებით, დადგენილი ფუ-
ლადი თანხაა, რომელიც მოვალემ უნდა გადაიხადოს ვალდებულების შეუსრულებლობის 
ან არაჯეროვანი შესრულებისთვის.4 პირგასამტეხლო შეიძლება იყოს მხოლოდ ფულადი 
თანხა, რომელსაც მოვალე უხდის კრედიტორს. დაუშვებელი პირგასამტეხლოს გადახდა 
საქონლით. მიუხედავად იმისა, პირგასამტეხლო ჯარიმის თუ საურავის ფორმით არის 
განსაზღვრული, იგი, როგორც წესი, გამოითვლება დღეების, კვირეების ან თვეების 
მიხედვით.5 

პირგასამტეხლოს ძირითადი ფუნქცია არის ვალდებულების შესრულების 
უზ რუნ ველ ყოფა.6 იგი კრედიტორის მხრიდან, ვალდებულების შესრულების მიზნით, მო-
ვალეზე „ზეწოლის“ განხორციელების ერთგვარი ბერკეტია, ამასთან, ვალდებულების 
შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, პირგასამტეხლოს მიღე-
ბის მიზნით, კრედიტორი ზიანის მტკიცების ტვირთისაგან გათავისუფლებულია.7 სააპე-
ლაციო სასამართლო თავის ერთ-ერთ გადაწყვეტილებაში განმარტავს: „პირგასამტეხლო 
წარმოადგენს ხელშეკრულების ჯეროვნად შესრულების პრევენციას“.8 პირგასამტეხლოს 
დაკისრების რისკი ფსიქოლოგიურად ზემოქმედებს მოვალეზე და აიძულებს, უზრუნველ-
ყოფილი ვალდებულება ჯეროვნად შეასრულოს.9 

ვალდებულების დარღვევისას პირგასამტეხლოს დამატებით ფუნქციას ე.წ. „პრეზუ-
მირებული მინიმალური ზიანის“ ანაზღაურების უზრუნველყოფა წარმოადგენს, რაც, რა 
თქმა უნდა, არ არის ფაქტობრივი ზიანის ეკვივალენტი ფულადი თანხა და არც ფაქტობ-
რივად დამდგარი ზიანის ანაზღაურებას ემსახურება. შესაბამისად, პირგასამტეხლოს 
მოთხოვნის პარალელურად ვალდებულების შესრულების მოთხოვნა დაუშვებელია, თუ, 
რა თქმა უნდა, დარღვევა ვადაგადაცილებაში არ მდგომარეობს, ხოლო პირგასამტეხ-
ლოსთან ერთად ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა სავსებით შესაძლებელია.10 კერძოდ, 
იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების დარღვევით მიყენებული ზიანი აღემატება პირგა-

3 Knütel, Stipulatio poenae, S. 2, 25, წიგნიდან: სახელშეკრულებო სამართალი, ჯუღელი გიორგი (რედ.), 
თბილისი, 2014, გვ. 589. 

4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 417-ე მუხლი; სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მესამე, ჭან-
ტურია ლადო (რედ.), თბილისი, 2001, მუხლი 417, გვ. 487.

5 ჭანტურია ლადო, კრედიტის უზრუნველყოფის სამართალი, თბილისი, 2012, გვ. 235.
6 განსხავებული მოსაზრება ნახეთ: ჭანტურია ლადო., კრედიტის უზრუნველყოფის სამართალი, გვ. 235.
7 მესხიშვილი ქეთევანი, პირგასამტეხლო (თეორიული ასპექტები, სასამართლო პრაქტიკა), ქართული ბიზნეს 

სამართლის მიმოხილვა, III გამოცემა, თბილისი, 2014, გვ. 17.
8 თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2010 წლის 14 დეკემბრის Nას-144-139-2011 გადაწყვეტილება.
9 Staudinger/Rieble, Vorb. § 339-345, Rn. 15-26.
10 მესხიშვილი ქეთევანი, პირგასამტეხლო (თეორიული ასპექტები, სასამართლო პრაქტიკა), გვ. 17.
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სამტეხლოთი უზრუნველყოფილ ე.წ. „მინიმალური ზიანს“, კრედიტორს უფლება აქვს, 
მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება. ამასთან, კრედიტორი ვალდებულია, ამტკიცოს ზი-
ანის ოდენობა.11

აღნიშნულის შესაბამისად, პირგასამტეხლო ორ ფუნქციას ასრულებს – ერთი მხრივ მო-
ვალეზე ზეწოლა და შესრულების უზრუნველყოფა (პრევენციული ფუნქცია), ხოლო მეორეს 
მხრივ განცდილი ზიანის მარტივად და სწრაფად ანაზღაურების ფუნქცია (რესტიტუციული 
ფუნქცია).12

2. პირგასამტეხლოს შემცირების წინაპირობები 

სასამართლო უფლებამოსილია შეამციროს პირგასამტეხლო, თუ კრედიტორის მოთ-
ხოვნა პირგასამტეხლოს გადახდაზე წარმოშობილია, ე.ი. ძირითადი ვალდებულება დარ-
ღვეულია. ვინაიდან პირგასამტეხლო პირობითი ვალდებულებაა, რომლის წარმოშობაც 
ვალდებულების დარღვევაზეა დამოკიდებული, მისი შემცირება მის წარმოშობამდე, ანუ 
ძირითადი ვალდებულების დარღვევამდე დაუშვებელია.13 სწორედ დარღვევის მომენტი-
დან ეკისრება მოვალეს პირგასამტეხლოს გადახდის ვალდებულება და სწორედ ამ მო-
მენტიდან იქცევა იგი შესასრულებლად მძიმე და შეუსაბამოდ მაღალ პირგასამტეხლოდ. 
ძირითადი ვალდებულების დარღვევამდე მოვალის მხრიდან სამართლებრივი დაცვის 
მოთხოვნა არ არსებობს.14 

სასამართლო ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში მხარის შუამდგომლობის საფუძ-
ველზე წყვეტს პირგასამტეხლოს ოდენობის შესაბამისობის საკითხს. შესაძლებელია, 
რომ ერთი და იმავე ოდენობის პირგასამტეხლო ერთ შემთხვევაში შეუსაბამოდ მაღა-
ლი აღმოჩნდეს, ხოლო სხვა შემთხვევაში კი – არა. საკითხის გადაწყვეტისას სასამარ-
თლომ მხედველობაში უნდა მიიღოს საქმის გარემოებები, რათა სწორედ განსაზღვ-
როს პირგასამტეხლოს ოდენობა. მოსამართლემ, უპირველეს ყოვლისა, მხედველობაში 
უნდა მიიღოს კრედიტორის ის ინტერესი, რომელიც მას ხელშეკრულების შესრულების 
მიმართ გააჩნდა. მოსამართლემ უნდა გაითვალისწინოს ვალდებულების დარღვევის 
ხასიათი, მისი ხარისხი და მოცულობა.15 მნიშვნელობა ენიჭება ნაკისრი ვალდებუ-
ლების დარღვევაში მოვალის ბრალის ხარისხსაც. აგრეთვე, გასათვალისწინებელია 
მხარის ეკონომიკური მდგომარეობა.16 თუ მოსამართლე მივა იმ დასკვნამდე, რომ 
პირგასამტეხლოს ოდენობა შეუსაბამოდ მაღალია, იგი შეამცირებს მას იმ ოდენობამ-
დე, რომელსაც ვალდებულების დარღვევის თანაზომიერად და სამართლიანად მიი- 
ჩნევს.17

11 Brox/Walker, Allgemeines Schuldrecht, C.H.Beck München, 2010, S:111.
12 ვაშაკიძე გიორგი, სამოქალაქო კოდექსის გართულებულ ვალდებულებათა სისტემა, თბილისი, 2010, 

გვ. 232.
13 Palandt/Friesecke, §343, Rn. 5.
14 Staudinger/Rieble, §343, Rn. 62.
15 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამეწარმეო, სამოქალაქო და გაკოტრების საქმეთა
პალატის 2011 წლის 17 ოქტომბრის Nას-1326-1346-2011 გადაწყვეტილება.
16 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამეწარმეო, სამოქალაქო და გაკოტრების საქმეთა
პალატის 2012 წლის 12 სექტემბრის Nას-819-771-2012 გადაწყვეტილება.
17 თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2011 წლის 27 დეკემბრის Nას-241-

233-2012 განჩინება; თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2012 წლის 26 
მარტის Nას-928-871-2012 განჩინება.
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3. პირგასამტეხლოს შემცირების დასაბუთების  
ზოგადი მიმოხილვა 

შეუსაბამოდ მაღალი პირგასამტეხლოს ცნებას სამოქალაქო კოდექსი არ შეიცავს 
და არც იმას აკონკრეტებს, თუ რასთან უნდა იყოს პირგასამტეხლო შეუსაბამო: მოვა-
ლის ქონებრივ მდგომარეობასთან, მიყენებულ ზიანთან თუ შეუსრულებელი ან დარღ-
ვეული ვალდებულების მოცულობასთან? ეს ართულებს საქართველოს სამოქალაქო 
კოდექსის 420-ე მუხლის (შემდგომში – 420-ე მუხლი) გამოყენებას პრაქტიკაში და, 
მიუხედავად იმისა, რომ მას სასამართლოები საკმაოდ ხშირად იყენებენ, შეფასების 
ზუსტი კრიტერიუმების დადგენა მაინც გართულებულია. ზოგიერთ შემთხვევაში, 
პირგასამტეხლოს შემცირების არგუმენტი არის ის, რომ კრედიტორს ზიანი არ გა-
ნუცდია ან ზიანის სიმცირე არ ამართლებს მაღალი პირგასამტეხლოს გამოყენებას.18 
ცხადია, რომ ასეთი მიდგომა ეწინააღმდეგება პირგასამტეხლოს ბუნებას, რომელიც 
დამოუკიდებელია დამდგარი ზიანის ოდენობისგან.19

ერთ-ერთ საქმეზე სასამართლომ პირგასამტეხლოს შემცირების საფუძვლად მიიჩ-
ნია ის ფაქტი, რომ პირგასამტეხლოს ოდენობა არსებითად აღემატება ძირითად ვალ-
დებულებას, მაგალითად, თუკი პირგასამტეხლო ოთხჯერ აღემატება ძირითად ვალს, 
სასამართლოს აზრით, ის შეუსაბამოდ მაღალია.20 

სხვა საქმეზე თბილისის სააპელაციო სასამართლომ მიიჩნია, რომ საარბიტრაჟო 
გადაწყვეტილებით განსაზღვრული პირგასამტეხლო (ყოველდღიურად სესხის ძირი-
თადი თანხის 0.3%-ით (დღეში 60 აშშ დოლარი) შეუსაბამოდ მაღალია, რითაც იგი 
ეწინააღმდეგება ვალდებულებით – სამართლებრივი ურთიერთობებისათვის დადგე-
ნილ კანონის ძირითად პრინციპებს და საჯარო წესრიგს.21

პირგასამტეხლოს შემცირებასთან დაკავშირებით განსხავებული მიდგომა არსე-
ბობს გერმანულ სამოსამართლო სამართალში. კერძოდ, მოსამართლეები დასაშვებად 
მიიჩნევენ პირგასამტეხლოს სახით სახელშეკრულებო თანხის 0,2%-ს ან 0,3%-ს გარ-
და ამისა, დადგენილია პირგასამტეხლოს ზედა ზღვარიც – სახელშეკრულებო თანხის 
მაქსიმუმ 5%.22 

როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, ერთგვაროვანი მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირე-
ბით არ არის ჩამოყალიბებული და საკითხი ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, სხვა-
დასხვა გარემოების გათვალისწინებით, ინდივიდუალურად წყდება.

ამრიგად, მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლოები ხშირად იყენებენ 420-ე მუხლით 
მინიჭებულ უფლებას და ამცირებენ პირგასამტეხლოს ოდენობას, სტაბილური, ნათე-
ლი და გასაგები კრიტერიუმები შეუსაბამობის შესაფასებლად სასამართლო პრაქტი-
კას ჯერ არ შემოუთავაზებია. 

18 თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2015 წლის 10 მარტის N2/2819-14 
გადაწყვეტილება.

19 ჭანტურია ლადო, კრედიტის უზრუნველყოფის სამართალი, გვ. 241.
20 საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ პირგასამტეხლო 223 370 ლარიდან 111 685 ლარამდე შეამ-

ცირა, რადგან ძირითადი ვალის ღირებულება შეადგენდა 212 328 ლარს: სუსგ, 1/2001, 3პ/467-
01,1049.

21 თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2011 წლის 28 თებერვლის N2ბ/227-
11 განჩინება.

22 Schelhammer, Schuldrecht, Rn.1486.
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3.1. პირგასამტეხლოს შემცირების დასაბუთება ვალდებულების შეუსრულებლობით 
გამოწვეული ზიანის არარსებობით

როგორც ზემოთ აღინიშნა, სასამართლო პრაქტიკა პირგასამტეხლოს შემცირებას-
თან დაკავშირებით, ხშირ შემთხვევაში, არაერთგვაროვანი და ნაკლებად დასაბუთებუ-
ლია. სასამართლოები პირგასამტეხლოს აიგივებენ იმ ფაქტობრივ ზიანთან, რომელიც 
შეიძლება ხელშეკრულების დარღვევის შედეგად წარმოიშვას და პირგასამტეხლოს შემ-
ცირებას ასაბუთებენ ზიანის სიმცირით ან არარსებობით, რომელიც არ ამართლებს მა-
ღალი პირგასამტეხლოს გამოყენებას. 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიამ ერთ-ერთ საქ-
მეზე მხარეთა შეთანხმებით განსაზღვრული პირგასამტეხლო ზემოაღნიშნული საფუძვ-
ლით შეამცირა 15 304 ლარიდან 1500 ლარამდე, მაშინ როდესაც, მოვალის შეუსრულე-
ბელი (ძირითადი) ვალდებულება შეადგენდა 38 500 ლარს.

აღნიშნული გადაწყვეტილების სამოტივაციო ნაწილში სასამართლომ განმარტა, რომ 
„პირგასამტეხლო წარმოადგენს, როგორც დარღვეული უფლების აღდგენას, ასევე კრე-
დიტორისათვის ვალდებულების შეუსრულებლობით მიყენებული ზიანის ანაზღაურე-
ბის საშუალებას. განსახილველ შემთხვევაში, მოსარჩელის მიერ მოთხოვნილი პირგა-
სამტეხლო თავის თავში მოიცავს, როგორც პრევენციას, ასევე ზიანს. ამავდროულად 
პირგასამტეხლო უნდა იყოს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ვალდებულების დარღ-
ვევის თანაზომიერი და გონივრული“.23 თუმცა სასამართლოს არ განუმარტავს რატომ 
მიიჩნია 1500 ლარი გონივრულ პირგასამტეხლოდ ძირითადი ვალდებულების მოცულო-
ბასთან მიმართებით.

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 418-ე I მუხლის თანახმად, ხელშეკრულების 
მხარეებს შეუძლიათ თავისუფლად განსაზღვრონ პირგასამტეხლოს ოდენობა, რომე-
ლიც შეიძლება აღემატებოდეს შესაძლო ზიანს. აღნიშნული ნორმის დისპოზიციით კა-
ნონმდებელი ორ გარემოებაზე ამახვილებს ყურადღებას. პირველი, პირგასამტეხლო 
დამოუკიდებელია მიყენებული ზიანისგან, რაც პირგასამტეხლოს სიდიდის განსაზღვ-
რისას რაიმე როლს არ თამაშობს. მეორე, კრედიტორს შეუძლია მოითხოვოს, როგორც 
ზიანის ანაზღაურება, ისე პირგასამტეხლოს გადახდა.24 კრედიტორის მიერ მოვალისგან 
ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა დამოუკიდებელი უფლებაა და ის არ არის დამოკიდე-
ბული პირგასამტეხლოზე.25

აღნიშნულთან დაკავშირებით ერთ-ერთ საქმეზე საკასაციო პალატამ განმარტე-
ბა, რომ „პირგასამტეხლო წარმოადგენს ვალდებულების შესრულების მიმართ მხარის 
შესაბამისი ინტერესის უზრუნველყოფის საშუალებას, რომლის გადახდის ვალდებუ-
ლების წარმოშობა დაკავშირებულია ვალდებულების დარღვევასთან. პირგასამტეხ-
ლოს მოთხოვნის უფლება დამოუკიდებელია ზიანის მიყენების ფაქტის მტკიცებისა-
გან ანუ, პირგასამტეხლოს მოთხოვნისათვის კრედიტორს არ ეკისრება მიყენებული 
ზიანის დამტკიცების ვალდებულება. პირგასამტეხლოს მოთხოვნის უფლება კრედი-
ტორს ყოველთვის გააჩნია, მიუხედავად იმისა, განიცადა თუ არა მან ზიანი. მთავა-
რია ვალდებულების დარღვევის ფაქტი. პირგასამტეხლოს და ზიანის ანაზღაურების 
მოთხოვნის უფლება, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი კრედიტორის ერთი და იმავე 

23 თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2015 წლის 10 მარტის N2/2819-
14 გადაწყვეტილება; იმავე დასაბუთების საფუძველზე ამცირებს პირგასამტეხლოს თბილისის საქა-
ლაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია 2016 წლის 19 აპრილის N2-8405-15 გადაწყვე-
ტილებაში. 

24 ჭანტურია ლადო, კრედიტის უზრუნველყოფის სამართალი, გვ. 240-241.
25 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 419-ე მუხლის II ნაწილი.
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ინტერესის დაკმაყოფილებისაკენ არის მიმართული, დამოუკიდებელ მოთხოვნებად  
რჩება.“26

3.2. პირგასამტეხლოს შემცირების დასაბუთება  
საჯარო წესრიგზე მითითებით

პირგასამტეხლოს ოდენობის შემცირებისას, ხშირ შემთხვევაში, სასამართლო მიიჩ-
ნევს, რომ ხელშეკრულებით შეთანხმებული პირგასამტეხლოს ოდენობა ეწინააღმდეგე-
ბა საჯარო წესრიგს. რომლის კონკრეტულ დეფინიციას კანონმდებელი არ გვთავაზობს. 
შესაბამისად, დაუდგენელია კონკრეტულად რას მოიაზრებს სასამართლო საჯარო წეს-
რიგის ცნებაში და რა კრიტერიუმებს ეყრდნობა პირგასამტეხლოს შემცირებისას.

მაგალითისთვის, საგულისხმოა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს განჩინების 
მიმოხილვა ერთ-ერთ საქმეზე. კერძოდ, საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების აღსრულებას-
თან დაკავშირებით მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე სააპელაციო პალატამ მიიჩ-
ნია, რომ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება ნაწილობრივ ექვემდებარებოდა ცნობასა და 
აღსრულებას. შესაბამისად, მოვალეს კრედიტორის სასარგებლოდ დაეკისრა საარბიტ-
რაჟო გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული სესხის ძირითადი თანხის – 20 000 (ოცი 
ათასი) აშშ დოლარისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სესხით სარგებლობის 
პროცენტის – 800 (რვაასი) აშშ დოლარის შესაბამისი ექვივალენტის გადახდა ლარებში.

სააპელაციო პალატამ მიიჩნია, რომ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებით განსაზღვრუ-
ლი პირგასამტეხლო (ყოველდღიურად სესხის ძირითადი თანხის 0.3% ანუ დღეში 60 
აშშ დოლარი) ეწინააღმდეგება საჯარო წესრიგს და მისი ოდენობა შეამცირა 0.07%-მდე 
(დღეში 14 აშშ დოლარი).27

სასამართლოს აღნიშნული დასაბუთების საფუძველზე ლოგიკურად ჩნდება კითხვე-
ბი: რა არის საჯარო წესრიგი? და როგორ დაადგინა სასამართლომ პირგასამტეხლოს 
ოდენობის მასთან წინააღმდეგობა? აღნიშნულ კითხვებზე პასუხის გასაცემად მნიშვ-
ნელოვანია სამართლის დოქტრინაში არსებული საჯარო წესრიგის ცნების მიმოხილვა. 
საჯარო წესრიგის (ordre public) ცნების შემოღება დაკავშირებულია საფრანგეთის სა-
მოქალაქო კოდექსთან. სწორედ ამიტომ სასურველია, ფრანგული გამოცდილების გან-
ხილვა. კერძოდ, იმის გამოკვლევა თუ რას მოიაზრებენ ფრანგები ამ ცნებაში.

ფრანგულ სამართალში ერთმანეთისაგან განასხვავებენ პოლიტიკურ საჯა-
რო წესრიგს (ordre public politique) და ეკონომიკურ საჯარო წესრიგს (ordre public 
economique). პირველს განეკუთვნება ყველა ის ცნება, რომელიც არ შეეხება ეკონო-
მიკურ ურთიერთობებს და განსაზღვრავენ სახელმწიფოს, ოჯახისა და ინდივიდის ძი-
რეულ ინტერესებს. 

კვლების მიზნებისთვის საინტერესოა კონკრეტულად სახელმწიფო და ეკონომიკური 
საჯარო წესრიგის განმარტება. სახელწიფო საჯარო წესრიგის ხელყოფის მაგალითები 
შეიძლება იყოს: ამომრჩეველთა მოსყიდვა, სახელმწიფო მოსამსახურესთან შეთანხ-
მება ამა თუ იმ სახელმწიფოებრივი პრივილეგიის მიღების მიზნით, უძრავი ქონების 
ნასყიდობის დროს ფასის ხელოვნური დაკლება გადასახადის შემცირების მიზნით, შე-
თანხმებები, რომლითაც პირი თავის თავზე იღებს სხვის მიერ ჩადენილ დანაშაულს და 
სხვა. 

26 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2015 წლის 06 მაისის №ას-1307-
1245-2014 გადაწყვეტილება.; იმავეს განმარტავს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქ-
მეთა პალატა 2014 წლის 21 ოქტომბერის №2ბ/62-14 გადაწყვეტილებაში.

27 თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2011 წლის 28 თებერვლის N2ბ/227-
11 განჩინება.
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ეკონომიკური საჯარო წესრიგის ნორმების როლისა და მნიშვნელობის ზრდა დაკავ-
შირებულია სახელწიფოს ახალ ფუნქციებთან, რომლითაც სახელწიფოს ენიჭება და-
მატებითი უფლებები საბაზრო ეკონომიკის მართვის სფეროში, განსაკუთრებით, მო-
ნოპოლიებისა და კონკურენციის ურთიერთობათა, სოციალურად დაუცველი ფენების 
ინტერესების უზრუნველყოფის სფეროში. ამიტომ სასამართლო პრაქტიკა ბათილად 
მიიჩნევს ისეთ გარიგებებს, რომლებიც ამ ეკონომიკური საჯარო წესრიგის განმსაზღვ-
რელ ნორმებს ხელყოფენ.28 

საჯარო წესრიგის განმარტებას გვთავაზობს პროფესორი ბ. ზოიძე რომლის თანახ-
მად, საჯარო წესრიგის ცნებაში იგულისხმება სამოქალაქო ბრუნვის ფუნდამენტური 
პრინციპები, როგორიცაა საკუთრების, ხელშეკრულებისა და მეწარმეობის თავისუფ-
ლებანი, რომელთა დარღვევით ილახება არა მხოლოდ ურთიერთობის კონკრეტული მო-
ნაწილის უფლებები, არამედ სახელწიფოსა და საზოგადოების ინტერესები.29

აღნიშნულის შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ ხელშეკრულებით შეთანხმებული 
პირგასამტეხლოს ოდენობა არ შეიძლება მივიჩნიოთ საჯარო წესრიგის საწინააღმდე-
გო გარიგებად, თუ ის პირდაპირ გავლენას არ ახდენს საზოგადოების და სახელწიფოს 
ინტერესებზე. ამასთან, სააპელაციო პალატა თავის განჩინებაში ვერ ასაბუთებს რაში 
გამოიხატება ხელშეკრულებით შეთანხმებული პირგასამტეხლოს ოდენობის წინააღმ-
დეგობა საჯარო წესრიგთან.

3.3. პირგასამტეხლოს შემცირება იურიდიული პირის სასარგებლოდ

ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში პირგასამტეხლოს შემცირებისას მოვალე ფიზი-
კური და იურიდიული პირების მიმართ ერთგვაროვანი მიდგომა არსებობს. სხვა სიტყვე-
ბით რომ ვთქვათ, სასამართლო, უმეტეს შემთხვევაში, ერთი და იმავე დასაბუთებით ამ-
ცირებს პირგასამტეხლოს, როგორც მოვალე ფიზიკური პირის, ისე იურიდიული პირის 
სასარგებლოდ. შედარებით-სამართლებრივი მიზნებისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ სა-
კითხისადმი განსხვავებული მიდგომა არსებობს გერმანულ სამართალში. მაგალითად, 
გერმანიის სავაჭრო კოდექსის მიხედვით, მეწარმე სუბიექტის სასარგებლოდ პირგასამ-
ტეხლოს შემცირება არ ხდება.30 

აღნიშნულთან, დაკავშირებით საინტერესო განმარტება გააკეთა თბილისის სააპელა-
ციო სასამართლომ კერძოდ: „პირგასამტეხლოს შემცირების კანონისმიერი შესაძლებ-
ლობა ემსახურება სახელშეკრულებო ურთიერთობებში იმ სუსტი მხარის ინტერესების 
დაცვას, რომელიც ხელშეკრულებაზე ხელმოწერისას ვერ აცნობიერებს პირგასამტეხ-
ლოს შინაარსსა და მის თანმდევ სამართლებრივ თუ ეკონომიკურ შედეგებს. შესაბამი-
სად, პირგასამტეხლოს შემცირებისას მნიშვნელოვანია იმ გარემოების გათვალისწინე-
ბა, თუ რამდენად აცნობიერებდა მითითებულ პირობას მხარე ხელშეკრულებაზე ხელის 
მოწერისას. ამდენად, თუ მხარე აღჭურვილია ადვოკატით, სამეწარმეო ურთიერთობებ-
ში გამოცდილი სუბიექტია და ა. შ. ივარაუდება, რომ ასეთ ვითარებაში შეთანხმებული 
პირგასამტეხლო, თუნდაც შეუსაბამოდ მაღალი, შეესაბამება მხარეთა ნამდვილ ნებას 
და შემცირებას არ ექვემდებარება“.31 

28 ჭანტურია ლადო, შესავალი საქართველოს სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილში, თბილისი, 1997, გვ. 
362-364; ჭანტურია ლ., სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი, თბილისი, კილი, 2011, გვ. 357-359.

29 ჭანტურია ლადო, სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი, გვ. 359. ; საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 
კომენტარი, წიგნი პირველი, ჭანტურია ლადო (რედ.), მუხლი 54, გვ. 178.

30 გერმანიის სავაჭრო კოდექსი, მუხლი 348.
31 თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2015 წლის 17 თებერვლის №2ბ/4400-

14 განჩინება.
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4. პირგასამტეხლოს შემცირების დაუშვებლობა

პრაქტიკაში არის შემთხვევები, როდესაც ხელშეკრულების მონაწილე მხარე ვალდე-
ბულების დარღვევისას სადავოდ ხდის პირგასამტეხლოს ოდენობას მას შემდეგ, რაც 
ნებაყოფლობით იხდის ხელშეკრულებით გათვალიწინებულ პირგასამტეხლოს. შესა-
ბამისად, ჩნდება კითხვა შესაძლებელია, თუ არა პირგასამტეხლოს შემცირება მაშინ, 
როდესაც მხარემ ის ნებაყოფლობით გადაიხადა? აღნიშნულ კითხვაზე გერმანულ სა-
მართალში ცალსახა პასუხი არსებობს, კერძოდ, პირგასამტეხლოს შემცირება დაუშვე-
ბელია, როდესაც პირგასამტეხლო უკვე ნებაყოფლობით გადახდილია.32 

მართალია, მსგავსი რეგულირება პირდაპირ არ გამომდინარეობს 420-ე მუხლის და-
ნაწესიდან, თუმცა აღნიშნული მიდგომა გასათვალისწინებელია ქართული სასამართლო 
პრაქტიკისთვის ვინაიდან, შეუსაბამოდ მაღალი პირგასამტეხლოს შემცირების მოთ-
ხოვნას, ძირითადად, საფუძვლად უდევს ის გარემოება, რომ იგი შესასრულებლად ძალ-
ზე მძიმეა მოვალისათვის. იმ შემთხვევაში, როდესაც მოვალე ნებაყოფლობით იხდის 
პირგასამტეხლოს, ამით ადასტურებს იმ გარემოებას, რომ მისთვის პირგასამტეხლო 
შეუსაბამოდ მაღალი არ არის.33 შესაბამისად, 420-ე მუხლის გამოყენებისათვის აუცი-
ლებელ წინაპირობად გვევლინება ის გარემოება, რომ პირგასამტეხლო არ უნდა იყოს 
გადახდილი მოვალის მიერ.

თუმცა, მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში არსე-
ბობს არაერთი გადაწყვეტილება, რომლითაც სასამართლომ შეამცირა მხარის მიერ 
ნებაყოფლობით გადახდილი პირგასამტეხლო. კერძოდ, თბილისის საქალაქო სასამარ-
თლომ ერთ-ერთ საქმეზე ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირგასამტეხლო – 0.5%, 
რომელიც მხარემ სარჩელის აღძვრამდე გადაიხადა, შეამცირა 0.1%-მდე, რაც სრულად 
გაიზიარა სააპელაციო სასამართლომ.34 მიუხედავად მოპასუხე მხარის შედავებისა, არც 
საქალაქო და არც სააპელაციო სასამართლომ არ იმსჯელა იმ ფაქტის შესახებ, რომ 
მოსარჩელემ ნებაყოფლობით გადაიხადა დაკისრებული პირგასამტეხლო, რაც იმას ნიშ-
ნავს, რომ მას სადავოდ არ გაუხდია ხელშეკრულებით შეთანხმებული პირგასამტეხლოს 
ოდენობა და შესაბამისად, არ არსებობდა პირგასამტეხლოს შემცირების წინაპირობა.35

 დასკვნა

შეჯამებისათვის შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ პირგასამტეხლოს მიზანია ე.წ. „მი-
ნიმალური ზიანის“ ანაზღაურება და ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფა და 
არა – ვალდებულების დარღვევით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება. ამასთან, პირგა-
სამტეხლო ზიანის ანაზღაურებას არ გამორიცხავს თუ, რა თქმა უნდა, ვალდებულების 
დარღვევის შედეგად დასტურდება ზიანი, რომლის კომპენსირება პირგასამტეხლოთი 
არ მომხდარა. 

კანონმდებელი ხელშეკრულების მონაწილე მხარეებს უფლებას აძლევს, თავისუფ-
ლად განსაზღვრონ პირგასამტეხლოს ოდენობა და ამავდროულად ზღუდავს ამ ინსტი-

32 Brox/Henssler, Handelsrecht, C.H.Beck Munchen, 2009, Rn. 380.
33 MünchKomm/Gottwald, §343, Rn. 16; Staudinger/Rieble, § 343, Rn. 68.
34 თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2016 წლის 27 იანვრის 2ბ/3327-15 

განჩინება. აღნიშნულ საქმეზე მხარის საკასაციო საჩივარი დაუშვებლად იქნა ცნობილი 2016 წლის 19 აპრი-
ლის Nას-144-140-2016 განჩინებით.

35 მოვლის მიერ ნებაყოფლობით გადახდილი პირგასამტეხლოს შემცირებას ეხება თბილისის საქალაქო სასა-
მართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2015 წლის 23 ოქტომბრის N2/2601-15 გადაწყვეტილებაც.
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ტუტის გამოყენებას სახელშეკრულებო ურთიერთობებში. ცხადია, რომ ამგვარი მიდ-
გომა, უმთავრესად, მოვალის ინტერესების დაცვისკენაა მიმართული, თუმცა ჩარევის 
ფარგლები კონკრეტულად განსაზღვრული და პროგნოზირებადი უნდა იყოს. სასამარ-
თლოს მიერ მხარეთა შორის შეთანხმებული პირგასამტეხლოს ოდენობაზე გონივრული 
კონტროლის განსახორციელებლად, სასურველია, კანონით ზუსტად იყოს განსაზღვ-
რული პირგასამტეხლოს შემცირების კრიტერიუმები, რომელიც უზრუნველყოფს მეტ 
სიცხადეს და მხარეებს შესაძლებლობას მისცემს მეტნაკლებად წინასწარ განჭვრიტონ, 
თუ რა შემთხვევაში და რა ოდენობით შეიძლება შემცირდეს ხელშეკრულებით შეთანხ-
მებული პირგასამტეხლო.

სასურველია 420-ე მუხლის დისპოზიცია ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად – სასამართ-
ლოს უფლება აქვს, საქმის გარემოებათა გათვალისწინებით, შეამციროს შეუსაბამოდ 
მაღალი პირგასამტეხლო, თუ:
•	 პირგასამტეხლო აღემატება ძირითადი ვალდებულების მოცულობას;
•	 პირგასამტეხლო აღემატება ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის ან/და
არაჯეროვნად შესრულებული ვალდებულების მოცულობას.

გარდა ამისა, პირგასამტეხლოს შემცირებისას სასამართლომ შეიძლება გაითვალის-
წინოს ვალდებულების შეუსრულებლობის ხანგრძლივობა და მხარის ქონებრივი მდგო-
მარეობა.
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giorgi nakaSiZe1 

arasrulwlovnis gonebrivi ganviTarebis 
mniSvneloba da samarTliani sasamarTlos 

ufleba: sasamarTlo praqtikis analizi

1. Sesavali

2015 wels ZalaSi Sevida saqarTvelos kanoni `arasrulwlovanTa marTlmsaju-
lebis kodeqsi~ (SemdgomSi — `kodeqsi~). kodeqsma sisxlis samarTlis proces-
Si (SemdgomSi — `procesi~) monawile kanonTan konfliqtSi myofi arasrulwlo-
vnis2, arasrulwlovani dazaralebulisa da arasrulwlovani mowmis mimarT 
Seqmna mopyrobis gansakuTrebuli samarTlebrivi reJimi. kodeqsis mixedviT, 
arasrulwlovans ufleba aqvs, mousminon da gaiTvaliswinon misi mosazrebebi 
asakisa da ganviTarebis donis Sesabamisad.3 procesis farglebSi ganxorciele-
buli moqmedebebi ki unda Seesabamebodes misi aRqmisa da gagebis unarebs,4 risi 
uzrunvelyofis valdebulebac pirdapir ekisreba sasamarTlos saqmis ganxilvis 
etapze.5 aRsaniSnavia, rom arasrulwlovnis ganviTarebis donis, misi aRqmisa da 
gagebis unarebis gaTvaliswinebis valdebuleba mocemulia kodeqsis II TavSi — 
arasrulwlovnis marTmlmsajulebis zogad principebSi, rac xazs usvams am kom-
ponentebis mniSvnelobas procesSi.

am sakiTxis praqtikuli mniSvnelobidan gamomdinare, winamdebare naSromis 
mizania, gaaanalizos am komponentebis arsi sasamarTloSi saqmis ganxilvis 
etapze. am mizniT, naSromi mimoixilavs saerTaSoriso sasamarTlo praqtikas6 
da ecdeba pasuxi gasces Semdeg SekiTxvas: ras gulisxmobs arasrulwlovnis 
ganviTareba, misi gagebisa da aRqmis unarebi, ra rols TamaSobs es kompo-
nentebi samarTliani sasamarTlos uflebaSi da ra farglebSi unda gaiTva-
liswinos es komponentebi sasamarTloebma saqmis ganxilvis dros? am kompo-
nentebis jerovnad gaazreba aucilebelia, radgan arasrulwovanTa gonebrivi 
TaviseburebebisTvis zedmetad didi an arasakmarisi mniSvnelobis miniWebiT 

1 Tsu-is saerTaSoriso samarTlis programis samagistro programis I kursis studenti.
2 winamdebare naSromSi, meti sicxadisTvis, terminis ` kanonTan konfliqtSi myofi arasrulwlov-

nis~ nacvlad, gamoyenebuli iqneba termini `arasrulwlovani braldebuli~.
3 arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi, me-10 muxlis pirveli nawili.
4 arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi, me-10 muxlis me-4 nawili.
5 arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsi, 56-e muxlis pirveli nawilis `a~ qvepunqti.
6 am mxriv mwiria qarTuli praqtika, rogorc gadawyvetilebebis ricxviT, aseve — arsebiTi msj-

elobebiT. magaliTad, saqmeze №265აპ-15(29 ivnisi, 2015) saqarTvelos uzenaesi sasamarTlo, 
arasrulwlovnis saqmis ganxilvisas, gadawyvetilebis samotivacio nawilSi uTiTebs arasrul-
wlovanTa interesebis dacvis saerTaSoriso aqtebze, Tumca Semoifargleba mxolod zogadi 
miTiTebebiT da ar adgens standartebs, romelic SeiZleba gamoyenebul iqnas, rogorc saxelmZ-
Rvanelo miTiTebebi. 
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ar moxdes erTi mxriv, marTlmsajulebis, da meore mxriv, arasrulwlovnis 
interesebis dazianeba.

2. amerikis SeerTerTebuli Statebis sasamarTlo praqtika

aSS-is samarTlebriv sistemaSi arasrulwlovnis gonebrivi SesaZleblobebi da 
ganviTarebis done, romelic mas saSualebas aZlevs, monawileoba miiRos saqmis 
ganxilvaSi, cnobilia, rogorc saqmis ganxilvaSi monawileobis kompetencia (Semd-
gomSi — `kompetencia~).7 

arasrulwlovnis kompetencias, rogorc mis mimarT samarTalwarmoebis Sewyve-
tis procesualuri safuZvels, aqvs kompleqsuri istoria. pirvel etapze, moce-
muli komponenti ar ganixileboda arasrulwlovnis procesis Semadgenel nawi-
lad. meore etapi daiwyo Gault-is saqmiT8, romelSic dadginda, rom arasruwlovnis 
procesma ar unda daarRvios samarTliani sasamarTlos ufleba, rasac mohyva 
sasamarTloebis mier samarTalwarmoebaSi monawileobis miRebis kompetenciis 
gaTvaliswineba, raTa daecvaT avadmyofobis gamo gonebrivad SezRuduli aras-
rulwlovnebi.9 mesame etapi ki gulisxmobs iseTi cnebis win wamowevas, rogoricaa 
ganviTarebiTi kompetencia, rac gulisxmobs asakiT ganpirobebuli gonebrivi gan-
viTarebidan10 gamomdinare arakompetenturobas.11

aSS-Si saqmis ganxilvaSi monawileobis kompetenciis samarTlebrivi standarti 
pirvelad ganisazRvra uzenaesi sasamarTlos mier ganxiluli saqmiT Dusky v. Uni-
ted States12, romelmac daamkvidra braldebulis13 mier saqmis ganxilvaSi adekvatu-
ri monawileobis samarTlebrivi Sesafasebis precedentuli standarti. kerZod: 
`testis mixedviT unda dadgindes, mocemul momentSi aqvs Tu ara mas [braldebuls] 
Tavis advokatTan konsultaciis sakmarisi SesaZlebloba racionaluri gaazrebis 
gonivruli xarisxiT... da aqvs Tu ara mas mis winaaRmdeg mimdinare samarTalwar-
moebis rogorc racionaluri, aseve, faqtobrivi mixvedriloba~.14 am standartis 
mixedviT, braldebuls unda hqondes adekvaturi faqtobrivi mixvedriloba (mag. 
gaiazros advokatisa da mosamarTlisLroli procesze), racionaluri mixvedri-
loba (mag. gaiazros misi msjavrdebulad cnobis Sedegebi) da sakuTar dacvis 
mxaresTan komunikaciis unari.15 Tu am komponentebidan erT-erTis arseboba ar 
dgindeba, maSin CaiTvleba, rom irRveva samarTliani sasamarTlos ufleba, radgan 
braldebuls ar Seswevs unari, monawileoba miiRos saqmis ganxilvaSi. am SemTx-
vevaSi, sasamarTlo moiTxovs braldebulis kompetenciis Sefasebas mentaluri 

7 ing. `Competence to stand trial~, aseve, `Adjudicative competence~.
8 In re Gault. 387 U.S. (1966).
9 Richard E., Redding Lynda E. Frost: Adjudicative Competence in the Modern Juvenile Court, Virginia Jour-

nal of Social Policy and Law (2001) 9, 353–406, 400–401.
10 radgan arasrulwlovnis gonebrivi ganviTareba metwilad damokidebulia mis asakze, winamdebare 

statiaSi ̀ asakobrivi ganviTareba~ da ̀ gonebrivi ganviTareba~ gamoyenebulia sinonimuri cnebebis 
saxiT.

11 Scott, E. S., Steinberg, L. Rethinking Juvenile Justice. 2008, 160.
12 Dusky v. United States (362 U.S. 402 [1960]).
13 aRsaniSnavia, rom es standarti dadginda srulwlovani braldebulis mimarT.
14 Dusky v. United States (362 U.S. 403 [1960]).
15 Jodi Viljoen, Erika Penner, and Ronald Roesch. Competence and Criminal Responsibility in Adolescent 

Defendants: The Roles of Mental Illness and Adolescent Development. In The Oxford Handbook of Juvenile 
Crime and Juvenile Justice. Oxford University Press, 2011, 528.
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janmrTelobis eqspertisgan.16 ufro Sors wavida aSS-is uzenaesi sasamarTlo sa-
qmeSi Jackson v. Indiana da daadgina, rom xangrZlivi drois ganmavlobaSi arakom-
petenturi arasrulwlovnis dakaveba saxelmwifos mier da misi kompetenturad 
qcevis procesi aseve arRvevs samarTliani sasamarTlos uflebas.17

samarTlebriv literaturaSi gavrcelebuli mosazrebebis mixedviT, gansa-
kuTrebiT mniSvnelovania, rom arasrulwlovnma gaiazros, Seafasos da monawi-
leoba miiRos mis mimarT dawyebul samarTalwarmoebaSi.18 miuxedavad am zogadi 
midgomisa, arasrulwlovnis kompetenciis sakiTxisadmi arsebobs azrTa sxva-
dasxvaoba, araTanamimdevruloba da bundovaneba, rac ganpirobebulia aras-
rulwlovnis asakobrivi ganviTarebis saxelmZRvanelo samarTlebrivi standar-
tis naklebobiT an ararsebobiT.19

am mxriv sainteresoa, unda CaiTvalos Tu ara arasrulwlovani arakompe-
tenturad, Tu mas ar aqvs mentaluri aSliloba an SezRuduli SesaZlebloba, 
magram misi uunaroba ukavSirdeba asakobriv da gonebriv ganviTarebas. miuxe-
davad imisa, rom es safuZveli tradiciulad ar aris aRiarebuli sasamarT-
loebis mier, arasruwlovnis ganviTarebis done gaTvaliswinebul unda iqnas 
maqsimalurad SesaZleblobis farglebSi, raTa daculi iyos samarTliani sasa-
marTlos ufleba.

or saqmeSi dadginda, rom arasakmarisi asakobrivi ganviTareba warmoad-
gens adekvatur safuZvels, rom braldebuli CaiTvalos arakompetenturad 
saqmeSi monawileobis kuTxiT.20 unda gavrceldes Tu ara arasrulwlovnebze 
igive standarti, romlebic gamoiyeneba srulwlovnebis SemTxvevaSi (am Se-
mTxvevaSi, Gault-is standarti)? sasamarTloebis midgomebSi SeimCneva tenden-
cia, rom arasruwlovnebis mimarT gamoyenebul unda iqnas SedarebiT dabali 
standarti, rac gulisxmobs mxolod samarTalwarmoebis ZiriTadi arsis ga-
gebas da dacvis mxaresTan komunikacias. kerZod, saqmeSi In Re Carey sasa-
marTlom daadgina, rom `[...] arasrulwlovnis mier samarTlebrivi dacviT 
sargeblobis ufleba nakleb mniSvnelobas iZens, Tu mas ar SeuZlia samarTa-
lwarmoebis gageba an ar SeuZlia dacvis mxaresTan komunikacia fsiqologiu-
ri an ganviTarebiTi SezRudvebis gamo [...] samarTliani sasamarTlos ufleba 
gulisxmobs, rom [piri] ar unda daeqvemdebaros sisxlis samarTlis process, 
Tu is ar aris kompetenturi [...] Cveni azriT, SesaZlebelia, rom arasrulwo-
vanma, misi arasrulwlovnebidan gamomdinare, ver SeZlos samarTalwarmoebis 
igive moculobiT gaazreba, rogorc SeZlebda srulwlovani [...] Sesabamisad, 
maTi kompetenciis Sefaseba unda moxdes maTi arasrulwovnebis gaTvaliswi- 
nebiT [...].~21

16 Melton, Gary B., John Petrila, Normal G. Poythress, and Christopher Slobogin. 2007. Psychological Evalua-
tions for the Courts: A Handbook for Mental Health Professionals and Lawyers, 3rd ed. New York: Guilford. 
130-131.

17 Jackson v. Indiana, 406 U.S. 715 (1972).
18 Viljoen, J.L., Wingrove, T: (2007). Adjudicative Competence in Adolescent defendants: Judges’ and Defense 

Attorney’s Views of Legal Standards for Adolescents in Juvenile Criminal Court. Psychology, Public Policy, 
and Law, 14. 218-219.

19 Grisso, T, Steinberg, L, et al: Juveniles’ Competence to Stand Trial: A Comparison of Adolescents’ 
and Adults’ Capacities as Trial Defendants. Law and Human Behavior, 2003, 27, 40-341.

20 Louisiana: In re Causey, 363 So. 2d 472 [La. 1978]; Washington: State v. E.C., 922 P.2d. 145 [Wash. 1996].
21 In Re Carey, 615 N.W.2d 742 (Mich. Ct. App. 2000).
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zemoxsenebulis gaTvaliswinebiT, SeiZleba iTqvas, rom arasrulwlovnis 
asakiT ganpirobebul gonebriv arakompetenturobas miniWebuli aqvs sakmaod 
mniSvnelovani adgili mis samarTliani sasamarTlos uflebaSi, Tumca mis mi-
marT moqmedebs ufro dabali standarti, rac gulisxmobs samarTalwarmoebis 
gagebas mxolod bazisur doneze.

3. arasrulwlovanTa samarTliani sasamarTlos ufleba  
adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos praqtikis mixedviT

adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos (SemdgomSi — `sasamarTlo~) 
praqtika arasrulwlovanTa sisxlis samarTlis procesis Sesaxeb miRebuli ga-
dawyvetilebebis mxriv ar aris mdidari, Tumca dRemde miRebuli ramdenime 
gadawyvetileba22 Tavisi mniSvnelobiT did rols TamaSobs im standartebisa 
da moTxovnebis dadgenasa da implementaciaSi, romelTa dacva aucilebelia 
arasrulwlovani braldebulis mimarT. aRsaniSnavia, rom es gadawtyvetilebe-
bi adgenს uSualod procesis warmarTvisa da msvlelobis wesebs, maT Soris, 
arasrulwlovanTa gonebrivi ganviTarebisa da samarTliani sasamarTlos 
uflebis urTierTmimarTebas.

erovnul sasamarTloebSi Catarebuli arasrulwlovnebis sisxlis samarT-
lis procesis kanonierebis/samarTlianobis dadgenis Sesaxeb sasamarTloSi 
Setanili moTxovnis safuZvlad, rogorc wesi, iyeneben adamianis uflebaTa 
evropuli konvenciis me-6 muxls, romlis pirveli nawilis Tanaxmad: 

`...wardgenili nebismieri sisxlissamarTlebrivi braldebis safuZvliano-
bis garmorkvevisas yvelas aqvs gonivrul vadaSi misi saqmis samarTliani ... 
ganxilvis ufleba kanonis safuZvelze Seqmnili damoukidebeli da miuker-
Zoebeli sasamarTlos mier. ... procesze an mis nawilze presa da sazogadoeba 
SeiZleba ar dauSvan, ... rodesac amas moiTxovs arasrulwlovnis interesebi 
(Sen. avt.) an mxareTa piradi cxovrebis dacva... .~

qvemoT moyvanil gadawyvetilebebSi saubari iqneba ara marto sasamarTlos 
Sefasebebze, aramed SedarebiT detalurad iqneba ganxiluli saqmis faqto-
brivi garemoebebi, raTa bolomde iqnes gaazrebuli arasrulwlovnis sisxlis 
samarTlis procesSi arasrulwlovanTa ganviTarebis mniSvneloba.

3.1. saqme `t. gaerTianebuli samefos winaaRmdeg~

rogorc sasamarTlom am gadawyvetilebaSi23 aRniSna, es iyo pirveli saqme, 
roca mas mouwia konvenciis me-6 muxlis moqmedebis ganxilva arasrulwlovan-
Ta sisxlis samarTlis procesTan mimarTebiT mimarT.24 marTalia, am saqmemde 

22 T v. the United Kingdom, ECHR, 16 December, 1999. S.C. v. the United Kingdom, ECHR, 15 June, 2004. 
Nortier v. the Netherlands, ECHR, 24 August, 1993.

23 T v. the United Kingdom, ECHR, 16 December, 1999.
24 Ibid. par 83. saqme saqme `t. gaerTianebuli samefos winaaRmdeg~ mniSvnelovania im faqtis ga-

moc, rom am saqmem iTamaSa erTgvari `sakanonmdeblo~ roli inglissa da uelsSi, radgan am saq-
mis Semdeg inglisisa da uelsis sasamarTloebis Tavmjdomarem gamosca saxelmZRvanelo wesebi 
pirveli instanciis sasamarTloSi arasrulwlovanTa saqmis ganxilvis Sesaxeb, romelic efuZneba 
sasamarTlos mier dadgenil standartebs (aRniSnuli wesebis qarTuli Targmani naSromis bolos 
mocemulia danarTis saxiT).
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sasamarTlom ganixila nortieris saqme,25 magram am ukanasknelSi man Tavi aa-
rida me-6 muxlis moqmedebis arsebiT ganxilvas arasrulwlovanTa mimarT da 
imsjela mxolod mosarCelis moTxovnis farglebSi.

3.1.1. faqtobrivi garemoebebi

1993 wlis TebervalSi orma 10 wlis arasrulwlovanma, `t~-m da `v~-m, sko-
lidan gaparvis Semdeg, savaWro dawesebulebis sabavSvo zonidan gaitaces 2 
wlis biWi, romelic, am centridan 2 milis daSorebiT, mokles cemis Sedegad 
da datoves rkinigzis liandagze, raTa masze gadaevlo matarebels.26

sasamarTlo procesi gaimarTa 1993 wlis noemberSi pirveli instaciis sasa-
marTloSi mosamarTlisa da 12 nafici msajulis monawiloebiT. saqmis arsebiT 
ganxilvamde socialur muSakebs braldebuli arasrulwlovnebi regularulad 
dahyavdaT sasamarTlo darbazSi da TamaSebisa da sabavSvo wignebis gamoyene-
biT gaacnes saqmis ganxilvis arsi da sasamarTlos personali.

procesi Catarda srulwlovanTa procesisasTvis damaxasiaTebeli forma-
lobiT.27 procesi iyo sajaro. mosamarTleebi atarebdnen mantiebsa da pari-
kebs. Tumca, procesi garkveulwilad morgebuli iyo braldebulebze: isini 
isxdnen socialuri muSakis gverdiT specialurad amaRlebul adgilze. maTTan 
axlos isxdnen advokati da maTi mSoblebi. saqmis ganxilvis dro daamTxvies 
skolis ganrigs da yoveli erTi saaTis Semdeg cxaddeboda 10-wuTiani Sesve-
neba. Sesvenebebis dros braldebulebs SeeZloT mSoblebTan da socialuri 
muSakTan erTad yofna specialurad mowyobil saTamaSo areSi. mosamarTle 
aseve mzad iyo, rom braldebulTa kanonieri warmomadgenlebis moTxovnis 
SemTxvevaSi, Seewyvita procesi. mosamarTlem akrZala braldebulTa saxele-
bisa da fotosuraTebis gamoqveyneba.28 braldebulTa Cvenebebi sasamarTloSi 
aCvenes videoCanaweriT.29 mowmeebisa da fsiqiatris Cvenebebis safuZvelze sa-
samarTlom daadgina, rom braldebulebs SeeZloT TavianTi qmedebis `araswo-
ri~ xasiaTis gacnobiereba.30 mogvianebiT, sasamarTlom Secvala Tavisi dadge-
nileba da presas neba darTo gamoeqveynebina braldebulTa mxolod saxelebi, 
Tumca amas Sedegad mohyva rogorc saxelebis, ise fotosuraTebis da sxva 
detalebis gamoqveynebac.31

25 Nortier v. the Netherlands, ECHR, 24 August, 1993.
26 T v. the United Kingdom, ECHR, 16 December, 1999, par 7.
27 sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis minimaluri asaki inglissa da uelsSi aris 10 weli 

(1933 wlis kanoni `bavSvebisa da axalgazrdebis Sesaxeb~, m. 50). 1980 wlis `magistrati sa-
samarTloebis Sesaxeb~ kanonis 24-e muxlis mixedviT 18 wlamde pirebis procesi unda Ca-
tardes magistrat sasamarTloSi arasrulwlovanTa sasamarTlos wesebiT, rac gulisxmobs 
araformalur procedurebs da konfidencialobas. gamonaklisia iseTi arasruwlovnebi, 
romlebmac Caidines mkvleloba an iseTi danaSaulebi, romlebic Cveulebriv isjeba 14 an 
meti wliT Tavisuflebis aRkveTiT. aseT saqmeebs ixilavs pirveli instanciis sasamarT-
lo. saqmis ganxilvamde ori samedicino eqspertis daskvnis safuZvelze nafici msajulebi 
iReben gadawyvetilebas imis Sesaxeb, aqvs Tu ara braldebuls saqmis ganxilvaSi jerovani 
monawileobis unari.

28 Ibid. par 9-10.
29 Ibid. par 12.
30 Ibid. par 11.
31 Ibid. par 15.
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3.1.2. mxareTa argumentebi da sasamarTlos Sefaseba

mosarCelis azriT, sasamarTlos procesis warmarTvis formis gamo (saja-
roobis maRali xarisxi, damswreTa didi raodenoba, fsiqologiuri wnexi da 
a.S.), mis mimarT, inter alia, dairRva konvenciis me-6 muxlis pirveli nawiliT 
gaTvaliswinebuli samarTliani sasamarTlos ufleba.

gaerTianebuli samefos mTavroba amtkicebda, rom sajaro procesebi icavda 
Tavad braldebulTa interesebsac, radgan es garemoeba iyo samarTliani da 
miukerZoebeli sasamarTlo procesis garantia. garda amisa, gansakuTrebiT 
mZime danaSaulebis sajaro ganxilva warmoadgens sazogadoebis legitimuri 
moTxovnis dakmayofilebas, rom flobdes informacias, ra da ratom moxda 
da amiT SeinarCunos ndoba marTlmsajulebis sistemisadmi. mTavrobam aseve 
miuTiTa, rom braldebuls warmoadgenda maRalkvalificiuri dacvis mxare da 
procesi imdenad iyo morgebuli arasrulwlovani braldebulis procesSi efe-
qtiani monawileobis da procedurebis gacnobierebis moTxovnebs, ramdenadac 
es SesaZlebeli iyo.32 

sasamarTlom miuTiTa, rom me-6 muxli icavs braldebulis procesSi efe-
qtiani monawilobis uflebas. sasamarTlos azriT, 11 wlis braldebulisaT-
vis sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis dakisreba per se ar warmoad-
gens me-6 muxlis darRvevas, Tumca aucilebelia, rom procesis warmarTvisas 
srulad iqnes gaTvaliswinebuli arasrulwlovnis asaki, ganviTarebis done, 
emociuri da inteleqtualuri SesaZleblobebi da yvelaferi gakeTdes imis-
Tvis, rom uzrunvelyofili iyos procesis gacnobierebisa da masSi monawi-
leobis SesaZlebloba.33 procesi unda warimarTos imgvarad, rom ar moxdes 
arasruwlovnis emociuri daSineba da sakuTari azris dafiqsirebis SezRu-
dva. sasamarTlom imsjela mTavrobis argumentze da daadgina, rom sajaro 
interesis dakmayofileba SesaZlebelia moxdes SezRuduli daswrebis ufle-
bisa da sasamarTlos moxsenebebis meSveobiTac.34

sasamarTlom yuradReba miaqcia Semdeg faqtebs: procesi grZeldeboda 3 
kviris ganmavlobaSi pirveli instanciis (da ara arasrulwlovanTa) sasamarT-
loSi damswreTa didi raodenobis TanxlebiT; braldebuli winaswar dahya-
vdaT sasamarTlos darbazSi; saqmis ganxilvis dro da ganrigi gansazRvres 
imgvarad, rom ar gadaeRalaT braldebulebi. miuxedavad amisa, pirveli ins-
tanciis sasamarTlos formalurma da ceremonialurma xasiaTma braldebule-
bze imoqmeda damaSineblad da maTTvis iyo gaugebari. amaRlebulma adgilma, 
romelic emsaxureboda braldebulebis mier sasamarTlo darbazSi mimdinare 
movlenebis ukeTesad danaxvis mizans, imoqmeda uaryofiTad, radgan bralde-
bulebi grZnobdnen diskomforts isedac gaRizianebuli damswreTagan kidev 
ufro meti yuradRebis gamo. erT-erTi samedicino eqspertis daskvnis mixe-
dviT, danaSaulis Cadenis dRidan braldebuli imyofeboda stresul mdgo-
mareobaSi da ar gauvlia fsiqologiuri daxmareba. amis gamo, SeizRuda misi 
unari efeqturad daefiqsirebina Tavisi azri, mieca miTiTeba damcvelebisT-
vis da mieRo gadawyvetileba saukeTeso interesebis Sesabamisad.35

32 Ibid. par 81.
33 Ibid. par 84.
34 Ibid. par 85.
35 Ibid. par 86-87.
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am faqtebis gaTvaliswinebiT sasamarTlom daadgina, rom braldebulebs ar 
SeeZloT maT winaaRmdeg ganxorcielebul saproceso moqmedebebSi efeqtiani 
monawileoba da Sedegad dairRva me-6 muxliT gaTvaliswinebuli samarTliani 
sasamarTlos ufleba.36

3.2. saqme `s.k. gaerTianebuli samefos winaaRmdeg~37

aRniSnuli saqme sasamarTlom ganixila `t~-is saqmis ganxilvidan 5 wlis Se-
mdeg. Sesabamisad, misi msjeloba am saqmeSi ZiriTadad emyareba `t~-is saqmeSi 
ganviTarebul pozicias, Tumca, aRsaniSnavia, rom mocemuli saqmis ganxilvis 
droisTvis inglisisa da uelsis sasamarTloebi ukve iTvaliswinebdnen ingli-
sisa da uelsis sasamarTleobis Tavmjdomaris mier SemuSavebul saxelmZRva-
nelo principebs, miuxedavad imisa, rom am saqmis erovnul sasamarTloebSi 
ganxilvis droisTvis es dokumenti ZalaSi ar yofila Sesuli.

3.2.1. faqtobrivi garemoebebi

1999 wlis ivnisSi orma pirma, 11 wlis (mosarCele) da 14 wlis (pirobiTi 
saxeli `l.a.~) arasruwlovanebma scades quCaSi gamvleli 87 wlis qalisTvis 
waerTmiaT xelCanTa. SemTxvevis Sedegad qalbatonma miiRo mklavis motexi-
loba. 11 wlis arasrulwovani gaiqca, meore arasrulwlovani ki qalbatonTan 
darCa. mosarCele amtkicebda, rom moqmedebda l. a.-s iZulebis Sedegad.38

1999 wlis ivlisSi mosarCele 2 wliT meTvalyureobaSi gadaeca adgilo-
briv xelisuflebas, Semdeg ki — adgilobriv wyvils.39 imave wlis agvistoSi 
arasruwlovanTa sasamarTlom gadaxeda mosarCelis danaSaulebriv istorias, 
romelic moicavda qurdobas, Zarcvas da cecxlis wakidebas da qurdobis 
mcdelobis damtkicebis SemTxvevaSi saWirod miiCnia misTvis Tavisuflebis 
aRkveTis Sefardeba. saqme gansaxilvevlad gadaeca pirveli instanciis sasa-
marTlos.40

sasamarTlo ganxilvis dawyebamde braldebulis dacvis mxarem warmoadgina 
ori samedicino eqspertis daskvna, romlebSic miuTiTebdnen braldebulis Se-
darebiT dabal gonebriv ganviTarebaze.41

sasamarTlo procesi gaimarTa 1999 wlis dekemberSi, romelic gagrZelda 
erTi dRe. braldebuls Tan axlda socialuri muSaki. isini ar isxdnen bral-
debulebisaTvis gankuTvnil adgilze. procesze xSirad cxaddeboda Sesvene-
bebi. mosamarTle ar atarebda pariksa da mantias.42 procesSi monawile pirebs 
ecvaT araoficialuri, yoveldRiuri samosi.43 mtkicebulebis saxiT warmod-
genili iyo ori werilobiTi da ori mowmis zepiri Cveneba. braldebuls sasje-
lad Seufardes Tavisuflebis aRkveTa 2 wlisa da 6 Tvis vadiT.44

36 Ibid. par 89.
37 S.C. v. the United Kingdom, ECHR, 15 June, 2004.
38 Ibid. par 9.
39 Ibid. par 10.
40 Ibid. par 11.
41 Ibid. par 12, 13.
42 Ibid. par 15.
43 Ibid. par 17.
44 Ibid. par 15, 16.
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ganaCeni gasaCivrebul iqna saapelacio sasamarTloSi im safuZvliT, rom 
braldebulis mimarT dairRva samarTliani sasamarTlos ufleba misi asaki-
sa da inteleqtualuri ganviTarebis donis gaTvaliswinebiT. amave saCivars 
Tan daerTo im socialuri muSakis Cveneba, romelic eswreboda braldebulis 
sxdomas pirvel instanciaSi. misi TqmiT, braldebuli pirveli instanciis sx-
domaze dabneuli iyo mis garSemo arsebuli oficialuri garemoTi; ver gaigo, 
Tu vin iyvnen nafici msajulebi; ainteresebda, Tu ratom ar ijda misi ojaxis 
wevri mis gverdiT; ver gaacnobiera sasjelis arsi da misi gamocxadebis Sem-
deg kvlav egona, rom dabrundeboda im wyvilTan, romlebic axorcielebdnen 
masze meTvalyureobas.45 saapelacio sasamarTlom ar daakmayofila saCivari im 
safuZvliT, rom pirveli instanciis sasamarTlom SesaZleblobis farglebSi 
gaiTvaliswina braldebulis asaki, ganviTarebis done, emociuri momwifebu-
loba da inteleqtualuri SesaZleblobebi.46

rac Seexeba Sida samarTals, am SemTxvevaSic moqmedebs igive debulebebi, rac 
ganxilulia zemoT moyvanil saqmeSi `t. gaerTianebuli samefos winaaRmdeg~.47

3.2.2. mxareTa argumentebi da sasamarTlos Sefaseba

mosarCele amtkicebda, rom mis mimarT dairRva konvenciis me-6 muxlis pir-
veli nawiliT ganmtkicebuli samarTliani sasamarTlos ufleba im Tvalsa-
zrisiT, rom misi asakisa da inteleqtualuri ganviTarebis donis gaTvaliswi-
nebiT man ver gaacnobiera sasamarTlo procesisa da mosalodneli Sedegis 
mniSvneloba.

mTavrobis azriT, miuxedavad imisa, rom braldebuls aqvs sasamarTlo pro-
cesSi efeqtianad monawileobis ufleba, es ar niSnavs, rom arasruwlovanma 
unda gaacnobieros procesis yvela samarTlebrivi da mtkicebulebiTi deta-
li. garda amisa, mTavrobam yuradReba gaamaxvila imaze, rom braldebuls Tan 
axlda socialuri muSaki, procesis monawileebi ar atarebdnen oficialur sa-
moss, xSirad cxaddeboda Sesvenebebi, procesis mimarT ar iyo maRalis sajaro 
interesi, braldebuls procesis Sedegad ar ganucdia iseTi saxis fsiqolo-
giuri travma, romelic SezRudavda mis damcvelTan komunikaciis an mis mier 
Cadenili qmedebis gacnobierebis SesaZleblobas, braldebuls da socialur 
muSaks hqondaT kiTxva-pasuxis Seuferxeblad ganxorcielebis saSualeba, pro-
cesze ar dafiqsirebula ganacxadi imis Sesaxeb, rom braldebuli ver acnobie-
rebda arsebul situacias.48

sasamarTlos SefasebiT, procesSi efeqtiani monawileoba gulisxmobs ara 
marto braldebulis warmomadgenlobis, aramed — Tavad braldebulis mier 
procedurebis Sesaxeb informirebulobas. es principi arasrulwlovan bral-
debulTan (bavSvTan) mimarTebiT gamoyenebul unda iqnes misi asakis, ganviTare-
bis donis, emociuri da inteleqtualuri SesaZleblobebis gaTvaliswinebiT.49

sasamarTlo daeTanxma mTavrobis arguments imasTan dakavSirebiT, rom ar 
aris aucilebeli arasrulwlovnis mier procesis yvela detalis gacnobiere-

45 ixileT SeniSvna 22.
46 Ibid. par 18.
47 Ibid. par 20.
48 Ibid. par 25.
49 Ibid. par 28.
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ba, radgan, xSir SemTxvevaSi, es uWirs normaluri ganviTarebis srulwlovan 
adamiansac. arasrulwlovnis SemTxvevaSi procesSi `efeqturi monawileoba~ 
gulisxmobs, rom is acnobierebs sasamarTlos procesis zogad xasiaTs da mo-
salodneli sasjelis mniSvnelobas. braldebuls unda SeeZlos braldebis mxa-
ris mowmeebis Cvenebebis mosmena, damcvelisTvis movlenebis Tavisi versiis 
miwodeba, im gamonaTqvamebis gamoyofa, romelsac ar eTanxmeba da im faqtebze 
yuradRebis gamaxvileba, romelic SeiZleba gamodges misi poziciis dasaca-
vad.50

sasamarTlo aRniSnul saqmeSi aRniSnavs, rom, miuxedavad sasamarTlo sx-
domis sajaroobisa, pirveli instanciis sasamarTlom miiRo yvela gonivruli 
zoma, raTa procesi yofiliyo araformaluri xasiaTis.51

sasamarTlom yuradReba gaamaxvila aseve im faqtze, rom samedicino das-
kvnebis mixedviT braldebuls hqonda Tavis asakTan SedarebiT dabali inte-
leqtualuri ganviTarebis done.52 amas ganamtkicebs is garemoebac, rom bral-
debulma, miuxedavad socialuri muSakis mier micemuli ganmartebisa, ver 
gaacnobiera mis mimarT arsebuli situaciis saerTo suraTic ki.53

am garemoebebi gamo sasamarTlom daadgina, rom mosarCelis mimarT ar da-
rRveula konvenciis me-6 muxlis pirveli nawiliT ganmtkicebuli samarTliani 
sasamarTlos ufleba.54

3.3. komentari adamianis uflebaTa evropuli  
sasamarTlos praqtikaze

rogorc zemoT ganxiluli saqmeebidan Cans, mosarCeleebis mier arasruwlo-
vanTa mimarT Catarebuli procesebis konvenciis me-6 muxlis pirvel nawilTan 
Sesabamisobis ganxilvis dros aqcenti ZiriTadad keTdeba arasrulwlovani 
braldebulebis mier procesSi `efeqtianad monawileobis~ SeuZleblobaze. 
aseT moTxovnas safuZvlad udevs arasrulwlovnis SezRuduli inteleqtua-
lur-gonebrivi ganviTareba da emociur-fsiqologiuri stresi. miuxedavad 
imisa, rom procesSi efeqtiani monawileoba samarTliani sasamarTlos erT-
erTi aucilebeli elementia,55 mxolod am elementis gaTvaliswinebiT aras-
rulwlovnis sisxlis samarTlis procesis samarTlianobis Sefaseba, xSir 
SemTxvevaSi, ver iqneba obieqturi. rogorc mosamarTle bakam `t~-is saqmeSi 
Tavis nawilobriv gansxvavebul mosazrebaSi miuTiTa, mocemul saqmeSi aras-
rulwlovani braldebulis procesSi efeqtianad monawileobis SeuZlebloba 
ganpirobebuli iyo ara procesis sajaro da pirveli instanciis sasamarTlos 
wesebiT ganxilvis gamo, aramed — imis gamo, rom arasrulwlovani braldebulis 

50 Ibid. par 29.
51 Ibid. par 30.
52 Ibid. par 32.
53 Ibid. par 33.
54 Ibid. par 37.
55 magaliTad, saqmeSi `kunati saxelmwifos winaaRmdeg~ (Kunnath v. State) mavrikis umaRlesma sab-

Wom braldeba mouxsna samxreT indoeTSi mcxovreb dabali ganaTlebis mqone glexs, romelsac 
brali edeboda mkvlelobaSi da emuqreboda sikvdiliT dasja, mas Semdeg, rac procesi Catar-
da misTvis gaugebar enaze da mas ar gadauTargmnes procesze gamokvleuli mtkicebulebebi. 
Weekly Law Reports, 1, 1993, 1315, citirebuli: T v. the United Kingdom, ECHR, 16 December, 
1999, par 32.
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mdgomareoba (10 wlis braldebuli `t~) obieqturi TvalsazrisiT mniSvnelo-
vnad ar gansxvavdeboda mcire samarTlebrivi ganaTlebis, dabali inteleqtis 
an gonebrivi aSlilobis mqone srulwlovnisgan.56 amis gamo, arasrulwlovani 
braldebulebi SeiZleba ganxilul iyvnen procesis subieqtebad da ara — pro-
cesis monawileebad.57

arasrulwlovnis procesis samarTlianobisTvis (konvenciis me-6 muxlis 
pirvel nawilTan SesabamisobisTvis) sakmarisia, is rom arasrulwlovani bral-
debuli warmodgenilia kvalificiuri damcvelebiT da Seqmnilia sxva garemo 
pirobebi. imis molodini, rom arasrulwlovani damcvelebs miscems samarT-
lebriv miTiTebebs sakuTari poziciis ganmtkicebisTvis, iluzorulia da am 
konteqtSi ar unda moxdes procesSi efeqtiani monawileobis Sefaseba.

aRsaniSnavia, rom sasamarTlo praqtikam ? didi roli iTamaSa im konkretu-
li wesebis58 dadgenaSi, romelTa dacviT unda warimarTos procesi. am standa-
tebis erovnul doneze dacva warmoadgens imis winapirobas, rom arasrulwlo-
vanTa sasamarTlo procesi warimarTeba konvenciis me-6 muxlis dacviT, rac 
Seamcirebs konvenciis maRal xelSemkvrel mxareTa mier arasrulwlovnis 
uflebebis darRvevis faqtebs sisxlis samarTlis procesis msvlelobisas. 

aRniSnuli standartebis gaTvaliswineba aseve dadebiTi Sedegis momtani 
iqneba saqarTvelosTvis, rogorc konvenciis mxarisTvis.

4. arasrulwlovani mowme da arasrulwlovani dazaralebuli  
sisxlis samarTlis procesze

arasruwlovanTa sisxlis samarTlis procesi ar Semoifargleba mxolod 
braldebulis mdgomareobaze msjelobiT. mniSvnelovania arasrulwlovani 
mowmisa da arasrulwlovani dazaralebulis institutis gaTvaliswinebac, 
radgan, konkretul SemTxvevebSi, isini SeiZleba mogvevlinon procesis aqtiur 
monawileebad.

saerTaSoriso samarTlebrivi aqtebidan, romlebic bavSvebsa da aras-
rulwlovanebs Seexeba, mocemul sakiTxTan mimarTebiT gansakuTrebul yu-
radRebas imsaxurebs `danaSaulis arasrulwlovan msxverplTa da mowmeTa 
sakiTxebTan dakavSirebuli saxelmZRvanelo principebi.~59 am dokumentSi gad-
mocemuli principebi60 mowodebulia arasrulwlovani mowmisa da dazarale-
bulis procesSi aqtiuri monawileobis uzrunvelyofisken. am aqtSi arsebuli 
debulebebi kidev axal ganzomilebas umatebs isedac problemur urTierTo-
bas erTi mxriv, arasrulwlovan mowmisa da dazaralebulis da, meore mxriv, 

56 T v. the United Kingdom, ECHR, 16 December, 1999, Partly Dissenting Opinion of Judge Baka, 60.
57 Ibid.
58 magaliTad, inglisisa da uelsis sasamarTloebis Tavmjdomaris mier gamocemuli saxelmZRvane-

lo wesebi pirveli instanciis sasamarTloSi arasrulwlovanTa saqmis ganxilvis Sesaxeb.
59 UN Economic and Social Council (ECOSOC), UN Economic and Social Council 2005/20: Guidelines on 

Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime, 22 July 2005, E/RES/2005/20.
60 diskriminaciisgan dacva (VI Tavi), informirebulobis ufleba (VII Tavi), sakuTari azrisa gamoTqmi-

sa da mosmenis ufleba (VIII Tavi), efeqturi samarTlebrivi daxmarebiT sargeblobis ufleba (Tavi 
IX), konfidencialoba (X Tavi), marTlmsajulebis ganxorcielebis procesSi sirTuleebisgan Ta-
vis dacvis ufleba (XI Tavi).
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braldebulis, uflebebs Soris, rac sabolood aisaxeba procesis samarTlia-
nobaze rogorc Sida samarTlis, ise konvenciis me-6 muxlis konteqstSi.61

es urTierToba gansakuTrebiT rTuldeba maSin, roca procesis monawile 
orive mxare aris arasrulwlovani, radgan am SemTxvevaSi xdeba ori aras-
rulwlovnis interesis Sedareba, rac gacilebiT ufro rTulia samarTle-
brivi TvalsazrisiT. am sakiTxze imsjela gaerTianebuli samefos lordTa 
palatam erT-erT saqmeSi.62 

gaerTianebuli samefos kanonmdelobis63 mixedviT, 17 wlamde asakis mowmee-
bma sqesobriv an Zaladobriv danaSaulTan dakavSirebiT Cveneba sasamarTlo 
procesze unda miscen videoCanaweris saxiT, xolo jvaredini dakiTxva unda 
ganxorcieldes pirdapiri satelevizio kavSiris saSualebiT. aRniSnul saq-
meSi, mosarCele amtkicebda, rom es debuleba winaaRmdegobaSi modioda kon-
venciis me-6 muxliT garantirebul braldebulis samarTliani sasamarTlos 
uflebasa da SejibrebiTobis principTan.64

lodrTa palatis azriT, saerTo samarTali iTvaliswinebs gamonaklisebs 
mowmis zepiri dakiTxvidan, romelic ar ewinaaRmdegeba konvenciis me-6 muxls. 
konvenciis sasamarTlo praqtikis `mniSvnelovani elementi~ aris is, rom dac-
vis mxares hqondes sakmarisi SesaZlebloba SeekamaTos da dausvas kiTxvebi 
braldebis mxaris mowmeebs, amisaTvis ki aucilebeli ar aris mowmeebis/daza-
ralebulebis sasamarTlo procesze fizikurad yofna.65

4. daskvna

zemoT moyvanili sasamarTlo praqtikis gaTvaliswinebiT, SeiZleba iTqvas, 
rom arasrulwlovnis ganviTareba, misi gagebisa da aRqmis unarebi TamaSobs 
did rols rogorc Sidasaxelmwifoebrivi procesualuri samarTlis, aseve, 
adamianis uflebaTa saerTaSoriso samarTliT gansazRvruli samarTliani 
sasamarTlos uflebis konteqstSi. mocemuli komponentebis gaTvaliswineba 
uzrunvelyofs, rom daculi iqnas samarTliani sasamarTlos ufleba, risTvi-
sac saWiroa, rom arasrulwlovani efeqtianad monawileobdes saqmis ganxil-
vaSi. arasrulwlovnis efeqtiani monawileoba gulisxmobs erTi mxriv, saqmis 
ganxilvis zogadi rolis gacnobierebas, da meore mxriv, samarTlebriv da-
mcvelTan efeqtiani komunikaciis SesaZleblobas. 

winamdebare statiaSi ganxiluli saerTaSoriso sasamarTlo praqtikidan 
gamomdinare, SeiZleba iTqvas, rom kodeqsis Sesabamisi debulebebi saTana-
dod asaxavs arasrulwlovnis procesSi efeqtiani monawileobis uflebis pra-

61 Beijer A., Liefaard T. (2011). A Bermuda Triangle? Balancing Protection, Participation and Proof in Criminal 
Proceedings Affecting Child Victims and Witnesses. Ultrecht Law Review, VII (3), 71.

62 R v Camberwell Green Youth Court, ex p. D; R v Camberwell Green Youth Court, ex p. G. citirebuli: Doak J. 
(2005). Child witnesses: Do Special Measures Directions Prejudice the Accused’s Right to a Fair Hearing? 
— R v Camberwell Green Youth Court, ex p. D; R v Camberwell Green Youth Court, ex p. G. The Interna-
tional Journal of Evidence and Proof, IX, 291.

63 The Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999, section 21(5).
64 procesis mxareebs warmoadgendnen 16 wels miuRweveli braldebulebi da 13 da 11 wlis dazara-

lebulebi, romlebic, aseve, sargeblobdnen mowmis statusiT.
65 Doak J. (2005). Child witnesses: Do Special Measures Directions Prejudice the Accused’s Right to a Fair 

Hearing? — R v Camberwell Green Youth Court, ex p. D; R v Camberwell Green Youth Court, ex p. G. The 
International Journal of Evidence and Proof, IX, 293.
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qtikul saerTaSoriso standartebs66 da ar Semoifargleba mxolod saukeTeso 
interesebze miTiTebiT. kodeqsis es standartebi Tanabrad unda gavrceldes 
procesSi monawile nebismier arasrulwlovanze, miuxedavad misi saproceso 
statutisa (braldebuli, dazaralebuli, mowme), ris saSualebasac iZleva. 
aseve, danarTis saxiT, statiis bolos, warmodgenilia inglisisa da uelsis 
sasamarTloebis Tavmjdomaris mier gamocemuli saxelmZRvanelo wesebi `pir-
veli instanciis sasamarTloSi arasrulwlovanTa saqmis ganxilvis Sesaxeb~67, 
romelic warmoadgens adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos praqtikis 
erTgvar Sejamebas arasrulwlovnis mimarT samarTliani sasamarTlos ufle-
bis uzrunvelyofis praqtikuli RonisZiebebis Sesaxeb.

danarTi: inglisisa da uelsis sasamarTloebis Tavmjdomaris mier 
gamocemuli saxelmZRvanelo wesebi pirveli instanciis sasamarTloSi 

arasrulwlovanTa saqmis ganxilvis Sesaxeb68

1. es praqtikuli saxelmZRvanelo principebi gamoiyeneba arasruwlovnis 
sisxlis samarTlis procesis mimarT pirveli instanciis sasamarTloSi 
(Crown Court).

2. unda gatardes Sesabamisi zomebi, romlebic uzrunvelyofs procesis Cata-
rebas arasrulwlovani braldebulis asakis, inteleqtualuri da emociu-
ri ganviTarebis donis da konkretuli SemTxvevis sxva garemoebebis gaTva-
liswinebiT.

ZiriTadi principi

3. imis gaTvaliswinebiT, rom zogierTi mZime danaSaulis CadenaSi braldebu-
li arasrulwlovani SeiZleba iyos mcirewlovani da ar hqondes ganviTa-
rebis sakmarisi done sasamarTloSi saqmis ganxilvis dros, romlis mizani-
caa arasrulwlovnis bralis damtkiceba da sasjelis daniSvna, sasamarTlo 
procesze arasrulwlovani ar unda moeqces Tavidan acilebadi daSinebis, 
Seuracxyofis an stresis qveS. yvelaferi unda gakeTdes imisTvis, rom aras-
rulwlovanma braldebulma gaacnobieros da monawileoba miiRos saproce-
so moqmedebebSi. sasamarTlo procesebi, SesaZleblobis farglebSi, unda 
Catardes am wesebis dacviT braldebulis keTildReobisTvis upiratesobis 
miniWebiT.

66 arasrulwlovnis ufleba, mousminon da gaiTvaliswinon misi mosazrebebi asakisa da ganviTarebis 
donis Sesabamisad (kodeqsi, me-10 muxlis pirveli punqti); arasrulwlovnis monawileobiT ganx-
orcielebuli qmedebis Sesabamisoba mis aRqmisa da gagebis unarebTan (kodeqsi, me-10 muxlis me-4 
punqti da 56-e muxlis pirveli nawilis `a~ qvepunqti). 

67 A Practice Direction Concerning the Trial of Children and Young Persons in the Crown Court (Targmani 
Sesrulebulia avtoris mier). am dokumentis mniSvneloba ganpirobebulia im faqtiT, rom masSi 
formulirebuli miTiTebebi detalurad asaxavs adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos 
praqtikas.

68 Targmani Sesrulebulia avtoris mier.
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winasasamarTlo RonisZiebebi

4. Tu arasrulwlovani piri braldebulia srulwlovan pirTan erTad, maSin 
arasrulwlovani piri sasamarTlos winaSe unda warsdges marto, garda im 
SemTxvevebisa, roca maTi procesze erTad wardgena Sedis marTlmsajule-
bis interesebSi da es ar iqneba zianis momtani arasrulwlovani bralde-
bulis keTildReobisTvis. es gadawyvetileba unda miiRos sasamarTlom.

5. arasrulwlovani braldebulis winasasamarTlo mosmenis Semdeg sasamarT-
lom, SesaZleblobis farglebSi, unda gaiTvaliswinos da gasces miTiTebebi 
me-9 paragrafidan me-15 paragrafis CaTvliT gansazRvrul sakiTxebze.

6. sasurvelia, rom arasrulwlovanma braldebulma, winasasamarTlo periodSi 
da saqmis ganxilvisgan Tavisufal periodSi moinaxulos sasamarTlos dar-
bazi, raTa gaicnos procesis garemo.

7. Tu arasruwlovnis winaaRmdeg warmoebuli procesis mimarT arsebobs maRa-
li sajaro da media interesi, policiam unda izrunos imaze, rom ar mox-
des braldebulis daSineba, Seuracxyoda an mis mimarT Zaladobrivi aqtis 
ganxorcieleba.

8. ar unda gamoqveyndes arasrulwlovnis procesTan dakavSirebuli infor-
macia, garda im SemTxvevebisa, roca procesis Sedegebis moqmedebis gamo 
konkretul pirebs aqvT am moTxovnis safuZveli. aseTi informacia unda 
gadaeceT weriloboTi aslebis saxiT.

sasamarTlo procesi

9. procesi, Tu SesaZlebelia, unda Catardes iseT sasamarTlo darbazSi, ro-
melSic yvela monawile imyofeba Tanabar an TiTqmis Tanabar doneze.

10. arasrulwlovans, misi moTxovnis SemTxvevaSi, unda mieces Tavis ojaxis 
wevrebTan an sxvagvarad dakavSirebul pirebTan axlos yofnis saSualeba 
iseT adgilze, romelic uzrunvelyofs mis advil da araformalur komu-
nikacias Tavis kanonier warmomadgenlebTan an sxva pirebTan.

11. sasamarTlom arasrulwlovans unda auxsnas procesis msvleloba misTvis 
gasageb enaze, unda Seaxsenos arasrulwlovnis warmomadgenelbs, rom maT 
aqvT TiToeuli saproceso moqmedebis arasrulwlovnisTvis ganmartebis 
valdebuleba da sasamarTlom, SesaZleblobis farglebSi, unda uzrun-
velyos, procesis arasrulwlovnisTvis gasageb enaze warmarTva.

12. procesi unda Catardes iseTi ganrigiT, romelic iTvaliswinebs aras-
rulwlovnis grZelvadiani koncentraciis SezRudul unars. procesze 
unda gamocxaddes xSiri da regularuli Sesvenebebi.

13. sasamarTlom ar unda gamoiyenos parikebi da mantiebi, garda im SemTxveve-
bisa, roca amas moiTxovs arasrulwlovani an saWirod CaTvlis sasamarT-
lo. piri, romelic pasuxismgebelia dakavebaSi myof arasrulwlovanze, ar 
unda atarebdes ofocialur uniformas. sasamarTlo darbazSi policiis 
yofna ar unda iqnes SesamCnevi, garda konkretuli safuZvlisa.

14. sasamarTlos SeuZlia SezRudos procesze damswreTa raodenoba, an pro-
cesze dauSvas mxolod is pirebi, romlebsac pirdapir exebaT procesis 
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Sedegi. sasamarTlom unda miiRos gadawyvetileba aseTi SezRudvis Taoba-
ze Sesul TiToeul saCivarze.

15. unda gatardes zomebi procesis konfidencialobis dacvis kuTxiT (me-
8 paragrafi). sasamarTlos SeuZlia, gonivrul farglebSi, SezRudos im 
damswreTa raodenoba, romelTa mizania procesis Sesaxeb informaciis 
mogroveba. TiToeul im saCivarze, romelic exeba procesze daswrebis 
SezRudvas, roca daswrebis mizania procesis gaSuqeba, sasamarTlom unda 
gaiTvaliswinos sazogadoebis interesi sasamarTloebSi marTlmsajule-
bis aRsrulebis Sesaxeb informaciis miRebaze. roca procesze izRudeba 
damswre reportiorTa raodenoba, uzrunvelyofil unda iqnes procesis 
mauwyebloba xmovani da, SesaZleblobis SemTxvevaSi, vizualuri saxiT sa-
samarTlos SenobaSi calke gamoyofil oTaxSi, sadac medias aqvs SeuzRu-
davi yofnis ufleba. aseTi oTaxebi unda moewyos saWiroebis SemTxvevaSi.

16. roca sasamarTlos uwevs, Tavisi diskreciis farglebSi, ganaxorcielos 
iseTi saproceso moqmedeba arasruwlovanTa mimarT, romlis Sesaxeb miTi-
Teba pirdapir ar aris mocemuli am wesebSi, man unda ixelmZRvanelos me-3 
paragrafSi gansazRvruli principiT.

apelacia da sasjeli

17. es wesebi ar vrceldeba apelaciaze da sasjelis daniSvnaze, Tumca gaTva-
liswinebul unda iqnes im SemTxvevaSi, Tu apelaciis an sasjelis daniSvnis 
Sesaxeb mosmena emuqreba arasrulwlovnis keTildReobas.
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საკითხები, გამოძიების ჩატარება და 

სასამართლო განხილვის თავისებურებანი

 Sesavali

danaSauli, rogorc yvelaze antisocialuri movlena, saSiSia nebismieri 
formaciis sazogadoebisaTvis. imisaTvis, rom mivuaxlovdeT samarTlebrivi 
saxelmwifos idealur tips, sxva mraval faqtorTan erTad, aucilebelia, 
danaSaulobis aRmofxvra. pirvel rigSi yuradReba unda daeTmos kanonTan 
konfliktSi myof arasrulwlovnebs, romlebic nebsiT Tu uneblieT, Seg-
nebulad Tu garemoebis wyalobiT, aRmoCndnen arasasurvel mdgomareobaSi. 
saWiroa, CavwvdeT maT sulier samyaros, gavigoT, Tu ram miiyvana isini da-
naSaulebriv qmedebamde. danaSaulobis aRmosafxvrelad es aris aucilebeli 
winapiroba, radgan, rogorc cnobilia, mozardi — es aris profesiuli da 
recidiuli danaSaulobis rezervi, maragi.2 arasrulwlovanis ganviTarebi-
saTvis mTeli sazogadoeba unda iyos mzad. saWiroa maTdami swori damokide-
buleba, pirvel rigSi, saxelmwifom da mis mier dadgenilma normebma unda 
Seqmnas safuZveli, iqneba es socialur-ekonomikuri, Tu kulturuli Ri-
rebulebebi. sazogadoeba, rogorc erTiani cocxali organizmi, unda iqces 
moralur idealad mozardisaTvis, raTa Tavidan aviciloT maT mier Cadenili 
mTeli rigi deviaciuri qmedebebi.

naSromis mizania, axsnas arasrulwlovanis sisxlissamarTlebrivi pasuxismge-
blobis mTeli rigi Taviseburebani: bioloigiuri, fsiqologiuri da socialuri. 
aseve, arasrulwlovanTa saqmeebze marTlmsajulebis ganxorcielebis specifi-
kuri sakiTxebi. 

1. arasrulwlovanTa danaSulobis Taviseburebani da  
misi maxasiaTeblebi

1.1. biologiuri

saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsiT gaTvaliswinebuli nebismieri 
danaSaulisaTvis misi Camdeni unda daisajos individualuri midgomiT da es 

1 saqarTvelos universitetis samarTlis skolis doqtoranti.
2 Lange, R, Erziehung und Strafe im heutigen Jungendstrafrecht, 1964, 359.
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principi, miTumetes, unda gavrceldes arasrulwlovanTa mier Cadenil dan-
aSaulebze. mozardisaTvis sasjelis Sefardebisas gansakuTrebiT aucilebe-
lia misi socialur-fsiqologiuri da biologiuri mdgomareobis gaTvalis -
wineba.3 

Camoyalibebuli pirovnebebisagan gansxvavebiT, mozards naklebad SeuZlia 
sakuTar qmedebaTa gakontroleba da samarTlebrivi normebis darRvevis Ta-
vidan acileba. es ar niSnavs imas, rom yvela mozardi aucileblad daar-
Rvevs samarTlebriv normas da Caidens danaSauls, Tumca, gasaTvaliswine-
belia isic, rom arasrulwlovanTa danaSauli aris `epizoduri, normaluri, 
yvelgan da yvela droSi gavrcelebuli~4danaSaulebrivi qmedebis Cadenisaken 
midrekileba, romelic mozards gardatexis asakis gasvlasTan erTad uwydeba 
SeiZleba iTqvas, rom asakis matebasTan erTad iklebs kriminalur qmedebaTa 
inten sivoba.5 

rogorc ki mozardi miaRwevs 21 wels, igi iwyebs zrdasrulebTan integracias, 
kerZod: ukavSirdeba partniorebs, romlebic ar arian kriminaluri mentalobis, qm-
nis ojaxs, poulobs Sesaferis samsaxurs da a.S. statistikac aCvenebs, rom swored 
am periodidan iwyeba kriminogenuri motivaciebis Semcireba, anu es garkveulad 
damokidebuli xdeba `drois gasvlis~ faqtorze.6 

SeiZleba iTqvas, rom gardamavali asaki yvelasaTvis individualuria da yov-
elTvis aris faqtobrivi mdgomareoba, amitom yvela arasrulwlovanis socialur-
inteleqtualuri ganviTareba individuallurad unda Semowmdes nebismieri mid-
gomis TvalsazrisiT.7 

1.2. fsiqologiuri

biologiuri procesebi Tavis mxriv, iwvevs fsiqologiur cvlilebebs mozard-
Si. fsiqikuri procesebis dros mozards ecvleba an uuaresdeba xasiaTi. e.w. “gar-
datexis periodSi mozardi zedmetad emociuria, Sesabamisad, windauxedavi, ganic-
dis mozRvavebul energias, aris gulmaviwyi, fantaziebiT aRsavse, erTi sityviT, 
yovelive gamowveulia hormonebis cvlilebebiT8 .

gardamaval periods, mozardSi fsiqologebi xSirad mRelvare, mniSvnelovani 
cvlilebebis xanad miiCneven. maT uWirT survilebis marTva da garTulebulia 
sakuTari `me~-s kontroli. am dros mozardi iwyebs abstraqtuli cnebebis ufro 
Rrma gaazrebas da daskvnebis gamotanas.9 

3 Dollinger B, Jungenkriminalität zwischen Sozial und Kriminalpolitik, Springer, 2011, gv. 127.
4 Schaffstein F, Beulke W, Jungendstrafrecht, me-14 gamocema, Stuttgart, 2005, gv. 7-12.
5 Jeffery A, Harrel V, Deliquents or Criminals: Policy options for young offenders, Washington D.C. Urban 

Institute, 1998, gv. 5-6.
6 Haage H, Theorien der sozialen kontrolle und des socialen Lernens in der Kriminologie, Frankfurt/M, Peter-

land,1995, gv. 42.
7 kvirikaSvili b, andRulaZe T, saqarTveloSi danaSaulis profilaqtikisa da arasrulwlo-

vanTa danaSaulobis kvlevis kriminogenul-fsiqologiuri aspeqti, JurnalSi: almanaxi №13, 
2000, gv. 96-97.

8 Kaiser G, Kriminologie 3, Heidelberg, C.F. Müller, 1996, gv.566.
9 Göppinger H, Kriminologie, Beck C.H., München, 1997, gv. 31.
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1.3 socialuri

mozardis Camoyalibebaze, fsiqologiur da bioligiur faqtorebTan erTad, 
gavlenas axdens socialuri garemo. TviT ojaxuri urTierTobebi. mSoblebisa 
da megobrebis damokidebulebebi, saswavlo programebi, kompiuteruli TamaSebi, 
kinofilmebi. ojaxis mxridan mozardi xSirad awydeba winaaRmdegobebs, an gadame-
tebul mzrunvelobas da zogjer dasjasac ki, rac mozards uqmnis fsiqologiur 
problemebs. aramyar ojaxebSi aRzrdili mozardebi xasiaTdebian mozRvavebuli 
agresiiT, daqveiTebuli TviTSegnebiT, protestiT ara marto ojaxis mimarT, ar-
amed sazogadoebisadmi, amitom mniSvnelovania mozardis dacva stresisagan, daZ-
abulobisa da, saerTod, uaryofiTi zegavlenisagan.10 

arasrulwlovanis mier danaSaulis Cadenis SemTxvevaSi, gasaTvaliswinebelia 
mozardis pirovnebaSi mimdinare procesebi, misi sulieri samyaro, is ZiriTadi 
faqtorebi, Tu ram miiyvana igi danaSaulis Cadenamde.11Y amis Semdgom ki mniS-
vnelovania, sworad da obieqturad iqnes gamoyenebuli saproceso moqmedebebi.

srulwlovanisagan gansaxvavebiT, arasrulwlovnisadmi saproceso mopyroba 
garkveuli Tviseburebebis Semcvelia, rac arasrulwlovanTa marTlmsajulebi-
saTvis aucilebeli pirobaa.12 

2. marTlmsajulebis procesis mwarmoebeli pirebis specializacia

arasrulwlovanTa danaSaulobis problemebTan dakavSirebiT saxelmwifo 
iZulebis RonisZiebaTa gamoyenebis sakiTxebis Seswavlisas Tanabari yuradRe-
ba unda daeTmos, rogorc saxelmwifo iZulebis RonisZiebaTa formebs, maTi 
gamoyenebis pirobebsa da safuZvlebs, aseve am RonisZiebaTa gamoyenebis wessa 
da procedurebs. bavSvis uflebaTa konvenciis me-3 muxlis Tanaxmad, bavSvis 
mimarT nebismieri qmedebis ganxorcielebisas, miuxedavad imisa, Tu vin aris 
ganmaxorcielebeli, — saxelmwifo Tu kerZo piri, sasamarTlo, administraci-
uli Tu sakanonmdeblo organo, yuradReba eTmoba bavSvTa interesebis dacvis 
ukeT uzrunvelyofas.13

aRsaniSnavia, rom 2007 wlis maisis bolomde arasrulwlovanTa saqmeebs ix-
ilavdnen mxolod is mosamarTleebi, romlebsac gavlili hqondaT special-
uri momzadeba mozardTa pedagogikasa da fsiqologiaSi.14 2007 wlis Semdgom, 
prokurorebisa da gamomZieblebisTvisac aucilebeli gaxda specialuri gad-
amzadebis gavla, raTa ewarmoebina sisxlis samarTlis saqme. 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis SemoRebiT, arasrulwlovanTa 
mimarT sisxlis samarTlis saqmeTa warmoeba gansxvavebuli regulaciebiT xor-
cieldeba, riTac saqarTvelo dauaxlovda ganviTarebuli qveynebis Sesabamis 
regulaciebs. kerZod: evropis qveynebis msgavsad, arasrulwlovanTa mier Cad-
enili danaSaulebis saqmeebze sisxlis samarTlis warmoeba winaswari gamoZiebis 

10 Anhorn R, von der Gefährlichkeit zum Risiko — Zur Gegenlage der Lebensphase „Jugend“ als soziales 
Problem, Springer, 2011, gv.27.

11 kelenjeriZe i, arasrulwlovanTa danaSaulobis mizezebi da pirobebi, JurnalSi: almanaxi №19, 
2004, gv.3.

12 SalikaSvili m, miqanaZe g, arasrulwlovanTa marTlmsajuleba, me-2 gamocema, meridiani, 2016, gv. 170.
13 Davis S.M, Rights of Juvenalis: The Juvenile Justice System, 2d ed, New York, 1980, gv. 3-7.
14 SalikaSvili m, miqanaZe g, arasrulwlovanTa marTlmsajuleba, me-2 gamocema, meridiani, 2016, gv. 171.
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stadiidanve, specializebuli organoebisa da saamisod specialurad momzade-
buli gamomZieblebis, prokurorebisa da mosamarTleebis mier Cveulebrivisgan 
gansxvavebuli wesiT xorcieldeba.15 amasTan, unda aRiniSnos, rom arasrul-
wlovanTa mimarT marTlmsajulebis ganxorcielebis Sesaxeb gaerTianebuli 
erebis organizaciis minimaluri standartuli wesebis (pekinis wesebi) me-12 
muxlis daTqmis Tanaxmad, arasrulwlovanTa saqmeebiT dakavebul kontigents 
esaWiroeba aucilebeli profesiuli momzadeba, isini sistematurad unda ga-
diodnen specialur instruqtaJs.16 msgavs miTiTebebs arasrulwlovanTa saq-
meebze momuSave personalis mimarT iTvaliswinebs agerTve arasrulwlovanTa 
danaSaulobis prevenciis Sesaxeb gaeros saxelmZRvanelo principebis (`riadis 
saxelmZRvanelo principebi~) 58-e muxli. 

garda amisa, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis me-16 muxli 
gvTavazobs specialur daTqmas, romlis Tanaxmad, arasrulwlovanTa proces-
Si monawileobis ufleba aqvs, mxolod arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi 
specializebul pirebs, araspecializebuli piris mier saprocso moqmedebis 
warmarTvis SemTxvevaSi, dauyonebliv unda ecnobos specializebul pirs, ro-
melic ganagrZobs Semdgom process, xolo araspecializebuli piri CamoSor-
deba procesis mimdinareobas.17

2.1. policieli, gamomZiebeli, prokurori arasrulwlovanTa procesSi 

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis Tanaxmad, gamoZiebis etapze 
monawile pirebs akisriaT pasuxismgebloba, radgan arasrulwlovanTa saqmes 
unda awarmoebdes is piri, romelmac miiRo specialuri gadamzadeba da orien-
tirebulia mxolod arasrulwlovanTa danaSaulebze, Kkargad erkveva fsiqo-
logiaSi da damnaSavis pirovnebaSi.18

pirvel etapze Sevexebi policias, vinaidan policia arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis sistemasTan Sexebis pirveli wertilia, amitom mniSvnelova-
nia, rom swored isini moqmedebdnen gaazrebulad da kvalificiurad.19 aucile-
belia isini iRwvodnen arasrulwlovanTa danaSaulis prevenciis, kontrolisa 
da samarTaldamrRvevTa mimarT midgomis gasaumjobeseblad. swored mizanmi-
marTuli, adeqvaturi midgomiT SevZlebT kanonTan konfliktSi myof arasrul-
wlovanTa gamosworebas da maTi ndobis mopovebas. winaaRmdeg SemTxvevaSi Se-
saZloa mozardi kidev ufro midrekili gaxdes kriminaluri subkulturisadmi, 
ramac SesaZloa savalalo Sedegamde migviyvanos.20 

rac Seexeba prokurorsa da gamomZiebels, aucilebelia maTi gadamzade-
ba im mizniT, rom ukeT ganxorcieldes swrafi marTlmsajuleba da daculi 
iqnes mozardis interesebi.21 Pprokuroris momzadeba pedagogikasa da fsi-

15 arasrulwlovanTa danaSaulis administracia saqarTvelos kanonmdebloba da saerTaSoriso sa-
marTlebrivi meqanizmebi, gaeros bavSvTa fondi, UNICEF Georgia, Tbilisi, gv. 189.

16 gaerTianebuli erebis minimaluri standartuli wesebi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis gan-
xorcielebisaTvis (pekinis wesebi), gv. 191. 

17 arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis me-16 muxli.
18 arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis me-18 da me-19 muxlebi.
19 boxaSvili i, beniZe m, arasrulwlovanTa marTlmsajulebis sakiTxebi, samarTlis Jurnali N2, 

2009, gv. 43-44.
20 Kaiser G, Jungendrecht und Jungendkriminalität, weinheim, 1973, gv. 33.
21 Meier B, Rössner D, Schöch H, Jugendstrafrecht. Mme-2 gamocema. München , 2007, gv. 432.
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qologiaSi savaldebuloa, vinaidan man diskreciuli uflebamosilebis gan-
xorcielebisas, rac gulisxmobs sisxlissmarTlebrivi devnis dawyebisa da 
Sewyvetis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebas, unda imoqmedos didi sifrTxi-
liT, vinaidan mis gadawyvetilebazea damokidebuli mozardis bedi. Secdo-
ma naklebi iqneba im SemTxvevaSi, Tu prokurori gadawyvetilebis miRebamde 
Seiswavlis da gaecnoba kanonTan konfliqtSi myofi mozardis pirovnebas, 
im ZiriTad garemoebebs Tu ram miiyvana igi am mdgomareobamde, mxolod ze-
moaRniSnuli garemoebebis zedmiwevniT Seswavlis Sedegad SeZlebs prokuro-
ri iseTi gadawyvetilebis miRebas, romelic yvelaze relevanturi iqneba da 
daexmareba mozards gamosworebaSi.

2.2. arasrulwlovanTa mosamarTle

arasrulwlovanTa saqmeebs samarTliani da kanonieri sasamarTlos princi-
pis mixedviT ganixilavs sasamarTlo. sasamarTlo ganxilva xelsayreli unda 
iyos arasrulwlovanTa interesebis dacvisTvis da unda mimdinareobdes ur-
TierTgagebis atmosferoSi, rac arasrulwlovans procesSi monawileobisa da 
sakuTari Tavis Tavisuflad gamoxatvis saSualebas miscems. pirveli iuvenalu-
ri sasamarTlo arasrulwlovanTa saqmebze daarsda 1899 wels amerikis SeerTe-
bul StatebSi, CikagoSi.22 praqtikam maleve ganviTareba hpova did britaneTSi, 
safrangeTSi, belgiasa da ruseTSi, espaneTSi, niderlandebSi, germaniasa da 
avstriaSi.

saqarTvelos saerTo sasamarTloebis sistema ar iTvaliswinebs arasrul-
wlovanTa saqmis ganmxilvel specialur (iuvenalur) sasamarTloebs, magram mi-
uxedavad amisa, kanonmdebloba mozardTa saqmis gansaxilvelad gvTavazobs mo-
samarTleTa maRal standarts23. arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 
me-17 muxlis Tanaxmad, kanonTan konfliqtSi myofi arasrulwlovanis saqmes 
ganixilas arasrulwlovanTa marTlmsajulebaSi specializebuli mosamarTle. 
cvlilebis Tanaxmad, mosamarTles marTebs didi dakvirveba, is valdebulia 
sworad SearCios sasjeli, misi gadawyvetileba orientirebuli unda iyos ara 
mxolod Sedegze, aramed mozardis aRzrdazec, unda gaiTvaliswinos mozardis 
mier Cadenili danaSaulis gamomwvevi mizezi, moaxdinos bavSvis interesebis 
sazogadoebis interesebTan SeTanxmeba, raTa daicvas es ukanaskneli saSiSi da 
mavne pirebisagan, sazogadoebisaTvis misaReb gzaze daayenos samarTaldamrR-
vevi bavSvi, magaliTi uCvenos samarTaldamrRvevTa gzaze mdgar sxva bavSvebs, 
uCvenos siyvarulis, mzrunvelobisa da patiebis magaliTi bavSvebs, romlebmac 
daarRvies kanoni.24 imisaTvis, rom mosamarTlem ganixilos arasruwlovanTa 
saqme, garda treningebisa, aucilebelia is kargad erkveodes bavSvTa fsiqo-
logiaSi, kriminologiaSi, pedagogikaSi da rac yvelaze mTvaria uyvardes bavS-
vebi. vfiqrob, aRniSnuli warmoadgens kidev erT win gadadgmul nabijs Cvens 
kanonmdeblobaSi, 

22 Boutellier H, Beyond the criminal justice paradox, JurnalSi: Restorative Justice and Mediation (European 
Journal on Criminal Policy and Research) 1996, gv. 9.

23 SalikaSvili m, miqanaZe g, arasrulwlovanTa marTlmsajuleba, me-2 gamocema, meridiani, 2016, gv. 177.
24 Sandorf F, „Juvenile Justice Reform: An Historical Perspective,“ Stanford Law Review, 22, 1970, 1185-1187.
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2.3. arasrulwlovanis advokati

samarTalwaroebis yvela etapze daculi unda iyos iseTi ZiriTadi procesu-
aluri garantiebi, rogoricaaa udanaSaulobis prezumfcia, sakuTari bralde-
bis Sesaxeb informaciis miRebis ufleba, advokatis daxmarebis miRebis ufleba 
da a.S. mTeli procesualuri moqmedebis ganmavlobaSi, arasrulwlovans uf-
leba aqvs moiTxovos da wardgenili iyos advokatis mier an moiTxovos ufaso 
iuridiuli daxmareba.25 arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis me-20 
muxlis Tanaxmad, arasrulwlovanis saqmis warmoebaSi monawileobs speciali-
zebuli advokati, rac warmoadgens aseve mniSvnelovan novacias sisxlis sa-
marTlis kanonmdeblobaSi, radgan adre moqmedi sisxlis samarTlis saproceso 
kodeqsi ar iTvaliswinebda specializebuli advokatis yolas. mocemul SemTx-
vevaSi advokati valdebulia gaiaros specialuri momzadeba arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebaSi da hqondes advokatTa asociaciis mier damtkicebuli spe-
cializaciis damadasturebeli mowmoba. winaaRmdeg SemTxvevaSi is ver miiRebs 
monawileobas konkretuli saqmis ganxilvaSi.

3. aRdgeniTi marTlmsajuleba.

aRdgeniTi marTlmsajuleba gamoiyeneba yvela asakis mqone adamianis mimarT, 
magram gansakuTrebiT mniSvnelovania axalgazrda samarTaldamrRvevebTan mi-
marTebaSi, radgan is uzrunvelyofs maT emociur da moralur ganviTarebaze 
grZelvadian zegavlenas. mas ZaluZs SeaCeros axalgazrda samarTaldamrRvevis 
zრdasrul damnaSaved Camoyalibebis procesi.26 arsebobs aRdgeniTi marTlmsa-
julebis ori gansxvavebuli tipi. es gaxlavT dazaralebuli- samarTaldamrRve-
vis mediacia, romelic warimarTeba mediatoris mier marTlsawinaaRmdego 
qmedebis Camdensa da dazaralebuls Soris da ganrideba.27

3.1. mediacia

cneba mediacia laTinuri sityvaa da niSnavs mxareTa Soris Sualeduri 
poziciebis dacvas, sisxlisamarTlebrivi konfliqtis mogvarebis alterna-
tiul saSualebas28 mediaciis instituti, rogorc sisxlissmarTlebrivi dev-
nis alternatiuli meqanizmi, warmatebiT funqcionirebs amerikis SeerTebul 
Statebsa da dasavleT evropis mraval qveyanaSi.29 igi warmoadgens pirdapiri 
da arapirdapiri triaduli interaqciuli formiT warmoebuli konfliqtis 
gadaWris process, romelic mimarTulia konfliqtis mxareebs Soris konsesu-
sis miRwevis gziT gamosavlis povnisaken.30 mediacia xorcieldeba mesame piris 

25 adamianis ufleba sferoSi ZiriTadi samarTlebrivi aqtebis krebuli, Tbilisi, 2006, gv.194.
26 Liebmann MM, Restorative Justice, Kingsley, 2007, gv. 4-5.
27 gvenetaZe n, kvaWaZe m, wiklauri lamixi e, gabunia m, arasruwlovanTa marTlmsajuleba: ganrideba, 

mediacia, universali, Tb. 2012, gv. 35.
28 Boutellier H, Beyond the criminal justice paradox, JurnalSi: Restorative Justice and Mediation (European 

Journal on Criminal Policy and Research) 1996, gv. 15.
29 TumaniSvili g, aRdgeniTi (restoraciuli) marTmsajuleba da misi ganviTarebis perspeqtiva 

saqarTveloSi, sisxlis samarTlis mecniereba erTiani evropuli ganviTarebis procesSi, sisx-
lis samarTlis samecniero simpoziumis krebuli. turava m, (red.). statiaTa krebuli, meridia-
ni, 2013, gv.257.

30 iqve: gv. 257.
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— mediatoris meSveobiT. mediatori aris saTanado kvalifikaciis mqone piri, 
romelic arasrulwlovansa da dazaralebuls Soris asrulebs Suamavlis rols 
da koordinacias uwevs maT Soris molaparakebis process.31 mediators akisria 
udidesi pasuxismgebloba, is valdebulia mousminos orive mxares, imoqmedos 
obieqturad, miukerZoeblad da damoukideblad, xeli Seuwyos mxareebs azrisa 
da poziciis gamoxatvaSi da dialogis warmarTvaSi, daicvas mxareTa interesebi 
da moaxdinos maTi “Serigeba”.32

3.2. ganrideba

arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 38-e muxlis Tanaxmad, proku-
rori uflebamosilia miiRos gadawyvetileba sisxlisamarTlebrivi devnis ar-
dawyebis an dawyebuli sisxlisamarTlebrivi devnis Sewyvetis da ganridebis 
Sesaxeb.33 ganridebis gamoyeneba SesaZlebelia im SemTxvevaSi Tu arsebobs das-
abuTebuli varaudi, rom arasrulwlovanma Caidina naklebad mZime an mZime dana-
Sauli. prokuroris mier ganridebis gamoyenebisas, sasamarTlos mier sakuTari 
iniciativiT ganridebis gamosayeneblad saqmis ganxilvisas an mxaris mier das-
abuTebuli Suamdgomlobis ganxilvisas aucileblad unda iqnes gaTvaliswineb-
uli arasrulwlovanis saukeTeso Tvisebebi, mis mier Cadenili qmedebis xasi-
aTi da simZime, arasrulwlovanis braleulobis xarisxi, asaki, mosalodneli 
sasjeli, mis mier miyenebuli ziani, sisxlisamarTlebrivi devnis prevenciuli 
gavlena, danaSaulis Semdgomi qceva, mis mier warsulSi Cadenili danaSauli.34 
romel etapze gamoiyeneba ganrideba da aniWebs Tu ara kanoni mosamarTles 
uflebas mimarTos prokurors ganridebis gamoyenebaze? arasrulwlovanTa 
marTlmsajulebis kodeqsis 39-e muxlis Tanaxmad, ganrideba gamoiyeneba wi-
nasasamarTlo sxdomamde da aseve saqmis warmarTvis Semdgomac, sasamarTlos 
iniciativiT an mxaris dasabuTebuli Suamdgomlobis safuZvelze. mocemul 
SemTxvevaSi saqme ubrundeba prokurors, romelic arasrulwlovanis Tanxmo-
bis SemTxvevaSi warmarTavs ganridebis proceduras. sainteresoa, mosamarTlis 
mier prokurorisaTvis saqmis gadacema ganridebis gamoyenebis mizniT, pirda-
pir xom ar avaldebulebs prokurors gauformos arasrulwlovans ganridebis 
xelSekruleba da xom ar gamoiwvevs es saqmeTa gazrdas? mocemul SemTxvevaSi 
vfiqrob, rom aman SesaZlebelia gamoiwvios saqmeebis gazrda, magram miuxe-
davad amisa, amiT arasrulwlovans miecema kidev erTi Sansi, rom mis mimarT 
gamoyenebul iqnes alternatiuli RonisZieba da dafiqrdes mis mier Cadenil 
qmedebaze. aRsaniSnavia is faqtic, rom ganridebaze uaris Tqmis ufleba aqvs, 
rogorc arasrulwlovans, ise prokurors. arasrulwlovanis mier ganridebaze 
uaris Tqmis SemTxvevaSi dgeba oqmi, romelSic aRiniSneba is ZiriTadi mizezi, 
ris gamoc, arasrulwlovanma ganacxada uari. oqms xels awers prokurori, aras-
rulwlovani an misi kanonieri warmomadgeneli. Tavis mxriv prokurori val-

31 koxreiZe l, sasamarTlo mediaciis samarTlebrivi aspeqtebi, JurnalSi: marTlmsajuleba da ka-
noni, N4(39) 2013, gv.22.

32 SalikaSvili m, arasruwlovanTa ganridebis da mediaciis programis sisxlissamarTlebrivi, kri-
minologiuri da fsiqologiuri aspeqtebi, Tbilisi 2013, gv.74. 

33 arasurlwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 38-e muxli.
34 iqve. Mmuxli 38



142

naTia songulia

debulia oqmSi daasabuTos arasrulwlovanis uari. 35 rogorc ukve aRvniSneT, 
prokurorsac aqvs ufleba, uari Tqvas ganridebaze, am SemTxvevaSi arasrul-
wlovans an mis kanonier warmomadgenels ufleba aqvs aRniSnuli TxovniT mim-
arTos zemdgom prokurors. vfiqrob, es daTqma ar unda iyos urigo, vinaidan, 
arasrulwlovans da mis kanonier warmomadgenels ufleba aqvs kvlav moiTxo-
vos ganrideba aseve prokuraturac kidev erTxel gadaxedavs arasrulwlovnis 
saqmes da SesaZloa mixvdes, rom misi pirvandeli gadawyvetileba ar iyo swori. 

ganrideba/mediaciis SemTxvevaSi dazaralebuli mniSvnelovani figura gax-
lavT. vin SeiZleba CaiTvalos dazaralebulad, xom ar xdeba misi uflebebis 
darRveva an sxvagvarad xelyofa ganrideba/mediaciis gamoyenebis SemTxvevaSi? 
saqarTvelos sisxlis samarTlis saproceso kodeqsis me-3 muxlis 22-e pun-
qtis Tanaxmad, dazaralebuli aris saxelmwifo, fizikuri an iuridiuli piri, 
romelsac moraluri, fizikuri Tu qonebrivi ziani miadga uSualod danaSau-
lis Sedegad.36

saqarTvelos iusticiis ministris 2016 wlis 1 Tebervlis 120-e muxlis br-
Zanebis Sesabamisad, prokurori valdebulia Sexvdes dazaralebuls, gaiaros 
masTan konsultacia, ganumartos ganridebis safuZveli da mizani, moisminos 
misgan mosazrebebi da moTxovnebi, raTa Tavidan iqnes acilebuli dazaralebu-
lis dazianeba, gaRizianeba, prokurori aseve valdebulia ganumartos dazara-
lebuls is ZiriTadi faqtebi, Tu ratomaa misTvis sasargeblo ganridebis 
procesSi CarTva.37 arasrulwlovanTan da dazaralebulTan molaparakebis war-
moebis damTavrebis Semdgom prokurors ufleba aqvs winaswar warmarTos gan-
ridebis procedura, Tumca aqve unda aRiniSnos is faqti, rom dazaralebulis 
uari ar abrokolebs aRniSnul proceduras. ismis kiTxva: xom ar laxavs aRniS-
nuli dazaralebulis uflebebs da xom ar warmoadgens aseTi midgoma mxolod 
formalobas sisxlis samarTalSi? Cemi azriT, aq darRvevas ar aqvs adgili, 
dazaralebuli, romelic ufro axlos gaecnoba arasrulwlovanis pirovnebas, 
gaigebs Cadenili ukanonobis mizezs da motivs.38 yovelive es ki ganapirobebs 
imas, rom SesaZloa dazaralebuli uaryofiTad ar ganewyos arasrulwlovanis 
mimarT da ar gauCndes samagieros gadaxdis survili da miviRoT kidev erTi 
damnaSave. 

3.2 ganridebisa da mediaciis xelSekruleba

praqtikaSi vxvdebiT ori saxis xelSekrulebas: 1) ganridebisa da mediaciis 
Sesaxeb da 2) ganridebis Sesaxeb.39 mediaciis xelSekrulebis mxareebs warmoad-
genen: prokurori, arasrulwlovani misi kanonieri warmomadgeneli, dazarale-
buli, mediatori, xolo ganridebis xelSekrulebaSi dazaralebulisa da media-

35 Kaspar J, Wiedergutmachung und Mediation Im Strafrecht, Münster, 2004, gv. 17.
36 Dsisxlis samarTli saproceso kodeqsis me-3 muxlis 22-e punqti; dazaralebulis ganmarteba 

aseve mocemulia arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis me-3 muxlis me-13 punqtSi.
37 SalikaSvili m, miqanaZe g, arasrulwlovanTa marTlmsajuleba, me-2 gamocema, meridiani, 2016, 

gv.97.
38 SalikaSvili m, arasrulwlovanTa ganridebis da mediaciis programis sisxlisamaTlebrivi, kri-

minologiuri da fsiqologiuri aspeqtebi, 2013, gv.164; Walter,M Jungendkriminalität, 3.Auflage, Due-
seldorf, 2005. gv. 17.

39 iqve: 104.
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toris yofna savaldebulo ar aris40. vfiqrob, aRniSnuli dayofa absoluturad 
sworia, vinaidan xSir SemTxvevaSi dazaralebuls ar surs samarTaldamrRvevTan 
hqondes raime kontaqti, gaaxsendes miyenebuli tramva. xelSekruleba ideba mxa-
reebs Soris nebayoflobiT 1 wlis vadiT. masSi detalurad unda iqnes gawerili 
xelSekrulebis moqmedebis vada, Sedgenis dro da adgili. programaSi monawile 
pirTa vinaoba, xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebis samarT-
lebrivi Sedegebi, arasrulwlovanis aRiareba, valdebuleba.41socialuri mu-
Saki valdebulia xelSekrulebis gaformebis Semdgom TveSi erTxel mainc mia-
wodos prokurors informacia xelSekrulebis mimdinareobasTan dakavSirebiT. 
xelSekrulebis Seusruleblobis SemTxvevaSi, prokurori iRebs gadawyvetile-
bas sisxlis samarTlis saqmeze gamoZiebis Sewyvetis Taobaze.42

aseTi gaxlavT arasrulwlovanTa saqmeebze marTmsajulebis ganxorcielebis 
Zireuli sakiTxebi.

 daskvna

daskvnis saxiT msurs aRvniSno, rom arasrulwlovanTa saqmeebze marTlmsa-
julebis ganxorcielebisa da sasamarTlo ganxilvis procesSi mravali sakiTxi 
arsebobs, romelic Zireul kvlevas moiTxovs. am etapze SeiZleba iTqvas, rom 
sisxlis samarTlis kanondeblobaSi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis re-
forma wingadadgmuli nabijia.Kreforma mimarTulia danaSaulis YZireuli 
mizezebis gamovlenisa da aRmofxvrisaken. Tamamad SesaZlebelia iTqvas, rom 
gaumjobesda arasrulwlovanTa kontrolis meqanizmi. kanonTan konfliqtSi 
myofi arasulwlovanis saqmes amjerad ganixilavs specializebuli policieli, 
gamomZiebeli, prokurori da mosamarTle. dainerga arasrulwlovanTa mimarT 
sasamarTlo ganxilvis alternatiuli gzebi, misi reabilitaciisa da sazoga-
doebaSi reintegraciis mizniT.

imedi maqvs, rom saqarTveloSi arasrulwlovanTa marTlmsajulebis mimar-
TulebiT gadadgmuli nabijebi iqneba warmatebuli.

40 saqarTvelos iusticiis ministris 2010 wlis 12 noembris N216 brZaneba: ganridebisa da mediaciis 
Sesaxeb prokurorebisaTvis saxelmZRvanelomiTiTebebeisa da mxareebs Soris gasaformebeli xel-
Sekrulebis ZiriTadi pirobebi.

41 D.W. Van Ness, K.H. Strong, Restoring Justice, An Introduction to Restorative justice, 2010, me-4 gamo-
cema, gv. 26-27.

42 arasrulwlovanTa marTlmsajulebis kodeqsis 47-e muxli.
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saqarTvelos finansuri monitoringis 
samsaxuris funqcionirebis samarTlebrivi 
safuZvlebis analizi da Sedareba evropul 

praqtikasTan 

 Sesavali

winamde ba re naS ro mi sa qar Tve los fi nan su ri mo ni to rin gis sam sa xu ris sa kiTxs 
Se e xe ba, ro me lic uka no no Se mo sav lis le ga li za ci i sa da te ro riz mis da fi nan se bis 
wi na aR mdeg brZo lis miz ne bi saT vis Seq mni li ad mi nis tra ci u li or ga noa. samsaxuri 
monitoringis gamaxorcielebeli pirebisgan2 iRebs saeWvo garigebebTan3 dakavSi-
rebul informacias axdens mis analizs4 da garigebis saeWvoobis dadasturebis Se-
mTxvevaSi awvdis Sesabamis organoebs reagirebisaTvis,5 rogorc erovnul ise saer-
TaSoriso doneze.6 

naS rom Si gan xi lu lia sam sa xur Tan da kav Si re bu li sa ka non mdeb lo cvi le be bi, 
rom lis mi xed vi Tac, sa qar Tve los fi nan su ri mo ni to rin gis sam sa xu ri, erovnuli 
bankis Semadgenlobidan, aR mas ru le be li xe li suf le bis daq vem de ba re ba Si ga da vi da. 
ker Zod, kvlevaSi war mod ge ni lia kom pe ten tu ri sa er Ta So ri so or ga ni za ci is7 fi nan-
su ri qme de bis spe ci a lu ri jgu fis (SemdgomSi FATF)8 #29 re ko men da ci as Tan cvli-
le be bis Se u sa ba mo bis sa kiT xi.

sa kiT xis aq tu a lo ba ga mom di na re obs sa qar Tve lo sa da ev ro kav Sirs So ris arse-
buli aso ci re bis Se Tan xme biT na kis ri val de bu le bi dan, rac moq me di re gu la ci e-
bis ev ro kav Si ris stan dar teb Tan har mo ni za ci is val de bu le ba Si ga mo i xa te ba. aseve 

1 kavkasiis universitetis samarTlis skolis me-8 semestris studenti. 
2 mo ni to rin gis gan ma xor ci e le bel pir Ta wre ga ni saz Rvre ba sa xel mwi fo Ta Si da ka non mdeb lo be-

biT. 
3 saeWvo garigebis ganmarteba mocemulia saqarTvelos kanonis ukanono Semosavlis aRkveTis 

xelSewyobis Sesaxeb muxli 2. „T“ punqti. 
4 საეჭვო ტრანზაქციების ანალიზის მეთოდების შესახებ ინფორმაციისათვის იხ. Scott. P. A. Reference Guide 

to Anti – Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, 2006, 5 – 8. 
5 FATF (2012), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & 

Proliferation, FATF, Paris, 2015, 94 – 95. 
6 Schott P. A., Reference Guide to Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, The 

World Bank, 129.
7 saqarTvelos kanoni ukanono Semosavlis legalizaciis aRkveTis xelSewyobis Sesaxeb me-2 muxlis 

„v“ punqti iZleva kompetenturi saerTaSoriso organizaciebis CamonaTvals, romlebSic Sedian: 
evrosabWo, finansuri qmedebis specialuri jgufi (FATF) da sxva saerTaSoriso Tanamegobrobis 
mier aRiarebuli organizaciebi. 

8 Financial Action Task Force (FATF) - sa er Ta So ri so mTav ro ba Ta So ri si or ga ni za cia da ar se bu li 1989 
wels, ro me lic miz nad isa xavs fu lis ga TeT re bi sa da te ro riz mis wi na aR mdeg brZo lis sfe ro Si, 
sa er Ta So ri so stan dar te bis Se mu Sa ve ba sa da ma Ti im ple men ti re bis xel Sew yo bas. 

 ix: <http://www.fatf-gafi.org/about/ >. [22.03.2016].
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naSromSi ganxiluli problematikis aq tu a lo bas, ga na pi ro bebs uka no no Se mo sav lis 
le ga li za ci i sa da te ro riz mis daf i nan se bis aRkveTis aucilebloba, safinanso ins-
titutebis stabiluri funqcionirebis9 da qveynis ekonomikuri mdgraobis uzrun-
velyofis mizniT.10 

kvle vis mi za nia, ev ro pu li praq ti kis ana li zis meS ve o biT Se mu Sa ve bul iq nes sa-
qar Tve los fi nan su ri mo ni to rin gis sam sa xur Tan da kav Si re bu li nor me bis FATF-is 
re ko men da ci eb sa da ev ros tan dar teb Tan Se sa ba mi so bis gze bi. 

naS rom Si, Se da re biT sa mar Tleb ri vi kvle vis meTodis meSveobiT, gav le bu lia pa-
ra le le bi evropul praqtikasTan rac saqarTvelos finansuri monitoringis sam-
saxuris erovnuli bankis SemadgenlobaSi dabrunebis aucileblobas cxadyofs. 

1. finansuri monitoringis ganviTareba  
saerTaSoriso doneze

uka no no Se mo sav lis le ga li za ci i sa da te ro ris tu li or ga ni za ci e bis da fi-
nan se bis pre ven ci i saT vis sa Wi ro sa mar Tle bir vi da or ga ni za ci ur li me qa niz me-
bis amoq me de bis au ci leb lo bis miz niT ga e rom 1999 wels mi i Ro „te ro riz mis da-
fi nan se bis aR kve Tis Se sa xeb“ sa er Ta So ri so kon ven cia. kon vem ci am, da na Sa ul Tan 
brZo lis miz niT da ad gi na wev ri sa xel mwi fo e bis val de bu le ba ni: aa moq me don sa-
ka non mdeb lo nor me bi, rom le bic gan saz Rvravs fi nan sur ga ri ge beb Tan da kav-
Si re bu li pi re bis val de bu le bas, gan sa kuT re bu li yu rad Re ba da uT mon sa eW vo 
ga ri ge bebs da ga nac xa don Se sa ba mis or ga no Si da na Sa u leb riv saq mi a no bas Tan da-
kav Si re bu li tran zaq ci e bis Se sa xeb.11 ama ve miz nebs em sa xu re ba tran sna ci o na-
lur or ga ni za ci ul da na Sa ul Tan brZo lis Se sa xeb 2000 wels mi Re bu li ga e ros 
kon ven cia, ro me lic ad gens wev ri sa xel mwi fo e bis val de bu le bas, mxed ve lo ba Si 
iqo ni on fi nan su ri mo ni to rin gis sam sa xu re bis Seq mnis au ci leb lo ba.12 ko ruf-
ci is wi na aR mdeg ga er Ti a ne bu li ere bis kon ven ci is de bu le be bi, Ta vis mxirv, 
gan saz Rvravs wevr sa xel mwi fo eb Si fi nan su ri mo ni to rin gis sam sa xu re bis Seq-
mnis mi zan Se wo ni lo bas, ra mac da na Sa ul Tan brZo lis wi na aR mdeg sa er Ta So ri so 
Ta nam Srom lo bis ga mar ti ve ba un da uz run vel yos.13 TandaTanobiT, msgavsi pro-
cesebis Sedegad gaCnda iseTi uwyebebis arsebobis saWiroeba, romlebic safi-
nanso danaSaulis prevencias moaxdenden.14 swored am mizniT Seiqmna finansuri 
monitorings samsaxurebi, romlebic dResdReisobiT msoflios umravlesoba 
qveynebSi finansuri danaSaulebis winaaRmdeg brZolis umniSvnelovanes ber-
kets warmoadgenen.15

9 Bartlett B. L., The negative effects of money laundering on economic development, International Economics 
Group, Dewey Ballantine LLP, Platypus Magazine, No.77, 2002,19.

10 Rodriguez R. V., Economic Terror: Market Manifestations of Terror Attacks, Volume 1 | Issue 1 Article 7, 
American University National Security Law Brief, 2011, 2.

11 United Nation’s International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999. Article 
18.1(b).

12 United Nation’s Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. 2000. 
Article 7.

13 United Nations Convention Against Corruption, 2003, Article 58.
14 Financial Intelligence Units : an overview -- Washington, D.C. : International Monetary Fund, Legal Dept., 

Monetary and Financial Systems Dept. : World Bank, Financial Market Integrity Div., 2004, 1.
15 iqve., 4. 
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2. saqarTvelos finansuri monitoringis samsaxuri 

sa qar Tve los fi nan su ri mo ni to rin gis sam sa xu ri aris sa ja ro sa mar Tlis iu-
ri di u li pi ri,16 ro me lic kan don mdeb lo bis Se sa ba mi sad em sa xu re ba uka no no Se-
mo sav le bis le ga li za ci i sa da te ro riz mis da fi nan se bis aR kve Tis xel Sew yo bas.17 
sam sa xu ri „uka no no Se mo sav lis le ga li za ci is aR kve Tis xel Sew yo bis Se sa xeb“ sa-
qarTvelos ka no nis Se sa ba mi sad Seq mni li sa ja ro sa mar Tlis iu ri di u li pi ria.18 sa-
qar Tve los fi nan su ri mo ni to rin gis sam sa xu ris Seq mna ga na pi ro ba ev ro pis sab Wos 
fu lis ga TeT re bi sa da te ro riz mis da fi nan se bis wi na aR mdeg mi mar Tul Ro nis Zi-
e ba Ta Sem fa se bel eq se per tTa ko mi tet Si sa qar Tve los ga wev ri a ne bi dan war mo So-
bil ma val de bu le beb ma.19

sam sa xu ri 2004 wli dan aris eg mon tis jgu fis wev ric.20 uka no no Se mo sav lis le ga-
li za ci i sa da te ro riz mis da fi nan se bis pre ven ci is miz niT, sam sa xu ri ka non mdeb lo-
biT gaT va lis wi ne bu li mo ni to rin gis gan ma xor ci e le be li pi re bi sa gan21 iRebs sa eW vo 
ga ri ge beb Tan22 da kav Si re bul in for ma ci ebs, ze moT xse ne bu li da na Sa u le bis ga mo aS-
ka ra ve bis miz niT da axor ci e lebs ka no niT mis Tvis mi ni We bul uf le ba mo si le bebs,23 
rogoricaa sa qar Tve los mTa va ri pro ku ra tu ri sa da sa qar Tve los Si na gan saq me Ta 
sa mi nis tros Ses ba mi si sam sa xu re bi saT vis in for ma ci is ga da ce ma (maT So ris - kon fi-
den ci a lu ris), Tu ki ana li zis Se de gad gaC nde ba da sa bu Te bu li va ra u di, rom ga ri ge-
ba sa eW voa da xor ci el de ba uka no no Se mo sav lis le ga li za ci is, te ro riz mis da fi-
nan se bis an sxva da na Sa u lis Ca de nis miz niT.24

3. saqarTvelosa da evrokavSirs Soris arsebuli asocirebis SeTanxmeba, 
rogorc saqarTvelos finansuri monitoringis samsaxuris  
samarTlebrivi safuZveli

sa qar Tve los fi nan su ri mo ni to rin gis sam sa xur Tan da kav Si re bu li nor me bis srul-
yo fis au ci leb lo bas warmoSobs sa qar Tve lo sa da ev ro kav Sirs So ris ar se bu li aso-
ci re bis Se Tan xme ba,25 rom lis Se mad ge nel na wil sac war mo ad gens xel Sek ru le bis mxa-

16 „sa ja ro sa mar Tlis iu ri di u li pi ris, sa qar Tve los fi nan su ri mo ni to rin gis sam sa xu ris de bu le-
bis“ mux li 1.

17 iq ve., mux li 2. 
18 „uka no no Se mo sav lis aR kve Tis xel Sew yo bis Se sa xeb“ sa qar Tve los ka no nis me-2 mux lis „m“ pun qti.
19 <http://www.transparency.ge/node/3998>. [17.03.2016]
20 < https://www.fms.gov.ge/geo/page/egmont-group >. [18.03.2016]
21 mo ni to rin gis gan ma xor ci le be li pi re bis Ca mo naT vals Se i cavs „uka no no Se mo sav lis le ga li za ci-

is aR kve Tis xel Sew yo bis Se sa xeb“ sa qar Tve los ka no nis me-3 mux li. 
22 sa eW vo ga ri ge bis de fi ni ci as ad gens „uka no no Se mo sav lis le ga li za ci is aR kve Tis xel Sew yo bis 

Se sa xeb sa qar Tve los ka no nis“ me-2 mux li.
23 sam sa xu ris fun qci e bis sru li Ca mo naT va li mo ce mu lia, „sa ja ro sa mar Tlis iu ri di u li pi ris fi-

nan su ri mo ni to rin gis sam sa xu ris de bu le ba Si“ da „uka no no Se mo sav lis le ga li za ci is aR kve Tis 
xel Sew yo bis Se sa xeb“ sa qar Tve los ka non Si.

24 „sa ja ro sa mar Tlis iu ri di u li pi ris sa qar Tve los fi nan su ri mo ni to rin gis sam sa xu ris de bu le-
bis“ me-3 mux lis „k“ pun qti.

25 2014 wlis 27 iv niss sa qar Tve lo sa da ev ro kav Sirs So ris da de bul iq na aso ci re bis xel Sek ru le-
ba, ro me lic mo i cavs Se Tan xme bas Rrma da yov lis mom cve li Ta vi su fa li sa vaW ro siv rcis Se sa xeb. 
Se Tan xme ba miz nad isa xavs ev ro kav Sir Tan sa qar Tve los po li ti kuri da eko no mi ku ri ur Ti er To-
be bis gaR rma ve bas „aR mo sav leT par tni o ro bis“ ini ci a ti vis far gleb Si. European Neighborhood 
Policy and Enlargement Negotiations, EU relations with Georgia < http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
14-484_en.htm >.
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re ebs So ris fu lis ga TeT re bi sa da te ro riz mis da fi nan se bis wi na aR mdeg brZo la Si 
ur Ti er Ta nam Srom lo bis val de bu le ba.26 asocirebis xelSekruleba adgens saqarTvelo 
valdebulebas ga i zi a ros, fu lis ga TeT re bi sa da te ro riz mis da fi nan se bis wi na aR-
mdeg meb rZo li sa er Ta So ri so or ga ni za ci e bis mi er ap ro bi re bu li praq ti ka da pir-
da pir uTi Tebs fi nan su ri qmedebis specialuri jgu fis ( FATF-is) mi er gan saz Rvru li 
stan dar te bis Si da sa xel mwi fo eb riv do ne ze da ner gvis au ci leb lo ba ze.27 ev ro kav Si ris 
mas Sta biT F FATF-is stan dar te bis im ple men ti re ba ga na pi ro ba mi nis trTa sab Wos mi er 
mi Re bul ma di req ti veb ma,28 rom le bic emsaxureba ev ro kav Si ris wevr qvey neb Si FATF-is 
re ko men da ci e biT gan saz Rvru li mid go me bis da ner gviT, te ro riz mis da fi nan se bis da 
fu lis ga TeT re bis wi na aR mdeg brZo lis efeq tu ro bis gaz rdas.29 dRe i saT vis FATF-is 
mi er mi Re bu lia 40 re ko men da cia, rom le bic sa er Ta So ri so sa zo ga do e bis mi er miC ne-
u lia zemoTxsenebul danaSaulebTan brZo lis sa xel mZRva ne lo prin ci pe bad.30 aqe dan 
ga mom di na re, au ci le be lia mi Re bul iq nes yve la sa Wi ro zo ma, ro me lic sa qar Tve lo Si 
moq me di sa ka non mdeb lo nor me bis FATF-is stan dar teb Tan Se sa ba mi so bas uz run vel yofs. 
Zal zed mniS vne lo va nia, is ga re mo e ba rom FATF-is re ko men da ci eb Tan Se sa ba mi so bis au-
ci leb lo bas aRi a rebs ev ro pis sab Wos fu lis ga TeT re bi sa da te ro riz mis da fi nan se-
bis wi na aR mdeg mi mar Tul Ro nis Zi e ba Ta Sem fa se bel eq sper tTa ko mi te ti (Moneyval).31 
igi ve sa kiT xze aq cents ake Tebs „eg mon tis jgu fi“,32 ro gorc fi nan su ri mo ni to rin gis 
sam sa xu re bis sa er Ta So ri so ga er Ti a ne ba, romlis wve ric aris sa qar Tve lo.33 dRes dRe-
i so biT sa qar Tve lo Si moq me di sa mar Tleb ri vi nor me bi, gar kve u li Tval saz ri siT, Se-
u sa ba mo ba Sia FATF-is # 29 re ko men da ci a sa da mi si gan mar te bi Ti ba ra TiT da we se bul 
stan dar teb Tan, ro mel Ta mi xed vi Tac sam sa xu re bi ar un da mo eq ces mTav ro bis arap ro-

26 Association Agreement, EU – Georgia. 2014. Article 19(1).
27 Association Agreement, EU – Georgia. 2014. Article 19(2).
28 Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the 

purpose of money laundering, OJ L 166, 28.6.1991, p. 77; and Directive 2001/97/EC of the European 
Parliament and of the Council of 4 December 2001 amending Council Directive 91/308/EEC on prevention 
of the use of the financial system for the purpose of money laundering, OJ L 344, 28.12.2001,

29 Salas M., The third anti – money laundering directive and the legal profession, 2005, 2.
30 Chadha V., Lifeblood of the Terrorism: Countering Terrorism finance, Bloomsbury Publishing India, 2015,123.
31 Moneyval - ev ro pis sab Wos fu lis ga TeT re bi sa da te ro riz mis da fi nan se bis wi na aR mdeg mi mar Tul 

Ro nis Zi e ba Ta Sem fa se bel rCe ul eq sper tTa ko mi te ti. es aris ev ro pis sab Wos mi er Seq mni li mud miv-
moq me di mo ni to rin gis or ga no, ro me lic wevr sa xel mwi fo Ta mi er fu lis ga TeT re bi sa da te ro riz mis 
da fi nan se bis wi na aR med brZo lis miz niT ga ta re bu li Ro nis Zi e be bis sa er Ta So ri so stan dar teb Tan Se-
sa ba mi so bas ad gens. ase ve ko mi te ti wevr sa xel mwi fo ebs aZ levs re ko men da ci ebs Si da sa xel mwi fo eb ri vi 
sis te me bis ga um jo be se bis miz niT. ix. < 

 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/About/About_MONEYVAL_en.asp >: [15.03.2016].
 aR sa niS na via, rom ko mi te ti Seq mni lia fu lis ga TeT re bi sa da te ro riz mis da fi nan se bis 

wi na aR mdeg brZo li saT vis au ci le be li Ro nis Zi e be bis im sa xel mwi fo eb Si ga ta re bis miz-
niT, rom le bic ar war mo ad ge nen FATF-is wevr sa xel mwi fo ebs, Tum ca Ra ko mi te ti mxed ve-
lo ba Si iRebs FATF-is praq ti kas da wver sa xel mwi fo ebs mis Se sa ba mi so bi sa ken ubiZ gebs. 

 ix. < http://www.fatf-gafi.org/pages/moneyval.html > [15.03.2016].
32 EGMONT GROUP – (eg mon tis jgu fi) fi nan su ri mo ni to rin gis sam sa xu re bis sa er Ta So ri so ga-

er Ti a ne ba, rom lis mi za nia, xe li Se uw yos fi nan su ri mo ni to rin gis sam sa xu re bis Ta nam Srom lo bas 
sa er Ta So ri so do ne ze. ix. < http://www.egmontgroup.org/ > [15.03.2016].

33 sa qar Tve los fi nan su ri mo ni to rin gis sam sa xu ri eg mon tis jgu fis wev ria wve ria 2004 wlis 23 
iv ni si dan. ix. <https://www.fms.gov.ge/geo/page/egmont-group > [15.03.2016].; jgu fis sa dam fuZ-
neb lo do ku men ti ad gens, rom wev ri qvey ne bis val de bu le baa, uzrunvelyon fi nan su ri mo ni to rin gis 
sam sa xu re bis FATF-is re ko men da ci eb sa da ama ve re ko men da ci e bis gan mar te bi Ti ba ra TiT dad ge nil 
moT xov neb Tan Se sa ba mi so ba. ix. Egmont Group of Financial Intelligence Units Support and Compliance 
Process, 2015, 7.; Egmont Group of Financial Intelligence Units Charter, 2013, 5. 
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por ci u li ze gav le nis qveS da au ci le be lia sa xel mwi fo eb ma isi ni ma te ri a lur-teq ni-
ku ri da fi nan su ri re sur se biT ise uz run vel yon, rom sam sa xu ris fun qci o na lu ri da-
mo u ki deb lo ba ar gax des sa eW vo da Ta vi su fa li iyos sa xel mwi fos mxri dan saq mi a no ba Si 
ga u mar Tle be li Ca re vi sa gan.34

4. saqarTvelos finansuri monitoringis samsaxuris reforma

2014 wels gan xor ci e le bu li cvi le be bis Se de gad sa qar Tve los fi nan su ri mo ni-
to rin gis sam sa xu ri, ro me lic sa qar Tve los erov nul ban kTan Seq mnil sa ja ro sa mar-
Tlis iu ri di ul pi ri iyo, ga da e ca sa qar Tve los fi nan sTan sa mi nis tros.35 re for mis 
Se de gad sam sa xu ri aR mas ru le bel xe li suf le bas da eq vem de ba ra, vi na i dan moq me di 
re gu la ci iT sam sa xu ris xel mZRva ne lis da niS vnis uf le ba mo si le ba gax da sa qar Tve-
los-pre mi er mi nis tris er Tpi rov nu li uf le ba mo si le ba,36 gan sax ve be biT cvli le bam-
de moq me di nor me bi sa, ro mel Ta mi xed vi Tac, xel mZRva nels erov nu li ban kis sab Wos 
war dgi ne biT Ta nam de bo ba ze niS nav da 4 wlis va diT da Ta nam de bo bi dan aTa vi suf-
leb da sa qar Tve los pre zi den ti.37 cvli le be bi sam sa xu ris da fi nan se bis sa kiT xeb sac 
Se e xo. moq me di nor me biT sam sa xu ris da fi nan se bis wya ros war mo ad gens sa qar Tve los 
fi nan sTa sa mi nis tro, ro me lic Se sa ba mis da fi nan se bas sa xel mwi fo bi u je ti dan gas-
cems,38 ma Sin, ro de sac cvli le be bam de moq me di ka non mdeb lo bis mi xedvT, da fi nan se-
bis wya ros erov nu li ban ki war mo ad gen da.39 sam sa xu ri arsebuli normebis mixedviT 
an ga riS val de bu lia sa qar Tve los mTav ro bis wi na Se,40 ro mel sac sam sa xu ris uf ro sis 
war dgi ne bis sa fuZ vel ze, samsaxuris debulebaSi dad ge ni le biT Se aqvs cvli le be bi 
da da ma te be bi.41 

5. reformis Seusabamoba finansuri qmedebis specialuri jgufis  
FATF-is # 29-e rekoemendaciasTan 

fi nan su ri mo ni to rin gis samsaxuris xelmZRvanelis daniSvnis maregulirebeli 
normebis cvlilebebi sam sa xu ris av to no mi u ro bis xarisxis Semcirebas iw vevs.42 sa-

34 FATF (2012), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and 
Proliferation, 2015, 94 – 95. 

35 „uka no no Se mo sav lis le ga li za ci is aR kve Tis xel Sew yo bis Se sa xeb sa qar Tve los ka non Si cvli le-
bis Se ta nis Ta o ba ze“ ka no nis me-2 mux li.

36 „sa ja ro sa mar Tlis iu ri di u li pi ris sa qar Tve los fi nan su ri mo ni to rin gis sam sa xu ris 
de bu le bis“ me-4 mux lis me-3 na wi li.

37 „sa ja ro sa mar Tlis iu ri di u li pi ris - sa qar Tve los fi nan su ri mo ni to rin gis sam sa xu-
ris de bu le bis dam tki ce bis Se sa xeb“ sa qar Tve los pre zi den tis N 859 brZa ne bu le bis 
me-4 mux lis na wi li 1.

38 „uka no no Se mo sav lis le ga li za ci is aR kve Tis xel Sew yo bis Se sa xeb“ sa qar Tve los ka no nis 2003. me-
102 mux lis me-4 na wi li.

39 „sa ja ro sa mar Tlis iu ri di u li pi ris - sa qar Tve los fi nan su ri mo ni to rin gis sam sa xu ris de bu le-
bis dam tki ce bis Se sa xeb“ sa qar Tve los pre zi den tis #859 brZa ne bu le bis me-5 mux li.

40 „uka no no Se mo sav lis le ga li za ci is aR kve Tis xel Sew yo bis Se sa xeb“ sa qar Tve los ka no nis 15 mux li; 
„sa ja ro sa mar Tlis iu ri di u li pi ris sa qar Tve los fi nan su ri mo ni to rin gis sam sa xu ris deb le-
bis“ me-7 mux li.

41 „sa ja ro sa mar Tlis iu ri di u li pi ris sa qar Tve los fi nan su ri mo ni to rin gis sam sa xu ris de bu le-
bis“ me-9 mux li.

42 < http://www.transparency.ge/node/3998 > [21.03.2016].
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er Ta So ri so sa va lu to fon dis43 an ga ri Seb Si xaz gas mu lia, rom sa ka non mdeb lo ba za, 
ro me lic gan saz Rvravs sam sa xu ris xel mZRva ne lis da niS vnis pro ce du rebs, pirda-
pir kavSirSia sam sa xu ris struq tu ru li da mo u ki deb lo bis xarisxTan.44 ar se bu li 
nor me bi, ar Se iZ le ba miC ne ul iq nes ro gorc av to no mi u ro bis uz run vel yo fis sa-
Su a le ba, rad gan fi nan su ri mo ni to rin gis sam sa xu ris xel mZRva ne lis da niS vnis uf-
le ba mo si le ba zed me tad cen tra li ze bu lia da moq ce u lia mxo lod aR mas ru le be li 
xe li suf le bis uf le ba mo si le beb Si.45 es, Ta vis mxriv, FATF-is #29 re ko men da ci as-
Tan Se u sa ba mo mdgo ma re o bas qmnis, rad gan re ko men da cia gan saz Rvravs sa xel mwi fo-
Ta val de bu le bas, uz run vel yon mTav ro bi sa da po li ti u ku ri Za le bis gav le ni sa gan 
sam sa xu ris da mo u ki deb lo ba.46 momqedi normebi sam sa xur ze po li ti ku ri Za le bis gav-
le nis saf rTxes zrdis ga mom di na re iqi dan, rom aR mas ru le be li xe li suf le ba da 
ker Zod mTav ro ba ar Cev neb Si ga mar jve bu li po li ti ku ri Za le biT kom pleq tde ba,47 
xo lo mTav ro bis me Ta u ri pre mi er-mi nis tri,48 Ta vis mxriv, er Tpi rov nu lad iRebs 
sam sa xu ris xel mZRva ne lis da niS vnis Ta o ba ze ga daw yve ti le bas. cvli le be bam de ar-
sebuli re gu la cia #29 re ko men da ci as Tan Se sa ba mi so bis kuT xiT uf ro srul yo fi li 
iyo, rad gan iT va lis wi neb da erov nu li ban kis sab Wos Ta na mo na wi le o bas.49 saqarTve-
los ka non mdeb lo biT gan mtki ce bu lia erov nu li ban kis sab Wos wev ris da mo u ki deb-
lo bis mya ri ga ran ti e bi,50 vinaidan sab Wos wev ris ga da ye ne ba Se saZ le be lia mxo lod 
sa qar Tve los kon sti tu ci iT gan saz Rvrul Sem Txve veb Si, im piC men ti saT vis dad ge ni-
li we siT da pro ce du riT.51 am sa Ta na ve, erov nu li ban ki, sa qar Tve los kon sti tu ci-
is mi xed viT, war mo ad gens sa mi ve sa xe li suf le bo Stos gan da mo u ki de bel or ga nos.52 
Se sa ba mi sad, er Ti mxriv, ban kis, xo lo, me o re mxriv, sab Wos wev rTa da mo u ki deb lo ba 
po li ti ku ri Tu sam Tav ro bo gav le ne bi sa gan, fi nan su ri mo ni to rin gis sam sa xu ris 
xel mZRva ne lis da niS vnis pro ce du rebs da sam sa xu ris fun qci o ni re bas po li ti ku ri 
wne xi sa gan aTa vi suf lebs. 

amasTanave, samsaxuris avtonomiurobis TvalsazrisiT aR sa niS na via FATF-is 
N#29 re ko men da ci is gan mar te bi Ti ba ra Ti, ro me lic cal sa xad gan saz Rvravs sa-
xel mwi fo Ta val de bu le bas, sam sa xu re bi ma te ri a lur-teq ni ku ri re sur se biT im-
gva rad uz run vel yon, rom ma Ti fun qci o na lu ri da mo u ki deb lo bis xa ris xi ar 
daq ve iT des da mTav ro bis mxri dan saq mi a no ba Si arap ro por ci u li Carevis Sesa-

43 The International Monetary Fund (IMF) - sa er Ta So ri so sa va lu to fon di - sa er Ta So ri so or ga ni za-
cia, ro me lic Sed ge ba 188 wev ri qvey ni sa gan. or ga ni za ci is mi za nia, xe li Se uw yos sa er Ta So ri so 
Ta nam Srom lo bas sa va lu to sa kiT xeb Si, uz run vel yos sa er Ta So ri so fi nan su ri sta bi lu ro ba da 
sa er Ta So ri so vaW ro bis ga mar ti ve ba, xe li Se uw yos da saq me ba sa da mdgrad eko no mi kur gan vi Ta re-
bas, Se am ci ros si Ra ri bis zRva ri msof li os mas Sta biT. ix: < http://www.imf.org/external/about.htm > 
[21.03.2016].

44 Financial Intelligence Units : an overview -- Washington, D.C. : International Monetary Fund, Legal Dept., 
Monetary and Financial Systems Dept. : World Bank, Financial Market Integrity Div., 2004, 24.

45 „sa ja ro sa mar Tlis iu ri di u li pi ris - sa qar Tve los fi nan su ri mo ni to rin gis sam sa xu ris de bu le-
bis“ me-4 mux lis na wi li 1.

46 <http://www.fatf-gafi.org/about/ > [22.03.2016].
47 sa qar Tve los kon sti tu ci is me-80 mux li, sa qar Tve los sa par la men to uw ye ba ni #31-33, 1995.
48 sa qar Tve los pre mi er-mi nis tri aris sa qar Tve los mTav ro bis me Ta u ri. ix. sa qar Tev los kon sti-

tu ci is 79-e mux li.
49 „sa ja ro sa mar Tlis iu ri di u li pi ris - sa qar Tve los fi nan su ri mo ni to rin gis sam sa xu ris de bu-

le bis dam tki ce bis Se sa xeb“ sa qar Tve los pre zi den tis brZa ne bu le ba N 859, brZa ne bu le bis me-4 
mux lis na wi li 1.

50 sa qar Tve los ka no nis „erov nu li ban kis Se sa xeb“ me-7 mux lis me-5 na wi li.
51 sa qar Tve los kon sti tu ci is 64-e mux li, sa qar Tve los sa par la men to uw ye ba ni #31-33, 1995 
52 sa qar Tve los kon sti tu ci is 94-e mux lis me-4 pun qti, sa qar Tve los sa par la men to uw ye ba ni #31-

33, 1995 
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Zlebloba maqsimalurad gamoiricxos.53 re ko men da ci a Si mi Ti Te bu lia, rom au-
ci le be lia sam sa xurs ga aC ndes sa Wi ro re sur se bis mo po ve bis Se saZ lob lo ba ise, 
rom ar qondes sa xel mwi fo or ga no e bis, po li ti ku ri Za le bis an me war me su bi eq-
te bis mxri dan ra i me ze gav le nas adgili, sxva sit yve biT rom vTqvaT, ope ra ti u li 
da mo u ki deb lo bi saT vis au ci le be lia sam sa xu ri fi nan su ri kuT xiT iyos da mo u-
ki de be li.54 moq me di re gu la ci e biT sam sa xu ris fun qci o ni re bi saT vis sa Wi ro xar-
je bi sa xel mwi fo bi u je ti dan ga i ce ma fi nan sTa sa mi nis tros mi er,55 rac zrdis 
sam sa xu ris mTav ro ba ze da mo ki de bu le bas da aZ li e rebs po li ti ku ri su bi eq te-
bis ze gav le nas mis saqmianobaze. am ar gu men tis das tu ria fi nan su ri qmedebis 
specialuri jgu fis mi er nor ve gi is Se fa se bi sas ga moT qmu li mo saz re ba, rom lis 
mi xed vi Tac, fi nan su ri mo ni to rin gis sam sa xu ris ope ra ti ul da mo u ki deb lo bas 
kiT xvis niS nis qveS aye neb da is faq ti, rom da fi nan se ba sa xel mwi fo bi u je ti dan 
ga i ce mo da da sam sa xu rs ar hqon da damoukidebeli fi nan su ri re sur si.56 aseve 
yuradsaRebia belgiis finansuri monitoringis samsaxurTan mimarTebiT FATF-is 
angariSebSi aRniSnuli mosazreba, sadac aRiniSna, rom samsaxuris operatiuli 
damoukideblobis maRal xarisxs ganapirobebda is faqti, rom igi ar finansde-
boda centraluri saxelmwifo biujetidan.57 cvli le be bam de moq me di nor me biT 
sam sa xurs uf le ba-mo va le o bis gan xor ci e le bi saT vis sa Wi ro yve la re sur siT uz-
run vel yof da erov nu li ban ki. kerZod, erov nu li ban kis sab Wo, sam sa xu ris uf ro-
sis war dgi ne biT am tki ceb da sam sa xu ris bi u jets,58 xolo dResdReobiT moq me di 
nor me biT samsaxuris biujetis damtkiceba xdeba saqarTvelos mTavrobis mier.59 
pir vel Sem Txve va Si da fi nan se bis wya ro sa mi ve sa xe li suf le bo Sto sa da, Se sa-
ba mi sad, po li ti ku ri gav le ne bi sa gan kon sti tu ci u rad da mo u ki de be li or ga noa 
ma Sin, ro de sac ar se bu li ka non mdeb lo biT sam sa xu ris fi nan si re bas ax dens mTav-
ro ba, ro me lic ar Cev neb Si sa u ke Te so Se de gis mqo ne sa ar Cev no su bi eq tis,60 po li-
ti ku ri par ti is ri ge bi dan for mir de ba.61 aqe dan ga mom di na re, erov nul ban kTan 
sam sa xu ris fun qci o ni re ba da mo u ki deb lo bis uzrunvelyofis ukeTes da FATF-is 
29 re ko men da ci as Tan Sesabamis mowyobad unda iqnes miCneuli, risi Tqmac arse-
biTad rTulia moqmed normebze.

53 FATF (2012), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & 
Proliferation, updated October 2015, FATF, Paris, France, 91. ix < www.fatf-gafi.org/recommendations.
html >.

54 iq ve, 93. 
55 „uka no no Se mo sav lis le ga li za ci is aR kve Tis xel Sew yo bis Se sa xeb“ sa qar Tve los ka no nis me-102 

mux lis me-4 pun qti. 
56 FATF (2014), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Norway, Fourth Round 

Mutual Evaluation Report, FATF, 2014, 141. ix. < www.fatf-gafi.org/topics/mutualevaluations/documents/mer-
norway-2014.html >.

57 iq ve, 154. 
58 sa qar Tve los pre zi den tis N 859, „sa ja ro sa mar Tlis iu ri di u li pi ris sa qar Tve los fi nan su ri mo-

ni to rin gis sam sa xu ris de bu le bis dam tki ce bis Se sa xeb“ brZa ne bu le bis me-6 mux lis na wi li 1. 
59 „sa ja ro sa mar Tlis iu ri di u li pi ris sa qar Tve los fi nan su ri mo ni to rin gis sam sa xu ris de bu le-

bis“ me-5 mux lis na wi li 1. 
60 „sa qar Tve los sa ar Cev no ko deq sis“ me-2 mux lis „r“ pun qti gan saz Rvravs sa ar Cev no su bi eq te bis 

Ca mo naT vals, ese ni ari an: „Se sa ba mi si sa ar Cev no ko mi si is mi er re gis tri re bu li par tia, sa ar Cev no 
blo ki an amom rCe vel Ta sa i ni ci a ti vo jgu fi, sa ja ro xe li suf le bis war mo mad gen lo bi Ti or ga nos 
wev ro bis an sa ja ro xe li suf le bis Ta nam de bo bis kan di da ti. 

61 sa qar Tve los kon sti tu cis me-80 mux li, sa qar Tve los sa par la men to uw ye ba ni #31-33, 1995 
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 daskvna

saqarTvelos finansuri monitoringis samsaxuris funqcionirebis maregulire-
bel normebTan da kav Si re bu li prob le mebis ga daW ris au ci leb lo ba, saqarTvelosa 
da evrokavSirs Soris arsebulma asocirebis SeTanxmebam ga na pi ro ba, ro mel mac gar-
kve viT gan saz Rvra sa qar Tve los val de bu le ba FATF-is stan dar te bis erov nul do-
ne ze im ple men ta ci as Tan da kav Si rebT. sakanonmdblo organos mier ganxorcielebu-
li cvlilebebi, romlis Sedegadac saqarTvelos finansuri monitoringis samsaxuri 
aRmasrulebeli xelisuflebis daqvemdebarebaSi gadavida, saTanadod ar pasuxobs 
zemoTxsenebul valdebulebas, radgan samsaxuris funqcionaluri damoukidebelo-
ba cvlilebebis Sedegad kiTxvis niSnis qveS dgeba, rac Tavis mxriv SeusabamobaSi 
modis FATF-is #29 re ko men da ci as Tan. 

kerZod, saqarTvelos finansuri monitoringis samsaxuris damoukideblobis 
SezRudvas, misi finansirebisa da xelmZRvanelis daniSvnis uflebamosilebebis, sa-
qarTvelos mTavrobisaTvis gadacema ganapirobebs. am mosazrebis dasturad, naS-
romSi moSveliebul iqna belgiis finansuri monitoringis samsaxurTan dakavSirebiT 
gamoqveynebuli FATF–is angariSi, romelic cxadyofs, rom centraluri saxelmwi-
fo biujetidan samsaxuris dafinanseba, funqcionaluri damoukideblobis xarisxs 
amcirebs. aseve naSromSi aqcenti gakeTda argumentebze romlebic adasturebs, rom 
xelmZRvanelis daniSvnis maregulirebeli, moqmedi kanonmdebloba, aZlierebs sam-
saxurze aRmasrulebeli xelisuflebis da politikuri Zalebis zegavlenas.

aRniSnuli problemis gadaWris mizniT gan xi luli iq na sa qar Tve los fi nan su ri 
mo ni to rin gis sam sa xu ris erov nu li ban kis Se mad gen lo ba Si dab ru ne bis mi zan Se wo-
ni lo bis sakiTxi. vinaidan erov nu li ban ki sa xe li suf le bo Sto e bi sa gan kon sti tu-
ci u rad da mo u ki de be li or ga noa savaraudoa, rom am ukanasknelis SemadgenlobaSi 
samsaxuris moqcevis Sem Txve va Si politikuri da saxelisuflebo Zalebis zegavlena 
arsebiTad Semcirdeba rac gazrdis mis funqcionalur damoukideblobas. 

Se sa ba mi sad, das kvnis sa xiT Se iZ le ba iT qvas, rom fi nan su ri mo nit ron gis sam sa-
xu ris ope ra ti u li da mo u ki deb lo bi s miznebisaTvis au ci le be lia, rom sa qar Tve los 
fi nan su ri mo ni to rin gis sam sa xu ri dab run des erov nu li ban kis Se mad gen lo ba Si, 
rac fi nan su ri qme de bis spe ci a lu ri jgu fis re ko men da ci eb sa da ev ro pul praq-
ti kas Tan sa qar Tve lo Si moq me di ka non mdeb lo bis har mo ni za ci is kuT xiT win ga dad-
gmul na bi jad iq ne ba miC ne u li.
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ერთი კაზუსი  
ევროპულ ადმინისტრაციულ სამართალში

I. შესავალი

ვიდრე ევროპულ ადმინისტრაციულ სამართალში კაზუსის ამოხსნაზე გადავალთ, მანამ-
დე მოკლედ ამ დარგის შესახებ: 

ევროპული ადმინისტრაციული სამართლის, როგორც სამართლის დამოუკიდებელი 
დარგის წარმოშობა იწყება მე-20 საუკუნის 90-იანი წლებიდან. სამართლის დამოუკიდე-
ბელ დარგად ევროპული ადმინისტრაციული სამართლის დამკვიდრება დაკავშირებუ-
ლია რამდენიმე მეცნიერის სახელთან, ესენია: Jürgen Schwarze (ნაშრომის სახელწოდე-
ბა – Europäisches Verwaltungsrecht (1988) /European Administrative Law (1992), Droit 
Administratif Européen“ (1994) და Michael Schweitzer (Europäisches Verwaltungsrecht 
(1991)). Schwarze-ს ნაშრომი არის განსაკუთრებით აღსანიშნავი, ვინაიდან ეს იყო პირ-
ველი მცდელობა ევროპული ადმინისტრაციული სამართლის ზღვა მასალა მოქცეულიყო 
ერთგვარ სისტემურ კავშირში. აღნიშნული ნაშრომის შემდეგ, გამოიცა მრავალი ნაშრომი 
ევროპული ადმინისტრაციული სამართლის შესახებ.2 

დღეის მდგომარეობით, ევროპული ადმინისტრაციული სამართალი შეიძლება დავახასი-
ათოთ გერმანელი ადმინისტრაციული სამართლის მეცნიერი, ოტო მაიერის ფრაზით, რომე-
ლიც მან გერმანულ ადმინისტრაციულ სამართალთან მიმართებაში ჯერ კიდევ 1924 წელს 
თქვა: „საჭიროა მისი მთლიანი შინაარსის სისტემური მოწესრიგება.“3

II. კაზუსი ევროპულ ადმინისტრაციულ სამართალში

ევროპის კავშირის ერთ-ერთმა წევრმა სახელმწიფომ ფინანსური დახმარება გამოუყო 
თავის ტერიტორიაზე დაფუძნებულ საწარმოს, ვინაიდან ბოლო პერიოდის განმავლობაში 
საწარმო ფინანსურ სიძნელეებს განიცდიდა. 

მიუხედავად ვალდებულებისა, სახელმწიფომ აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია არ მი-
აწოდა ევროპის კავშირის კომისიას. მას შეტყობინების ვალდებულება მხედველობიდან გა-
მორჩა. კომისიამ აღნიშნული ფაქტის შესახებ მხოლოდ რამდენიმე თვის გასვლის შემდეგ 
შეიტყო, მას შემდეგ, რაც კავშირის წევრ სხვა სახელმწიფოებში საწარმოებმა პროტესტი 
გამოთქვეს აღნიშნული ფაქტის გამო. წევრი სახელმწიფოს მიერ საწარმოსთვის გამოყოფი-
ლი ფინანსური დახმარების შედეგად ისინი არათანაბარ კონკურენციაში აღმოჩნდნენ. ამავ-
დროულად, საწარმომ სახელმწიფოსგან მიღებული თანხები გახარჯა საჭირო ღონისძიებე-
ბის განხორციელებისთვის, ვინაიდან ის დარწმუნებული იყო სახელმწიფოს მიერ მიღებული 
გადაწყვეტილების კანონიერებაში. 

1 LL.M. Universität Bremen.
2 Danwitz, Th. von – Europäisches Verwaltungsrecht, Springer, Berlin, Heidelberg, 2008, გვ, 1.
3 Danwitz, Th. von – Europäisches Verwaltungsrecht, Springer, Berlin, Heidelberg, 2008 გვ. 3.
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კომისიამ დაადგინა, რომ სახელმწიფოს მიერ ფინანსური დახმარება, ამ კონკრეტულ 
შემთხვევაში, იყო დაუშვებელი. მან სახელმწიფოს მოსთხოვა, დაებრუნებინა საწარმოსთ-
ვის გაწეული ფინანსური დახმარება. კომისიამ აღნიშნა, რომ წევრი სახელმწიფო არ იყო 
უფლებამოსილი დაეფინანსებინა საწარმო მანამ, სანამ კომისია არ შეამოწმებდა ამ გადაწყ-
ვეტილების მართლზომიერებასა და საჭიროებას. სახელმწიფოს მხოლოდ აღნიშნულის შემ-
დეგ შეეძლო ფინანსური დახმარების გაწევა. 

მიუხედავად კომისიის გადაწყვეტილებისა, წევრი სახელმწიფოს სამინისტრომ არ გა-
აუქმა აღმჭურველი ადმინისტრაციული აქტი და არ მოითხოვა თანხის უკან დაბრუნება. 
სამინისტრო დაეყრდნო ეროვნული კანონმდებლობის ნორმას, რომლის მიხედვითაც კანონ-
საწინააღმდეგო აქტი, არ შეიძლება ცნობილ იქნეს ბათილად, თუ დაინტერესებულ პირს ამ 
აქტის მიმართ აქვს კანონიერი ნდობის უფლება. ამასთან, კანონიერი ნდობა არსებობს, თუ 
პირმა განახორციელა იურიდიული მნიშვნელობის ქმედება – საწარმომ გამოიყენა სახელმ-
წიფოს მიერ გამოყოფილი თანხები. სამინისტროს მოსაზრებით, კანონიერი ნდობის პრინ-
ციპი, რომელიც სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპიდან გამომდინარეობს მოქმედებს 
ასევე ევროპის კავშირის ფარგლებშიც. 

კომისიას მიიჩნია, რომ წევრი სახელმწიფო, სამინისტროს მეშვეობით, ვინაიდან ის არ ას-
რულებს ევროპის კავშირის მოთხოვნებს, არღვევს ევროპის სამართალს. კომისიამ მიმართა 
ევროპის სასამართლოს წევრი სახელმწიფოს წინააღმდეგ. 

დაადგინეთ, აქვს თუ არა სარჩელს წარმატების პერსპექტივა.

III. კაზუსის ამოხსნა

სარჩელს აქვს წარმატების პერსპექტივა, თუ ის დასაშვები და დასაბუთებულია. 

1. სარჩელის დასაშვებობა

სარჩელი შესაძლოა იყოს დასაშვები. ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს სარჩელის ისეთ სახეს-
თან, რომელიც შეიძლება წარდგენილ იქნას კომისიის მიერ წევრის სახელმწიფოს წინააღმ-
დეგ, თუ სახელმწიფო არღვევს ევროპის სამართლის მოთხოვნებს. იმისთვის, რომ სარჩელი 
იყოს დასაშვები, აუცილებელია შემდეგი მოთხოვნების დაკმაყოფილება:

1.1 ევროპის სასამართლოს უფლებამოსილება

ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლოს უფლებამოსილება სახეზეა. სასამართლოს 
ამ სახის დავის განხილვის უფლებამოსილება მინიჭებული აქვს ევროპული კავშირის ფუნქ-
ციონირების შესახებ ხელშეკრულების 258-ე მუხლის საფუძველზე. 

1.2 პროცესში მონაწილეობის უფლებამოსილება

სასამართლო პროცესში მხარედ შეიძლება გამოვიდეს ევროპის კომისია და წევრი სახელ-
მწიფო. ეს მოთხოვნა, კაზუსის მიხედვით, შესრულებულია. 

1.3 სასამართლომდელი პროცედურის დადგენილი წესით წარმართვა

სარჩელის ეს სახე დასაშვებია, თუ ევროპული კავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელ-
შეკრულების 258-ე მუხლში აღნიშნული წინასწარი პროცედურა განხორციელდა. ეს კაზუ-
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სის ფაქტობრივი გარემოებებიდან სახეზეა. წინარე პროცედურა უნდა იყოს უშედეგო. ეს 
ნიშნავს, რომ წევრი სახელმწიფო ნაწილობრივ ან სრულად არ ითვალისწინებს კომისიის 
მიმართვას და მოსაზრებას. 

1.4 დასაშვები სადავო საგანი

სარჩელი დასაშვებია, თუ სარჩელის საფუძველი სახელმწიფოს მიერ ხელშეკრულებიდან 
გამომდინარე ვალდებულების დარღვევაა (ევროპული კავშირის ფუნქციონირების შესახებ 
ხელშეკრულების 258-ე მუხლი). ეს გულისხმობს ყველა სახის დარღვევას პირველადი და მე-
ორადი სამართლის წყაროებიდან. კაზუსის შემთხვევაში, კომისია ასაბუთებს, რომ სახელმ-
წიფომ დაარღვია ვალდებულება, რომლის მიხედვითაც მან არ მოითხოვა გაწეული დახმა-
რების დაბრუნება. შესაბამისად, სათანადო სადავო საგანი სახეზეა. 

1.5 სასარჩელო უფლებამოსილება და სამართლებრივი დაცვის აუცილებლობა

კომისია დარწმუნებულია მის მიერ განხორციელებული ქმედებებით წევრი სახელმწიფოს 
მიერ ევროპის სამართლის დარღვევაში. ამასთან, მან მიმართა ყველა საჭირო ღონისძიებას, 
თუმცა, საქმე ამ ღონისძიებების გამოყენებით, ვერ იქნა გადაწყვეტილი. შესაბამისად, არ-
სებობს სასამართლოსათვის მიმართვის აუცილებლობა. 

შუალედური დასკვნა: სარჩელი დასაშვებია. 

2. სარჩელის დასაბუთებულობა

სარჩელი დასაბუთებულია იმ შემთხვევაში, თუ წევრი სახელმწიფო ხელშეკრულებიდან 
წარმოშობილ ვალდებულებას არღვევს. 

ეს ვალდებულება გამომდინარეობს ევროპული კავშირის ფუნქციონირების შესახებ 
ხელშეკრულების 108-ე მუხლიდან. კერძოდ, წევრი სახელმწიფო ვალდებულია საწარმოს 
მოსთხოვოს ფინანსური დახმარების დაბრუნება, თუ ამ ვალდებულებას წევრ სახელმწიფოს 
დააკისრებს კომისია ფინანსური დახმარების უკანონო ხასიათის გამო. ჩვენს შემთხვევაში, 
მიუხედავად კომისიის გადაწყვეტილებისა, წევრი სახელმწიფოს სამინისტრომ არ განახორ-
ციელა შესაბამისი ღონისძიება. 

თუმცა, ისმის კითხვა, ხომ არ იყო გამორიცხული ფინანსური სახსრების დაბრუნების 
მოთხოვნა კანონიერი ნდობის პრინციპიდან გამომდინარე? 

2.1 წევრი სახელმწიფოს პრინციპული ვალდებულება,  
დაემორჩილოს კომისიის გადაწყვეტილებას და მოითხოვოს უკანონოდ გაწეული 
ფინანსური დახმარების დაბრუნება

წევრი სახელმწიფოები, ზოგადად, ვალდებულნი არიან შეასრულონ კომისიის მოთ-
ხოვნა უკანონოდ გაწეული ფინანსური დახმარების დაბრუნების შესახებ. ეს გამომდი-
ნარეობს ე.წ. „ლოიალური თანამშრომლობის“ პრინციპიდან (ევროპის კავშირის შესახებ 
ხელშეკრულების მე-4.3 მუხლი, ევროპის კავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკ-
რულების 108-ე მუხლი). წევრ სახელმწიფოს ეკრძალება დახმარება გაუწიოს საწარ-
მოს, თუ კომისია არ გამოთქვამს შესაბამის თანხმობას. თუ წევრი სახელმწიფოს მიერ 
გაწეული დახმარება უკანონო აღმოჩნდება, კომისია უფლებამოსილია გამოითხოვოს 
სახელმწიფოს მიერ გადახდილი თანხები, სახელმწიფოს დააკისროს გაწეული ფინანსუ-
რი სახრების დაბრუნების ვალდებულება. ეს კომისიის არამხოლოდ უფლებამოსილება, 
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არამედ ვალდებულებაც კია. წევრი სახელმწიფოების ადმინისტრაციული ორგანოების 
უფლებამოსილებანი შემოიფარგლება კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების აღ-
სრულებით. ადმინისტრაციულ ორგანოებს, მიუხედავად ეროვნული კანონმდებლობის 
რეგულირებებისა, არ აქვთ დისკრეციული უფლებამოსილება. თუ არსებობს თანხების 
უკან დაბრუნების მოთხოვნის უკანონობის ეჭვი, მაშინ სახელმწიფომ უნდა მიმართოს 
ევროპის სასამართლოს და მოითხოვოს კომისიის გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა. 
ჩვენს შემთხვევაში, ეს არ მომხდარა. რაც შეეხება ფინანსური დახმარების უკანონობას, 
ეს სახეზეა. ვინაიდან წევრი სახელმწიფოს მიერ თავისი საწარმოსთვის გაწეული დახ-
მარების შედეგად, სხვა სახელმწიფოებში არსებული საწარმოები არათანაბარ კონკუ-
რენტულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. ამით მოხდა ევროპის კავშირში კონკურენციის 
ნორმების დარღვევა. წევრ სახელმწიფოებს შორის სამართლიან ვაჭრობას შეექმნა საფ-
რთხე. ეს კი არ შეესაბამება ევროპის კავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულე-
ბის 107-ე მუხლს. 

2.2 ფინანსური დახმარების დაბრუნების მოთხოვნის გამორიცხვა  
კანონიერი ნდობის პრინციპის საფუძველზე

საწარმოსთვის გაწეული ფინანსური დახმარების დაბრუნების მოთხოვნა შეიძლება 
ნიშნავდეს მისი საქმიანობისთვის არსებითად ხელის შეშლას. ეს მოთხოვნა საწარმოს-
თვის მნიშვნელოვანი ზიანის მომტანი იქნება. ამ დროს შეიძლება გამოყენებულ იქნას 
ეროვნული კანონმდებლობით დადგენილი ნორმა, რომლის მიხედვითაც, მიუხედავად გა-
დაწყვეტილების უკანონობისა, არსებობს საწარმოს კანონიერი ნდობა ადმინისტრაცი-
ული ორგანოს გადაწყვეტილების მიმართ და ამიტომ დაუშვებელია თანხების მოთხოვნა. 
როგორც წესი, ეს უფლება ექვემდებარება დაცვას. კანონიერი ნდობის უფლება სამართ-
ლებრივი სახელმწიფოს ელემენტარული პრინციპია და ეს პრინციპი მოქმედებს ევრო-
კავშირის წევრ ყველა სახელმწიფოში. ამასთან, ევროპის კავშირის შესახებ ხელშეკრუ-
ლების მე-2 მუხლიდან გამომდინარე, ეს პრინციპი მოქმედებს ევროპის სამართალშიც, 
როგორც საყოველთაო პრინციპი. 

ამასთან, კანონიერი ნდობის პრინციპი ჩვენი კაზუსის შემთხვევაში უპირისპირდება 
სამართლის ფაქტობრივი გამოყენებისა და აღსრულების პრინციპს, რომელის სამარ-
თლებრივი სახელმწიფოს ცენტრალური, უმნიშვნელოვანესი ელემენტია. შეფასებულ 
უნდა იქნას ამ ორი პრინციპის ურთიერთმიმართება. ევროპის კავშირის წევრ ზოგიერთ 
სახელმწიფოში კანონიერი ნდობის პრინციპი უფრო მეტად ხაზგასმულია, ვიდრე კანონის 
გამოყენებისა და აღსრულების პრინციპი, სხვაგან კი პირიქით. თანხების დაბრუნების 
მოთხოვნა კი უკავშირდება ევროპის სამართლის აღსრულებას და ევროპის კავშირიში 
თავისუფალი კონკურენციის პრინციპის, ასევე ევროპის სამართლის ერთმნიშვნელოვ-
ნად გამოყენების პრინციპს. ამდენად, არსებითია არა მხოლოდ იმის შეფასება, თუ რა 
პრინციპები არის მოცემული წევრი სახელმწიფოს სამართალში, არამედ აგრეთვე ევ-
როპის ადმინისტრაციულ სამართალში არსებული პრინციპებიც – ევროპის სამართლის 
ეფექტური აღსრულების პრინციპი. 

კაზუსის მიხედვით, სახელმწიფომ არ შეასრულა ვალდებულება და თავისი განზ-
რახვის შესახებ არ შეატყობინა ევროპის კომისიას. შეტყობინების გარეშე კომისიას 
არ ჰქონდა შესაძლებლობა ემსჯელა ფინანსური დახმარების გაწევის მიზანშეწონი-
ლობაზე. თუმცა, არსებობს ვარაუდი იმისა, რომ საწარმოს შეეძლო მოეთხოვა სამი-
ნისტროსთვის მისი განზრახვა შეეტყობინებინა კომისიისთვის ან თუ სამინისტრო ამ 
ვალდებულებას არ შეასრულებდა, საწარმოსაც ჰქონდა შესაძლებლობა ინფორმაცია 
მიეწოდებინა კომისიისთვის. საწარმომ მიიღო თანხა და გამოიყენა სამეწარმეო მიზ-
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ნებისთვის, მას არ შეიძლება ჰქონდეს კანონიერი ნდობა გადაწყვეტილების მიმართ, 
ვინაიდან სახელმწიფოების მიერ საწარმოებისთვის ფინანსური დახმარების გაწევა 
მკაცრად კონტროლდება ხელშეკრულების 108-ე მუხლის საფუძველზე. ფინანსური 
დახმარების მიმღებ საწარმოს უნდა სცოდნოდა ამ რეგულირების შესახებ. მას უნდა 
ევარაუდა, რომ დახმარება კანონიერი იმ შემთხვევაში იქნებოდა, თუ ამაზე ევროპის 
კომისია გამოხატავდა თანხმობას. 

შესაბამისად, დაუშვებელია ფინანსური დახმარების დაბრუნების მოთხოვნაზე უარის 
თქმა საწარმოს კანონიერი ნდობის უფლებაზე დაყრდნობით, რომელიც ისედაც გამორ-
ციხულია ფაქტობრივი გარემოებებიდან გამომდინარე. 

წევრმა სახელმწიფომ დაარღვია ევროპის სამართლის მოთხოვნები. 

შესაბამისად, სარჩელი დასაბუთებულია. 

3. დასკვნა 

ევროპის კომისიის სარჩელს წევრი სახელმწიფოს წინააღმდეგ აქვს წარმატების პერსპექტივა.4 

4 კაზუსი და კაზუსის ამოხსნა შედგენილია შემდეგი საქმის საფუძველზე: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:61995CJ0024:DE:PDF
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შორ მანძილზე2 დადებული ხელშეკრულებისას 
ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება 

ევროკავშირის 97/7 დირექტივის3 მიხედვით

1. შესავალი

სხვადასხვა სფეროში ეკონომიკური აქტივობის ზრდასთან და გლობალური სამომხმა-
რებლო ბაზრების დაახლოებასთან ერთად იზრდება ელექტრონული საშუალებებით შორ 
მანძილზე დადებული ხელშეკრულებების რაოდენობა. ამდენად, დღის წესრიგში დგება აღ-
ნიშნული პროცესის სამართლებრივი რეგულირების ჩარჩოებში მოქცევა, რაც დასტურდება 
საერთაშორისო და ნაციონალური სპეციალური კანონმდებლობის შემუშავებისა და განვი-
თარების ტენდენციით. ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირების შემდეგ 
საქათველო ახალი გამოწვევების წინაშე დადგა. ევროკავშირთან ეკონომიკური ინტეგრა-
ციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობაა, მათ შორის 
ელექტრონულიც, რომლის განვითარების სწრაფ ტემპს ბოლო წლების სტატისტიკა ცხად-
ყოფს. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით საქართველომ აიღო ვალდებულება 
ევროკავშირის მიერ მიღებული შორ მანძილზე დადებული ხელშეკრულების შესახებ 97/7 
დირექტივის იმპლემენტაციისა: „1997 წლის 20 მაისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს დი-
რექტივა 97/7/EC მომხმარებელთა დაცვის შესახებ დისტანციურ კონტრაქტებთან მიმარ-
თებით. ვადა: ამ დირექტივის დებულებები უნდა შესრულდეს წინამდებარე შეთანხმების ძა-
ლაში შესვლიდან ხუთი წლის ვადაში.“4 უნდა აღინიშნოს, რომ 97/7 დირექტივის შემდეგ შორ 
მანძილზე დადებული ხელშეკრულების შესახებ ნორმები უფრო დაიხვეწა და გაერთიანდა 
ახალ დირექტივაში5, რომელიც წარმოადგენს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სფერო-
ში ევროკავშირის უახლეს დირექტივას, რომლის მიღებაც ვფიქრობ უპრიანი იქნებოდა სა-
ქართველოსთვისაც. თუმცა, 97/7 დირექტივის იმპლემენტაციას ევროკავშირის სხვადასხვა 
წევრ სახელმწიფოში განსხვავებული დატვირთვის მატარებელი იყო და ხშირ შემთხვევაში, 
წარმოადგენდა არსებული საკანონმდებლო რეგლამენტაციის დახვეწის ხელშემწყობს, ან 
მსგავსი კანონმდებლობის შექმნის საფუძველს.

1 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მე-6 სემესტრის სტუდენტი.
2 ქართულ იურიდიულ ლიტერატურაში გამოიყენება ასევე ტერმინი „დისტანციურად.“
3 Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 1997 on the protection of con-

sumers in respect of distance contracts
4 ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება, დანართი XXIX – „მომხმარებელთა პოლიტიკა“, გვ.3
5 Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on payment 

services in the internal market amending Directives 97/7/EC, 2002/65/EC, 2005/60/EC and 2006/48/EC and 
repealing Directive 97/5/EC
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2. „შორ მანძილზე დადებული ხელშეკრულებების შესახებ“  
ევროკავშირის 97/7 დირექტივის მიმოხილვა 

მომხმარებელთა დაცვის სფეროში 97/7 დირექტივის მიღებამდე წევრი ქვეყნები შეგვიძ-
ლია დავყოთ სამ ძირითად ჯგუფად:6 

ა. ქვეყნები მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სფეროში 97/7 დირექტივის მსგავსი 
კანონმდებლობით. მაგალითად, ბელგია აღნიშნულ ურთიერთობებს არეგულირებდა 1971 
წლის აქტით „კომერციული საქმიანობის შესახებ“ (Trade Practices Act) და 1991 წლის აქ-
ტით „კომერციული საქმიანობის, მომხმარებელთა დაცვისა და ინფორმაციის შესახებ,“ (Act 
on trade practicies and consumer information and protection) რომლებიც შეიცავდნენ inertia 
selling – ის მარეგულირებელ ნორმებს. 

ბ. ქვეყნები რომლებსაც არ გააჩნდათ სპეციალური საკანონმდებლო რეგულაციები შორ 
მანძილზე დადებულ ხელშეკრულებათა შესახებ, თუმცა inertia selling -ის ცალკეული შემთ-
ხვევები მოწესრიგებული იყო სამოქალაქო კოდექსის ნორმებით. 7

გ. მესამე ჯგუფს კი განეკუთვნებიან ძირითადად აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოები8, 
რომლებსაც საერთოდ არ გააჩნდათ აღნიშნული სფეროს მარეგულირებელი სპეციალური 
კანონმდებლობა და არც სამოქალაქო კოდექსი აწესრიგებდა შორ მანძილზე დადებული 
ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე ურთიერთობებს. სწორედ, მესამე ჯგუფის ქვეყნებს 
შეგვიძლია მივაკუთვნოთ საქართველო, სადაც, სამწუხაროდ, ამ დრომდე არ არსებობს 
ეფექტური სამართლებრივი მექანიზმები მომხარებელთა უფლებების დაცვის სფეროში. 

3. მომხმარებელი 

ვინაიდან ევროკავშირის 97/7 დირექტივის მიზანი წარმოადგენს მომხმარებელთა უფ-
ლებების მაქსიმალურ დაცვას, მიზანშეწონილია განვიხილოთ დირექტივით ნაგულისხმევი 
ტერმინი „მომხმარებლის“ განმარტება. 

დირექტივის 2.2 მუხლის თანახმად, „მომხმარებელი“ არის „ფიზიკური პირი, რომელიც 
დირექტივით გათვალისწინებულ ხელშეკრულებებში გამოდის მისი კომერციული საქმი-
ანობის, ბიზნესის და პროფესიული მიზნებისაგან დამოუკიდებლად.“ უნდა აღინიშნოს, რომ 
ტერმინი “მომხმარებლის“ დეფინიცია განსხვავებულად იქნა ინტერპრეტირებული. სახელმ-
წიფოთა ერთი ჯგუფი9 „მომხმარებლად“ განიხილავს მხოლოდ და მხოლოდ ფიზიკურ პირს. 
მაშინ როცა, რამდენიმე ქვეყნის10 კანონმდებლობა „მომხმარებლად“ მიიჩნევს გარკვეული 
სახის იურიდიულ პირებსაც (მაგ. არასამეწარმეო იურიდიული პირი).

97/7 დირექტივის 2.2 მუხლით გათვალისწინებული „მომხმარებლის“ განმარტების 
მსგავსი დეფინიციებია 1980 წლის „სახელშეკრულებო ვალდებულებებისადმი გამოსაყე-
ნებელი სამართლის შესახებ“ რომისა და 1968 წლის „სამოქალაქო და სავაჭრო საქმეებზე 
ქვემდებარეობისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების შესახებ“ ბრიუსე-
ლის კონვენციებში.“11

6 Consumer Law Compendium, Comparative Analysis, drafted by Hans Schulte-Nolke and Andreas Borger, 
pg.506

7 მაგ. ფინეთი, ირლანდია, დიდი ბრიტანეთი და ა.შ.
8 მაგ. ჩეხეთი, უნგრეთი, ესტონეთი, ლიტვა და ა.შ.
9 (გერმანია, იტალია, ლატვია, ლიტვა და სხვა)
10 მაგ. ავსტრია, ჩეხეთი, დანია, პოლონეთი, საფრანგეთი და ა.შ.
11 ვ.ზაალიშვილი, „სამომხარებლო კერძოსამართლებრივი ურთიერთობების რეგულირების სისტემური თავი-

სებურებანი ქართულ კანონმდებლობაში,“ გვ.60, თსუ-ს სამართლის ჟურნალი, 2010 წ. 
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„მომხმარებლის“ სტატუსის განსაზღვრისას ყურადღება ექცევა გარიგების ბუნებას, კერ-
ძოდ, ემსახურება თუ არა იგი მხოლოდ კერძო მიზნის მიღწევას, თუ გააჩნია ე.წ. „შერეული“ 
მიზანი. კანონის სიცხადის მიზნებიდან გამომდინარე, ვფიქრობ, აუცილებელია მკაცრად 
იქნეს რეგლამენტირებული აღნიშნული საკითხი გარიგების კერძო მიზნის სასარგებლოდ. 
დირექტივის 2.2 მუხლის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს პირის კომერციული საქმიანო-
ბის, ბიზნესისა და პროფესიული მიზნებისაგან დისტანცირებას სამომხმარებლო ხელშეკ-
რულებების დადებისას, გერმანულმა სასამართლომ გააკეთა შემდეგი განმარტება: „დასაქ-
მებული, რომელიც გვევლინება ხელშეკრულების ხელშემკვრელ მხარედ სამსახურეობრივ 
საქმიანობასთან დაკავშირებული მიზნით, არის დაცული როგორც მომხმარებელი. (მაგ. 
მუშა ყიდულობს სამუშაო უნიფორმას)“12

4. მიმწოდებელი

შორ მანძილზე დადებული ხელშეკრულებების მთავარი მხარე გახლავთ მიმწოდებე-
ლი. რომელიც ამგვარ ხელშეკრულებებში გვევლინება ძლიერ მხარედ. 97/7 დირექტივის 
2.3 მუხლის თანახმად „მიმწოდებელი“ არის „ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, 
რომელიც დირექტივით გათვალისწინებულ ხელშეკრულებებში გამოდის კომერციული და 
პროფესიული ინტერესით.“ მოცემული განმარტების მთავარი მიზანი გახლავთ იმის ხაზ-
გასმა, რომ დირექტივა ესადაგება მხოლოდ B2C13 ურთიერთობებისთვის და არა C2C14 
ურთიერთობებისთვის15.

5. ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება

„წინასახელშეკრულებო ინფორმაცია სამომხმარებლო ხელშეკრულებებში წარმოადგენს 
მნიშვნელოვან საკითხს ევროპული ბაზრისთვის.“16 წინასახელშეკრულებო ეტაპზე ინფორ-
მაციის მიწოდების ვალდებულება საშუალებას გვაძლევს დავზოგოთ მომხმარებლის ფინან-
სები და დრო. ასევე, მისი მიზანია მომხმარებელი დაიცვას სწრაფი გადაწყვეტილების მიღე-
ბისაგან, მიაწოდოს ხელშეკრულებიდან გასვლაზე ინფორმაცია და ა.შ. 

სამომხმარებლო ხელშეკრულებები თავისი არსით მიეკუთვნებიან კერძოსამართ-
ლებრივ სახელშეკრულებო ურთიერთობებს. ყველაზე გავრცელებულ სამომხმარებ-
ლო ხელშეკრულების სახეები არის ნასყიდობისა და მომსახურების ხელშეკრულებები. 
ხელშეკრულების დადების აქტი კი მხარეთა შორის ვალდებულების წარმოშობის სა-
ფუძვლად უნდა მივიჩნიოთ. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 317 მუხლის 1-ლი 
ნაწილის თანახმად „ვალდებულების წარმოშობისთვის აუცილებელია მონაწილეთა შო-
რის ხელშეკრულება,“ თუმცა ამავე მუხლით არის დადგენილი გამონაკლისი შემთხ-
ვევები, რაც ამჯერად არ წარმოადგენს ჩვენი მსჯელობის საგანს. „სახელშეკრულებო 
ვალდებულების წარმოშობის საფუძველი არის გარიგება, რომლის ყველაზე გავრცე-
ლებულ სახეს წარმოადგენს ხელშეკრულება.“17 საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ხელ-

12 Bundesarbeitsgericht, judgment of 25 May 2005, 5 AZR 572/04, NJW 2005, 3305; cf. also Part 3. A of the 
study “Definition of consumer“ 

13 ბიზნესი-მოხმარებლისთვის
14 მომხმარებელი – მომხმარებლისათვის
15 Consumer Law Compendium, Comparative Analysis, drafted by Hans Schulte-Nolke and Andreas Borger, 

pg.513
16 გვ.15, Perspectives for European Consumer Law, Hans Schulte-Nolke.
17 გვ.45. სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მესამე, 2001 წ. 
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შეკრულების დადება ხშირად ხანგრძლივ და საკმაოდ რთულ პროცესს წარმოადგენს 
და ძირითადი ხელშეკრულების დადებამდე მხარეებს უჩნდებათ ვალდებულებები წი-
ნასახელშეკრულებო ეტაპზე. აღნიშნულ ფაქტს, გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება 
ისეთი ტიპის ხელშეკრულებებში, რომელშიც, ერთ-ერთი მხარე შეგვიძლია მივიჩნიოთ 
„სუსტ მხარედ,“ რომლის დასაცავად კანონმდებელი გვთავაზობს ქმედით სამართ-
ლებრივ მექანიზმებს. სწორედ, ასეთი მექანიზმია ინფორმაციის მიწოდების/გაცემის 
ვალდებულება წინასახელშეკრულებო ეტაპზე. ინფორმაციის ხასიათი და მოცულობა 
დამოკიდებულია ვალდებულების შინაარსზე. თუმცა, სამართლიანად შეგვიძლია მი-
ვიჩნიოთ, რომ ასეთ ინფორმაციას წარმოადგენს, ისეთი სახის ცნობა, რომელიც ვალ-
დებულების შინაარსიდან გამომდინარე მხარეებისათვის აუცილებელია.

„განსახილველ ურთიერთობათა სპეციფიკაა ის, რომ მათი ერთ-ერთი მხარეა „მომხმა-
რებელი,“ რომელიც გამოირჩევა განსაზღვრული ნიშნით და ამიტომ ივარაუდება, რომ იგი 
მერე მხარესთან მიმართებით ნაკლებ ხელსაყრელ პირობებში იმყოფება.“18 მწარმოებელი 
და მიმწოდებელი არც თუ ისე იშვიათად მომხმარებელს სთავაზობს უხარისხო პროდუქ-
ციას, აწვდის არასრულ ან შეუსაბამო ინფორმაცის პროდუქციის შესახებ. მსგავს შემთხ-
ვევებში შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულაციებიას არ არსებობა იწვევს მომხმარებლის, 
როგორც ყოველდღიურ, ასევე გრძელვადიანი ინტერესების ხელყოფას. ანუ, სახელმწიფო 
ეფექტურად ვერ ახორციელებს მომხმარებლის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, გარემო პი-
რობებისა და ქონების დაცვას. „ჩვეულებრივი ადამიანისათვის არცთუ ისე იოლია დაუპი-
რისპირდეს მძლავრ მწარმოებელს, როდესაც მას არ აკმაყოფილებს შეძენილი პროდუქტის 
ხარისხი. ყოველივე ეს საკმარის საფუძველს ქმნის დასკვნის გასაკეთებლად, რომ არსებობს 
სერიოზული დისბალანსი მხარეებს შორის და, შესაბამისად, ილახება თანასწორობის პრინ-
ციპი, როგორც კერძო სამართლის ქვაკუთხედი“19 

„სუსტი მხარის“ ანუ მომხმარებლის უფლებების დაცვისთვის ქმედითი მექანიზმების შე-
საქმნელად, ევროკავშირის 97/7 დირექტივის მე-4 მუხლი ადგენს ინფორმაციის მიწოდების 
ვალდებულებას და numerus clause პრინციპით ჩამოთვლის ასეთი ინფორმაციის სახეებს.

კერძოდ, შორ მანძილზე ხელშეკრულების დადებამდე გონივრული ვადით20 ადრე, მომხა-
რებელს უნდა მიეწოდოს შემდეგი სახის ინფორმაცია:
„ა) მიმწოდებლის ვინაობა, და იმ შემთხვევაში როცა ხელშეკრულება ითვალისწინებს წინას-

წარ გადახდას, ასევე მიმწოდებლის მისამართი.
ბ) საქონლისა და მომსახურების ძირითადი მახასიათებლები.
გ) საქონლისა და მომსახურების ფასი, რომელიც ასევე შეიცას გადასახადებისა და მოსაკ-

რებლის ღირებულებასაც.
დ) მიტანის სერვისის ღირებულებას, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
ე) ინფორმაციას გადახდის, მიტანისა და ვალდებულების შესრულების შესახებ.
ვ) ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლების ქონის შესახებ ინფორმაციას, გარდა ამავე დი-

რექტივის მე-6 მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
ზ) შორ მანძილზე ურთიერთობის საშუალებების ღირებულების შესახებ ინფორმაციას, რო-

მელიც გამოანგარიშებულია საბაზრო ფასით.
თ) ინფორმაცია პერიოდის შესახებ, რომლის განმავლობაშიც შეთავაზება ძალაშია.

18 ვ.ზაალიშვილი, „სამომხარებლო კერძოსამართლებრივი ურთიერთობების რეგულირების სისტემური 
თავისებურებანი ქართულ კანონმდებლობაში,“ გვ.55, თსუ-ს სამართლის ჟურნალი, 2010 წ.

19 ვ.ზაალიშვილი, „სამომხმარებლო კერძოსამართლებრივი ურთიერთობების რეგულირების სისტემური 
თავისებურებანი ქართულ კანონმდებლობაში,“ გვ.57, თსუ-ს სამართლის ჟურნალი, 2010 წ. 

20 97/7 დირექტივის ოფიციალურ ინგლისურენოვან ვერსიაში მოყვანიალია ტერმინი “in Good time.“ რომლის 
სამართლებრივი კომენტირებისას Hans Schulte-Nolke აღნიშნავს, რომ “Good time-ის“ შესატყვისი შეიძლება 
იყოს მხოლოდ “reasonable“ ანუ „გონივრული“ ვადა. 
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შორ მანძილზე დადებული ხელშეკრულებისას ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება ევროკავშირის 97/7 დირექტივის მიხედვით

ი) ინფორმაციას საქონლისა და მომსახურების ერთჯერადად და მრავალჯერადად მიწო-
დების ხელშეკრულების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით, ასეთის არსებობის შემთხ-
ვევაში.“
დირექტივა შორ მანძილზე ხელშეკრულების დადებისას ადგენს მაქსიმალური სიც-

ხადისა და ინფორმაციის სრულყოფილად მიწოდების ვალდებულებას, რომელიც უნდა 
ეყრდნობოდეს კეთილსინდისიერების პრინციპს, განსაკუთრებით კომერციული ტრან-
ზაქციებისას, განსაკუთრებით მხარდაჭერის მიმღები პირებისა და არასრულწლოვნე-
ბის მიმართ.21

დირექტივა კონკრეტულად ადგენს სატელეფონო კომუნიკაციის შემთხვევაში ოფერ-
ტის მომწესრიგებელ ნორმას. კერძოდ, როდესაც მიმწოდებელი კომერციული მიზნებით 
უკავშირდება პოტენციურ მყიდველს, მას აქვს ვალდებულება გამოკვეთილი სიცხადით 
გასცეს ინფორმაცია საკუთარი თავისა და მიზნის შესახებ სატელეფონო კომუნიკაციის 
დასაწყისშივე.22

6. ინფორმაციის წერილობით დადასტურების ვალდებულება

მომხმარებელს უნდა გაეგზავნოს წერილობით ან მისთვის ხელმისაწვდომი სხვა ფორმით 
გამოხატული დადასტურება დირექტივის მე-4 მუხლის „ა“-დან „ვ“ პუნქტით გათვალისწინე-
ბული წინასახელშეკრულებო ინფორმაციის შესახებ. ამასთანავე, მიმწოდებელმა აღნიშნუ-
ლი ქმედება უნდა განახორციელოს გონივრული ვადის ფარგლებში. მიმწოდებელი მოკლე-
ბულია უფლებამოსილებას მიაწოდოს მომხმარებელს პროდუქტი, ვიდრე იგი არ გაეცნობა 
აღნიშნულ დადასტურებას და ამის თაობაზე არ შეატყობინებს მიმწოდებელს.23

დირექტივა ადგენს ამგვარი წერილობითი დადასტურების შინაარსის აუცილებელ ოთხ 
ელემენტს, რომელიც ითვალისწინებს: 
• „ხელშეკრულების მოშლის პროცედურებისა და პირობების შესახებ წერილობით 

ინფორმაციას.24

• მიმწოდებლის საქმიანობის ადგილის გეოგრაფიულ მისამართს, სადაც შეუძლია მომხ-
მარებელს მიმართოს პრეტენზიებით.

• ინფორმაცია ნასყიდობის დადების შემდგომი სერვისებისა და არსებული გარანტიების 
შესახებ

• ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ ინფორმაციას, თუ ხელშეკრულების ხანგრძლივობა 
არ არის დადგენილი ან ხელშეკრულების ვადა აღემატება 1 წელს.“

7. ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულების დარღვევის  
სამართლებრივი შედეგები 97/7 დირექტივის მიხედვით

ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში დირექტივა მომხა-
რებელს აღჭურვავს ხელშეკრულების მოშლის უფლებით. ზოგადად, შორ მანძილზე დადე-
ბული ნებისმიერი ხელშეკრულების დროს ხელშემკვრელ მხარეს, ანუ მომხმარებელს აქვს 
7 დღიანი ვადა, რომლის ფარგლებშიც შეუძლია მოშალოს ხელშეკრულება რაიმე მიზეზის 
ან ჯარიმის გარეშე. მომხმარებლის მიერ აღნიშნული უფლების განხორციელებისას, ერთა-

21 97/7 დირექტივა, მუხლი 4(2).
22 97/7 დირექტივა, მუხლი 4(3).
23 97/7 დირექტივის მე-5 მუხლი.
24 97/7 დირექტივის მე-6 მუხლით დადგენილ ფარგლებში.
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დერთი ვალდებულება რომელიც შესაძლოა დაეკისროს მომხმარებელს არის პროდუქტის 
დაბრუნების ხარჯების ანაზღაურება.25 

წინასახელშეკრულებო ეტაპზე ინფორმაციის მიუწოდებლობის26 ან ინფორმაციის მი-
წოდების პროცედურების დარღვევის27 შემთხვევაში ხელშეკრულების მოშლის 7 დღიანი 
ვადის ათვლა, როცა ხელშეკრულების საგანია პროდუქცია, დაიწყება მე-5 მუხლით გათ-
ვალისწინებული ფორმით მომხმარებლისთვის წერილობითი დადასტურების მისვლის 
დღიდან. ხოლო, როდესაც ხელშეკრულების საგანია სერვისი, მე-5 მუხლით გათვალის-
წინებული ფორმით ხელშეკრულების დადების დღიდან, თუ ხელშეკრულებით გათვალის-
წინებული ვალდებულება სერვისის მიმწოდებელმა შეასრულა ხელშეკრულების დადები-
დან 3 თვის განმავლობაში.

მეორე მხრივ, დირექტივა ითვალისწინებს შემთხვევას, როდესაც მიმწოდებელმა ვერ 
შეძლო მე-5 მუხლით დადგენილი მოთხოვნების შესრულება და ხელშეკრულების მოშლის 
ვადას განსაზღვრავს 3 თვით. აღნიშნული ვადის დენა, როდესაც ხელშეკრულების საგანია 
პროდუქტი, იწყება მომხმარებლის მიერ პროდუქტის მიღების დღიდან. ხოლო, როდესაც 
ხელშეკრულების საგანია სერვისი, ვადის ათვლა იწყება ხელშეკრულების დადების დღიდან.

იმ შემთხვევაში, როდესაც მე-5 მუხლით გათვალისწინებული წესით ინფორმაციის წერი-
ლობითი დადასტურება მიმწოდებლის მიერ მოხდება 3 თვის განმავლობაში, ხელშეკრულე-
ბის მოშლის 7 დღიანი ვადის ათვლა დაიწყება ამგვარი დადასტურების მომენტიდან. 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, წინასახელშეკრულებო ინფორმაციის მიწოდების ვალდებუ-
ლება არ არსებობს რიგ შემთხვევებში და შესაბამისად არც ხელშეკრულების მოშლის უფ-
ლება. ეს შემთხვევებია:28

– „სერვისის უზრუნველყოფის მიზნით, მომხმარებლის თანხმობით, თუ დაწყებულია მოქ-
მედება ხელშეკრულების მოშლის 7 სამუშაო დღის დასრულებამდე. 

– ისეთი პროდუქტის ან სერვისის მიწოდების შემთვევაში, რომლის ღირებულება დამო-
კიდებულია ფინანსური ბაზარზე მომხდარ ცვლილებებზე და არ არის ექვემდებარება 
მიმწოდებლის კონტროლს.

– როდესაც ხელშეკრულების საგანია კონკრეტული მომხმარებლის სპეციფიკაზე მორ-
გებული ნივთი, ან მკაცრად პერსონალიზირებულია, რის საფუძველზეც შეუძლებელია 
მისი დაბრუნება ან მალფუჭებადია. 

– როდესაც ხელშეკრულების საგანია, აუდიო/ვიდეო ჩანაწერების ან კომპიუტერული სოფ-
თვეარის, რომელსაც ლუქი მოეხსნა მომხმარებლის მიერ.

– როდესაც ხელშეკრულების საგანია გაზეთები, პერიოდული გამოცემები და ჟურნალები.
– როდესაც ხელშეკრულების საგანია, სათამაშო ბიზნესის და ლატარიის სერვისები.“ 

8. ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულების დარღვევის  
სამართლებრივი შედეგები ქართული კანონმდებლობის მიხედვით

ვინაიდან, საქართველოს საკანონმდებლო სივრცეში არ არსებობს შორ მანძილზე და-
დებული ხელშეკრულებების მომწესრიგებელი ისეთი სამართლებრივი რეგულაციები, რო-
გორიც გათვალისწინებულია ევროკავშირის 97/7 დირექტივით, ამიტომ შორ მანძილზე 
დადებულ ხელშეკრულებებში ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულების დარღვევის დროს 

25 97/7 დირექტივის მე-6 მუხლის 1-ლი ნაწილი.
26 97/7 დირექტივის მე-4 მუხლი.
27 97/7 დირექტივის მე-5 მუხლი.
28 97/7 დირექტივის მე-6(3) მუხლი.
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შორ მანძილზე დადებული ხელშეკრულებისას ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება ევროკავშირის 97/7 დირექტივის მიხედვით

მოქმედებს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული ხელშეკრულების 
მოშლის ზოგადი ვალდებულებით-სამართლებრივი მექანიზმები.

ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება უშუალოდ არის დაკავშირებული გულისხ-
მიერების პრინციპთან, რადგან სწორედ ინფორმაციის მიწოდებით ხშირ შემთხვევაში შე-
საძლებელია კონტრაჰენტის უფლებისა და ქონებრივი ინტერესების დაცვა. ინფორმაციის 
მიწოდების ვალდებულების დარღვევა, გულისხმიერების ვალდებულების დარღვევის მსგავ-
სად, იწვევს სამართლებრივ პასუხისმგებლობას მიმწოდებლისათვის. 

სახელშეკრულებო ურთიერთობის მონაწილე არღვევს ინფორმაციის მიწოდების ვალდე-
ბულებას, როცა არ აწვდის ან მცდარად აწვდის მეორე მხარეს იმ ინფორმაციას, რომელიც 
ხელშეკრულების ფორმირების პროცესში მისთვის არსებითი და მნიშვნელოვანი შეიძლე-
ბოდა ყოფილიყო და კონტრაჰენტს შეეძლო ამ ინფორმაციის გაცემა თავისი ინტერესების 
შელახვის გარეშე.29

სახელშეკრულებო ვალდებულებათა დარღვევის საფუძვლით მომხმარებელი უფლება-
მოსილია უარი თქვას ვალდებულებით ურთიერთობებზე, მხოლოდ ნაკლოვანებათა აღმოფ-
ხვრისათვის დადგენილი ვადის უშედეგოდ გასვლის ან უშედეგოდ გაფრთხილების შემდეგ30, 
ანუ უნდა გამოვიყენოთ სსკ-ის 405-ე მუხლის II ნაწილი. ხოლო ზიანი ანაზღაურდება 394-ე 
მუხლის I ნაწილით დადგენილი წესით. 

9. დასკვნა

მიუხედავად იმისა, რომ შორ მანძილზე დადებული გარიგებების შესახებ უახლოეს წარ-
სულში მიღებულ იქნა ახალი რეგულაციები31, და სხვა დირექტივებთან ერთად გაერთიანე-
ბულ იქნა მომხმარებელთა შესახებ დირექტივაში,32 97/7 დირექტივა წარმოადგენს მნიშვ-
ნელოვან სამართლებრივ მექანიზმს მომხმარებლის უფლების დასაცავად. მეორე მხრივ, სა-
ქართველოსთვის, რომელსაც საერთოდ არ გააჩნია აღნიშნული სფეროს მარეგულირებელი 
სპეციალური კანონმდებლობა 97/7 დირექტივის იმპლემენტაცია ხელს შეუწყობს მომხმა-
რებელთა უფლებების დაცვის კანონმდებლობის შემდგომ განვითარებას და ევროკავშირის 
კანონმდებლობასთან ეროვნული კანონმდებლობის ჰარმონიზაციას.

ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება გულისხმობს წინასახელშეკრულებო ურთიერ-
თობის ყველა მნიშვნელოვან ასპექტს და დამატებით გარანტიებს უქმნის ხელშეკრულების 
„სუსტ მხარეს“ – მომხმარებელს. გარანტიები შეეხება კონტრაჰენტების ვინაობის შესახებ 
ინფორმაციას, ხელშეკრულების საგნის მახასიათებლებს, შეტყობინების ვალდებულებას, 
ვადებს და ხელშეკრულების მოშლის მექანიზმებს. 

ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულების დარეგულირება შორ მანძილზე დადებულ 
ხელშეკრულებებში წარმოადგენს აუცილებელ პირობას მომხმარებელთა უფლების მაქსიმა-
ლური დაცვისთვის. 97/7 დირექტივით გათვალისწინებული ინფორმაციის მიწოდების ვალ-
დებულების რეგულაციების იმპლემენტაცია ქართულ კანონმდებლობაში დამატებით მნიშვ-
ნელობას იძენს ელექტრონული კომერციის განვითარებასთან და გლობალურ ბაზრებთან 
დაახლოების პირობებში. 

29 გ.ვაშაკიძე, „სამოქალაქო კოდექსის გართულებულ ვალდებულებათა სისტემა,“ გვ.30
30 სსკ-ის 399-ე მუხლის II ნაწილი.
31 Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on payment ser-

vices in the internal market amending Directives 97/7/EC, 2002/65/EC, 2005/60/EC and 2006/48/EC and re-
pealing Directive 97/5/EC

32 The Directive on Consumer Rights (2011/83/EC)




