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შესავალი
გლობალიზაციის გავლენის ზრდისა და საბაზრო ეკონომიკის განვითარების
კვალდაკვალ, საქართველოში სახელშეკრულებო ურთიერთობები უფრო და უფრო
მრავალფეროვანი ხდება. აუცილებელია, სახელშეკრულებო სამართალი, რომელიც
საბაზრო ურთიერთობების მართვის ფუძემდებლურ დანაწესებს აყალიბებს1, თავის
თავში მოიცავდეს ისეთი მაღალი სტანდარტის მქონე ნორმებს2, რომლებიც შეძლებენ
მოქნილად და სამართლიანად უზრუნველყონ სამოქალაქო ბრუნვის სტაბილურობა.
ქართული სამოქალაქო სამართალი, როგორც ევროპული სამართლის პირმშო,
ეროვნული თუ რეცეფცირებული სამართლის მეშვეობით იცნობს სახელშეკრულებო
თავისუფლებისა და მის გვერდით სახელშეკრულებო სამართლიანობის ელემენტებს.3
სამოქალაქო ბრუნვის მონაწილეთა უფლება, ნების თავისუფალი გამოვლენის
საფუძველზე მივიდნენ ხელშეკრულების დადებამდე და მისი შინაარსის
განსაზღვრამდე, ზუსტად გამოხატავს ევროპული სამართლის სისტემისთვის კარგად
ნაცნობ4 ნების ავტონომიის პრინციპს.5 საგულისხმოა, რომ ქართული სამართლის ამ
სერიოზულ მონაპოვარს6 თან ახლავს ფასეულობათა სოლიდარობით გამოწვეული
შეზღუდვები7, რომლებიც სახელშეკრულებო თავისუფლების უარყოფითი შედეგების
ნეიტრალიზაციისკენაა
მიმართული
და
სახელშეკრულებო
სამართლიანობის
სახელითაა ცნობილი.8
საქართველოს
სამოქალაქო
კოდექსის
მიხედვით,
პრიორიტეტული
ვალდებულების შესრულებაა და არა შეუსრულებლობისთვის პასუხისმგებლობა.9
აღნიშნული, ხელშეკრულების უზენაესობის პრინციპის10 - Pacta Sunt Servanda-ს
ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო
მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014, 13.
2 ჩანტლაძე რ., ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობა გერმანული და ქართული სამართლის
მიხედვით, მართლმსაჯულება და კანონი N4 (60) ’18, თბილისი, 2018, 38.
3 ზოიძე ბ., ევროპული კერძო სამართლის რეცეფცია საქართველოში, რედ: ჭანტურია ლ., თბილისი, 2005,
67.
4 კანარისი კ.ვ., გრიგოლეთი ჰ.კ., ხელშეკრულების განმარტება, ევროპული და შედარებითი სამართლის
ინსტიტუტის თარგმანები, ქართული სამართლის მიმოხილვა, 2013-2014, 2.
https://drive.google.com/file/d/1NwFJHH8zXi2ZKw6mPhepVovCVmqpNH5M/view, [18/09/2021]
1

ჭანტურია ლ., ზოიძე ბ., ნინიძე თ., შენგელია რ., ხეცურიანი ჯ., საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის
კომენტარი, წიგნი III, ვალდებულებითი სამართალი, ზოგადი ნაწილი, თბილისი, 2001, 57.
6 ზოიძე ბ., ევროპული კერძო სამართლის რეცეფცია საქართველოში, რედ: ჭანტურია ლ., თბილისი, 2005,
282.
7 იქვე, 286.
8 იქვე, 293.
9 ჭანტურია ლ., ზოიძე ბ., ნინიძე თ., შენგელია რ., ხეცურიანი ჯ., საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის
კომენტარი, წიგნი III, ვალდებულებითი სამართალი, ზოგადი ნაწილი, თბილისი, 2001, 400.
10 Popescu D.N., The Principle Pacta Sunt Servanda: Doctrine and Practice, LESIJ NR. XVI, VOL. 1/2009, ყველგან.
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გამოხატულებაა, რომელიც, თავის მხრივ, მორალურ კანონსა11 და ყველა
მართლწესრიგის ფუძემდებლურ დანაწესს წარმოადგენს.12 თუმცა, ხელშეკრულების
უზენაესობის პრინციპის განუხრელი დაცვა, სახელშეკრულებო ურთიერთობებისთვის
გარემოებების შეცვლის თანმდევი რისკის რეალიზებისას, ეწინააღმდეგება სამოქალაქო
ბრუნვისთვის დამახასიათებელ სიკეთეთა სამართლიანი გაცვლის მოთხოვნებს13 და
სახელშეკრულებო წონასწორობის დარღვევისა და სამართლიანობის ხელყოფის
საფრთხეს ქმნის.14
შესაბამისად, მხარეებს კეთილსინდისიერებისა და სამართლიანობის პრინციპების
უგულებელყოფის ხარჯზე არ შეიძლება მოეთხოვოთ ვალდებულების უპირობო
შესრულება. სახელშეკრულებო ურთიერთობაში მისთვის დამახასიათებელი რისკის
რეალიზებამ და შეცვლილი გარემოებების აღმოცენებამ შეიძლება მნიშვნელოვანი
გავლენა მოახდინოს „ვალდებულების შემდგომ ბედ-იღბალსა და მხარეთა
პასუხისმგებლობის ფარგლებზე“.15 ეროვნულ სამართლებრივ სისტემებსა და
უნიფიცირებულ საერთაშორისო კერძო სამართალში მიჩნეულია, რომ შეცვლილი
გარემოებების აღმოცენება სახელშეკრულებო ურთიერთობაში ფორსმაჟორისა (Force
Majeure, რომანულ სამართალში - Vis Major) და შესრულების გართულების (Hardship)
ფუძემდებლურ კონცეფციებს აფუძნებს თანმდევი სამართლებრივი შედეგებით.16 ამ ორ
კონცეფციას შორის მსგავსება დიდია, თუმცა შეიმჩნევა განსხვავებაც როგორც მათი
წარმომშობი წინაპირობების, ისე, სამართლებრივი შედეგების კუთხით. ფორსმაჟორი
მეტწილად გულისხმობს ვალდებულების შესრულების ობიექტურ შეუძლებლობას
მაშინ, როცა შესრულების გართულების (Hardship) შემთხვევაში, შესრულება

http://lexetscientia.univnt.ro/download/268_lesij_js_XVI_1_2009_art_009_010.pdf, [18.09.2021].
11 Hyland R., Pacta Sunt Servanda: A Meditation, Virginia Journal of International Law, 34, 2, 405-433, 1994, 406.
12 ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო
მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014, 13. ციტირებულია: Baranauskas E., Zapolskis P., The effect if change in
circumstances on the performance of contract, 198.
13 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა პალატის 2008
წლის 25 ნოემბრის განჩინება საქმეზე: N ას-466-707-08;
14 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2010 წლის 6 ივლისის განჩინება
საქმეზე: N ას-7-6-2010; ჭანტურია ლ., ზარანდია თ., ცერცვაძე გ., ზოიძე თ., ჩიტაშვილი ნ., საქართველოს
სამოქალაქო სამართლის საფუძვლები ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში, რედ: ზარანდია თ., თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 159.
https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty-law-public/gadawyvetilebebis%20krebuli.pdf, [01.07.2021]; Baranauskas E.,
Zapolskis P., The effect if change in circumstances on the performance of contract, mykolas romeris university, 198.
15 ჭანტურია ლ., ზოიძე ბ., ნინიძე თ., შენგელია რ., ხეცურიანი ჯ., საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის
კომენტარი, წიგნი III, ვალდებულებითი სამართალი, ზოგადი ნაწილი, თბილისი, 2001, 399.
16 ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო
მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014, 16. ციტირებულია: Chengwei L., Remedies for Non-performance - Perspectives
from CISG, UNIDROIT Principles and PECL, 2003, 256.
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ობიექტურად შესაძლებელია, თუმცა, მხარისთვის უკიდურესად დამძიმებულია
შესრულების ტვირთი.17
წინამდებარე ნაშრომის კვლევის ძირითად საგანს ფორსმაჟორი (დაუძლეველი
ძალა)18, მისი წინაპირობები და სამართლებრივი შედეგები წარმოადგენს. ფორსმაჟორი,
როგორც
ვალდებულების
შესრულების
შემთხვევაში
პასუხისმგებლობისგან
გათავისუფლების საფუძველი, უკვე ასწლეულზე მეტია, იურიდიული მეცნიერების
შესწავლის საგანია.19 მიუხედავად ამისა, ამ სამართლებრივი ინსტიტუტის შესწავლას ამ
დრომდე არ დაუკარგავს აქტუალობა მისი სამართლებრივი ბუნებიდან და სამოქალაქო
ურთიერთობების
გამრავალფეროვნებიდან
გამომდინარე.
საკითხის
კვლევის
აქტუალობას, პირველ რიგში, ადასტურებს ფორსმაჟორის კონცეფციის მნიშვნელობა
სახელშეკრულებო სამართლისთვის, რომელიც, თავის მხრივ, კერძო სამართლის ერთერთი მთავარი ნაწილია.
ფორსმაჟორული დათქმები ხელშეკრულებებში უფრო და უფრო ხშირად
გვხვდება, შესაბამისად, დგება მისი სწორად განმარტების საჭიროება. ამასთან,
ფორსმაჟორული დათქმის არსებობა ხელშეკრულებაში შესაბამისი ჩანაწერის გარეშეც
იგულისხმება. ამ დროს სწორედ საკანონმდებლო აქტების, იურიდიული დოქტრინისა
და სასამართლოს გადაწყვეტილებების საფუძველზე უნდა მოხდეს „ნაგულისხმევი“
ფორსმაჟორული დათქმის განმარტება. დაუძლეველი ძალის ცნების შესწავლა ასევე
მნიშვნელოვანია არასახელშეკრულებო ურთიერთობების ფარგლებშიც.
მართალია, ნაშრომში ძირითადი აქცენტი გაკეთდება უშუალოდ დაუძლეველ
ძალაზე, თუმცა, მის გვერდით ასევე განხილული იქნება მისი მომიჯნავე - შესრულების
გართულების ინსტიტუტი. ამ უკანასკნელის შესწავლის გარეშე, ფორსმაჟორის
საფუძვლიანი გაანალიზება შეუძლებელია. ამასთან, საგულისხმოა ფორსმაჟორის
მიმართება ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობასთან, რომელიც, pacta sunt
servanda-ს პრინციპის საგამონაკლისო შემთხვევას წარმოადგენს20 და თავის მხრივ,

Baranauskas E., Zapolskis P., The Effect if Change in Circumstances on the Performance Of Contract, Mykolas
Romeris University, 198.
18 დაუძლეველი ძალა ფორსმაჟორის იდენტურ ცნებადაა განხილული როგორც ქართულ იურიდიულ
დოქტრინაში, ისე, სასამართლო გადაწყვეტილებებში. იხ, მაგალითად, ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი
გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო მეორად მოთხოვნებზე,
სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014,
55; მოწონელიძე ნ., ფორსმაჟორის დროს ვალდებულების შეუსრულებლობა და მისი სამართლებრივი
შედეგები (საქართველოს, გერმანიისა და ინგლისის კანონმდებლობების და სასამართლო პრაქტიკის
შედარებითი ანალიზი), კერძო სამართლის მიმოხილვა, 2015; საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა პალატის 2009 წლის 23 ივლისის გადაწყვეტილება
საქმეზე N ას-30-367-09; ნაშრომში ტერმინები - ფორსმაჟორი და დაუძლეველი ძალა ერთი და იმავე
მნიშვნელობით იქნება გამოყენებული.
19 Smith J.D., Impossibility of Performance as an Excuse in French Law: The Doctrine of Force Majeure, 45 YALE L.
J. 452, 1936; Witherspoon J.P. Jr., Force Majeure Clause and Partial Impossibility of Seller's Performance, 27 TEX. L.
REV. 775, 1949.
20 ჩანტლაძე რ., ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობა გერმანული და ქართული სამართლის
მიხედვით, მართლმსაჯულება და კანონი N4 (60) ’18, თბილისი, 2018, 40.
17
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იყოფა სხვადასხვა კატეგორიად21 თანმდევი განსხვავებული სამართლებრივი შედეგით.
ხშირად ფორსმაჟორსა და ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობას ერთმანეთთან
აიგივებენ, რაც, მცდარი შეხედულებაა. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია გამოიკვეთოს
ფორსმაჟორის ადგილი ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობის სისტემაში.
საკითხის კვლევის აქტუალობა განაახლა მსოფლიო პანდემიის გამომწვევმა
ვირუსმა (Covid-19), რომელმაც გავლენა იქონია არა მხოლოდ ადამიანების სიცოცხლესა
და ჯანმრთელობაზე, არამედ სხვადასხვა მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე დააყენა
ეკონომიკა, ბიზნესი და სამართლებრივი ურთიერთობები22. შესაბამისად, ჩნდება
კითხვა: შეიძლება თუ არა კოვიდ პანდემიით გამოწვეული რეალობა მოვათავსოთ
ფორსმაჟორის ჩარჩოებში? თუ ასეა, ვინ უნდა დაადასტუროს ფორსმაჟორის არსებობა?
მსოფლიო გლობალიზაციისა და უნიფიკაციის პირობებში, როდესაც სამართლის
ჰარმონიზაციაც
გამოკვეთილი
ტემპებით
მიმდინარეობს,
სამართლებრივი
ინსტიტუტების შესწავლა შეუძლებელია მხოლოდ შიდა, ეროვნული კანონმდებლობის
საფუძველზე.23 გამომდინარე აქედან, წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს მცდელობას,
შესწავლილ იქნეს შეცვლილი გარემოებებით გამოწვეული დაუძლეველი ძალის
ინსტიტუტი როგორც შიდა ეროვნული კანონმდებლობის, ისე, უნიფიცირებული და
კონტინენტური ევროპის სამართლის მეცნიერების, კანონმდებლობისა და სასამართლო
გადაწყვეტილებების ანალიზის საფუძველზე. საერთაშორისო, უნიფიცირებული
აქტების შესწავლის მნიშვნელობას ხაზს უსვამს ის ფაქტი, რომ დაუძლეველი ძალის
განმარტებას არ იძლევა საქართველოს კანონმდებლობა24. ცხადია, დაუძლეველი ძალის
ცნების განსაზღვრის გარეშე მის სამართლებრივ შედეგებზე საუბარი შეუძლებელია.
დაუძლეველი ძალის ცნებისა და მისი სამართლებრივი შედეგების კვლევა
მოხდება ისტორიული, ნორმატიული, დოგმატური და შედარებით-სამართლებრივი
კვლევის მეთოდების გამოყენებით. სწორედ აღნიშნული კვლევის მეთოდების,
განსაკუთრებით კი შედარებითსამართლებრივი მეთოდის გამოყენება ემსახურება
ეროვნული სამართლის სრულყოფას, რაც უნიფიცირებულ აქტებში არსებული და
სხვადასხვა სამართლებრივ სისტემაში დამკვიდრებული სამართლის ანალოგი

ჩანტლაძე რ., ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობა გერმანული და ქართული სამართლის
მიხედვით, მართლმსაჯულება და კანონი N4 (60) ’18, თბილისი, 2018, 40, ციტირებულია: შაკიაშვილი ბ.,
სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობა, 1997, 12-13.
22 Kiraz S.E., Üstün E.Y, COVID-19 and Force Majeure Clauses: An Examination of Arbitral Tribunal’s Awards, 2020.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7798591/#unaa027-FN1 [18.09.2021]
23 ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო
მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014, 20.
24 მოწონელიძე ნ., ფორსმაჟორის დროს ვალდებულების შეუსრულებლობა და მისი სამართლებრივი
შედეგები (საქართველოს, გერმანიისა და ინგლისის კანონმდებლობების და სასამართლო პრაქტიკის
შედარებითი ანალიზი), კერძო სამართლის მიმოხილვა, 2015, 45.
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ინსტიტუტების შესწავლით მიიღწევა25
გადასვლის აუცილებელი წინაპირობაა.26

და

განვითარების

მაღალ

სტანდარტზე

1. ფორსმაჟორის წარმომავლობა
საზოგადოებაში გავრცელებული ტერმინი - ფორსმაჟორი (force majeure) ეტიმოლოგიურად ფრანგული წარმოშობისაა და ნიშნავს შემთხვევას, რომლის თავიდან
არიდებაც შეუძლებელია.27
ფორსმაჟორი, საერთაშორისო დონეზე დამკვიდრებული გაგებით, არის
სახელშეკრულებო ცნება, რომელიც ხელშეკრულების მხარეებს ათავისუფლებს
გარკვეული სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულებისგან განსაკუთრებული
მოვლენების ან პირობების - ეგრეთ წოდებული “ფორსმაჟორული მოვლენების“
დადგომის შემთხვევაში.
ფორსმაჟორის კონცეფცია რომაული წარმოშობისაა.28 სერვიუს სულპიციუსი
(Servius Sulpicius) (გარდაიცვალა ძვ. წ 43 წელს) არის პირველი რომაელი იურისტი,
რომელიც ისტორიულ წყაროებში დასახელებულია, როგორც vis major-ის შემთხვევების
მკაცრი პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების საფუძვლად მიჩნევის მხარდამჭერი.29
სწორედ მან განსაზღვრა პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების შემთხვევები და
ასეთებად მიიჩნია: ქარიშხლები, ცეცხლი, წყალდიდობა და მეკობრეობა.30 ჯერ კიდევ
იუსტინიანეს პერიოდიდან, Incursus latronum - ეგრეთ წოდებული ბანდიტის დარბევა,
მიიჩნეოდა ფორსმაჟორად და გამორიცხავდა მონათხოვრის პასუხისმგებლობას.31
იურიდიულ დოქტრინაში რომანული Vis Major ასევე მოიხსენიება ტერმინით - Act of
God, რომელიც, თავისი არსით ძალიან მსგავსია force majeure-ის დოქტრინისა.
ლიტერატურაში Vis Major (Act of God) ხშირად შინაარსობრივად Force Majeure-თანაა
გათანაბრებული32, თუმცა, გვხვდება განსხვავებული მიდგომაც, რომლის მიხედვითაც
ფორსმაჟორი უფრო ფართო ცნებაა33 და თავის თავში შეიძლება მოიცავდეს როგორც Act
of God-ისთვის დამახასიათებელ მხოლოდ ბუნებრივ გაუთვალისწინებელ მოვლენებს
ჩიტაშვილი ნ., ბრალის მნიშვნელობა სახელშეკრულებო პასუხისმგებლობის განსაზღვრისთვის,
სამართლის ჟურნალი, N1, 2009, 145.
26 გეგენავა დ. (რედ.), წინათქმა, კრებულში: ლადო ჭანტურია 50, საიუბილეო გამოცემა, დავით
ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტი, თბილისი, 2013, 5.
27 მოწონელიძე ნ., ფორსმაჟორის დროს ვალდებულების შეუსრულებლობა და მისი სამართლებრივი
შედეგები (საქართველოს, გერმანიისა და ინგლისის კანონმდებლობების და სასამართლო პრაქტიკის
შედარებითი ანალიზი), კერძო სამართლის მიმოხილვა, 2015, 45.
28 Azfar F., The Force Majeure ‘Excuse’., Arab Law Quarterly 26 (2012), 249.
29 Doukoff N., The Interpretation of “Vis Major” in Motor Vehicle Accidents, München 2013, 2.
https://www.ejtn.eu/PageFiles/6333/Doukoff_Vis_major.pdf, [01.07.2021].
30 Doukoff N., The Interpretation of “Vis Major” in Motor Vehicle Accidents, München, 2013, 2.
https://www.ejtn.eu/PageFiles/6333/Doukoff_Vis_major.pdf, [18.09.2021].
31 Grünewald T., Bandits in the Roman Empire , Myth and Reality, 19.
32 იქვე.
33
Pandey A., Understanding the Differences between Act of God & Force Majeure, 2015.
https://www.lawctopus.com/academike/understanding-differences-act-god-force-majeure/ [18.09.2021].
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(მიწისძვრა, წყალდიდობა, ტორნადო), ისე, ხელოვნურ გაუთვალისწინებელ მოვლენებს
(ომი, გაფიცვა).34
შემდგომ პერიოდში, რომის სამართალში ფორსმაჟორის განსაზღვრის ორ მთავარ
კრიტერიუმად მოვლენის გარდაუვალობა და არაპროგნოზირებადობაა მიჩნეული.35 ამ
კრიტერიუმებს ახლაც აქვს შენარჩუნებული მნიშვნელობა თითქმის ყველა ევროპულ
იურისდიქციაში, რადგან მხარე, რომელიც მიუთითებს ფორსმაჟორზე, შეიძლება
რეალურად ისეთ მდგომარეობაში იმყოფებოდეს, რომ მას შეეძლოს მოვლენის თავიდან
არიდება. ეს შემთხვევა ფორსმაჟორად არ დაკვალიფიცირდება.36 კიდევ ერთი მსგავსება
ისაა, რომ არც რომის სამართალში და არც ფორსმაჟორის თანამედროვე გაგების
მიხედვით, პირი ვერ მიუთითებს ფორსმაჟორულ გარემოებებზე, თუ ეს გარემოებები
თავად მან გამოიწვია.37

2. ფორსმაჟორის (დაუძლეველი ძალა) ცნება
2.1. საქართველოს კანონმდებლობა დაუძლეველი ძალის ცნების შესახებ
საქართველოს კანონმდებლობა არ იცნობს ფორსმაჟორის ცნებას. საქართველოს
სამოქალაქო კოდექსში ტერმინი - ფორსმაჟორი, ერთადერთხელაა გამოყენებული38 და
უთითებს მოიჯარის მიერ საიჯარო ქირის შემცირების საფუძველზე.39 აღნიშნულ
მუხლში ფორსმაჟორი საიჯარო მიწაზე სტიქიური უბედურების გვერდით არის
მოხსენიებული და მოიაზრებს დაუძლეველ ძალას, რომლის გამოც ჩნდება საიჯარო
ქირის შემცირების ობიექტური მოთხოვნა. თუმცა, ამ მუხლის მიზნებისთვის, რა
მიიჩნევა დაუძლეველ ძალად, ამაზე პასუხს არც თავად მუხლი და არც მისი
კომენტარის არც ერთი რედაქცია არ გვაძლევს.40 ამ მუხლის სიტყვასიტყვითი გაგებით,
ფორსმაჟორული გარემოებების არსებობა ქმნის ხელშეკრულების მისადაგების
საფუძველს და იძლევა ხელშეკრულების შეცვლილი გარემოებებისადმი მისადაგების
შემადგენლობას. საკითხავია, რამდენად უნდა ეწოდოს ისეთ გარემოებას
ფორსმაჟორული, რომელიც პირს კი არ ათავისუფლებს პასუხისმგებლობისგან, არამედ
მოლაპარაკებების განახლებისა და განსხვავებულ ფასზე შეთანხმების მოთხოვნის
უფლებას წარმოშობს. მათ შორის, სწორედ ტერმინოლოგიური აღრევა შეიძლება გახდეს
Saxena
A.,
Force
Majeure
in
the
times
of
Covid-19,
2020.
https://corporate.cyrilamarchandblogs.com/2020/04/force-majeure-in-the-times-of-covid-19/, [03.07.2021].
35 Doukoff N., The Interpretation of “Vis Major” in Motor Vehicle Accidents, München 2013, 2. მაგალითად,
მცველი არ იყო პასუხისმგებელი მისი მეთვალყურეობის ქვეშ არსებულ ქონებაზე, თუ ეს ქონება
განადგურდა Incursus latronum-ით.
https://www.ejtn.eu/PageFiles/6333/Doukoff_Vis_major.pdf, [18.09.2021].
36 Firoozmand M.R., Zamani J., Force Majeure in International Contracts: Current Trends and how International
Arbitration Practice is Responding, Arbitration International, 1, 2017, 395.
37 Doukoff N., The Interpretation of “Vis Major” in Motor Vehicle Accidents, München 2013, 2.
38 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 597.
39 ჭეჭელაშვილი ზ., სამოქალაქო კოდექსის ონლაინკომენტარი, მუხლი 597.
ხელმისაწვდომია: GCCC.GE - მუხლი 597, [18.09.2021].
40 იქვე.
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შემდგომში არასწორი ინტერპრეტაციისა და შესაბამისად, არასწორი სამართლებირვივი
შედეგის დადგომის საფუძველი.41
საქართველოს კანონმდებლობა შინაარსობრივად ფორსმაჟორის იდენტური დაუძლეველი ძალის ცნებასაც არ იძლევა და არამხოლოდ არ ითვალისწინებს იმ
კონკრეტული გარემოებების ჩამონათვალს, რომლებიც უპირობოდ მოექცეოდა ამ
ცნების ქვეშ42, არამედ არც მისი განსაზღვრის კონკრეტულ წინაპირობებს გვაძლევს.
თუმცა, ტერმინი - დაუძლეველი ძალა, სხვადასხვა აქტში მოხსენიებული არის და მისი
სამართლებრივი
შედეგი
პასუხისმგებლობისგან
გათავისუფლების
ჭრილშია
წარმოდგენილი. მაგალითად, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 399-ე მუხლი
უთითებს დაუძლეველ ძალაზე, როგორც ხელშეკრულებაზე უარის თქმის პატივსადებ
საფუძველზე. ეს მუხლი, იურიდიულ დოქტრინაში ხელშეკრულების საფუძვლის
რღვევის სპეციალური შემთხვევის მომწესრიგებლად და pacta sunt servanda-ს
პრინციპისთვის აქტიურად შემტევ მექანიზმად მოიაზრება, რადგან ხელშეკრულების
მისადაგების ვალდებულების გარეშე ითვალისწინებს ხელშეკრულების მოშლის
შესაძლებლობას.43 გამომდინარე იქიდან, რომ ხელშეკრულების მისადაგება შეცვლილი
გარემოებებისთვის შესრულების გართულების შედეგია, ხოლო ხელშეკრულების
უპირობო შეწყვეტის უფლების წარმოშობა - დაუძლეველი ძალისა, ნაშრომის
ფარგლებში სსკ-ის 398-399 მუხლებს კვლავ დავუბრუნდებით.
დაუძლეველი
ძალა,
როგორც
პასუხისმგებლობისგან
გათავისუფლების
საფუძველი, ნახსენებია სსკ-ის 662-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტში, თუმცა უკვე კონკრეტული სახელშეკრულებო ურთიერთობის ფარგლებში.44 ამავე ტურისტული
მომსახურების
სახელშეკრულებო
ურთიერთობის
ფარგლებში
დაუძლეველი ძალა გვხვდება სსკ-ის 666-ე მუხლის 1-ელ ნაწილშიც, როგორც მხარეთა
მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის უფლების წარმომშობი, თუმცა, კანონმდებელი არც აქ
მიიჩნევს
აუცილებლად
შინაარსის
დაკონკრეტებას.45
დაუძლეველი
ძალა
პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების საფუძვლად გვევლინება სსკ-ის სხვა
მუხლებშიც, როგორიცაა 669 (2), 779-ე, 831-ე, 999 (3), 1000 (3), 1004 (2). არც ერთ
მათგანში არ გვხვდება დაუძლეველი ძალის დეფინიცია.
დაუძლეველ ძალაზე მითითება გვაქვს საქართველოს კანონებში „თამასუქის
შესახებ“46 და „ჩეკის შესახებ“47. ორივე მათგანში დაუძლეველი ძალა ნახსენებია
ფორსმაჟორისა და შესრულების გართულების ინსტიტუტების გამიჯვნაზე დეტალურად იხილეთ
წინამდებარე ნაშრომის მე-6 თავი, 41-53.
42 მოწონელიძე ნ., ფორსმაჟორის დროს ვალდებულების შეუსრულებლობა და მისი სამართლებრივი
შედეგები (საქართველოს, გერმანიისა და ინგლისის კანონმდებლობების და სასამართლო პრაქტიკის
შედარებითი ანალიზი), კერძო სამართლის მიმოხილვა, 2015, 45.
43 ვაშაკიძე გ., სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი III, თბილისი, 2019, მუხლი 401, 626.
44 ცერცვაძე გ., საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 662-ე მუხლის ონლაინკომენტარი.
ხელმისაწვდომია: GCCC.GE - მუხლი 666 [18.09.2021].
45 იქვე.
46 „თამასუქის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 47.
47 „ჩეკის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 39.
41
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ვალდებულების შესრულების ვადის გაგრძელების კონტექსტში, თუმცა, მთავარი
შეკითხვა, თუ რა არის დაუძლეველი ძალა, პასუხის გარეშე რჩება.48
დაუძლეველი ძალის შედარებით დეტალურ დეფინიციას იძლევა საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-5 ნაწილი, რომლის თანახმადაც,
დაუძლეველ ძალად ითვლება ისეთი საგანგებო ან განსაკუთრებული გარემოება,
რომელიც შეუძლებელს ხდის საგადასახადო კოდექსით დადგენილ ვალდებულებათა
შესრულებას და რომლის დადგომა არ არის დამოკიდებული პირის ნებაზე, მათ შორის,
სტიქიური უბედურება (მიწისძვრა, წყალდიდობა, მეწყერი, ზვავი, ხანძარი და სხვა),
საგარეო ვაჭრობის შეზღუდვა, საგანგებო/საომარი მდგომარეობის გამოცხადება,
აგრეთვე სახელმწიფო ორგანოს სხვა გადაწყვეტილება, მასობრივი არეულობა,
გაფიცვა.49 ამ ნორმაში გაზიარებულია პასუხისმგებლობის შესახებ მოძღვრება, რომლის
თანახმადაც, პირს არ შეიძლება დაეკისროს პასუხისმგებლობა, თუ მას არ გააჩნია ნების
თავისუფლება. ეს ნების თავისუფლება კი, ცალსახად არ არსებობს მაშინ, როდესაც
საგადასახადო
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული
ვალდებულების
შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის შედეგად.50 მიუხედავად იმისა,
რომ სხვა საკანონმდებლო აქტებთან შედარებით, საქართველოს საგადასახადო
კოდექსში მეტი კონკრეტიკაა დაუძლეველი ძალის განმარტების თვალსაზრისით, ის
მაინც საკმაოდ მშრალია, რთულად აღქმადია51 და არ შეიძლება სრულყოფილ
დეფინიციად ჩაითვალოს. ამ ნორმის მიხედვით, დაუძლეველი ძალის მახასიათებლები
გამოიხატება იმაში, რომ მისი დადგომა არ არის დამოკიდებული პირის ნებაზე და ის
არის საგანგებო ან განსაკუთრებული მდგომარეობა. ვინაიდან, ამ ორი ნიშნის
მატარებელი შეიძლება უამრავი ისეთი მოვლენა იყოს, რომელიც არ გამორიცხავს
პასუხისმგებლობას, ნათელი ხდება, რომ საგადასახადო კოდექსში არსებული
განმარტება, როგორც მინიმუმ, არასრულია.52
გამოიკვეთა, რომ საქართველოს კანონმდებლობა დაუძლეველი ძალის
(ფორსმაჟორის) დეფინიციას არ იძლევა და საკანონმდებლო აქტებში არსებული
ზოგადი მითითებებით სამართალშემფარდებელი ვერ იხელმძღვანელებს. ამიტომაც,
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია შეცვლილ გარემოებებთან (რომელიც შეიძლება
აისახოს როგორც შესრულების გართულებაში, ისე, შეუძლებლობაში) დაკავშირებული
საკითხების ანალიზი საერთაშორისო-სამართლებრივი ინსტრუმენტების კვლევის
საფუძველზე.
მოწონელიძე ნ., ფორსმაჟორის დროს ვალდებულების შეუსრულებლობა და მისი სამართლებრივი
შედეგები (საქართველოს, გერმანიისა და ინგლისის კანონმდებლობების და სასამართლო პრაქტიკის
შედარებითი ანალიზი), კერძო სამართლის მიმოხილვა, 2015, 46.
49 საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, 269 (5) მუხლი.
50 ნადარაია ლ., როგავა ზ., რუხაძე კ., ბოლქვაძე ბ., საქართველოს საგადასახადო კოდექსის კომენტარი,
წიგნი 2, თბილისი, 2012, 551-552.
51 მოწონელიძე ნ., ფორსმაჟორის დროს ვალდებულების შეუსრულებლობა და მისი სამართლებრივი
შედეგები (საქართველოს, გერმანიისა და ინგლისის კანონმდებლობების და სასამართლო პრაქტიკის
შედარებითი ანალიზი), კერძო სამართლის მიმოხილვა, 2015, 46.
52 იქვე.
48

8

2.2. ფორსმაჟორის
მიხედვით

ცნება

უნიფიცირებული

სამართლის

ინსტრუმენტების

ტერმინ ფორსმაჟორს არ აქვს ცალსახა განმარტება. ამ საკითხთან დაკავშირებით
სხვადასხვა სამართლებრივ სისტემაში მიდგომა განსხვავებულია.53 მართლმსაჯულების
ევროპული სასამართლოს განმარტების მიხედვით, ფორსმაჟორი განსაზღვრულია
როგორც უჩვეულო, არაპროგნოზირებადი და მხარის კონტროლს მიღმა არსებული
მოვლენა, რომლის შედეგებიც წინდახედულობის ნორმათა დაცვის შემთხვევაშიც ვერ
იქნებოდა თავიდან აცილებული.54 მეორე მხრივ, სასამართლომ ხაზი გაუსვა, რომ
ფორსმაჟორის კონცეფცია შინაარსით განსხვავდება სამართლის სხვადასხვა სფეროში
მისი გამოყენების მიხედვით და კონცეფციის ზუსტი მნიშვნელობა უნდა გადაწყდეს იმ
სფეროს იურიდიული კონტექსტის გათვალისწინებით, სადაც იგი უნდა იქნეს
გამოყენებული.55
ფორსმაჟორის ცნებისა და ფორსმაჟორად მიჩნევის წინაპირობების ქართულ
კანონმდებლობაში არარსებობის გამო ამ ინსტიტუტის შესწავლა უნიფიცირებული
სამართლის ინსტრუმენტების კვლევაზე გადის. ნაშრომში ფორსმაჟორისა და
შესრულების
გართულების
კონცეფციების
ანალიზი,
მათი საერთაშორისო
მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ეფუძნება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის
კონვენციას „საქონლის საერთაშორისო ნასყიდობის ხელშეკრულებათა შესახებ“56
(შემდგომში - „ვენის კონვენცია“ ან CISG), „უნიდრუას საერთაშორისო კომერციულ
ხელშეკრულებათა პრინციპებს“57 (შემდგომში - „უნიდრუას პრინციპები“ ან UPICC),
„ევროპის სახელშეკრულებო სამართლის პრინციპებს“58 (შემდგომში - „ევროპული
პრინციპები“ ან PECL) და ევროპულ კერძო სამართლის პრინციპებს, განმარტებებსა და
მოდელურ წესებს - Draft Common Frame of Reference (შემდგომში - DCFR)59.
ზემოთ ჩამოთვლილი თითოეული უნიფიცირებული აქტის როლი საერთაშორისო
დონეზე ძალიან მნიშვნელოვანი და ამავდროულად, განსხვავებულია. ვენის კონვენცია,
Chengwei L., Remedies for Non-performance - Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles and PECL, 2003,
256.
54 იქვე.
55 იქვე.
56 იხილეთ UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS
(1980) (მიღებულია 1980 წლის 11 აპრილს, ძალაში შევიდა 1988 წლის 1 იანვარს).
http://www.cisg-online.ch/__temp/CISG_english.pdf, [18.09.2021].
57 იხილეთ UNIDROIT PRINCIPLES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS 2016 (UNIDROIT
Contract Principles ან UPICC) (პირველად გამოქვეყნდა 1994 წელს, ბოლო გამოცემის თარიღია 2016).
https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016, [18.09.2021]
58 იხილეთ THE PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW (Parts I and II revised 1998, Part III 2002)
(პირველი ვერსია გამოქვეყნდა 1995 წელს, ბოლო განახლება კი განხორციელდა 2002 წელს).
https://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/, [08.08.2021]
59 იხილეთ Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference
(DCFR)
http://www.transformacje.pl/wp-content/uploads/2012/12/european-private-law_en.pdf, [18.09.2021].
53
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უნიდრუას პრინციპებთან ერთად, საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართლის
მოდერნიზაციისა და ჰარმონიზაციის მცდელობების ქვაკუთხედად მიიჩნევა.60 მეტიც,
ვენის კონვენცია მიჩნეულია უდიდეს საკანონმდებლო მიღწევად, რომელიც მიზნად
ისახავს კომერციული სამართლის ჰარმონიზაციას.61 უნიდრუას პრინციპებისგან
განსხვავებით, ვენის კონვენცია, საქართველოსთვის, როგორც ხელშემკვრელი
სახელმწიფოსთვის, შეიძლება პირდაპირ იქცეს მბოჭავი ძალის მქონე, გამოსაყენებელ
სამართლად.62 თუმცა, საგულისხმოა, რომ უნიდრუას პრინციპები უნიფიცირებული
საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების, მათ
შორის, ვენის კონვენციის
ინტერპრეტირებისთვის გამოიყენება63, lex mercatoria-ს ხელახალ განაცხადად მიიჩნევა64
და მისი მნიშვნელობა, ასევე, ძალიან დიდია. იგი, ევროპული პრინიციპებისა და DCFRის
მსგავსად,
განეკუთვნება
ეგრეთ
წოდებული
„რბილი
სამართლის“
არასაკანონმდებლო კოდიფიკაციებს, რომლებიც არ გამოხატავენ სახელმწიფოთა ნებას
და შესაბამისად, არც სავალდებულო ხასიათს ატარებენ. თუმცა, თითოეული მათგანი
მნიშვნელოვან გავლენას
განვითარებაზე.65

ახდენს

ევროპული

სახელშეკრულებო

2.2.1.
გაერთიანებული
ერების ორგანიზაციის
საერთაშორისო ნასყიდობის ხელშეკრულებათა შესახებ“

კონვენცია

სამართლის

„საქონლის

ვენის
კონვენციის
79-ე
მუხლი,
რომელიც
პასუხისმგებლობისგან
გათავისუფლების კარშია მოქცეული, თავისი არსით, სწორედ ფორსმაჟორის
დეფინიციას გვთავაზობს. CISG დაწერილია ნეიტრალური სამართლებრივი

Dennis M.J., Modernizing and harmonizing international contract law: the CISG and the UNIDROIT Principles
continue to provide the best way forward, 2014, 114. https://academic.oup.com/ulr/article/19/1/114/1661968,
[18.09.2021].
61 Lookofsky J.M., Loose Ends and Contorts in International Sales: Problems in the Harmonization of Private Law
Rules, American Journal of Comparative, Volume 39, N2, 1991, 403.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2843/8.pdf, [21.08.2021].
62 იხილეთ საქართველოს კონსტიტუცია, მე-4 მუხლის მე-5 პუნქტი: „საქართველოს კანონმდებლობა
შეესაბამება საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს.
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებას, თუ იგი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას
ან კონსტიტუციურ შეთანხმებას, აქვს უპირატესი იურიდიული ძალა შიდასახელმწიფოებრივი
ნორმატიული აქტის მიმართ.“
63 UPICC-ის პრეამბულა, https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016;
CISG, 7(2).
64 Fucci F.R., Hardship and Changed Circumstances as Excuse for Non-performance of Contracts – Practical
Considerations in International Infrastructive Investment and Finance, 2007, 8.
https://fuccilaw-adr.com/global_pictures/2007_OGEL__Hardship_and_Changed_Circumstances_as_Excuse_for_Non-Performance_of_Contracts.pdf, [18.09.2021].
65 Hesselink M. W., CFR & Social Justice: A Short Study for the European Parliament on the Values Underlying the
Draft Common Frame of Reference for European Private Law - What Roles for Fairness and Social Justice?, Centre
for the Study of European Contract Law Working Paper Series No. 2008/08, Munich: Sellier, 2008, 1,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1270575, [18.09.2021].
60
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ტერმინოლოგიით66 და ეყრდნობა ზოგად პრინციპებს.67 ვენის კონვენციის 79-ე მუხლის
1-ლი პუნქტის მიხედვით, „მხარეს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა თავისი ნებისმიერი
ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო, თუ დაამტკიცებს, რომ იგი გამოწვეული იყო
დაბრკოლებით, რომელიც მის კონტროლს არ ექვემდებარება და რომ ხელშეკრულების
დადების დროს, მას გონივრულად არ შეეძლო ამ დაბრკოლების გათვალისწინება ან ამ
დაბრკოლების/მისი შედეგების თავიდან აცილება ან გადალახვა“. ამავე მუხლის მე-2
პუნქტის თანახმად, „თუ მხარის მიერ თავისი ვალდებულების შეუსრულებლობა
გამოწვეულია მესამე პირის გამო, რომელიც მან მიიწვია მთელი ხელშეკრულების ან
მისი ნაწილის შესასრულებლად, ეს მხარე თავისუფლდება პასუხისმგებლობისაგან, თუ:
ა. იგი თავისუფალია პასუხისმგებლობისაგან წინა პუნქტის საფუძველზე; და ბ. მის
მიერ მიწვეული მესამე პირის გათავისუფლდებოდა პასუხისმგებლობისაგან, რომ
შეიძლებოდეს აღნიშნული პუნქტის დებულებათა გამოყენება ამ პირის მიმართ.“ უნდა
აღინიშნოს, რომ დებულება ორმხრივია, ანუ ის ეხება თანაბრად მყიდველს ან
გამყიდველს.68 როგორც იკვეთება, აღნიშნულ ნორმაში არ არის ნახსენები ტერმინი
ფორსმაჟორი (force-majeure). თუმცა, იურიდიულ დოქტრინაში, CISG-ის 79-ე მუხლი
მიჩნეულია ფორსმაჟორის ერთგვარ განსახიერებად.69 შესაბამისად, შეიძლება ითქვას,
რომ ზემოთ ციტირებულ მუხლში მოცემულია ფორსმაჟორის ვენის კონვენციისეული
დეფინიცია. მეორე მხრივ, დეფინიციასთან ერთად, ციტირებული მუხლი წარმოაჩენს
მოვლენის ფორსმაჟორად მიჩნევის ერთგვარ წინაპირობებსაც, რომლებიც არსებითად
ემთხვევა სხვა უნიფიცირებული აქტების მიერ შემოთავაზებულს70 და რომლებიც
იმსახურებენ ცალ-ცალკე განხილვას. ფორსმაჟორის მომიჯნავე სამართლებრივი
ინსტიტუტის - შესრულების გართულების კონცეფცია, როგორც ასეთი, ვენის
კონვენციის 79-ე მუხლში წარმოდგენილი არ არის.

2.2.2. უნიდრუას საერთაშორისო კომერციულ ხელშეკრულებათა პრინციპები
უნიდრუას საერთაშორისო კომერციულ ხელშეკრულებათა პრინციპები ერთერთია იმ არასაკანონმდებლო კოდიფიკაციათაგან, რომლებიც კერძო სამართლის
უნიფიკაციის საერთაშორისო ინსტიტუტის (UNIDROITT) მიერაა შემუშავებული.71
მიუხედავად მისი არასაკანონმდებლო ხასიათისა, უნიდრუას პრინციპების
Mazzacano P.J., Exemptions for the Non-Performance of Contractual Obligations in CISG Article 79 and the Quest
for Uniformity in International Sales Law, 2013, 5.
67 Zeller B., CISG and the Unification of International Trade Law, 2006, 20.
68 Kessedjian C., Competing Approaches to Force Majeure and Hardship, International Review of Law and Economics
25, 2005, 417.
69 Mazzacano P.J., Exemptions for the Non-Performance of Contractual Obligations in CISG Article 79 and the Quest
for Uniformity in International Sales Law, 2013, 91.
70 ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო
მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014, 35.
71 Padhy R., Soft Law in International law, Law Times Journal, 2019.
Soft Law in International law - Law Times Journal, [18.09.2021].
66
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მნიშვნელობა არ ჩამოუვარდება ვენის კონცენციის მნიშვნელობას, რადგან ამ
უკანასკნელის განმარტების ფუნქცია აქვს72 და ამ თვალსაზრისით უზოგადეს
პრინციპებად მიიჩნევა.73 ის, როგორც „ჭეშმარიტად უნიფიცირებული საერთაშორისო
დოკუმენტი“, ასევე თავს არიდებს ისეთი ტერმინების გამოყენებას, რომლებიც
ცალკეული სამართლებრივი სისტემისთვისაა დამახასიათებელი.74
უნიდრუას პრინციპების მუხლი 7.1.7 სახელდებულია, როგორც ფორსმაჟორი და
გვთავაზობს ფორსმაჟორის ცნებას. ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის მიხედვით, „მხარის მიერ
ვალდებულების შეუსრულებლობა არ იწვევს პასუხისმგებლობას, თუ ეს მხარე
დაადასტურებს, რომ შეუსრულებლობა გამოწვეული იყო მის კონტროლს მიღმა
არსებული დაბრკოლებით და რომ ხელშეკრულების დადების დროს გონივრულად
შეუძლებელი იყო შეფერხების გათვალისწინება ან შეუძლებელი იყო მისი თავიდან
აცილება ან მისი შედეგების გადალახვა“. უნიდრუას პრინციპების ოფიციალური
კომენტარის მიხედვით, ამ მუხლის სახელწოდებად ფორსმაჟორი შეირჩა იმის გამო, ეს
ტერმინი საერთაშორისო სავაჭრო სამართალში გავრცელებულია და მსგავსი
სახელწოდების მუხლი არსებობს მრავალ საერთაშორისო კონტრაქტში. თავისი არსით
კი, უნიდრუას პრინციპებში არსებული ფორსმაჟორის მუხლი ფარავს საერთო
სამართლის სისტემებში არსებულ დოქტრინებს (ხელშეკრულების ამაოება - frustration
of purpose და შესრულების შეუძლებლობა - impossibility of performance) და ასევე,
კონტინენტური ევროპის სამართლის სისტემაში არსებულ დოქტრინებს (ფორსმაჟორი,
Unmöglichkeit75), თუმცა ის ამ დოქტრინათაგან არც ერთის იდენტური არ არის.76 ამ
აქტის მიხედვით შეიძლება დავასკვნათ, რომ ფორსმაჟორად ერთი მხრივ, მოიხსენიებენ
იმ
გარემოებებს,
რომელიც
ქმნის
ფორსმაჟორულ
ვითარებას,
როგორც
პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების საფუძველს. მეორე მხრივ კი, იმ შედეგს,
რომელიც დგება ფორსმაჟორული ვითარების წარმოქმნის შედეგად, რასაც
პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლება წარმოადგენს. შესაბამისად,
ტერმინი ფორსმაჟორი ორივე მნიშვნელობით იქნება გამოყენებული.

ნაშრომშიც

Perillo J.M., UNIDROIT principles of international commercial contracts, Fordham law review, Volume 63, Issue
2, 1994, 283.
https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3132&context=flr, [18.09.2021].
73 Bund J.M., Force majeure Clauses - Drafting Advice for the CISG Practitioner, CISG Database, Pace Institute of
International Commercial Law. Reproduced with permission of 17 Journal of Law and Commerce (1998) 381-413, 6.
https://www.academia.edu/2376495/Force_Majeure_Clauses_Drafting_Advice_for_the_CISG_Practitioner
[18.09.2021].
74 მათიაშვილი ზ., UNIDROIT - საერთაშორისო კომერციულ ხელშეკრულებათა პრინციპები,
ჟურნ.
„საერთაშორისო სამართალი“, N14, 2000, 9.
72

75

გერმანულ სამართალში ტერმინი Unmöglichkeit გულისხმობს შესრულების შეუძლებლობას, იხილეთ

Pieck M., A Study of the Significant Aspects of German Contract Law, Annual Survey of International &
Comparative Law, 1996, 119.
76 UNIDROIT International Institute for the Unification of Private Law UNIDROIT PRINCIPLES OF
INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS 2016, Published by the International Institute for the Un ification
of Private Law (UNIDROIT), 240.
https://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2016/principles2016-e.pdf [18.09.2021]
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უნიდრუას პრინციპების 7.1.7 მუხლის მე-3 პუნქტის მიხედვით, ეს მუხლი
განხილული უნდა იქნეს უნიდრუას პრინციპების შესრულების გართულების (Hardship)
მომწესრიგებელ მუხლებთან ერთად. ფორსმაჟორისგან განსხვავებით, რომლის
მომწესრიგებელი დებულებებიც მოცემულია ვალდებულების შეუსრულებლობის
თავში, Hardship-ის ნორმები გვხვდება ვალდებულების შესრულების თავში.77
უნიდრუას პრინციპების 6.2.2 გვთავაზობს Hardship-ის (შესრულების გართულება)
დეფინიციას. ამ მუხლის თანახმად, „სახეზეა შესრულების გართულება, როდესაც
კონკრეტული მოვლენის დადგომით ხელშეკრულების წონასწორობა იცვლება მხარის
შესრულების ღირებულების გაზრდით ან მხარის მიერ მიღებული შესრულების
ღირებულების შემცირებით“.

2.2.3. ევროპის სახელშეკრულებო სამართლის პრინციპები
ევროპის
სახელშეკრულებო
სამართლის
პრინციპები
ერთ-ერთია
იმ
არასაკანონმდებლო კოდიფიკაციათაგან78, რომელიც მოდელურ კონცეფციად მიიჩნევა
შიდასახელმწიფოებრივი და საერთაშორისო სამართლის კანონმდებლობისთვის.79
ევროპულ პრინციპებში ფორსმაჟორის კონცეფცია განმტკიცებულია 8:108 მუხლში. ამ
მუხლის 1-ლი ნაწილის თანახმად, „მხარის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა არ
გამოიწვევს პასუხისმგებლობას, თუ მხარე დაამტკიცებს, რომ ეს გამოწვეულია მის
კონტროლის მიღმა არსებული დაბრკოლებით და რომ მას არ შეეძლო ხელშეკრულების
გაფორმებისას ხელისშემშლელი ფაქტის გათვალისწინება, დაბრკოლების ან მისი
შედეგების თავიდან აცილება ან გადალახვა.“ როგორც იკვეთება, PECL არ იცნობს
სიტყვა ფორსმაჟორს, თუმცა, თითქმის იდენტურია უნიდრუას პრინციპების ამ
სახელწოდების მუხლისა. შესრულების გართულების (Hardship) ინსტიტუტს
ევროპული პრინციპები იცნობს შეცვლილი გარემოებების სახელწოდებით (Change of
Circumstances). შეცვლილი გარემოებების დეფინიცია და სამართლებრივი შედეგები
ერთდროულადაა მოცემული ევროპული პრინციპების 6:111 მუხლში, რომლის
თანახმადაც, “თუკი კონტრაქტის შესრულება ხდება ზედმეტად მძიმდება გარემოებების
შეცვლის გამო, მხარეები ვალდებულნი არიან დაიწყონ მოლაპარაკებები
ხელშეკრულების ადაპტირების ან შეწყვეტის მიზნით, იმ შემთხვევაში თუ: ა.
გარემოებები შეიცვალა ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ; ბ. გარემოებების
შეცვლის შესაძლებლობა არ იყო ის, რაც გონივრულად იქნებოდა გათვალისწინებადი

Perillo J.M., UNIDROIT principles of international commercial contracts, Fordham law review, Volume 63, Issue
2, 1994, 300.
< https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3132&context=flr> [21.08.2021];
78 Lando O., CISG and Its Followers: A Proposal to Adopt Some International Principles of Contract Law, The
American Journal of Comparative Law, Volume 53, N. 2 (Spring, 2005), 382.
79 ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო
მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014, 26. ციტირებულია: Kronke H., The UN Sales Convention, the UNIDROIT
Contract Principles and the Way Beyond, J.L. & Com., Vol. 25:451, 2005-06, 452.
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ხელშეკრულების გაფორმების დროს და გ. გარემოებების შეცვლის რისკი არ ჰქონდა
ნაკისრი დაზარალებულ მხარეს.“

2.2.4. ევროპული კერძო სამართლის პრინციპები, განმარტებები და მოდელური

წესები (DCFR)
DCFR, ევროპულ პრინციპებს ეფუძნება და სხვადასხვა სამართლებრივი
ინსტიტუტის შესწავლის მიზნებისთვის, აკადემიური ხასიათის მნიშვნელოვან
სამართლებრივ ინსტრუმენტად მოიაზრება.80 DCFR ფორსმაჟორის კონცეფციას
გვთავაზობს არა ამ სახელწოდებით, თუმცა, თითქმის იდენტური შინაარსით, რაც
მოცემულია ზემოთ განხილულ საერთაშორისო აქტებში. DCFR-ის 3:104 მუხლის 1-ლი
ნაწილის მიხედვით, მოვალის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა თავისუფლდება
პასუხისმგებლობისგან, თუ იგი გამოწვეულია მოვალის კონტროლის სფეროს მიღმა
არსებული მოვლენით, რომელსაც მოვალე ვერ გაითვალისწინებდა და ვერც თავიდან
აირიდებდა როგორც მის დადგომას, ისე, მის შედეგებს.
როგორც გამოჩნდა, ფორსმაჟორის ცნებას ზემოხსენებული უნიფიცირებული
აქტები სხვადასხვა სახელწოდებით, თუმცა, თითქმის იდენტური შინაარსით
ითვალისწინებენ. ამ აქტებში მოქცეული ცნებები, თავიანთ თავში, მოვლენის
ფორსმაჟორულად
მიჩნევისა
და
პასუხისმგებლობისგან
გათავისუფლების
წინაპირობებებსაც მოიცავენ. ფორსმაჟორის არსის გასაანალიზებლად, აუცილებელია ამ
წინაპირობათა განხილვა.81

2.3. საერთაშორისო სავაჭრო პალატის მიერ პრეზუმირებული ფორსმაჟორული
მოვლენები
საერთაშორისო სავაჭრო პალატა (შემდგომში - ICC) წარმოადგენს საერთაშორისო
არაკომერციულ ორგანიზაციას, რომელიც აერთიანებს ათასობით მსხვილ საწარმოს,
ასოციაციას, კომპანიას მსოფლიოს 100-ზე მეტი ქვეყნიდან და ხელს უწყობს ბიზნესის
წინაშე მდგარი მეთოდური და პრაქტიკული ამოცანების გადაწყვეტას.82 ICC
პერიოდულად სთავაზობს მსოფლიოს, მათ შორის, ფორსმაჟორისა და შესრულების
გართულების დათქმებს. ეს დათქმები, როგორც წესი, ICC-ის მოდელური კონტაქტების

ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო
მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014, 26. ციტირებულია: Hesselink M. W., CFR & Social Justice: A Short Study for
the European Parliament on the Values Underlying the Draft Common Frame of Reference for European Private Law
- What Roles for Fairness and Social Justice?, Centre for the Study of European Contract Law Working Paper Series
No. 2008/08, Munich: Sellier, 2008, 1.
81 აღნიშნული წინაპირობები განხილული იქნება წინამდებარე ნაშრომის მე-3 თავში.
82 დამატებით იხილეთ ინფორმაცია საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ვებ-გვერდზე.
https://iccwbo.org/about-us/who-we-are/, [19.09.2021]
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(ICC model contracts) შემადგენელი ნაწილებია. ICC-ის მოდელური კანონები კი ეგრეთ
წოდებულ Soft Law-ს წარმოადგენენ.83
საერთაშორისო სავაჭრო პალატის მიერ ფორსმაჟორთან დაკავშირებით
უკანასკნელად დათქმა გაკეთდა 2020 წელს, რომელშიც 2003 წლის შემდეგ, ICC-მ
შემოგვთავაზა ფორსმაჟორისა და შესრულების გართულების განახლებული დათქმები.
2020 წლის დათქმების შესახებ გაკეთებულ განმარტებაში ნათქვამია, რომ
ფორსმაჟორისა და შესრულების გართულების შემოთავაზებული მუხლები
საერთაშორისო ხელშეკრულებებში გამოსაყენებელი მუხლებია. ამავე განმარტებაში
ნახსენებია, რომ დათქმები შექმნილია მხარეებისთვის მოლაპარაკებების წარმართვისა
და ხელშეკრულების მომზადების გაადვილებისთვის.84
საერთაშორისო სავაჭრო პალატის მიერ შექმნილი ფორსმაჟორული დათქმა
აერთიანებს მოსალოდნელ ფორსმაჟორულ მოვლენებს და ჩამოთვლის მათ. თუმცა, ეს
მოვლენები არ არის ამომწურავი. საწინააღმდეგოს დაუმტკიცებლობის შემთხვევაში,
პრეზუმირებული მოვლენები მიიჩნევა ფორსმაჟორულ მოვლენებად (რომელთა
წინასწარ განჭვრეტა შეუძლებელი იყო და არ ექცეოდა მხარის კონტროლის სფეროში),
თუმცა, მხარეს მაინც უწევს დაასაბუთოს, რომ ამ მოვლენების გავლენა შესრულებაზე
ვერ იქნებოდა თავიდან არიდებული/გადალახული.85
ICC-ის მიერ პრეზუმირებული ფორსმაჟორული მოვლენებია86:
ა. ომი (იქნება ის გაცხადებული თუ არა), საომარი მოქმედებები, მასშტაბური
სამხედრო მობილიზაცია;
ბ. სამოქალაქო ომი, არეულობა, რევოლუცია, სამხედრო ძალა, აჯანყება,
ტერორისტული აქტი, საბოტაჟი ან მეკობრეობა;
გ. ვალუტისა და ვაჭრობის შეზღუდვა, სანქცია, ემბარგო;
დ. უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გამოცემული კანონიერი ან უკანონო აქტი,
ექსპროპრიაცია, სამუშაოების იძულებით ჩამორთმევა, რეკვიზიცია, ნაციონალიზაცია;
ე. ჭირი, ეპიდემია, სტიქია ან უკიდურესი ბუნებრივი მოვლენა;
ვ.
აფეთქება,
ხანძარი,
აღჭურვილობის
განადგურება,
ტრანსპორტის,
ტელეკომუნიკაციის საინფორმაციო სისტემის ან/და ენერგიის ხანგრძლივი დაზიანება;
ზ. ბოიკოტი, გაფიცვა, ლოკაუტი, ქარხნებისა და შენობების ოკუპაცია.

Erdem H. E., Turkey: Importance Of ICC Model Contracts As Part Of Soft Law, 2017.
https://www.mondaq.com/turkey/contracts-and-commercial-law/593862/importance-of-icc-model-contracts-aspart-of-soft-law, [19.09.2021]
84 დამატებით იხილეთ ინფორმაცია საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ვებ-გვერდზე.
https://iccwbo.org/publication/icc-force-majeure-and-hardshipclauses/#:~:text=The%20ICC%20Force%20Majeure%20Clause,fall%20outside%20the%20listed%20events.&text=The
%20model%20clauses%20are%20intended,either%20expressly%20or%20by%20reference, [19.09.2021]
85 ICC Force Majeure and Hardship Clauses -Introductory Note and Commentary, 2020, 1.
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/07/icc-forcemajeure-introductory-note.pdf, [19.09.2021].
86 ICC Force Majeure and Hardship Clauses 2020.
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/03/icc-forcemajeure-hardship-clauses-march2020.pdf [19.09.2021].
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ცხადია, ეს არ არის ამომწურავი სია. ამ ჩამონათვალმა შეიძლება დააკმაყოფილოს
ან საერთოდ ვერ დააკმაყოფილოს მხარეთა კონკრეტული მოთხოვნილებები, ვინაიდან
ისინი შეიძლება განსხვავდებოდნენ თითოეული ხელშეკრულების სამართლებრივი და
ეკონომიკური კონტექსტის შესაბამისად.87 მხარეებს შეუძლიათ მასში ცვლილებები
განახორციელონ, როგორც დამატებითი მითითებების, ისე, გარკვეული მოვლენების
გამორიცხვის სახით. ასევე, მხარეების მიერ სხვა მოვლენების ფორსმაჟორულად
მიჩნევის შემთხვევაშიც კი, მხარეს მოუწევს დაამტკიცოს, რომ ამ მოვლენის თავიდან
არიდება ან მისი შედეგების გადალახვა იყო შეუძლებელი.88

3. ფორსმაჟორული მოვლენის მახასიათებლები
3.1. კონტროლს მიღმა არსებული დაბრკოლება
ტერმინი „დაბრკოლება“ მჭიდროდაა დაკავშირებული ტერმინთან „კონტროლს
მიღმა“ და უმჯობესია მათი ერთად განხილვა. „კონტროლს მიღმა“ გულისხმობს იმას,
რომ მოვლენა, რომლის დადგომის გამოც გამოირიცხება პასუხისმგებლობა, უნდა იყოს
გარეგანი. ის უნდა მომდინარეობდეს ისეთი წყაროსგან, რომლის კონტროლი მხარეს
არც ევალება და არც შეუძლია. მხოლოდ კონკრეტული პირისთვის არსებული
დაბრკოლება არ იქნება პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების საფუძველი. ეს
გამოწვეულია იმით, რომ ხელისშემშლელი ფაქტორი აღნიშნავს შესრულების
ობიექტურ ბარიერს და არა რომელიმე მხარის პირად დაბრკოლებას.89
მიჩნეულია, რომ ტერმინ “Act of god”-ის ქვეშ მოაზრებულმა მოვლენებმა
(ბუნებრივი გაუთვალისწინებელი მოვლენები), სოციალურმა და პოლიტიკურმა
არეულობამ, სამართლებრივმა აკრძალვებმა და სხვა დაბრკოლებებმა შეიძლება
შეაფერხოს შესრულება, თუმცა, არ ჩაითვალოს იმ ტიპის დაბრკოლებად, რომელიც
მოვალეს გაათავისუფლებდა პასუხისმგებლობისგან. ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში,
საჭიროა მოვლენის გაანალიზება.
ამომწურავი სია, რომელიც დაადგენს ყველა შესაძლო დაბრკოლებას, ცხადია არ
არსებობს და ვერც იარსებებს, რადგან ადამიანის უსაზღვრო წარმოსახვასაც კი არ
შეუძლია წინასწარ გათვალოს ყველა მოსალოდნელი ფორსმაჟორული მოვლენის
ხასიათი. მაგალითისთვის, ისეთი ბუნებრივი მოვლენები და კატასტროფები,
როგორიცაა წყალდიდობა, მიწისძვრა, ეპიდემია, ომი ან ტერორიზმი, ჩვეულებრივ ფორსმაჟორულ მოვლენად მიიჩნევა. ასევე, დაბრკოლების ცნების ქვეშ შეიძლება
მოექცეს სახელმწიფოს სხვადასხვა სახის ინტერვენციები, მაგალითად, ვაჭრობის
აკრძალვა, გაცვლითი კონტროლი. თუმცა, თავისთავად დაბრკოლების არსებობა
ICC Force Majeure and Hardship Clauses -Introductory Note and Commentary, 2020, 1.
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/07/icc-forcemajeure-introductory-note.pdf, [19.09.2021].
88 ICC Force Majeure and Hardship Clauses 2020.
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/03/icc-forcemajeure-hardship-clauses-march2020.pdf [19.09.2021].
89 Lindstrom N., Changed Circumstances and Hardship in the International Sale of Goods,
Nordic Journal of
Commercial Law, 1, 2006, 6-7.
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აპრიორი არ ნიშნავს პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლებას, რადგან უნდა
შესრულდეს მოვლენის ფორსმაჟორად მიჩნევისა და პასუხისმგებლობისგან
გათავისუფლების სხვა წინაპირობები, მათ შორის - წინასწარგანუჭვრეტელობა.
ტერმინი „დაბრკოლება“, თავისი არსით, მოიცავს ფართო სპექტრს, თუმცა,
პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების კონტექსტში, ის ბალანსდება სხვა მოვლენის
ფორსმაჟორად მიჩნევისთვის საჭირო სხვა წინაპირობებით.90
რაც შეეხება სასამართლოთა მოსაზრებებს დაბრკოლების მახასიათებლებთან
დაკავშირებით, ჰამბურგის სავაჭრო პალატის საარბიტრაჟო სასამართლო (Schiedsgericht
der Handelskammer Hamburg) ერთ-ერთ საქმეზე გადაწყვეტილებაში განმარტავს, რომ
დაბრკოლება უნდა იყოს „უმართავი რისკი ან სრულიად განსაკუთრებული მოვლენა“.91
სხვა გადაწყვეტილებაში სასამართლო განმარტავდა, რომ გამყიდველი მხარის ქვეყნის
მხრიდან ექსპორტზე დაწესებული შეზღუდვა ექცეოდა დაბრკოლების ჩარჩოებში
გამყიდველისთვის, რომელმაც ვერ მიაწოდა მყიდველს შეთანხმებული საქონელი.
თუმცა, ტრიბუნალმა პასუხისმგებლობისგან არ გაათავისუფლა მოვალე, რადგან
ჩათვალა, რომ დაბრკოლება იყო პროგნოზირებადი ხელშეკრულების გაფორმების
დროისთვის.92
„კონტროლს მიღმა“ გულისხმობს, რომ არსებობს რისკის ტიპიური სფერო,
რომელსაც მოვალე უნდა აკონტროლებდეს. ეს მიდგომა გვეხმარება გავაანალიზოთ,
შესრულების რა ნაწილის რისკს იღებს თითოეული მხარე.93 რისკის განაწილება
მნიშვნელოვანია მოთხოვნის ანალიზისათვის, რადგან უნდა გამოჩნდეს, რომ მხარემ,
რომელმაც ხელშეკრულების დადების დროს რისკი საკუთარ თავზე აიღო, ვერ შეძლო
დაბრკოლების კონტროლი მაშინ, როცა მიჩნეულია, რომ მას შეეძლო გაეკონტროლებინა
დაბრკოლება. მაგალითად, როდესაც მიწოდების დრო ვალდებულების არსებითი
პირობაა, ლოგიკურია, რომ გამყიდველს აქვს მიწოდებაზე კონტროლი (ცხადია,
მხარეები შეიძლება შეთანხმდნენ განსხვავებულზე). საბოლოო ჯამში, ფორსმაჟორის
არსებობა/არარსებობის შეფასებისას, მნიშვნელოვანია ხელშეკრულების გაფორმებისას
თითოეული მხარის მიერ აღებული რისკის ხარისხი.
მიზეზები, რომლებიც დაკავშირებულია შიდა საქმიანობასთან ან მენეჯმენტთან,
ეკუთვნის გამყიდველის პირად სფეროს და არასოდეს არის მისი კონტროლის მიღმა,
Mazzacano P.J., Exemptions for the Non-Performance of Contractual Obligations in CISG Article 79 and the Quest
for Uniformity in International Sales Law, 2013, 170.
91 UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
UNCITRAL: Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of
Goods—2016 UNITED NATIONS 2016 Edition, 375.
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/mediadocuments/uncitral/en/cisg_digest_2016.pdf [19.09.2021].
92 იქვე. [28.08.2021]; ციტირებულია: Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, Bulgaria, 24 April 1996,
Unilex. გამყიდველმა მოითხოვა პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლება საქონლის (ქვანახშირის)
მიწოდების შეუძლებლობის გამო ქვანახშირის მაღაროელების გაფიცვის მიზეზით. სასამართლომ არ
დააკმაყოფილა ეს მოთხოვნა, რადგან გაფიცვა მიიჩნია წინასწარგანჭვრეტადად.
93 Matteo L.A.D., Contractual Excuse under the CISG: Impediment, Hardship, and the Excuse Doctrines, Pace
International Law Review, Volume 27, 2015, 287.
http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1351&context=pilr, [19.09.2021]
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რადგან ეს არის მისი სფერო.94 სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ამ შემთხვევაში
დაბრკოლება არ არის გარეგანი. ამიტომაც გამყიდველი, რომელიც ასევე არის საქონლის
მწარმოებელი, აგებს პასუხს საქონლის შეუსაბამობაზე, რომელიც წარმოიქმნება
წარმოების პროცესის დეფექტის გამო. თუმცა, რეგულაციები და სახელმწიფოს მხრიდან
განხორციელებული სხვა ჩარევები შეიძლება ჩაითვალოს მხარის გავლენის სფეროს
მიღმა არსებულ დაბრკოლებებად.95
3.2. განჭვრეტადობა
მეორე პირობა განმცხადებლის პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლებისთვის
არის
დაბრკოლების განუჭვრეტადობა გათვალისწინების შეუძლებლობა.
განუჭვრეტადობა ნიშნავს იმას, რომ მის კონტროლს მიღმა არსებული დაბრკოლების
შემთხვევაში, გონივრულად არ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მხარეს, ხელშეკრულების
დადებისას, შეეძლო მხედველობაში მიეღო დაბრკოლება. შესაბამისად, მხარე არ
გათავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან, თუ კონტროლს მიღმა არსებული
დაბრკოლება ნამდვილად სახეზეა, თუმცა, მას შეეძლო დაბრკოლების წინასწარ
განჭვრეტა.96 CISG-ის 79-ე მუხლის 1-ლი პუნქტი ადგენს, რომ მხარემ, რომელმაც
ვალდებულება ვერ შეასრულა უნდა დაამტკიცოს, რომ მას, ხელშეკრულების დადების
დროს, გონივრულად არ შეეძლო იმ დაბრკოლების გათვალისწინება, რომლის გამოც
ვალდებულება ვერ შესრულდა. ამ წინაპირობის არსებობის დადასტურება შეიძლება
მხარეს გაუჭირდეს, რადგან თანამედროვე კომერციულ სამყაროში მოვლენათა დიდი
ნაწილი პროგნოზირებადია.
CISG-ის 79(1) მუხლში მითითებულია, რომ დაბრკოლება არ უნდა იყოს
გონივრულად განჭვრეტადი, თუმცა, რას ნიშნავს გონივრულად განჭვრეტადობა მსჯელობის საგანია. დოქტრინაში არსებული მოსაზრების მიხედვით, არ არის
საკმარისი, მოვლენა იყოს პროგნოზირებადი ზოგადი თვალსაზრისით. არამედ,
მოვლენის დადგომის დრო და მოცულობაც უნდა იყოს პროგნოზირებადი.97 ასევე,
მოვლენის დადგომის დრო არ უნდა იყოს ძალიან შორეული.98 ამ წინაპირობაზე
მსჯელობის
ფარგლებშიც
მნიშვნელოვანია
რისკის
განაწილების
საკითხი.
ხელშეკრულებით მხარეები შეიძლება შეთანხმდნენ, რომ მხარე არ აიღებს რისკს

Kessedjian C., Competing Approaches to Force Majeure and Hardship, International Review of Law and Economics
25, 2005, 418.
95 UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
UNCITRAL: Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of
Goods—2016 UNITED NATIONS 2016 Edition, 375.
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/mediadocuments/uncitral/en/cisg_digest_2016.pdf [19.09.2021].
96
Russian Federation arbitral proceeding 98/1998 of 24 November 1998, http://www.cisgonline.ch/content/api/cisg/urteile/1525.pdf, [19.09.2021].
97 Brunner C., Force Majeure and Hardship under General Contract Principles: Exemption for Non-Performance in
International Arbitration, Wolters Kluwer, 2009, 158-159.
98 იქვე, 159.
94

18

მაშინაც კი, თუ მოვლენა პროგნოზირებადია ხელშეკრულების დადების დროს. მეორე
მხრივ, მხარემ შეიძლება აიღოს გაუთვალისწინებელი მოვლენის დადგომის რისკი.
აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთ ინდუსტრიაში, შეიძლება მოსალოდნელი იყოს
ისეთი სახის შემთხვევები, როგორიცაა ბუნებრივი კატასტროფები.99 ასევე,
განჭვრეტადობის კრიტერიუმთან დაკავშირებით შეიძლება გასათვალისწინებელი იყოს
ხელშეკრულების ვადა, რადგან გრძელვადიანი ხელშეკრულებების ფარგლებში
შესაძლო დაბრკოლების აღმოცენების პროგნოზირება რთულდება.100 სავარაუდოა, რომ
პერიოდულად განმეორებადი მოვლენები პროგნოზირებადად იქნება მიჩნეული.
ზოგადად, ფასისა და ვალუტის რყევებიც პროგნოზირებადად მიიჩნევა.101
ამ საკითხთან დაკავშირებით, პრეცენდენტული სამართალი საკმაოდ მკაცრ
მიდგომას ავითარებს. ერთ-ერთ საქმეში სასამართლომ მიიჩნია, რომ ქსოვილების
გამყიდველ კომპანიას უნდა სცოდნოდა ჩინეთის სახელმწიფოს მიერ ავსტრალიური
ბამბის ექსპორტთან დაკავშირებული შეზღუდვის შესახებ.102 საბაზრო ფასების რყევების
საფუძვლით გათავისუფლების მოთხოვნა ასევე მეორდება არაერთ სასამართლო
გადაწყვეტილებაში. თუმცა, ძირითადად, ფასის/ღირებულების ცვალებადობა და
მოვლენები, რომლებიც უარყოფითად მოქმედებს ვალუტის ღირებულებაზე,
განჭვრეტადაა მიჩნეული.103
პროგნოზირების კრიტერიუმის განხილვა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა
მოხდეს. ამ განხილვის ფარგლებში, კრიტერიუმი არ უნდა იყოს არც ზედმეტად
შეშფოთებული პესიმისტი, რომელიც ყველა შესაძლო უიღბლობას წინასწარ
ითვალისწინებს და არც უკიდეგანოდ ოპტიმისტი, რომელიც არასდროს ელის მცირედ
გართულებასაც კი.104 შედეგად, მხარეს, რომელმაც ხელშეკრულებით არ გამორიცხა
პროგნოზირებადი მოვლენის დადგომისას მისი რისკი, მოუწევს მისი ტარება.105
საგულისხმოა ისიც, რომ საერთაშორისო ვაჭრობაში, განჭვრეტადობის გაცილებით
მაღალი ხარისხია მოსალოდნელი და შესაბამისად, მოთხოვნილიც. ამის მიზეზია
ვარაუდი იმისა, რომ საერთაშორისო ვაჭრობაში ჩართულ პირს შესწავლილი აქვს
Matteo L.A.D., Contractual Excuse under the CISG: Impediment, Hardship, and the Excuse Doctrines, Pace
International Law Review, Volume 27, 2015, 295-296.
http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1351&context=pilr [19.09.2021].
100 Flambouras D.P., The Doctrines of Impossibility of Performance and Clausula Rebus Sic Stantibus in the 1980
Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Principles of European Contract Law: A
Comparative Analysis, Pace International Law Review, 2001, 271.
101 Matteo L.A.D., Contractual Excuse under the CISG: Impediment, Hardship, and the Excuse Doctrines, Pace
International Law Review, Volume 27, 2015, 296.
http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1351&context=pilr [19.09.2021].
102 China International Economic & Trade Arbitration Commission CIETAC (PRC) Arbitration Award Australia
cotton case (17 September 2003), http://www.cisg-online.ch/content/api/cisg/urteile/1558.pdf [19.09.2021].
103 Matteo L.A.D., Contractual Excuse under the CISG: Impediment, Hardship, and the Excuse Doctrines, Pace
International Law Review, Volume 27, 2015, 296.
http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1351&context=pilr, [19.09.2021].
104 Aksoy H.C., Impossibility in Modern Private Law A Comparative Study of German, Swiss and Turkish Laws and
the Unification Instruments of Private Law, 2014, 104.
105 იქვე.
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ბაზარი და აანალიზებს ვალდებულების შესრულებისთვის საჭირო თითოეული
მოქმედების თანმდევ რისკს.106 შესაბამისად, განჭვრეტადობის კრიტერიუმის შეფასება
ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, დამოკიდებულია მათ შორის ხელშეკრულების
მასშტაბზე და მისი მხარეების გამოცდილებაზე.
3.3. თავიდან აცილებადობა/გადაულახავობა
მოვალის პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლებისთვის საჭირო შემდეგი
წინაპირობა არის ის, რომ დაბრკოლება იყოს გარდაუვალი და შეუძლებელი იყოს მისი
გადალახვა. მოვალემ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ თავიდან აიცილოს
გარდაუვალი დაბრკოლებები, რაც გულისხმობს იმ ზომების მიღებას, რომელიც
ეკონომიკურად ყველაზე ეფექტიანი იქნება.107 სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, როგორც
CISG-ის 79-ე მუხლი, ისე, UPICC-ის, PECL-ისა და DCFR-ის შესაბამისი მუხლები
„ავალდებულებენ“ მოვალეს, წინააღმდეგობა გაუწიოს დაბრკოლებას. გადაულახავობის
კრიტერიუმი მნიშვნელოვანია მაშინ, როდესაც დაბრკოლება მოვალის კონტროლის
სფეროს მიღმაა. ასეთ შემთხვევაში, მოვალის პასუხისმგებლობა მაინც დადგება, თუ
დაბრკოლება თავიდან არიდებადი ან გადალახვადი იყო. მოვალის ვალდებულება,
გადალახოს დაბრკოლება, მოიცავს მოვალის ვალდებულებას გადადგას გონივრული
ნაბიჯები ვალდებულების შესრულებისთვის ალტერნატიული გზების პოვნის
მიზნით.108
თავიდან აცილებადობის კრიტერიუმი წარმოიქმნება აუცილებლობიდან, რომ
ნებისმიერმა ადამიანმა უნდა გააკეთოს ყველაფერი მის მიერ ნაკისრი ვალდებულების
შესასრულებლად მანამ, სანამ მიუთითებს ვალდებულების დაბრკოლების გამო
შეუსრულებლობაზე.109 სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, სანამ მოვალე მოითხოვს
პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლებას, მან, შესაძლებლობის ფარგლებში, ყველაფერი
უნდა გააკეთოს დაბრკოლების თავიდან ასაცილებლად.110 საზომი უნდა იყოს საშუალო
წინდახედულობის მქონე, გონიერი ადამიანი და ქმედება, თუ რას გააკეთებდა ის მსგავს
სიტუაციაში.111 მაგალითად, მიწისძვრის ზონაში მიწისძვრის ეფექტის დაძლევა
შესაძლებელია სპეციალური სამშენებლო ტექნიკებით, თუმცა, ეს არ ეხება შემთხვევას,
Kessedjian C., Competing Approaches to Force Majeure and Hardship, International Review of Law and
Economics 25, 2005, 418.
107 Flambouras D.P., The Doctrines of Impossibility of Performance and Clausula Rebus Sic Stantibus in the 1980
Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Principles of European Contract Law: A
Comparative Analysis, Pace International Law Review, 2001, 272.
108 Aksoy H.C., Impossibility in Modern Private Law A Comparative Study of German, Swiss and Turkish Laws and
the Unification Instruments of Private Law, 2014, 105.
109
Commentary on the Draft Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Prepared by the
Secretariat, Art. 65 [79 CISG], p. 7, http://www.cisg-online.ch/index.cfm?pageID=644#Article%2065, [19.09.2021].
110 Aksoy H.C., Impossibility in Modern Private Law A Comparative Study of German, Swiss and Turkish Laws and
the Unification Instruments of Private Law, 2014, 105.
111 Flambouras D.P., The Doctrines of Impossibility of Performance and Clausula Rebus Sic Stantibus in the 1980
Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Principles of European Contract Law: A
Comparative Analysis, Pace International Law Review, 2001, 272.
106

20

როდესაც მიწისძვრა ჩვეულებრივზე ძლიერია.112 ცხადია, თითოუელი შემთხვევა
საჭიროებს დეტალუტ ანალიზს.
ერთმანეთისგან უნდა გაიმიჯნოს რა არის ობიექტურად გადაულახავი და რა არის
გადალახვადი, თუმცა, მხარისთვის ეკონომიკურად წამგებიანი. მართალია, CISG-ის 79-ე
მუხლის კომენტარში მითითებულია, რომ მოვალემ ყველაფერი უნდა გააკეთოს
დაბრკოლების თავიდან ასაცილებლად, თუმცა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მან „საკუთარი
არსებობის“ რისკის ქვეშ დაყენების ფასად შეასრულოს ვალდებულება.113 მეორ მხრივ,
ერთ-ერთი საქმეში სასამართლომ მიიჩნია, რომ სამმაგი საბაზრო ფასის გადახდა არ
წარმოადგენდა ეკონომიკურ რისკს და იგი უნდა ეკისრა გამყიდველს.114
უნიფიცირებული ინსტიტუტების მიერ შემუშავებული თავიდან აცილებადობის
კრიტერიუმი ემთხვევა კონტინენტურ-ევროპული სამართლის ქვეყნების (გერმანია,
შვეიცარია, თურქეთი) მიდგომას და მიიჩნევს, რომ თუ მოვალე ვერ შეძლებს აიცილოს
ის დაბრკოლება, რომლის თავიდან აცილებაც მას შეეძლო, ეს ჩაითვლება
დაუდევრობად.115

4. პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების დამატებითი წინაპირობები
ფორსმაჟორის დროს
მოვლენის ფორსმაჟორულად მიჩნევა არ არის საკმარისი პასუხისმგებლობისგან
გათავისუფლებისთვის. საერთაშორისო უნიფიცირებული აქტები და სხვადასხვა
სამართლებრივი სისტემები პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლებას უკავშირებენ სხვა
დამატებითი წინაპირობების დაკმაყოფილებას.
პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების კონტექსტში საინტერესოა ასევე,
მოვალის პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების წინაპირობები იმ შემთხვევაში,
როდესაც იგი თავად დამოკიდებული იყო მესამე პირის შესრულებაზე. აღნიშნული
საკითხები ამ თავში იქნება განხილული.

Flambouras D.P., The Doctrines of Impossibility of Performance and Clausula Rebus Sic Stantibus in the 1980
Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Principles of European Contract Law: A
Comparative Analysis, Pace International Law Review, 2001, 272.
113 Aksoy H.C., Impossibility in Modern Private Law A Comparative Study of German, Swiss and Turkish Laws and
the Unification Instruments of Private Law, 2014, 105. ციტირებულია: Southerington T., Impossibility of
Performance and Other Excuses in International Trade, Publication of the Faculty of Law of the University of Turku,
Private law publication series B:55.
114
Oberlandesgericht
Hamburg,
1
U
167/95,
28
February
1997,
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V99/903/75/PDF/V9990375.pdf?OpenElement, 9.
115 Aksoy H.C., Impossibility in Modern Private Law A Comparative Study of German, Swiss and Turkish Laws and
the Unification Instruments of Private Law, 2014, 105-106.
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4.1. დამატებითი წინაპირობები

4.1.1. მიზეზობრივი კავშირი
პასუხისმგებლობის გამოსარიცხად, ვენის კონვენციის 79-ე მუხლი მოითხოვს,
რომ გაუთვალისწინებელი და გადაულახავი ხელისშემშლელი ფაქტორი იყოს
ერთადერთი მიზეზი ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობისა. თუმცა, მოვალე
კვლავ პასუხისმგებელია, თუ ვალდებულების დარღვევა, ფორსმაჟორული მოვლენის
პარალელურად, განაპირობა მოვალის თანმდევმა ვალდებულების შეუსრულებლობამ.
მაგალითად, თუ მისაწოდებელი საქონელი დაიკარგა არასწორი შეფუთვის გამო,
გაუთვალისწინებელ სტიქიურ უბედურებაში.116 ანალოგიური შედეგი გავრცელდება
შემთხვევაზე, როცა ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობა გამოწვეულია
რამდენიმე მოვლენით, რომელთაგან ერთ-ერთის წინასწარ განჭვრეტა ან თავიდან
აცილება
მხარეს
შეეძლო.117
მსგავსად,
მოვალე
არ
გათავისუფლდება
პასუხისმგებლობისგან, თუ შესრულება შეუძლებელი გახდება მიწოდების დაგვიანების
შემდგომ და ხელშემშლელი ფაქტორი არ იარსებებდა მიწოდების დროულად
განხორციელების შემთხვევაში.118
საქართველოს უზენაესი სასამართლო ერთ საქმეში, ნათლად მიუთითებს, რომ
მიზეზობრივი
კავშირი
ფორსმაჟორულ
მოვლენასა
და
ვალდებულების
შეუსრულებლობას
შორის
აუცილებელია
პასუხისმგებლობისგან
გათავისუფლებისთვის. საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ 2014 წლის 4 აპრილს
მიღებულ გადაწყვეტილებაში119 განმარტა, რომ ფორსმაჟორული მოვლენა გავლენას
პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების საფუძველი ვერ გახდება, თუ იგი დადგა მას
შემდეგ, რაც ვალდებულება უნდა შესრულებულიყო, რადგან ამ შემთხვევში,
შეუძლებელია გამოიკვეთოს პირდაპირი მიზეზობრივი კავშირი ამგვარ მოვლენასა და
შესრულების შეუძლებლობას შორის. კიდევ ერთ საქმეზე სასამართლო ხაზს უსვამს
გონივრული წინდახედულების გამოვლენის აუცილებლობას და განმარტავს შემდეგს:
„დაბრკოლება ვერ მიიჩნევა დაუძლეველ ძალად, რადგან ავტომობილების დაზიანება
მოულოდნელად დამდგარ მოვლენას არ გამოუწვევია და ამ ზიანის თავიდან აცილება
შესაძლებელი იქნებოდა სამართლებრივი ურთიერთობის მონაწილეთა მხრიდან
გონივრული წინდახედულების გამოვლენის შემთხვევაში.“120

4.1.2. შეტყობინების ვალდებულება
პასუხისმგებლობისგან სრულად გათავისუფლების მნიშვნელოვანი წინაპირობაა
მოვალის მიერ კრედიტორის ინფორმირება ფორსმაჟორული მოვლენის გამო

Schwenzer I., Schlechtriem & Schwenzer: Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods
(4th Edition), 2016, 1505.
117 იქვე.
118 იქვე.
119 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2014 წლის 4 აპრილის განჩინება საქმეზე ას-523-497-2013.
120 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2010 წლის 5 ივლისის განჩინება საქმეზე ას-418-391-2010.
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ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობასთან დაკავშირებით. მოვალის ეს
ვალდებულება გვხვდება ბევრ შიდა სამართლებრივ კანონმდებლობაში უშუალოდ
საკანონმდებლო დანაწესის, სასამართლო პრაქტიკის თუ კეთილსინდისიერების
პრინციპის
სახით,
საიდანაც
შეტყობინების
ვალდებულება
არაპირდაპირ
121
გამომდინარეობს.
ნაშრომში განხილული უნიფიცირებული აქტები შეტყობინების საკითხთან
დაკავშირებით მსგავს რეგულაციებს ითვალისწინებენ.122 ამ ვალდებულებას, ყველა
აქტში საფუძვლად უდევს კეთილსინდისიერების პრინციპი. მიიჩნევა, რომ
შეტყობინება მეორე მხარეს აძლევს თეორიულ შესაძლებლობას, თავად გაუმკლავდეს
დაბრკოლებას და ზიანი თავიდან აირიდოს.123 დოქტრინაში ასევე მიიჩნევა, რომ
შეტყობინების
ვალდებულების
მიზანია
მხარეების
დაცვა
არასასიამოვნო
124
მოულოდნელობებისგან.
ვენის კონვენციის 79(4) მუხლის მიხედვით, მხარე, რომელიც ვერ ასრულებს
ვალდებულებას, ვალდებულია გონივრულ ვადაში შეატყობინოს მეორე მხარეს
დაბრკოლებისა და ვალდებულების შესრულებაზე მისი გავლენის შესახებ. ეს
ვალდებულება უცვლელია დაბრკოლების ხანგრძლივობის მიუხედავად. ამავე მუხლში
მითითებულია, რომ შეტყობინება ძალაშია მიღებისთანავე. თუ მხარე, ვალდებულების
შესრულების შეუძლებლობის მომენტიდან გონივრულ ვადაში არ აცნობებს მეორე
მხარეს ამის შესახებ, ის ვალდებულია მეორე მხარეს აუნაზღაუროს ზიანი, რომელიც
გამოწვეულია
ინფორმაციის
არქონით,
იმ
შემთხვევაშიც
კი,
თუ
იგი
გათავისუფლებული
იქნებოდა
პასუხისმგებლობისგან.
აღსანიშნავია,
რომ
ვალდებულების დამრღვევი მხარე პასუხისმგებელი იქნება მხოლოდ იმ ზიანისთვის,
რომელიც მეორე მხარეს წარმოეშობა შეტყობინების არქონის და არა მთლიანად
ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო.125 ეს არის ზიანი, რომელიც გამოწვეულია
შეუტყობინებლობით და რომლის თავიდან აცილება კრედიტორს არ შეეძლო.126 რაც
შეეხება შეტყობინების მეორე მხარემდე მიღწევას, იგი მოვალის რისკის სფეროს

121

Chengwei L., Remedies for Non-performance - Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles and PECL, 2003,

282.

Kessedjian C., Competing Approaches to Force Majeure and Hardship, International Review of Law and
Economics 25, 2005, 423.
123 Chengwei L., Remedies for Non-performance - Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles and PECL, 2003,
282.
124 Firoozmand M.R., Force Majeure Clause in Long-Term Petroleum Contracts: Key Issues in Drafting, Journal of
Energy & Natural Resources Law, 2015, 432.
122

125

Chengwei L., Remedies for Non-performance - Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles and PECL, 2003,

282.
126 იქვე.
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მიეკუთვნება, რადგან ნათელია, რომ ვენის კონვენციის 79(4) მუხლი შეტყობინების
დაკარგვის ან მიღების გაჭიანურების რისკს სწორედ მას აკისრებს.127
ევროპული პრინციპების ოფიციალური კომენტარი ხაზს უსვამს იმას, რომ
გონივრული დრო შეიძლება იყოს ხანმოკლე და გარემოებები შეიძლება დაუყოვნებლივ
მოითხოვდეს შეტყობინებას.128 შეტყობინების მიწოდების დროია ათვლა დაიწყება
როგორც კი ვალდებულების შესრულების ხელშემშლელი ფაქტორი და მისი გავლენა
ხელშეკრულებაზე გახდება ცნობილი ან უნდა გამხდარიყო ცნობილი. მიჩნეულია, რომ
შეტყობინება დეტალურად უნდა აღწერდეს დაბრკოლების ბუნებას, სიმძიმესა და
ხანგრძლივობას.129 შემდგომ კი, ეს ინფორმაცია, საჭიროებისამებრ უნდა განახლდეს.130
შესაბამისად, კეთილსინდისიერება შეიძლება მოითხოვდეს ორი შეტყობინების
მიწოდებასაც, მაგალითად, იმ შემთხვევისთვის, როდესაც მოვალეს ჯერ კიდევ არ
შუეძლია შეატყობინოს მეორე მხარეს, თუ რა კონკრეტულ გავლენას მოახდენს
დაბკრკოლება მის მიერ ვალდებულების შესრულებაზე.131
თუ ხელშეკრულება ითვალისწინებს შეტყობინების სპეციალურ წესს, ამ წესის
გამოუყენებლობა შეიძლება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევაზე
მიუთითებდეს მაშინაც კი, თუ მეორე მხარემ უკვე იცოდა ფორსმაჟორული მოვლენის
შესახებ.132 შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია ხელშეკრულებაში კარგად გაიწეროს
ფორსმაჟორთან დაკავშირებით შეტყობინების ვალდებულების დეტალები, როგორიცაა
შეტყობინების ფორმა, იმ დოკუმენტაციის ჩამონათვალი, რომელიც უნდა დაერთოს
შეტყობინებას, პირის ვინაობა თუ ვის უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია და ასე შემდეგ.133
თუ ხელშეკრულება არ შეიცავს შეტყობინების ვალდებულების აღწერას,
უმჯობესია, მხარემ ფორსმაჟორული მოვლენის დადგომისთანავე შეატყობინოს მეორე
მხარეს როგორც ფორსმაჟორული მოვლენის დადგომის, ისე მისი გავლენის შესახებ
ვალდებულების შესრულებაზე. ასევე, მიაწოდოს სრული ინფორმაცია ფორსმაჟოსული
მოვლენის ხასიათსა და ხანგრძლივობაზე. სასურველია ეს კომუნიკაცია
განხორციელდება წერილობით, რადგან, დავის წარმოშობის შემთხვევაში, მტკიცება
გამარტივდება.

Chengwei L., Remedies for Non-performance - Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles and PECL, 2003,
282. ციტირებულია: Lando O., Beale H., Principles of European Contract Law, part I and II, Kluwer Law
International, The Hague/London/Boston, 2000, 327.
128 Elcin M., Lex Mercatoria in International Arbitration Theory and Practice Volume I, 2012, 563.
129 Schwenzer I., Schlechtriem & Schwenzer: Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods
(4th Edition), 2016, 1151.
130 Ezeldin S.A., Proposed Force Majeure Clause for Construction Contracts under Civil and Common Laws, 2018, 11.
131 Chengwei L., Remedies for Non-performance - Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles and PECL, 2003,
282.
132 Firoozmand M.R., Force Majeure Clause in Long-Term Petroleum Contracts: Key Issues in Drafting, Journal of
Energy & Natural Resources Law, 2015, 432.
133 იქვ, 433.
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4.1.3. ფორსმაჟორული
გამორიცხვა

მოვლენის

დადგომაში

პირის

პასუხისმგებლობის

პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების კიდევ ერთი წინაპირობა გვხვდება
ვენის კონვენციის მე-80 მუხლში, რომლის თანახმადაც, “მხარეს არ შეუძლია დაიმოწმოს
მეორე მხარის მიერ ვალდებულებათა შეუსრულებლობა იმდენად, რამდენადაც ეს
შეუსრულებლობა გამოწვეულია პირველი მხარის მოქმედებით ან დაუდევრობით”.
პირის მიერ თავად გამოწვეული ფორსმაჟორული მოვლენა ვერ იქნება
პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების საფუძველი. უცნაურია, რომ ვენის
კონვენციის შემქმნელებმა მსგავსი ჩანაწერის ცალკე გაკეთება ჩათვალეს საჭიროდ,
რადგან შეუძლებელია მხარისთვის თავის მიერვე გამოწვეული ფორსმაჟორული
მოვლენა ჩაითვალოს მისი რისკის ფარგლებს გარეთ არსებულად.134 ამიტომაც,
ექვივალენტური დებულება სხვა უნიფიცირებულ აქტებში არ გვხვდება.

4.2.

მოვალის პასუხისმგებლობისგან

გათავისუფლება

მესამე

პირის

მიერ

ვალდებულების შეუსრულებლობის დროს
თანამედროვე პირობებში, ხელშეკრულებების უმრავლესობა ფაქტობრივად არ
სრულდება ხელშემკვრელი მხარეების მიერ პირადად.135 ხშირად, მხარის მიერ
ვალდებულების
შეუსრულებლობა
განპირობებულია
მესამე
მხარის
მიერ
შეუსრულებლობით. მესამე პირთა მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო
მოვალის პასუხისმგებლობის საკითხი მეტწილად ერთნაირადაა მოწესრიგებული
ყველა სამართლებრივ სისტემაში.136 პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების
წინაპირობების განხილვისას, ეს შემთხვევა ყურადღებას იმსახურებს.
ამ საკითხის რეგულირება ვენის კონვენციის 79(2) მუხლში გვხვდება. ეს
უკანასკნელი, პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების ნაწილში, 79(1) მუხლის
დანამატია და ცხადყოფს, რომ მოვალეს, როგორც წესი, არ შეუძლია პასუხისმგებლობის
თავიდან აცილება მესამე პირების მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობაზე
დაყრდნობით. პრინციპში, ის არის პასუხისმგებელი მათ ქცევაზე ისევე, როგორც
პასუხისმგებელი იქნებოდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი პირების ქცევაზე.137 ვენის
კონვენციის აღნიშნული მუხლი იცნობს მესამე პირთა ორ ჯგუფს.138 პირველი ჯგუფის
მესამე პირები (მუხლი 79 (1)) პასუხისმგებელნი არიან მოვალისთვის ვალდებულების
განხორციელების წინაპირობების დადგომაზე (მაგალითად, ნედლი მასალის
Kessedjian C., Competing Approaches to Force Majeure and Hardship, International Review of Law and
Economics 25, 2005, 419.
135 Comment and Notes to the PECL: Art. 8:107. Comment A
136 Schwenzer I., Schlechtriem & Schwenzer: Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods
(4th Edition), 2016, 1503.
137 იქვე, 1502.
138 ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო
მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014, 247.
134
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მიმწოდებლები).139 მათი ქცევა განმცხადებლის კონტროლის ტიპიურ სფეროშია, რის
გამოც ისინი არ არიან „მესამე პირები“ 79(2) მუხლის მნიშვნელობით. მოვალეს არ
შეუძლია პასუხისმგებლობისგან თავის არიდება იმის დემონსტრირებით, რომ მან
გამოიჩინა სათანადო ზრუნვა მათ შერჩევაში და ზედამხედველობაში. მას ასევე არ
შეუძლია გაექცეს პასუხისმგებლობას იმის ჩვენებით, რომ შესრულების დარღვევა
გამოწვეულია იმით, რომ პირები მოქმედებდნენ მისი მითითებების საწინააღმდეგოდ ან
ჩადენილი ჰქონდათ დანაშაულებრივი ქმედებები.140 ვენის კონვენციის 79 (2) მუხლით
გათვალისწინებულ მესამე პირებთა ჯგუფში მოიაზრებიან პირები, რომლებიც
მოქმედებენ დამოუკიდებლად და არა მოვალის ორგანიზაციულ სფეროში.
ვენის კონვენციის 79-ე მუხლის 1-სა და მე-2 პუნქტებს შორის დიფერენციაცია
გარკვეულ სირთულეებს უკავშირდება. დოქტრინაში, შესაბამის ინდიკატორად
მიიჩნევა ის, თუ ვის აკისრია შესყიდვის რისკი. იმ შემთხვევაში, თუ შესყიდვის რისკი
გამყიდველზეა, მისი პასუხისმებლობისგან გათავისუფლების საკითხი რეგულირდება
ვენის კონვენციის 79(1) მუხლით, დანარჩენ შემთხვევებში კი - 79(2) მუხლით.141 ამას
პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს, რადგან ამ ორი მუხლის გამოყენების შემთხვევაში,
პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების წინაპირობები განსხვავდება.
79-ე მუხლის მე-2 პუნქტის გამოყენების შემთხვევაში სახეზეა „ორმაგი
ფორსმაჟორის“ წესი142, როდესაც მოვალეს მტკიცების ტვირთი უორმაგდება. კერძოდ,
მოვალე შეიძლება გათავისუფლდეს პასუხისმგებლობისგან მხოლოდ იმ შემთხვევაში,
თუ ის დაამტკიცებს შემდეგი გარემოებების არსებობას: 1. შეფერხება მის კონტროლს არ
ექვემდებარებოდა;
2.
მესამე
პირი
რომ
მოვალე
ყოფილიყო, თავადაც
გათავისუფლდებოდა 79(1) მუხლის შესაბამისად. საბოლოო ჯამში, ეს დებულება,
იწვევს უფრო მკაცრ პასუხისმგებლობას მისი დადასტურების მოთხოვნის ხასიათიდან
გამომდინარე.143
არც უნიდრუას პრინციპები და არც ევროპული პრინციპები არ შეიცავს ვენის
კონვენციის 72(2) მუხლის იდენტურ ჩანაწერს. არც ერთი მათგანი არ განამტკიცებს
„ორმაგი ფორსმაჟორის“ წესს. ევროპული პრინციპების 8:107 მუხლის ოფიციალური
კომენტარიდან იკვეთება, რომ ევროპული პრინციპები პასუხისმგებლობისგან
გათავისუფლების
ვალდებულების

იგივე სტანდარტს
შეუსრულებლობის

ავრცელებს მესამე პირების მხრიდან
შემთხვევაშიც,
რასაც
გაავრცელებდა

ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო
მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014, 247.
140 Schwenzer I., Schlechtriem & Schwenzer: Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods
(4th Edition), 2016, 1507.
141 იქვე, 1502.
142 ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო
მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014, 248.
143 Schwenzer I., Schlechtriem & Schwenzer: Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods
(4th Edition), 2016, 1510.
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კონტრაქტორი მხარის მიერ შეუსრულებლობის შემთხვევაზე. შესაბამისად, მიჩნეულია,
რომ ევროპული პრინციპებისა და უნიდრუას პრინციპების მიდგომა შედარებით
რბილია.144
ICC-ის ფორსმაჟორული დათქმის მიხედვით, როდესაც სახელშეკრულებო მხარე
ვალდებულებას ვერ ასრულებს მესამე პირის ბრალით, მას ფორსმაჟორზე მითითება
შეუძლია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მესამე მხარეც დააკმაყოფილებს
ფორსმაჟორული ვითარებიდან გამომდინარე პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების
წინაპირობებს (ICC force majeure clause). სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ძირითადმა
მოვალემ უნდა დაადასტუროს, რომ მესამე მხარეც ფორსმაჟორის სუბიექტია. უნდა
აღინიშნოს, რომ ეს დებულება ეხება მოვალის ქვეკონტრაქტორებს - „მესამე პირებს,
რომლების ჩართულნი არიან ერთი ან მეტი სახელშეკრულებო ვალდებულების
შესრულებაში“ და არ ვრცელდება იმათზე, ვინც პროდუქტს ან მომსახურებას აწვდის
მოვალეს. უბრალო მომწოდებლების მიერ შეუსრულებლობა, ჩვეულებრივ,
მყიდველისთვის ფორსმაჟორად არ მიიჩნევა, რადგან ეს იქნება მყიდველის რისკის
სფერო და შესაბამისად, მიიჩნევა მისი კონტროლის ქვეშ არსებულად.145
მსგავს
ჩანაწერს
ითვალისწინებს
ევროპული
პრინციპებიც.
PECL-ში,
ხელშემკვრელი მხარის პასუხისმგებლობით სახელდებულ მუხლში ნათქვამია, რომ
მხარე, რომელიც ხელშეკრულების შესრულებას სხვა პირს ანდობს, ამ შესრულებისთვის
თავადაა პასუხისმგებელი (PECL, Article 8:107). PECL-ის 8:107 მუხლის ანალიზიდან
ირკვევა, ხომ მოვალესა და მესამე პირს შორის არსებული შიდა ურთიერთობები
ხელშეკრულების მეორე მხარის უფლება-მოვალეობებზე ვერ აისახება. აქ
განსაკუთრებით ივარაუდება ისეთი მესამე პირები, რომლებიც არიან მოვალის
თანამშრომლები ან აგენტები, ეს პირები შეიძლება იყვნენ დამოუკიდებელი
ქვეკონტრაქტორებიც.146 მიჩნეულია, რომ მესამე პირი უნდა იყოს იურიდიულად
დამოუკიდებელი მოვალისგან. თუმცა, ლიტერატურაში არსებობს მოსაზრება, რომ არაა
აუცილებელი პირის მესამე პირად მიჩნევისთვის, იგი მხარისგან ეკონომიკურად
დამოუკიდებელიც იყოს.147
ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის შესაბამისად, იკვეთება შიდასახელმწიფოებრივ
კანონმდებლობაში
ან
საკუთრივ
ხელშეკრულებაში
მესამე
პირთა
მიერ
შეუსრულებლობის გამო პასუხისმგებლობის საკითხის მოწესრიგების აუცილებლობა.

Chengwei L., Remedies for Non-performance - Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles and PECL, 2003,
278.
145 ICC Force Majeure and Hardship Clauses -Introductory Note and Commentary, 2020, 1.
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/07/icc-forcemajeure-introductory-note.pdf, [19.09.2021].
146 Chengwei L., Remedies for Non-performance - Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles and PECL, 2003,
278.
147 იქვე, 279.
144
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5. სახელშეკრულებო შეთანხმება შეცვლილ გარემოებებთან დაკავშირებით
5.1. სახელშეკრულებო შეთანხმების მნიშვნელობა
ეროვნული კანონმდებლობების უმეტესობა აწესებს

ფორსმაჟორთან

და

შესრულების შეუძლებლობასთან დაკავშირებულ წესებს, მაგრამ შიდა ეროვნულ
კანონმდებლობაში
შემუშავებული
პრინციპები,
როგორიცაა
ინგლისური
„ხელშეკრულების
ამაოების“
(frustration)
დოქტრინა,
ამერიკული
„განუხორციელებლობა“ (impracticability) ან კონტინენტური ევროპის სამართლის
ქვეყნებისთვის დამახასიათებელი შესრულების შეუძლებლობა (impossibility of
performance) შეიძლება შეიცავდეს არსებით განსხავევებს.148 შეიძლება მოხდეს ისე, რომ
ერთი
და
იგივე
გარემოებები
ერთ
სამართლებრივ
სისტემაში
იყოს
პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების საფუძველი, მეორეში კი არა.
ზოგადად, ფორსმაჟორისა და შესრულების გართულების სფეროები მიიჩნევიან
ისეთ
სფეროებად,
სადაც
კერძო
ავტონომიის
ფარგლებში
მიღებული
149
გადაწყვეტილებები უზენაეს პრინციპად მიიჩნევა.
შესაბამისად, განსხვავებული
სამართლებრივი სისტემების შესაბამის დებულებებთან გამკლავების სირთულის
დასაძლევად, მხარეები ცდილობენ შეთანხმდნენ კონკრეტულ დებულებებზე
ფორსმაჟორთან და შესრულების გართულებასთან დაკავშირებით. ამ ქმედებით ისინი
მიზნად ისახავენ შეცვალონ ან დააზუსტონ მოქმედი შიდა კანონმდებლობით
დადგენილი წესები ერთიანი სახელშეკრულებო დებულებებით.150
მხარეთა
მიერ
ერთიან
სახელშეკრულებო
დებულებებზე
შეთანხმება
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ხელშეკრულებებში, რომელთა
მხარეებიც განსხვავებული სამართლებრივი სისტემის ქვეყნებიდან არიან. თუმცა,
სახელშეკრულებო შეთანხმება არც ერთი სამართლებრივი სისტემის ფარგლებში
მოქმედი მხარეებისთვისაა უმნიშვნელო, რადგან კანონმდებლობით ხშირად არაა ისეთი
დეტალები გაწერილი, რომლებიც შეიძლება დავის საგანი გახდეს და მათზე
შეუთანხმებლობამ, ხანგრძლივი სამართლებრივი დავის პირობებში, ორივე მხარის
ინტერესი დააზიანოს. ცხადია, ყოველთვის უმჯობესია, ხელშეკრულებაში
ფორსმაჟორთან დაკავშირებული დათქმები გაკეთდეს ისე, რომ მაქსიმალურად იყოს
მიახლოებული მხარეთა საჭიროებებთან და იმ გარემოებებთან, რომელთა ფარგლებშიც
არის დადებული თავად ხელშეკრულება.151
მხარეთა მიერ ფორსმაჟორული დათქმების ხელშეკრულებაში მათი ინტერესების
შესაბამისად გათვალისწინება უცხო არ არის არც ერთი სამართლებრივი სისტემისთვის.
ICC Force Majeure and Hardship Clauses -Introductory Note and Commentary, 2020, 1.
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/07/icc-forcemajeure-introductory-note.pdf, [19.09.2021].
149 Kessedjian C., Competing Approaches to Force Majeure and Hardship, International Review of Law and
Economics 25, 2005, 430.
150 ICC Force Majeure and Hardship Clauses -Introductory Note and Commentary, 2020, 1.
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/07/icc-forcemajeure-introductory-note.pdf, [20.08.2021].
151 Kessedjian C., Competing Approaches to Force Majeure and Hardship, International Review of Law and
Economics 25, 2005, 432.
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კონტრაჰენტები
თავად
უთითებენ
ხელშეკრულებაში
პასუხისმგებლობისგან
152
გათავისუფლების წინაპირობად მიჩნეულ გარემოებებს.
მნიშვნელოვანია, მათ
მკაფიოდ და დეტალურად განსაზღვრონ მოვლენის ფორსმაჟორულად მიჩნევის
წინაპირობები და მისი დადგომის სამართლებრივი შედეგები.153 მხარეთა შეთანხმებაში
პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების ფარგლები შეიძლება იყოს კანონისგან
შემოთავაზებულზე უფრო ვიწრო ან უფრო ფართო, იმის მიხედვით, თუ რას
წარმოადგენს მხარეთა ინტერესი. შეთანხმება კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს
ანგლოამერიკულ სამართალში, სადაც, კონტინენტური სამართლისგან განსხვავებით
მოქმედებს მკაცრი პასუხისმგებლობის პრინციპი, რის გამოც ყველა სახელშეკრულებო
პირობა გარანტიის ძალის მქონეა. საერთო სამართლის სისტემაში მოვალის
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის ქმედითი მექანიზმი სწორედ სახელშეკრულებო
შეთანხმებაა.
საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ფორსმაჟორთან და შესრულებასთან
დაკავშირებული 2020 წლის დათქმები გვთავაზობს პრეზუმირებული ფორსმაჟორული
მოვლენების ჩამონათვალს. ამ დათქმის გამზიარებელ მხარეს, ჩამონათვალში
მითითებული მოვლენის დადგომის შემთხვევაში აღარ უწევს იმის მტკიცება, რომ
მოვლენა, მეტწილად, ფორსმაჟორულია (კერძოდ, მიიჩნევა რომ იგი არის
წინასწარგანუჭვრეტადი, მოვლენის კონტროლს მიღმა არსებული). მას უწევს მხოლოდ
ამტკიცოს, რომ ამ მოვლენის გავლენა შესრულებაზე მისი მხრიდან თავიდან
არიდებული ან გადალახული ვერ იქნებოდა.154 ამავე დათქმებთან დაკავშირებული
ოფიციალურ კომენტარში მითითებულია, რომ მხარეებს შეუძლიათ შემოთავაზებულ
დათქმაში ცვლილებები განახორციელონ, როგორც დამატებითი მითითებების, ისე,
გარკვეული მოვლენების გამორიცხვის სახით.155
შესაბამისად, ფორსმაჟორული
მოვლენების დაკონკრეტება მხარეების მიერ, როგორც მინიმუმ, მოვალისთვის
მტკიცების ტვირთის შემსუბუქებას გამოიწვევს.
ICC-ის ფორსმაჟორული დათქმის მიხედვით, მოვლენის ფორსმაჟორულად
მიჩნევის მთავარი შედეგი ისაა, რომ მხარე, რომლის მიერ ვალდებულების შესრულებაც
ფორსმაჟორმა შეუძლებელი გახადა, გათავისუფლებულია ამ ვალდებულების
შესრულებისგან ან ზიანის ანაზღაურებისგან ფორსმაჟორული მოვლენის დადგომის
მომენტიდან (ივარაუდება, რომ მეორე მხარეს დროულად მიეწოდა ინფორმაცია).
ხოლო, დროებითი დაბრკოლების შემთხვევაში, შედეგი არის ის, რომ ამ დაბრკოლების

ჭანტურია ლ., ზოიძე ბ., ნინიძე თ., შენგელია რ., ხეცურიანი ჯ., საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის
კომენტარი, წიგნი III, ვალდებულებითი სამართალი, ზოგადი ნაწილი, თბილისი, 2001, 574.
153 ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო
მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014, 82. ციტირებულია: DiMatteo L.A., The Law of International Contracting,
Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, 2000, 54.
154 ICC Force Majeure and Hardship Clauses -Introductory Note and Commentary, 2020, 1.
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/07/icc-forcemajeure-introductory-note.pdf, [19.09.2021].
155 იქვე.
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დასრულებამდე, მხარეს შესრულება არ მოეთხოვება. არც ICC-ის დათქმა და არც ვენის
კონვენციის 79-ე მუხლი არ გვთავაზობს კრიტერიუმს, თუ როგორ უნდა გაიმიჯნოს
ერთმანეთისგან ფორსმაჟორის დროებითი და მუდმივი ხასიათი. თუ მხარეები არ არიან
შეთანხმებულები მოვლენის დროით დახასიათებაზე (მოვლენის დაწყებისა და
დასრულების დროზე), მაშინ ამოქმედდება სახელშეკრულებო დავების გადაწყვეტის
ზოგადი მექანიზმები.156 დავის გაჭიანურებისა და არასასურველი ინტერპრეტაციების
თავიდან აცილების მიზნით, უმჯობესია მხარეები ფორსმაჟორულ მოვლენებზე
შეთანმებასთან ერთად შეთანხმდნენ მოვლენის დროით მახასიათებლებზეც.
ვენის კონვენციის შესწავლისას გამოიკვეთა, რომ კონვენციაში არ მოიძებნება
Hardship-ის (შესრულების გართულება) ექვივალენტი. ის არ იძლევა პირდაპირ
გამოსავალს ისეთი შემთხვევისთვის, როდესაც შეცვლილი გარემოებების გამო ერთერთი მხარე რთულ ეკონომიკურ ვითარებაში აღმოჩნდება. იურიდიულ დოქტრინასა
და პრაქტიკაში წლების განმავლობაში არსებობდა კითხვის ნიშნები, თუმცა, ბოლო
დროს ამ საკითხთან დაკავშირებით ერთგვარი კონსესუსი მიღწეული იქნა და მიიჩნევა,
რომ ვენის კონვენცია არეგულირებს შესრულების გართულების შემთხვევებსაც.157
მართალია, ვენის კონვენციის განმარტება შესაძლებელია იმგვარად, რომ 79-ე მუხლმა
საკუთარ თავში მოიაზროს შესრულების გართულებაც, თუმცა ეს საკითხი დამატებით
განმარტებას საჭიროებს და შესაბამისად, სირთულეებთანაც არის დაკავშირებული.
ამიტომაც, სასურველია, შესრულების გართულების კონკრეტული შემთხვევები
მხარეებმა ასევე მოაწესრიგონ ხელშეკრულებით, თუ სურთ თავიდან აიცილონ
ხანგრძლივი დავა. მით უფრო, თუ გამოსაყენებელი სამართალი იქნება ვენის კონვენცია.
ფორსმაჟორული მოვლენების თუ შესრულების გართულების კონკრეტული
შემთხვევების განსაზღვრასთან ერთად, მნიშვნელოვანია რისკის განაწილების საკითხი
პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების სხვადასხვა წინაპირობასთან დაკავშირებით.
პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების წინაპირობა, როგორც ფორსმაჟორის,
ისე, შესრულების გართულების შემთხვევში, არის დაბრკოლების კონტროლს მიღმა
არსებობა.
ზოგადად,
არსებობს
პასუხისმგებლობის
განსაზღვრისთვის
სახელშეკრულებო რისკის ნორმატიული წესი158, რომელიც განსაზღვრავს მხარეთა
სახელშეკრულებო რისკის სფეროს. მაგალითად, საქონლის მიწოდებამდე, როგორც
წესი, საბაზრო ფასების წინასწარ გაუთვალისწინებელი ზრდის რისკი მოვალეს

Kessedjian C., Competing Approaches to Force Majeure and Hardship, International Review of Law and
Economics 25, 2005, 419.
157 Muñoz E., CISG-AC Opinion No. 20, Hardship under the CISG, 2020.
http://cisgac.com/file/repository/Opinion_No_20_CISG_and_Hardship_Official_.pdf, [19.09.2021];
158 ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო
მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014, 115. ციტირებულია: Brunner C., Force Majeure and Hardship under General
Contract Principles: Exemption for Non-Performance in International Arbitration, Wolters Kluwer, 2009, 158-159.
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ეკისრება.159
ასევე, მიზეზები, რომლებიც დაკავშირებულია ვალდებულების
შესრულების ორგანიზებასა და განხორციელებასთან, ეკუთვნის მოვალის პირად
სფეროს.160 სახელშეკრულებო რისკის ნორმატიული წესის ცვლილება შესაძლებელია
მხარეთა შეთანხმებით. რისკის განაწილების საკითხზე ხელშეკრულების დადების
დროს
შეთანხმება
მნიშვნელოვანია
მოვლენის ფორსმაჟორულად
მიჩნევის
წინასწარგანჭვრეტადობის კრიტერიუმთან მიმართებითაც. შესაძლებელია მხარეები
შეთანხმდნენ იმაზე, რომ გარკვეული მოცულობით პროგნოზირებადი მოვლენის
დადგომის შემთხვევაში, მოვალე მაინც თავისუფლდებოდეს პასუხისმგებლობისგან.
მეორე მხრივ, მხარეები შეიძლება შეთანხმდნენ იმაზეც, რომ მოვალემ აიღოს
გაუთვალისწინებელი მოვლენის დადგომის რისკი. გარკვეული დაბრკოლების
წარმოშობის რისკი მხარემ საკუთარი კონტროლის სფეროდან გამორიცხა თუ პირიქით,
უნდა გაირკვეს ხელშეკრულების განმარტების, ფაქტობრივი გარემოებების შეფასებისა
და მხარეთა სახელშეკრულებო მიზნის დადგენის საშუალებით.161
სახელშეკრულებო
შეთანხმება
მნიშვნელოვანია
შეტყობინების
წესთან
მიმართებითაც, რადგან შეტყობინების ვალდებულების ზედმიწევნით შესრულება
წარმოადგენს პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების აუცილებელ წინაპირობას
თითქმის ყველა სამართლებრივ მართლწესრიგში. სასურველია, ხელშეკრულებით
გამოირიცხოს ნორმატიულად განმტკიცებული „გონივრულობის“ კრიტერიუმი და
დეტალურად გაიწეროს ინფორმაციის მიწოდების ვადა, შეტყობინების ფორმა,
განმეორებითი შეტყობინების ვალდებულება და ასე შემდეგ. ამგვარი შეთანხმება, დავის
წარმოშობის შემთხვევაში, მხარეთა მტკიცების საგანს დააკონკრეტებდა და მტკიცების
ტვირთსაც შეამსუბუქებდა.
5.2. კეთილსინდისიერების ვალდებულება სახელშეკრულებო შეთანხმების
ფარგლებში
მხარეთა მიერ შეცვლილ გარემოებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე შეთანხმების
შესაძლებლობა შემოსაზღვრულია კეთილსინდისიერების პრინციპით. ფორსმაჟორული
მოვლენის, შეცვლილი გარემოებების დადგომის გამო პასუხისმგებლობას სრულად
გამორიცხვა მხარეთა მიერ შეუძლებელია.
ევროპული პრინციპების 8:109-ე მუხლი, არაერთი ქვეყნის ეროვნული
კანონმდებლობების მსგავსად, დაუშვებლად აცხადებს წინასწარი სახელშეკრულებო
შეთანხმებით
პასუხისმგებლობის
გამორიცხვას
ვალდებულების
განზრახი

ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო
მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014, 115.
160 Kessedjian C., Competing Approaches to Force Majeure and Hardship, International Review of Law and
Economics 25, 2005, 418.
161 ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო
მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014, 118.
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დარღვევისთვის, მათ შორისაა გერმანული162 და საქართველოს კანონმდებლობაც.163
განსაკუთრებით საყურადღებოა სახელშეკრულებო შეთანხმებით მხარისთვის
შეცვლილი გარემოებების აღმოცენების რისკის სრულად გადაკისრების შემთხვევა. არ
შეიძლება, ყოველგვარი კონკრეტიკის, წინაპირობების დასახელების გარეშე
გამოირიცხოს მხარის პასუხისმგებლობა სრულად. ასევე, კეთილსინდისიერების
პრინციპის წინააღმდეგ უნდა იქნეს მიჩნეული დათქმა, რომლის მიხედვითაც მოვალეს
დაეკისრება ყველანაირი შეცვლილი გარემოების გამოვლენისთვის პასუხისმგებლობა,
მოსალოდნელი უარყოფითი შედეგების მოცულობისა და მასშტაბის შესახებ
ინფორმაციის არქონის პირობებში.164 შესაბამისად, მბოჭავი ძალა ვერ ექნება ვერც ისეთ
შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც მხარეს აპრიორი არ ექნება ხელშეკრულების
მისადაგების მიზნით მოლაპარაკებების განახლების ვალდებულება.
ყოველივე ზემოთაღნიშნულის გათვალისწინებით, იურიდიულ დოქტრინაში
სახელშეკრულებო დათქმებით პასუხისმგებლობის განაწილება დასაშვებია არა
ზოგადად ნებისმიერი გაუთვალისწინებელი მოვლენის დადგომის, არამედ
კონკრეტული გარემოებების მითითების შემთხვევაში.165 იურიდიული ძალა ვერ ექნება
პასუხისმგებლობის გამომრიცხველ ან უპირობოდ დამკისრებელ ისეთ პირობას,
რომელიც თავისი არსით უსამართლოა. შესაბამისად, იმისთვის, რომ მხარეთა
შეთანხმებას ჰქონდეს იურიდიული ძალა, იგი უნდა შეესაბამებოდეს სამართლებრივი
განსაზღვრულობის, სახელშეკრულებო სამართლიანობისა და სახელშეკრულებო
წონასწორობის პრინციპებს.166

6. ფორსმაჟორის მიმართება შესრულების გართულებასთან
6.1. ზოგადი მახასიათებლების მიხედვით
შესრულების გართულება (Hardship) ფორსმაჟორის გვერდიგვერდ გვხვდება
ნაშრომის ფარგლებში შესწავლილ ყველა უნიფიცირებულ აქტში, გარდა ვენის
კონვენციისა. ვენის კონვენცია არ შეიცავს შესრულების გართულების ექვივალენტ
ინსტიტუტს და შესაბამისად, არც მის სამართლებრივ შედეგებს. თუმცა, ამ ერთგვარ
დანაკლისს ავსებს CISG-ის განმარტებისთვის ფართოდ გამოყენებული უნიდრუას
პრინციპები.167 ამასთან, ვენის კონვენციისგან განსხვავებით, სამართლის ბევრი სისტემა
გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 276 (3).
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 395 (2).
164 ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო
მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014, 121.
165 იქვე, ციტირებულია: Böckstiegel K.H., Hardship, Force Majeure and Special Risks Clauses in International
Contracts, 1985, 160.
166 ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო
მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014, 122. ციტირებულია: (the source of the Commentary to the PECL is Ole Lando
& Hugh Beale eds., Principles of European Contract Law: Parts I and II, Kluwer Law International (2000). 388-390.
167 Kessedjian C., Competing Approaches to Force Majeure and Hardship, International Review of Law and
Economics 25, 2005, 419-420.
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და უნიფიცირებული სახელშეკრულებო კანონმდებლობაც შეიცავს დათქმას ჰარდშიპის
შესახებ, რომელიც სახეზეა არამხოლოდ შესრულების გართულების ან შესრულების
ფასის ცვლილების შემთხვევაში, არამედ frustration of purpose-ის შემთხვევაშიც.168
შესრულების გართულების ფორსმაჟორის გვერდიგვერდ განხილვის საჭიროება
განპირობებულია მათი მსგავსებებით, რომლებიც, ხშირად სამართლებრივ შედეგებშიც
კი ვლინდება. მეტიც, არსებობს შემთხვევები, რომლების ცალსახად ერთ, ან მეორე
კალათაში არ ვარდებიან და ხშირად, საერთაშორისო არბიტრაჟის პრაქტიკოსებშიც კი
დაბნეულობაა ამ ორი ტერმინის გამოყნებასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვან
საერთაშორისო ხელშეკრულებებშიც კი, ფორსმაჟორი და “hardship” სინონიმებად
განიხილება.169
ფორსმაჟორისა და შესრულების გართულების კონცეფციების ერთმანეთთან
კავშირს ადასტურებს მათი გარკვეული საერთო მახასიათებლები. ორივე მათგანი ეხება
შეცვლილ გარემოებებს და წარმოადგენს გამონაკლისს pacta sunt servanda-ს
პრინციპიდან. ორივე მათგანი მოქმედებს ისეთ სიტუაციებში, როცა ხელშეკრულების
დადების დროს არსებული გარემოებები იცვლება მკვეთრად. კერძოდ, ისე, რომ
მხარეები არ დადებდნენ ხელშეკრულებას ან დადებდნენ სხვა პირობებით, რომ
სცოდნოდათ გარემოებების შესაძლო ცვლილების შესახებ. ამ შთაბეჭდილებას
ამძაფრებს ის ფაქტი, რომ ერთი მხრივ, შესრულების გართულებისა და მეორე მხრივ,
ფორსმაჟორის დათქმებში იკვეთება გარკვეული პარალელიზმი და გარკვეულწილად, ეს
კონცეფციები ერთმანეთს ემთხვევა.170
დამფუძნებელი სამართლებრივი წინაპირობების მსგავსებასთან ერთად, ხშირად
ერთმანეთს ემსგავსება ვალდებულების შესრულებაზე მათი გავლენაც. კერძოდ, რიგ
შემთხვევებში ფორსმაჟორად მიიჩნევენ შესრულების უკიდურეს გართულებასაც,
რომელიც, თავის მხრივ, შესრულების გართულების განმსაზღვრელია. თუმცა,
აღნიშნული არ განაპირობებს ამ ორი ინსტიტუტის იდენტურობას. მიუხედავად
მსგავსებებისა, ეს კონცეფციები განსხვავდება ერთმანეთისაგან და კონკრეტული
საერთო წესის შემოღება არ შეიძლება.
ფორსმაჟორი მიიჩნევა ვალდებულების
აბსოლუტურ შეუძლებლობად ან შესრულების დამძიმების ისეთ ხარისხად, როცა
სახელშეკრულებო სამართლიანობის დაცვის ერთადერთი ინსტრუმენტი მხარეთა
ვალდებულების შესრულებისგან და პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლებაა.171
შესრულების გართულების შემთხვევაში კი, სახელშეკრულებო სამართლიანობის
მიღწევა ხელშეკრულების ადაპტაციითაც არის შესაძლებელი.
Schwenzer I., Schlechtriem & Schwenzer: Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods
(4th Edition), 2016, 1503.
169 Chengwei L., Remedies for Non-performance - Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles and PECL, 2003,
256.
170 იქვე.
171 ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო
მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014, 251.
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გართულების ინსტიტუტის საკვლევად, საუკეთესო მასალაა უნიდრუას
პრინციპები. ამ პრინციპების ამოქმედებამდე, საერთაშორისო ურთიერთობებში,
შესრულების გართულების საფუძვლით ხელშეკრულების მისადაგება ფაქტობრივად არ
ხდებოდა.172 უნიდრუას პრინციპების მიხედვით, შესრულების გართულება ხასიათდება
კონკრეტული მოვლენის დადგომის შემდეგ სახელშეკრულებო წონასწორობის მკვეთრი
დარღვევით იმის გამო, რომ მხარის შესრულების ღირებულება გაიზარდა, ან იმის გამო,
რომ მხარის მიერ მიღებული შესრულების ღირებულება შემცირდა. საგულისხმოა, რომ
შესრულების გართულებამდე მივდივართ მხოლოდ განსაკუთრებულ გარემოებებში.
სახელშეკრულებო წონასწორობის დარღვევა უნდა იყოს არსებითი. წონასწორობის
დარღვევის ხარისხი კი ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში განხილვის საგანია.
უნიდრუას პრინციპები, გარდა შესრულების გართულების ratione materiae
განმარტებისა, განსაზღვრავს პირობებს, რომლებიც საშუალებას აძლევს მხარეს,
მიუთითოს შესრულების გართულებაზე.173 ეს პირობები ჰგავს მოვლენის
ფორსმაჟორულად მიჩნევის წინაპირობებს და შემდეგია: 1. მოვლენა, რომელიც იწვევს
შესრულების გართულებას, მხარისთვის ცნობილი უნდა გახდეს ხელშეკრულების
დადების შემდეგ; 2. ხელშეკრულების დადების დროს ამ მოვლენის გათვალისწინება
გონივრულად შეუძლებელი უნდა იყოს 3. მოვლენა უნდა იყოს ვალდებულების
დამრღვევი მხარის კონტროლს მიღმა; 4. მოვლენის დადგომის რისკი არ ჰქონდა
ნაკისრი მხარეს, რომელიც უთითებს hardship-ზე.
ევროპულ პრინციპებში სიტყვა „hardship“-ის ნაცვლად, გამოყენებულია
გარემოებების შეცვლა, რომელიც თავისი არსით იგივეა, რაც შესრულების გართულების
შემთხვევა. ევროპული პრინციპები უნიდრუას პრინციპებთან შედარებით უფრო
ნათლად განმარტავს გარემოებების შეცვლის გამომწვევი მოვლენის შინაარსს.
ევროპული პრინციპების თანახმად, ეს მოვლენა უნდა იწვევდეს ისეთ ცვლილებას, რომ
„ხელშეკრულება გახდეს ზედმეტად რთული“.
შესაბამისად, ფორსმაჟორსა და შესრულების გართულებას შორის მთავარი
განსხვავება მდგომარეობს მოვლენის დადგომის შედეგში. ამასთან, ამ ორ კონცეფციას
შორის იკვეთება ფუნქციური განსხვავებები.174 შესრულების გართულება სახეზეა მაშინ,
როცა მხარეს შესრულება ძალიან გაურთულდა, თუმცა, ის არ გამხდარა შეუძლებელი
და ხელშეკრულების ადაპტირებით სახელშეკრულებო წონასწორობის აღდგენა
შესაძლებელია. ფორსმაჟორის შემთხვევაში, მხარისთვის, ძირითადად, შესრულება
გახდა შეუძლებელი, დროებით მაინც ან იმდენად გართულდა, რომ ხელშეკრულების
ადაპტირებით სახელშეკრულებო სამართლიანობის დაცვა შეუძლებელია.

Kessedjian C., Competing Approaches to Force Majeure and Hardship, International Review of Law and
Economics 25, 2005, 420-421.
173 იქვე, 421.
174 Chengwei L., Remedies for Non-performance - Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles and PECL, 2003,
256.
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შესრულების გართულება წარმოადგენს მიზეზს მხარეთა „სახელშეკრულებო
პროგრამის“ ცვლილებისთვის და აქვს ხელშეკრულებაზე იმაზე დიდი გავლენა, ვიდრე
პროცესის თანმდევ ცვლილებებს ექნებოდა. ამასთან, შესრულების გართულების
შემთხვევაში, მხარეთა მიზანი კვლავ ვალდებულების შესრულებაა, თუნდაც,
ხელშეკრულების შეცვლილ გარემოებებთან ადაპტაციის მეშვეობით. ფორსმაჟორის
შემთხვევაში,
ის
გამოიყენება
შეუსრულებლობის
კონტექსტში
და
ეხება
ხელშეკრულების შეჩერებას ან შეწყვეტას. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, შესრულების
გართულება სახეზეა, როცა მოვალის მდგომარეობა ხდება ძალიან მძიმე, მაგრამ
შესრულების შესაძლებლობა მაინც არსებობს.
6.2. სამართლებრივი შედეგების მიხედვით
მოვლენის ფორსმაჟორულად მიჩნევის მთავარი შედეგი ისაა, რომ მხარე, რომლის
მიერ
ვალდებულების
შესრულებაც
ფორსმაჟორმა
შეუძლებელი
გახადა,
თავისუფლდება ამ ვალდებულების შესრულებისგან ან ზიანის ანაზღაურებისგან
ფორსმაჟორული მოვლენის დადგომის მომენტიდან (ივარაუდება, რომ მეორე მხარეს
დროულად მიეწოდა ინფორმაცია).175 საგულისხმოა, რომ ფორსმაჟორი არ იწვევს
ხელშეკრულების ანულირებას, არამედ, იწვევს მის შეწყვეტას.176 ხელშეკრულების
შეწყვეტა კი, თავის მხრივ, დღის წესრიგში აყენებს მეორადი უფლებების წარმოშობის
საფუძველს პირველადი ვალდებულების შეუსრულებლობის მიზეზით.177
ფორსმაჟორის კონცეფციის ბუნებიდან გამომდინარე, მისი არსებობის
შემთხვევაში გამოირიცხება ნატურით შეუძლებლობა. ასევე, გამოირიცხება ზიანის
ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება, თუმცა, შესრულების ვალდებულების
გათავისუფლებასთან ერთად, ხელშეკრულეების მხარეებს ეძლევათ რესტიტუციისა და
ხელშეკრულებიდან გასვლის მოთხოვნის უფლებები.178 ფორსმაჟორის არსებობის დროს
გამოირიცხება საჯარიმო სანქციების მოთხოვნის უფლებაც, გარდა მხარეთა მიერ
განსხვავებულზე შეთანხმების შემთხვევისა.179
ფორსმაჟორული
მოვლენის
დადგომის
გამო
პასუხისმგებლობისგან
გათავისუფლების ფარგლებზე მსჯელობისას მნიშვნელოვანია, მოვლენა დროებითია
თუ მუდმივი. თუ მოვლენა დროებითია, მოვალე პასუხისმგებლობისგან
გათავისუფლდება მხოლოდ ფორსმაჟორული მოვლენის ხანგრძლივობის პერიოდში.
ვენის კონვენცია არ განმარტავს, როგორ უნდა გაგრძელდეს მხარეთა შორის

ICC Force Majeure and Hardship Clauses 2020.
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/03/icc-forcemajeure-hardship-clauses-march2020.pdf [19.09.2021].
176 ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო
მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014, 190.
177 იქვე.
178 იქვე, 189.
179 იქვე.
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ურთიერთობა ფორსმაჟორული მოვლენის დასრულების შემდგომ. სავარაუდოა, რომ
ხელშეკრულება უნდა შესრულდეს ისე, თითქოს არაფერი მომხდარა.180
შესრულების გართულების ეფექტი გარკვეულწილად რბილია ფორსმაჟორთან
შედარებით. ამ შემთხვევაში დაზარალებული მხარე უფლებამოსილია, მოითხოვოს
ხელშეკრულების პირობებზე მოლაპარაკებების განახლება.181 შეცვლილი გარემოებების
გამოვლენა ადაპტაციის ვალდებულებას ავტომატურად არ წარმოშობს, არამედ
მოლაპარაკებების განახლების მოთხოვნის უფლების გამოყენების წინაპირობაა.182 მეორე
მხარის მხრიდან მოლაპარაკებების განახლების მოთხოვნაზე დათანხმების
ვალდებულება გამომდინარეობს უნიდრუას პრინციპების 1.7 და 5.1.3 მუხლებიდან,
რომლებიც, შესაბამისად განამტკიცებენ კეთილსინდისიერებისა და თანამშრომლობის
პრინციპებს. შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგების მიზნით
მხარეთა
მოლაპარაკების
სავალდებულოობა
აღნიშნული
ვალდებულების
სახელშეკრულებო დათქმებით განმტკიცებისგან დამოუკიდებლად მოქმედებს.183
დაზარალებულ მხარეს არ აქვს უფლება, ვალდებულების შესრულებაზე უარი თქვას
მხოლოდ იმ ფაქტის საფუძველზე, რომ მან მოითხოვა მოლაპარაკებების განახლება. თუ
ხელახალი მოლაპარაკებები ვერ შედგება, ნებისმიერ მხარეს შეუძლია მიმართოს
ხელშეკრულებით განსაზღვრულ დავის განმხილველ ორგანოს.184 დავის სასამართლოში
(ან დავის განმხილველ სხვა ორგანოში) გადანაცვლების შემთხვევაში, სასამართლომ ან
არბიტრმა უნდა გადაწყვიტოს, უნდა მოხდეს ხელშეკრულების შეწყვეტა, თუ მისი
ადაპტირება შეცვლილი გარემოებებისადმი.
„გარემოების შეცვლის“ შედეგი ანალოგიურია ევროპული პრინციპების
შემთხვევაშიც. აშკარაა, რომ ევროპული პრინციპების მიხედვითაც, მხარეთა
მოვალეობაა ხელახალი მოლაპარაკებების წარმოება. ამასთან, ევროპული პრინციპების
2.117 მუხლი ნათლად ადგენს ხელახალი მოლაპარაკებების ორ ძირითად მიზანს კონტრაქტის ადაპტირება ან შეწყვეტა. მეორე მიზანი ამ წესს აახლოებს ფორსმაჟორთან
და მის შედეგთან, თუმცა, მას აქვს ასევე გონივრული საქმიანი მიზანი: თუ
ხელშეკრულება უნდა შეწყდეს, უმჯობესია ეს პროცესი შეუფერხებლად იყოს
ორგანიზებული მხარეთა შორის ურთიერთმოლაპარაკების გზით, ერთ-ერთი მათგანის
ცალმხრივი მოქმედების ნაცვლად.185

Kessedjian C., Competing Approaches to Force Majeure and Hardship, International Review of Law and
Economics 25, 2005, 418.
181 იქვე, 421.
182 ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო
მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014, 157.
183 იქვე, 156.
184 Kessedjian C., Competing Approaches to Force Majeure and Hardship, International Review of Law and
Economics 25, 2005, 419-420.
185 Kessedjian C., Competing Approaches to Force Majeure and Hardship, International Review of Law and
Economics 25, 2005, 423
180

36

DCFR-ის მიერ დადგენილი შესაბამისი წესის შედეგიც ანალოგიურია.186 იგი
ვალდებულებას აკისრებს მხარეს კეთილსინდისიერი მოლაპარაკების საშუალებით
მიაღწიოს სახელშეკრულებო ვალდებულებების მარეგულირებელი ნორმების
გონივრულად ადაპტირებას.187
უნიფიცირებულ აქტებში შესრულების გართულების სამართლებრივი შედეგების
მსგავსებასთან ერთად იკვეთება მცირედი განსხვავებაც. კერძოდ, უნიდრუას
პრინციპებისგან განსხვავებით, ევროპული პრინციპების მიხედვით, სასამართლოს არ
აქვს მხოლოდ ხელშეკრულების ადაპტირების ან შეწყვეტის შესაძლებლობა. არამედ,
სასამართლოს შეუძლია მხარეს დააკისროს ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება იმ
ზარალისთვის, რომელიც მეორე მხარემ განიცადა მოლაპარაკებებზე უარის თქმის ან
მოლაპარაკებების არაკეთილსინდისიერად შეწყვეტის გამო.188 უნდა აღინიშნოს, რომ
თუ მოლაპარაკებების კეთილსინდისიერად წარმართვას მხარის ვალდებულებად
მივიჩნევთ, ამ ვალდებულების დარღვევის გამო წარმოშობილი ზიანის ანაზღაურების
მოთხოვნის უფლება მხარეს არც სხვა უნიფიცირებული აქტების და არც
შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობების მიხედვით უნდა ეკრძალებოდეს.
ფორსმაჟორისაგან განსხვავებით, შესრულების გართულების შემთხვევაში,
შესაძლოა გამოიკვეთოს სასამართლოს მკაფიო ჩართულობა მხარეთა ხელშეკრულების
თავისუფლებაში. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობისას, სასამართლო
უფლებამოსილია თავად შეუსაბამოს სახელშეკრულებო პირობები შეცვლილ
გარემოებებს ან
შეუძლებლობის შემთხვევაში, შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
სასამართლოს უფლება აქვს, მაგალითად, გაახანგრძლივოს ვალდებულების
შესრულებისთვის შეთანხმებული დრო, შეცვალოს ხელშეკრულების ფასი ან
შესრულების მოცულობა. ცხადია, ხელშეკრულების ადაპტაციის პროცესში,
მოსამართლე ხელმეორედ ვერ შეადგენს ხელშეკრულებას. იგი ვერც მის სამართლებრივ
ბუნებასა
და
მიზანს
შეცვლის.189
შეცვლილი
გარემოებების
შესაბამისად
მოდიფიცირებული
ხელშეკრულება
ყოველთვის
მხარეთა
თავდაპირელი
სახელშეკრულებო ინტერესებისა და მიზნების ამსახველი უნდა იყოს.190 თუ

DCFR, III-1:110(2) d.
ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო
მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014, 157. ციტირებულია: Bar Ch., Clive E., Schulte-Nölke H., Beale H., Herre J.,
Huet J., Storme M., Swann S., Varul P., Vaneziano A., Zoll F. (eds.), Principles, Definitions and Model Rules of
European Private Law, Draft Common Frame of Reference, Study Group on a European Civil Code and Research
Group on EC Private Law (Acquis Group), Sellier, European Law Publishers GmbH, Munich, 2009, 737,
188 ევროპული პრინციპები, მუხლი 6:111.
189 ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო
მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014, 179. ციტირებულია: Lando O., Beale H., Principles of European Contract Law,
part I and II, Kluwer Law International, The Hague/London/Boston, 2000, 327.
190 Uribe M., The Effect of a Change Circumstances on the Binding Force of the Contracts, Comparative Perspectives,
Intersentia, 2011, 237.
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სახელშეკრულებო წონასწორობის აღდგენა იწვევს ხელშეკრულების არსის შეცვლას,
მაშინ სასამართლომ უნდა შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება.191

6.3. შესრულების გართულება კონტინენტური ევროპის სამართლის ქვეყნებში
გერმანიისა და საქართველოს მაგალითზე

6.3.1 გერმანია
კონტინენტური სამართლის ისეთ ქვეყნებში, როგორიც გერმანია და
საქართველოა, შესრულების გართულების შესატყვისი შესაბამისად „გარიგების
საფუძვლის რღვევისა“ (Störung der Geschäftsgrundlage) და „ხელშეკრულების შეცვლილი
გარემოებებისადმი მისადაგების“ დოქტრინებია. ამ შემთხვევაშიც, ხელშეკრულების
შეცვლილი გარემოებებისადმი მისადაგების ამოსავალი წერტილი, სამართლიანობისა
და კეთილსინდისიერების პრინციპებია.
გერმანულ სამართალში, შესრულების გართულების შესატყვისი - „გარიგების
საფუძვლის რღვევის“ დოქტრინა კოდიფიცირებულია გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის
313-ე პარაგრაფში. აღნიშნული დოქტრინა გერმანიაში 2002 წელს განხორციელებული
ვალდებულებითი სამართლის რეფორმის ერთ-ერთ მონაპოვრად ითვლება.192 იგი,
გარემოებების ფუნდამენტური ცვლილებებისას, როცა ხელშეკრულების პირობების
გადასინჯვის გარეშე ხელშეკრულების აღსრულება უსამართლოა, დაზარალებულ
მხარეს ერთგვარად უმსუბუქებს მდგომარეობას. გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის 313-ე
პარაგრაფი არა მხოლოდ განმარტავს გერმანულ „hardship“-ს, არამედ მიუთითებს იმაზე,
რომ მხარისთვის მდგომარეობის შემსუბუქების ფორმა შეიძლება იყოს ხელშეკრულების
ადაპტირება შეცვლილ გარემოებებთან ან მისი რეფორმირება. ძირითადი განსხვავება
შესრულების შეუძლებლობასა და ფორსმაჟორს შორის იმაში მდგომარეობს, რომ
შესრულება ჯერ კიდევ შესაძლებელია. შესაბამისად, სახელშეკრულებო ურთიერთობის
შენარჩუნება და ხელშეკრულების ადაპტირება, ოპტიმალური გამოსავალია.
გერმანიის კანონმდებლობაში პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების ან
ადაპტაციის საფუძვლად მიჩნეულია ისეთი ფუნდამენტური ცვლილება, რომელიც
იწვევს სახელშეკრულებო წონასწორობის მკვეთრ დარღვევას. ეს მიდგომა, თავის მხრივ,
გერმანულ სამართალშიც კეთილსინდისიერების პრინციპს ეყრდნობა.193

ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო
მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014, 179. ციტირებულია: Lando O., Beale H., Principles of European Contract Law,
part I and II, Kluwer Law International, The Hague/London/Boston, 2000, 327.
192 ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო
მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014, 64. ციტირებულია: Raymann M., The Good, The Bad, and the Ugly: The
Reform of the German Law of Obligations, Tul. L. Rev., Vol. 83, 2009, 891.
193 Matteo L.A.D., Contractual Excuse under the CISG: Impediment, Hardship, and the Excuse Doctrines, Pace
International Law Review, Volume 27, 2015, 364. ციტირებულია: Rösler H., Hardship in German Private Codified
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გერმანიის რეფორმის შემდგომი სამოქალაქო კოდექსი იძლევა ხელშეკრულების
ადაპტაციისა და შეწყვეტის ფართო საფუძვლებს. მიჩნეულია, რომ გერმანიის
სამოქალაქო კოდექსი გვთავაზობს ყველაზე სრულყოფილ და ვრცელ კანონს, სხვა
ეროვნულ კანონმდებლობებთან შედარებით. მისი ორმაგი გათავისუფლებისა და
ადაპტაციის დებულებების თანახმად, რომლებიც წარმოდგენილია 275-ე და 313-ე
პარაგრაფებში, განმტკიცებულია შეუძლებლობის, ხელშეკრულების ამაოებისა და
შესრულების გართულების კონცეფციები.194 გსკ-ს 313-ე პარაგრაფი შეცვლილ
გარმეოებებს აღიარებს შესრულების გართულების წინაპირობებად და ქმნის
ხელშეკრულების ადაპტაციის საფუძველს. 314-ე პარაგრაფი კი განსაზღვრავს მხარის
უფლებას, შეწყვიტოს ხელშეკრულება გრძელვადიანი ხელშეკრულების ფარგლებში
შესრულების გართულების შემთხვევაში.
შესრულების გართულების
კონცეფციასთან
დაკავშირებით
გერმანული
სამართლის მიდგომებზე საუბრისას, 313-ე პარაგრაფის გვერდით უნდა იქნეს
მოხსენიებული 275 პარაგრაფის მე-2 ნაწილიც. იგი განამტკიცებს შესრულების
პრაქტიკულ შეუძლებლობას, (faktische an praktische Unmöglichkeit/Practical
Impossibility), რომლის პირობებშიც ვალდებულების განხორციელება ობიექტურად
შესაძლებელია, მაგრამ მისი შესრულება არ არის გონივრული, რადგან კრედიტორის
შესრულების ინტერესთან
მოითხოვს.195 გსკ-ის 275-ე
დადგენილი შემთხვევებით,
და კრედიტორის ინტერესს

შედარდებით, შეუსაბამოდ დიდი ხარჯების გაწევას
II პარაგრაფის გამოყენება შემოსაზღვრულია მკაცრად
კერძოდ, როცა შესრულებისთვის აუცილებელ ხარჯებსა
შორის აშკარა დისბალანსია.196 გსკ-ის 275(2) პარაგრაფის

გამოყენებაზე გადაწყვეტილების მიღებისას, სასამართლომ უნდა იხელმძღვანელოს
ვალდებულების საგნით, კეთილსინდისიერების პრინციპითა და იმ ფაქტის მიხედვით,
არის თუ არა მოვალე პასუხისმგებელი დაბრკოლების დადგომისთვის.197
გსკ-ის 313-ე პარაგრაფის მე-3 ნაწილი და 314-ე პარაგრაფი („მნიშვნელოვანი
საფუძვლით გრძელვადიანი ვალდებულებით-სამართლებრივი ურთიერთობების
შეწყვეტა“) იძლევა ურთიერთობების შეწყვეტის უფლებას „მნიშვნელოვანი საფუძვლის“
არსებობის შემთხვევაში. 314 (1) პარაგრაფის თანახმად, „ხელშეკრულების ნებისმიერ
მხარეს

შეუძლია,

მნიშვნელოვანი

საფუძვლიდან

გამომდინარე,

შეწყვიტოს

Law—In Comparative Perspective to English, French and International Contract Law, 15 EUROPEAN REV.
PRIVATE L. 483, 2007, 488.
http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1351&context=pilr, [19.09.2021]
194 იქვე.
195 ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო
მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014, 74.
196 იქვე, 75. ციტირებულია: Oliveira N.M.P., The German Act to Modernize the Law of Obligations as a Model for
the Europeanization of Contract Law? The New Rules Regarding Impossibility of Performance from the Perspective
of a Portuguese Lawyer, EJCL, Vol. 11. 4, December 2007, 3.
197 Matteo L.A.D., Contractual Excuse under the CISG: Impediment, Hardship, and the Excuse Doctrines, Pace
International Law Review, Volume 27, 2015, 365.
http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1351&context=pilr [28.08.2021]
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გრძელვადიანი ვალდებულებით-სამართლებრივი ურთიერთობა ხელშეკრულების
შეწყვეტისათვის დაწესებული ვადის დაუცველად.“ ლიტერატურაში გამოთქმულია
მოსაზრება, რომ გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის 275(2), 313 და 314 პარაგრაფები
იძლევა მოვლენების იმგვარი პრიზმიდან ყურების შესაძლებლობას, რომელიც პასუხს
სცემს ვენის კონვენციის მიერ უპასუხოდ დატოვებულ საკითხებს.198
შესაბამისად, გერმანულ სამართალში ისევე, როგორც უნიფიცირებულ აქტებში,
შესრულების გართულების სამართლებრივ შედეგად მიიჩნევა ხელშეკრულების
მისადაგების მოთხოვნის უფლება. მისადაგების შეუძლებლობის შემთხვევაში კი
ხელშეკრულებიდან გასვლა ან მოშლა, მისი სამართლებრივი ბუნებიდან გამომდინარე.
თუმცა, ეს უკანასკნელი (ხელშეკრულების შეწყვეტა) სასამართლოს მიერ უკიდურეს
შემთხვევაში გამოსაყენებელი მექანიზმია199 და არ შეიძლება ჩაითვალოს მხარეთა
ინტერესების დაცვის ოპტიმალურ საშუალებად თუ მესამე პირთა ან საჯარო ინტერესში
მოიაზრება ხელშეკრულების შენარჩუნება.200

6.3.2 საქართველო
შესრულების გართულების უზოგადესი კონცეფციის ქართული შესატყვისია
„ხელშეკრულების შეცვლილი გარემოებებისადმი მისადაგების“ დოქტრინა, რომელიც
განმტკიცებულია სსკ-ს 398-ე მუხლში. იგი, თავისი არსით, გერმანული სამოქალაქო
კოდექსის 313-ე მუხლის და შესაბამისად, „გარიგების საფუძვლის რღვევის“ დოქტრინის
ანალოგად მიიჩნევა.
სსკ-ის 398-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის თანახმად, შეცვლილი გარემოებებისადმი
ხელშეკრულების
მისადაგება
შეიძლება
მოხდეს
შემდეგი
სამართლებრივი
წინაპირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში: თუ ის გარემოებები, რომლებიც
ხელშეკრულების დადების საფუძველი გახდა, აშკარად შეიცვალა ხელშეკრულების
დადების შემდგომ და მხარეები ამ ხელშეკრულებას არ დადებდნენ ან დადებდნენ სხვა
შინაარსით, ამ ცვლილებების გათვალისწინების შემთხვევაში. ვინაიდან, გონივრულობა
„ხელშეკრულების მბოჭავი ძალის განმსაზღვრელ კრიტერიუმადაა“ მიჩნეული201,
მხარეს არ შეიძლება მოეთხოვოს ისეთი ვალდებულების შესრულება, რომლის
მოთხოვნასაც დაბრკოლება არაგონივრულად აქცევს. შესაბამისად, ხელშეკრულების

Matteo L.A.D., Contractual Excuse under the CISG: Impediment, Hardship, and the Excuse Doctrines, Pace
International Law Review, Volume 27, 2015, 365.
http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1351&context=pilr, [19.09.2021].
199 ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო
მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014, 180. ციტირებულია: Flambouras D., Comparative Remarks on CISG Article 79
& PECL Articles 6:111, 8:108, Pace Lae School Institute of International Commercial Law.
200 Uribe M., The Effect of a Change Circumstances on the Binding Force of the Contracts, Comparative Perspectives,
Intersentia, 2011, 255.
201 ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო
მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014, 160.
198
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შეცვლილ გარემოებებთან მისადაგების ერთ-ერთი წინაპირობა ვალდებულების
შესრულების არაგონივრულობაა.
აღსანიშნავია, რომ ზემოთ მითითებული სამართლებირივი წინაპირობების
ნაწილი შეიძლება შესრულების არაბრალეული შეუძლებლობის სამართლებრივ
მახასიათებლებადაც იქნეს განხილული.202 კერძოდ, ისევე როგორც ფორსმაჟორის
შემთხვევაში, პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლებისათვის საჭიროა შეუძლებელი
იყოს დაბრკოლების აღმოცენების პროგნოზირება203, მისი თავიდან აცილების ან
შესრულებაზე
უარყოფითი
გავლენის
თავიდან
არიდების/შემცირების
შესაძლებლობა204. ცხადია, მოვლენა უნდა იყოს მოვალის კონტროლს სფეროს მიღმა,
რათა გამოირიცხოს მოვალის ბრალი. ამ წინაპირობების არსებობა/არარსებობის
საკითხი და მისი შედეგები ცალკეული შემთხვევების განხილვის საფუძველზე უნდა
გადაწყდეს.
სსკ-ის 398-ე მუხლის ფორმულირება იმგვარადაა მოცემული, რომ იძლევა
არაერთგვაროვანი განმარტების შესაძლებლობას. ერთ-ერთი ასეთი შესაძლო
განმარტების მიხედვით, იგი ითვალისწინებს პირდაპირ ხელშეკრულებიდან გასვლის
შესაძლებლობას, ხელშეკრულების ადაპტირების მოთხოვნის გარეშე.205 ეს მიდგომა
ეწინააღმდეგება
კეთილსინდისიერების
პრინციპის
საფუძველზე
დადგენილ
მოლაპარაკებების განახლების სავალდებულოობის პრინციპს ხელშეკრულების
ადაპტირების მიზნით. სსკ-ის 398-ე მუხლის პირველ წინადადებაში არსებული,
ერთგვარად კეთილსინდისიერების პრინციპთან შეუსაბამო სიტყვები „წინააღმდეგ
შემთხვევაში“ არ უნდა იქნეს მიჩნეული სსკ-ის 398-ე მუხლის მე-3 ნაწილით
განმტკიცებულ მოლაპარაკებების მცდელობის სავალდებულოობის დამდგენ წესთან
მიმართებით.206
საინტერესოა, როგორია საქართველოს სასამართლოს პრაქტიკა მოცემულ
საკითხთან დაკავშირებით. განსაკუთრებით აღსანიშნავია სასამართლოს მიდგომა სსკის 398-ე მუხლის წინაპირობებსა და მოლაპარაკებების განახლების მცდელობის
სავალდებულოობასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი საქმეზე საკასაციო პალატა
განმარტავს, რომ ხელშეკრულების საფუძვლის რღვევა სიმპტომურად ხუთი
ელემენტისგან შედგება: 1) ხელშეკრულების დადების საფუძველი (ობიექტური
ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო
მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014, 104.
203 Uribe R.M., Change of Circumstances in International Instruments of Contract Law: The Approach of the CISG,
PICC, PECL and DCFR, 2011, 248.
204 Schwenzer I., Munoz E., Duty to renegotiate and contract adaptation in case of hardship, 2019, 7.
205 ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო
მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014, 160.
206 იხილეთ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 398 (3) - „მხარეები ჯერ უნდა შეეცადონ, რომ
ხელშეკრულება მიუსადაგონ შეცვლილ გარემოებებს. თუკი შეუძლებელია ხელშეკრულების მისადაგება
შეცვლილი გარემოებებისადმი, ან მეორე მხარე ამას არ ეთანხმება, მაშინ იმ მხარეს, რომლის ინტერესებიც
დაირღვა, შეუძლია, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე.“
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საფუძველი - სსკ-ს 398-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი) ან ერთობლივი წარმოდგენები
არასწორი აღმოჩნდა (სუბიექტური საფუძველი - სსკ-ს 398-ე მუხლის მე-2 ნაწილი); 2) ეს
გარემოებები ან წარმოდგენები იქცა ხელშეკრულების საფუძვლად; 3) გარემოებათა
ცვლილება იყო მოულოდნელი; 4) ცვლილებათა გათვალისწინების შემთხვევაში,
მხარეები არ დადებდნენ ხელშეკრულებას ან დადებდნენ ხელშეკრულებას სხვა
შინაარსით; 5) ცვლილება იმდენად არსებითია, რომ ერთ-ერთ მხარეს არ შეიძლება
ვალდებულების უცვლელად შესრულება ან ხელშეკრულებაში დარჩენა მოეთხოვოს.207
ამავე გადაწყვეტილებაში, კეთილსინდისიერი მოლაპარაკებების საფუძველზე
შეთანხმების მიუღწევლობაა მიჩნეული ხელშეკრულების შეწყვეტის წინაპირობად.
სასამართლოს ამ მიდგომით ერთგვარად გამოსწორებულია სსკ-ის 398-ე მუხლის
ფორმულირებაში არსებული კიდევ ერთი პრობლემა, კერძოდ, მე-3 ნაწილი შეიძლება
განიმარტოს იმგვარად, რომ მხარეს თავად შეუძლია უარი თქვას ხელშეკრულებაზე.
სინამდვილეში, ეს ასე არ არის.
კიდევ ერთ საქმეზე საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ გააკეთა შემდეგი
განმარტება: „შეცვლილი გარემოებები ართულებს შესრულებას იმ დონემდე, რომ მისი
შესრულების მოთხოვნა, როგორი გამართლებული საფუძველიც არ უნდა გააჩნდეს
მეორე მხარეს, ეწინააღმდეგება სამოქალაქო ბრუნვისთვის დამახასიათებელ სიკეთეთა
სამართლიანი გაცვლისა და კეთილსინდისიერების მოთხოვნებს, რაც შეიძლება
დანპირობებული იყოს როგორც შესრულების გაზრდით, ისე - მისი შემცირებით.“208
სასამართლო ამ საკითხთან დაკავშირებით სხვა საქმეში უთითებს შემდეგს:
„სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლი მხარეს უფლებას აძლევს, მოითხოვოს შეცვლილ
გარემოებისადმი ხელშეკრულების მისადაგება. საკასაციო სასამართლო განმარტავს,
რომ ასეთ გარემოებათა შეცვლას შეიძლება ადგილი ჰქონდეს სრულიად გამონაკლის
შემთხვევებში, რისი გონივრული გათვალისწინებაც მხარეთა მიერ სრულიად
შეუძლებელია, რაც ისეთი მოულოდნელი და განსაკუთრებულია, რომ მისი
მხედველობაში მიუღებლობა წინააღმდეგობაში მოვიდოდა კეთილსინდისიერების
პრინციპთან“.209 მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ხელშეკრულების მისადაგების მოთხოვნის
უფლება დაზარებულმა მხარემ უნდა გამოიყენოს გონივრულ ვადაში. საქართველოს
უზენაესმა სასამართლომ ერთ-ერთ საქმეზე210 განმარტა, რომ მოვალის მიერ
კრედიტორისთვის შეცვლილი გარემოებების გამო ხელშეკრულების მისადაგების
მოთხოვნა ხელშეკრულების ვადის გასვლამდე 5 დღით ადრე არ შეიძლებოდა
მიჩნეული ყოფილიყო დასაშვებ პერიოდში განხორციელებულ მოთხოვნად.
სასამართლოს მითითებით, შეცვლილი გარემოებების შემთხვევაში, შესრულების

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2021 წლის 11 ივნისის განჩინება საქმეზე ას-251-2021.
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2016 წლის 1 ივლისის განჩინება საქმეზე ას-397-381-2016.
209 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა პალატის 2008
წლის 25 ნოემბრის განჩინება საქმეზე N ას-466-707-08.
210 იქვე.
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ადაპტაციის
მოთხოვნა
უნდა
განხორციელდეს
შეცვლილი
გარემოებების
211
დადგომისთანავე.
ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ავლენს საკანონმდებლო ჩანაწერის დაზუსტების
საჭიროებას იმგვარად, რომ ხელშეკრულების მხარეებისთვის ნათელი იყოს როგორც
ხელშეკრულების შეცვლილი გარემოებებისთვის მისადაგების წინაპირობები, ისე,
სამართლებრივი შედეგები. ასევე, კარგი იქნება, თუ ნორმაშივე მიეთითება
შეტყობინების კრედიტორისთვის მიწოდების წესისა და როგორც მინიმუმ, მისი
გონივრულ ვადაში განხორციელების სავალდებულოობის შესახებ.

7.

ფორსმაჟორის

მიმართება

ვალდებულების

შესრულების

შეუძლებლობასთან
7.1. ფორსმაჟორი ფრანგულ სამართალში
ფორსმაჟორის ცნების თანამედროვე ფორმულირებები როგორც კანონმდებლობის
ნაწილი, ისე, სახელშეკრულებო დათქმა, მომდინარეობს საფრანგეთის სამოქალაქო
კოდექსისგან (ნაპოლეონის კოდექსი), რომელიც ფორსმაჟორს სახელშეკრულებო
ვალდებულებისგან გათავისუფლების საფუძვლად მიიჩნევდა.212 საფრანგეთში
ფორსმაჟორი მუდამ კოდიფიცირებული სამართლის ნაწილი იყო სახელშეკრულებო
ურთიერთობებისთვის.213 2016 წელს განხორციელებულ სახელშეკრულებო სამართლის
რეფორმამდე, ფორსმაჟორის საფუძველზე პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების
წესი განმტკიცებული იყო საფრანგეთის სამოქალაქო კოდექსის 1148-ე მუხლში.
აღნიშნული მუხლის თანახმად, დგინდებოდა მხარის ზიანის ანაზღაურებისგან
გათავისუფლების წესი ფორსმაჟორის შემთხვევაში.
რეფორმამდე საფრანგეთის სამოქალაქო კოდექსი არ იცნობდა ფორსმაჟორის
დეფინიციას, თუმცა, რეფორმის შემდგომ მას დაემატა ფორსმაჟორის დეფინიციის
შემცველი 1218-ე მუხლი. იგი ემთხვევა ნაშრომის ფარგლებში განხილული
უნიფიცირებული აქტების მიერ შემოთავაზებულ დეფინიციას. ასევე, მსგავსია მიდგომა
სამართლებრივი შედეგების კუთხითაც: თუ დაბრკოლება დროებითია, ვალდებულების
შესრულება შეჩერებულია გარდა იმ შემთხვევისა, როცა შესრულების შეჩერება
ცხადყჰოფს ხელშეკრულების შეწყვეტის საჭიროებას. დაბრკოლების მუდმივი ხასიათის
შემთხვევაში კი ხელშეკრულება წყდება და მხარეები თავისუფლდებიან თავიანთი
ვალდებულებებისგან გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მოვალეს აქვს ნაკისრი
ფორსმაჟორული მოვლენის დადგომის რისკი. რეფორმის შემდგომ ნათელი გახდა, რომ

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2010 წლის 6 ივლისის განჩინება საქმეზე ას-7-6-2010.
Berger K.P., Behn D., Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A Historical and comparative Study,
McGill Journal of Dispute Resolution, Volume 6 (2019-2020), Number 4, 93. ციტირებულია: Gordley J,,
Impossibility and Changed and Unforeseen Circumstances (2004) 52:3 Am J Comp L 513 at 517
213 Kessedjian C., Competing Approaches to Force Majeure and Hardship, International Review of Law and
Economics 25, 2005, 426.
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დაბრკოლების მუდმივობის შემთხვევაში, ხელშეკრულება შეწყდება კანონის
მოქმედებით და საჭირო აღარაა ხელშეკრულების სასამართლოს მიერ შეწყვეტა.214
ფრანგული
მოდელისთვის
დამახასიათებელია
თითქმის
საგარანტიო
პასუხისმგებლობა, რომლისგანაც მხარე თავისუფლდება მხოლოდ ფორსმაჟორის
შემთხვევაში.215 მიიჩნევა, რომ ფრანგული მოდელი გერმანულისგან კონცეპტუალურად
განსხვავდება. ფრანგული მოდელის მიხედვით, ვალდებულება უნდა შესრულდეს
ყოველთვის, გარდა ფორსმაჟორის შემთხვევისა. აქ ფორსმაჟორი შესრულების
ობიექტურ ზღვარს წარმოადგენს.216 ფრანგულ სისტემაში ფორს მაჟორი და ბრალი
ერთმანეთს გამორიცხავენ და მათი ერთობლივი არსებობა შეუძლებელია.217
გამორიცხულია იარსებობს ფორსმაჟორმა ბრალის პარალელურად, მაშინ, როცა
გერმანული სამართლის მიხედვით, ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობის
საწყის ეტაპზე მნიშვნელობა არ აქვს მოვალის ბრალის არსებობა/არარსებობის საკითხს.
მას მნიშვნელობა მხოლოდ მეორადი მოთხოვნების უფლებებთან დაკავშირებით
გააჩნია პასუხისმგებლობის განსაზღვრის ნაწილში.
7.2. „შესრულების შეუძლებლობის დოქტრინა“
მსოფლიოს
მრავალი
ძირითადი
სამართლებრივი
სისტემა
აღიარებს
შეუძლებლობის დოქტრინის გარკვეულ ფორმას, რომლის ფესვებიც რომაულ
სამართალში უნდა ვეძიოთ.218 ეს დოქტრინა გამომდინარეობდა რომაული სამართლის
ცნობილი სამართლებრივი პრინციპიდან, რომ არ არსებობს იურიდიული
ვალდებულება შეუძლებლის მიმართ (“impossibilium nulla obligatio est”).219 რომაული
სამართლის მიხედვით, შეუძლებლობის მიზეზი შეიძლებოდა არსებულიყო
ხელშეკრულების დადებამდე ან წარმოშობილიყო ხელშეკრულების დადების შემდგომ,
ამის მიხედვით გამოიყოფოდა საწყისი და შემდგომი შეუძლებლობა.220
საწყისი შეუძლებლობის შემთხვევაში, დასაწყისშივე არ არსებობს შეუძლებლის
შესრულების ვალდებულება, შესაბამისად, ხელშეკრულება ბათილია. შემდგომი
შეუძლებლობის
შემთხვევაში,
დოქტრინის
მიხედვით
შეუსრულებლობა
შეუძლებლობის გამო გამართლებულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ კმაყოფილდება
Berger K.P., Behn D., Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A Historical and comparative Study,
McGill Journal of Dispute Resolution, Volume 6 (2019-2020), Number 4, 96.
215 სირდაძე ლ., თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2011 წლის 8 თებერვლის განჩინება №2ბ/4450-10,
გადაწყვეტილების ანალიზი, ქართულ-გერმანული შედარებითი სამართლის ჟურნალი 1/2019, 57.
216 იქვე.
217 იქვე.
218 Berger K.P., Behn D., Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A Historical and Comparative Study,
McGill Journal of Dispute Resolution, Volume 6 (2019-2020), Number 4, 97. გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის
(BGB) 275-ე მუხლი.
219 Berger K.P., Behn D., Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A Historical and Comparative Study,
McGill Journal of Dispute Resolution, Volume 6 (2019-2020), Number 4, 97. ციტირებულია: Wollschläger Ch., Die
Entstehung der Unmöglichkeitslehre. Zur Dogmengeschichte des Rechts der Leistungsstörungen (Cologne: Böhlau,
1970) at 7f.
220 იქვე, 98.
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შემდეგი წინაპირობები: ა) მხარე, რომელიც უთითებს შეუძლებლობაზე, არ იყო
ბრალეული221; ბ) ვალდებულების შესრულება არის ობიექტურად (ვერც მოვალე და
ვერც სხვა ვერ შეასრულებს მას) შეუძლებელი; გ). შეუძლებლობა (ფიზიკური თუ
სამართლებრივი) არის აბსოლუტური.222 საერთო ჯამში, დოქტრინის თანამედროვე
გამოყენების პირობებში, შემდგომი შეუძლებლობის გამო ვალდებულების შესრულების
შეუძლებლობა შეიძლება გამართლებული იქნეს თუ რაიმე წინასწარ განუჭვრეტადი,
მხარეთა კონტროლს მიღმა არსებული მოვლენა შეუძლებელს ხდის შესრულებას
როგორც სუბიექტურად მოვალისთვის, ისე ობიექტურად ნებისმიერი მესამე
პირისთვის. დამატებითი წინაპირობაა ის, რომ შეუძლებლობა არ უნდა იქნეს მიჩნეული
მოვალის ბრალით გამოწვეულად, იქნება ეს განზრახი ან გაუფრთხილებელი მოქმედება
თუ უმოქმედობა.223
დოქტრინები საწყისისა და შემდგომში შეუძლებლობის შესახებ გავრცელებულია
მთელ მსოფლიოში, თუმცა, გარკვეული მოდიფიკაციებით. მაგალითად, გერმანიის
სამოქალაქო კოდექსში ინკორპორირებულია როგორც საწყისი, ისე, შემდგომი
შეუძლებლობა. საფრანგეთის სამოქალაქო კოდექსში კი განმტკიცებულია მხოლოდ
შემდგომი შეუძლებლობა (ფორსმაჟორული დოქტრინის სახით).224

7.2.1. ფორსმაჟორი და „შესრულების შეუძლებლობის დოქტრინა“ გერმანულ
სამართალში
ფორსმაჟორის
სახელწოდების კონცეფცია გერმანულ
კოდიფიცირებულ
სამართალში არ არსებობს, მაგრამ იგი ცნობილია გერმანული სასამართლო
პრაქტიკისთვის. თუმცა, ვინაიდან გერმანული კანონმდებლობა პასუხისმგებლობის
დაკისრებას მხარის ბრალთან აკავშირებს, მხარე, როგორც წესი არ მიიჩნევა
ბრალეულად თუ შესრულების შეუძლებლობა ფორსმაჟორულმა მოვლენამ განაპირობა.
შესაბამისად, ფორსმაჟორული მოვლენის არსებობას არაპირდაპირი გავლენა მაინც
ექნება
სახელშეკრულებო
ურთიერთობაზე
მიუხედავად
იმისა,
იგი
გათვალისწინებულია თუ არა ხელშეკრულებით.225
ასეთი მოვლენა შეიძლება დაექვემდებაროს ნორმატიულ დებულებებს
შესრულების შეუძლებლობის შესახებ, რომელიც განმტკიცებულია გსკ-ის 275(1)
პარაგრაფში, სადაც გაერთიანებულია სუბიექტური და ობიექტური შეუძლებლობა. გსკის 275(1) პარაგრაფი ეხება აბსოლუტურ შეუძლებლობას. ამ პარაგრაფის ქვეშ მოიაზრება

დოქტრინასთან დაკავშირებული თანამედროვე მიდგომა მოითხოვს ასევე იმას, რომ მხარეს არ ჰქონდეს
აღებული რისკი იმ მოვლენების დადგომისთვის, რომელმაც შეუძლებელი გახადა შესრულება. იხილეთ
Berger K.P., Behn D., Article Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A Historical and Comparative Study,
McGill Journal of Dispute Resolution, Volume 6 (2019-2020), Number 4, 98.
222 იქვე.
223 იქვე.
224 იქვე.
225 Country comparative Guides – Germany, Force Majeure
https://www.legal500.com/guides/chapter/germany-force-majeure/?export-pdf, [19.09.2021]
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სამართლებრივი შეუძლებლობაც, ანუ, შემთხვევა, როდესაც შესრულება შეუძლებელია
სამართლებრივი მიზეზების, მაგალითად, სამართლებრივი აქტის გამო.226 მის
თანახმად, შესრულების მოთხოვნის უფლება გამოირიცხება, რამდენადაც იგი
მოვალისათვის ან ნებისმიერი პირისათვის შეუძლებელია. როგორც შეუძლებლობის,
ისე, გარიგების საფუძვლის რღვევის გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში,
მხარეები ვალდებულნი არიან დააბრუნონ შესრულება ან მიღებული ანაზღაურება,
როდესაც შესრულების „დაბრუნება“ შესაძლებელია.227 ასევე, თუ ფორსმაჟორულმა
მოვლენამ განაპირობა ხელშეკრულების დარღვევა, მაგალითად, მიწოდების
დაგვიანება, მეორე მხარე ვერ მოითხოვს ზიანის ანაზღაურებას თუ მოვლენა
გონივრულად იყო მოვალის კონტროლს მიღმა. ეს ნიშნავს იმას, რომ მხარემ, რომელიც
უთითებს ფორსმაჟორზე, უნდა გადადგას ყველა გონივრული ნაბიჯი, რომ აირიდოს
ფორსმაჟორული მოვლენის დადგომა ან მისი შედეგები.228
ისევე, როგორც ნებისმიერ მართლწესრიგში, აქაც მხარეები თავისუფალნი არიან,
თავად განსაზღვრონ ფორსმაჟორული მოვლენები და ვალდებულებები ამ მოვლენის
დადგომისას. სახელშეკრულებო თავისუფლება შეიძლება შეიზღუდოს სამართლებრივი
რეგულაციებით, თუ ხელშეკრულება ან მისი ნაწილი ადგენს კაბალურ პირობას ერთ
მხარისთვის და ერთი პუნქტი ან მთელი ხელშეკრულება წარმოადგენს კაბალურს ერთერთი მხარისათვის.
ჩვეულებრივ, მხარეები აკეთებენ გარკვეული მოვლენების ჩამონათვალს,
რომლებიც პირდაპირ მიიჩნევა ფორსმაჟორულად. ეს მოვლენები შეიძლება მოიცავდეს
როგორც სტიქიურ უბედურებებს, ისე ისეთ მოვლენებს, როგორიცაა ომი, გაფიცვა და
ასე შემდეგ.
გამომდინარე იქიდან, რომ გერმანული სამართალი ეფუძნება ბრალულობის
პრინციპს, ამგვარი ჩანაწერების გაკეთება ხელშეკრულებაში სულაც არაა აუცილებელი.
თუ არც განზრახვაა სახეზე და არც დაუდევრობა, მაშინ მხარე, ჩვეულებრივ, არ არის
პასუხისმგებელი თავისი სახელშეკრულებო ვალდებულების დარღვევისთვის.229
შესაბამისად, გერმანული სამართალი ვალდებულების დარევისთვის სახელშეკრულებო
პასუხისმგებლობას უკავშირებს, სულ მცირე, გაუფრთხილებლობის არსებობას.230 იგი
თუმცა, ამ წესიდან ორი ძირითადი გამონაკლისი არსებობს. პირველი არის
კონტრაქტები, სადაც ერთი მხარე იძლევა გარანტიას კონკრეტული მოვლენის ან
მოქმედებისათვის. მეორე არის მკაცრი პასუხისმგებლობის შემთხვევა, როდესაც ერთ
Aksoy H.C., Impossibility in Modern Private Law A Comparative Study of German, Swiss and Turkish Laws and
the Unification Instruments of Private Law, 2014, 11.
227 CMS Expert Guide to the law and regulation of force majeure, 2021. https://cms.law/en/int/expert-guides/cmsexpert-guide-to-force-majeure/germany [19.09.2021]
228 იქვე.
229 Country comparative Guides – Germany, Force Majeure
https://www.legal500.com/guides/chapter/germany-force-majeure/?export-pdf, [19.09.2021]
230 ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო
მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014, 55.
226
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მხარეს ზოგადად ეკისრება პასუხისმგებლობა იმის საფუძველზე, რომ იგი
ახორციელებს თავისებურად საფრთხის შემცველ საქმიანობას. ამის საუკეთესო
მაგალითია მანქანის ტარება. ორივე შემთხვევაში, პასუხისმგებლობა გამორიცხულია
მხოლოდ მაშინ, თუ კონკრეტული შემთხვევის გარემოებები არის მხარის კონტროლის
მიღმა, ისევე როგორც ეს ხდება ფორსმაჟორული მოვლენის შემთხვევაში.
გერმანიის ფედერალურმა უზენაესმა სასამართლომ (Bundesgerichtshof) დაადგინა,
რომ ”ფორსმაჟორი არსებობს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შესრულების შეუძლებლობა
გამოწვეულია მოვლენებით, რომელთა თავიდან აცილებაც კი არ შეიძლებოდა
გონივრულად მოსალოდნელი უდიდესი მონდომებითაც კი. უმცირესი ბრალეულობაც
კი გამორიცხავს ფორსმაჟორს."231
გერმანულ სამართალში აღიარებული „შესრულების შეუძლებლობის დოქტრინის“
კონცეფცია არ არის ფორსმაჟორის კლასიკური გაგების იდენტური. ფრანგული
ფორსმაჟორისგან
განსხვავებით,
გერმანიაში
ვალდებულების
შესრულების
შეუძლებლობა აღიარებულია ვალდებულების დარღვევად მიუხედავად მოვალის
ბრალეულობისა.232 გერმანიაში შესრულების შეუძლებლობის დროს ქარწყლდება
პირველადი ვალდებულება გსკ-ის 275-ე პარაგრაფის მიხედვით და პირველადი
მოთხოვნის ადგილს ანაცვლებს მეორადი მოთხოვნები, კერძოდ, მოვალეს,
ბრალეულობის შემთხვევაში, ეკისრება კრედიტორისთვის ზიანის ანაზღაურების
ვალდებულება.233
შესაბამისად, გერმანულ სამართალში, პასუხისმგებლობა ვალდებულების
დარღვევისთვის გამოირიცხება მაშინ, როცა დაბრკოლება სცდება მხარის კონტროლის
სფეროს
და
მოვალეს
ვალდებულების
დარღვევისადმი
არ
შეერაცხება
234
გაუფრთხილებლობაც კი.
ლიტერატურაში გამოთქმული პოზიციის მიხედვით,
პასუხისმგებლობის ეს წესი ფორსმაჟორის სამართლებრივ შედეგებს შეესაბამება.235
ზემოთქმული პოზიცია გასაზიარებელია იმ ნაწილში, რომ ფორსმაჟორი შეუძლებელია
არსებობდეს მოვალის ბრალის პარალელურად, შესაბამისად, ნებისმიერ შემთხვევაში,
ვალდებულების ფორსმაჟორული გარემოებების გამო შეუსრულებლობა იქნება
შესრულების არაბრალეული შეუძლებლობა.

Country comparative Guides – Germany, Force Majeure
https://www.legal500.com/guides/chapter/germany-force-majeure/?export-pdf, [19.09.2021].
232 სირდაძე ლ., თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2011 წლის 8 თებერვლის განჩინება №2ბ/4450-10,
გადაწყვეტილების ანალიზი, ქართულ-გერმანული შედარებითი სამართლის ჟურნალი 1/2019, 57.
233 იქვე, 57-58.
234 ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო
მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის
მოსაპოვებლად,თბილისი, 2014, 55. ციტირებულია: Horn N., Kötz, Leser H.G., German Private and Commercial
Law: An Introduction, 1982, 93, 112.
235 იქვე.
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7.2.2. ქართულ იურიდიულ დოქტრინასა და სასამართლო პრაქტიკაში არსებული
მიდგომები
ფორსმაჟორის ცნებასა და სამართლებრივ შედეგებს ქართული საკანონმდებლო
ბაზა რომ არ არეგულირებს, უკვე აღინიშნა. თუმცა, ფორსმაჟორის სახელშეკრულებო
პრინციპი
არსებობს
არა
მხოლოდ
საერთაშორისო
სამართალში,
არამედ
შიდასახელმწიფოებრივ დონეზეც ყველგან. შესაბამისად, ნებისმიერი სამართლის
სისტემა ითვალისწინებს შესრულების შეუსრულებლობის გამო პასუხისმგებლობას
გარკვეული ფორმით, თუნდაც ეს არ იყოს ცნობილი ფორსმაჟორის სახელით.236
ფორსმაჟორის
სახელშეკრულებო
პრინციპის
მასშტაბიდან
გამომდინარე,
მნიშვნელოვანია განისაზღვროს მისი ადგილი ქართულ საკანონმდებლო სივრცეში და
ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობის დოქტრინასთან მიმართებით.
ფორსმაჟორის ცნების საკანონმდებლო რეგულირების არარსებობის პირობებში,
ცნება ჩამოყალიბდა სასამართლო პრაქტიკის წიაღში. ერთ-ერთ საქმეზე საქართველოს
უზენაესი სასამართლო ფორსმაჟორს მოიხსენიებს დაუძლეველ ძალად და მის
წინაპირობებს შემდეგნაირად აყალიბებს: „დაუძლეველ ძალად მიჩნევისათვის უნდა
არსებობდეს შემდეგი წინაპირობები: მოვლენის დადგომა არ უნდა იყოს
დამოკიდებული სამართლებრივი ურთიერთობის მონაწილეთა ნებაზე; მათი ქმედებით
ან უმოქმედობით; იგი უნდა იყოს უჩვეულო, მოულოდნელი; მისი თავიდან აცილება
შეუძლებელი უნდა იყოს კონკრეტული
სამართლებრივი ურთიერთობის
მონაწილეთათვის საჭირო წინდახედულობისა და გულისხმიერების გამოვლენის
შემთხვევაშიც და ეს შეუძლებელს უნდა ხდიდეს სამართლებრივი ურთიერთობის
მონაწილეთა კანონისმიერი ან სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულებას.“237
ფორსმაჟორთან დაკავშირებით ქართული სასამართლოს მიერ გაკეთებული
განმარტებები მის შემადგენლობას აახლოებს უნიფიცირებულ სახელშეკრულებო
პრინციპებთან.238
ქართულ იურიდიულ ლიტერატურაში ფორსმაჟორზე მსჯელობისას ხშირად
უთითებენ239 სსკ-ის 401-ე მუხლზე, რომლის თანახმადაც: „ვადა გადაცილებულად არ
ჩაითვლება, თუკი, ვალდებულება არ შესრულდა ისეთ გარემოებათა გამო, რომელიც
მოვალის ბრალით არ არის გამოწვეული“. აშკარაა, რომ ეს მუხლი არც ფორსმაჟორის
ცნებას შეიცავს და არც მის სამართლებრივ შედეგებს სრულად, მაგრამ იგი მსგავსია
დროებითი ფორსმაჟორულ დაბრკოლების საფუძველზე მხარის ვალდებულების
„გადავადებისა“, პასუხისმგებლობის დაკისრების გარეშე. თუმცა, იგი დროებითი
Kessedjian C., Competing Approaches to Force Majeure and Hardship, International Review of Law and
Economics 25, 2005, 416.
237 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2010 წლის 5 ივლისის განჩინება საქმეზე ას-418-391-2010.
238 ხუციშვილი ო., სისვაძე მ., ტოხოსაშვილი მ., სორს-მაჟორის და “Hardship”-ის ცნება უნიფიცირებულ
სახელშეკრულებო ნორმებში და მათი ანალო.გი ქართულ სამართალში, თბილისი, 2017, 23.
http://library.court.ge/upload/38432017-05-16.pdf [19.09.2021].
239 იქვე, 22.
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დაბრკოლების სამართლებრივი შედეგების იდენტური მაინც არ არის, რადგან
პასუხისმგებლობის გამოსარიცხად მიუთითებს მოვალის ბრალეულობაზე და არა იმ
არაერთი წინაპირობის დაკმაყოფილებაზე, რაც წინ უძღვის ფორსმაჟორს. შესაბამისად,
ამ ნორმას შეიძლება მივუსადაგოთ როგორც ფორსმაჟორის ცნება, ისე, სხვა,
შესრულების
შეუძლებლობასთან
დაკავშირებული,
მოვალის ბრალეულობის
240
გამომრიცხველი გარემოებები. ასეთი შეიძლება იყოს, მაგალითად, შეუსრულებლობა
კრედიტორის ბრალით.241
ხშირად ხდება ფორსმაჟორის გაიგივება ვალდებულების შესრულების
შეუძლებლობასთან.
მართალია,
ფორსმაჟორი
შესრულების
შეუძლებლობის
კატეგორიაში გადის242, თუმცა, დაუძლეველი ძალისა და შესრულების შეუძლებლობის
ექვივალენტურობის შესახებ მოსაზრება არ არის მართებული.243 შესრულების
შეუძლებლობა გაცილებით ფართოა, ვიდრე ფორსმაჟორი. ქართულ სამართალში
შესრულების შეუძლებლობის განსხვავებული კატეგორიებია ცნობილი, ის შეიძლება
იყოს ობიექტური და სუბიექტური, ხანგრძლივი და დროებითი, სრული და
ნაწილობრივი, ბუნებრივი და იურიდიული, საწყისი და შემდგომი, ბრალეული და
არაბრალეული.244 შესრულების შეუძლებლობის მხოლოდ ბრალის მიხედვით
კლასიფიკაციაც კი ცხადჰყოფს, რომ შესრულების შეუძლებლობა და ფორსმაჟორი
ანალოგიური ცნებები არ არის, რადგან ბრალის არსებობის შემთხვევაში, ფორსმაჟორი
იმთავითვე გამორიცხულია. უნიფიცირებული ინსტიტუტების მიერ შემუშავებული
თავიდან აცილებადობის კრიტერიუმი ემთხვევა კონტინენტურ-ევროპული სამართლის
ქვეყნების (გერმანია, შვეიცარია, თურქეთი) მიდგომას და მიიჩნევს, რომ თუ მოვალე
ვერ შეძლებს აიცილოს ის დაბრკოლება, რომლის თავიდან აცილებაც მას შეეძლო, ეს
ჩაითვლება დაუდევრობად.245 ანალოგიური მიდგომაა ქართულ სჯულდებაშიც.
ფორსმაჟორის სამართლებრივ შედეგს 401-ე მუხლთან (შესრულების დროეიბითი
შეუძლებლობა) ერთად გვთავაზობს სსკ 399-ე მუხლის პირველი ნაწილიც, რომელის
საპატიო მიზეზით ხელშეკრულების შეწყვეტაზე მიუთითებს. ეს საპატიო მიზეზი ამ
შემხვევაში, ფორსმაჟორული გარემოებებია.

ხუციშვილი ო., სისვაძე მ., ტოხოსაშვილი მ., სორს-მაჟორის და “Hardship”-ის ცნება უნიფიცირებულ
სახელშეკრულებო ნორმებში და მათი ანალო.გი ქართულ სამართალში, თბილისი, 2017, 22.
http://library.court.ge/upload/38432017-05-16.pdf, [25.08.2021].
241 იქვე, 22. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, წიგნი მესამე, ბესარიონ ზოიძე,
გამომცემლობა „სამართალი“ 2001 წ. გვ 421-424.
242 ჩიტაშვილი ნ., გადაწყვეტილების ანალიზი საქმეზე ას-7-6-2010.
243 მოწონელიძე ნ., ფორსმაჟორის დროს ვალდებულების შეუსრულებლობა და მისი სამართლებრივი
შედეგები (საქართველოს, გერმანიისა და ინგლისის კანონმდებლობების და სასამართლო პრაქტიკის
შედარებითი ანალიზი), კერძო სამართლის მიმოხილვა, 2015, 56. ციტირებულია: ვაშაკიძე გ., სამოქალაქო
კოდექსის გართულებულ ვალდებულებათა სისტემა, თბილისი, 2010, 103.
244 ჩანტლაძე რ., ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობა გერმანული და ქართული სამართლის
მიხედვით, მართლმსაჯულება და კანონი N4 (60) ’18, თბილისი, 2018, 46.
245 Aksoy H.C., Impossibility in Modern Private Law A Comparative Study of German, Swiss and Turkish Laws and
the Unification Instruments of Private Law, 2014, 105-106.
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გასაზიარებელია პოზიცია, რომლის თანახმადაც, თეორიულ ნაშრომებში
შესრულების შეუძლებლობისა და ფორსმაჟორის გაიგივება გაუმართლებელია.246
იმისთვის, რომ შესრულების შეუძლებლობის შემთხვევა მიემსგავსოს ფორსმაჟორს, იგი
აუცილებლად უნდა იყოს ხელშეკრულების დადების შემდგომ წარმოშობილი გავლენის
პირდაპირი შედეგი, ამასთან შესრულება უნდა იყოს ობიექტურად შეუძლებელი და
თანაც, არაბრალეული. შედეგობრივი თვალსაზრისით, არ უნდა ჰქონდეს მნიშვნელობა
დამაბრკოლებელი გარემოების წარმოშობის მიზეზს - არის ის ბუნებრივი თუ
იურიდიული.
ევროპული პრინციპებისა და უნიდრუას პრინციპებისგან განსხვავებით, სსკ-ს არც
ერთ მუხლში არ იკვეთება მეორე მხარისთვის შეტყობინების ვალდებულება, რაც
შესაძლოა პრობლემური იყოს მხარეთა მიერ შესაბამისი წესის ხელშეკრულებაში
მითითების გარეშე. შესაბამისად, მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია შეტყობინების
ვალდებულების, როგორც ფორსმაჟორული გარემოებებისგან გათავისუფლების ერთერთი წინაპირობის საკანონმდებლო დონეზე რეგლამენტაცია.
საბოლოო ჯამში კი, ფორსმაჟორის ადგილი ქართულ სამართლებრივ სისტემაში
ნათელია იმდენად, რამდენადაც ფორსმაჟორი სულ უფრო და უფრო ხშირად
გამოყენებადი სახელშეკრულებო პრინციპია და ამასთან, დაუძლეველი ძალის
არსებობის გამო პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების შემთხვევები გვხვდება
კანონისმიერ ვალდებულებით სამართალშიც. შესაბამისად, დაუძლეველი ძალის
ცნებისა და მისი წინაპირობების საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრა მნიშვნელოვანია
როგორც სახელშეკრულებო, ისე არასახელშეკრულებო ურთიერთობაში მყოფი
პირებისთვის. ცხადია, საქართველოში მოქმედი დაუძლეველი ძალის ინსტიტუტი არ
არის ფრანგული სამართლის ანალოგი, თუმცა, ამის გამო, ლიტერატურაში
გამოთქმული პოზიცია, რომ ფორსმაჟორი ქართულ სამართალში აბსოლუტურად უცხო
სხეულია247, არ უნდა იქნეს გაზიარებული. ფორსმაჟორის კონცეფცია ზოგადად იძლევა
მისი შიდასახელმწიფოებრივ დონეზე მოდიფიცირების შესაძლებლობას, რასაც
ადასტურებს ამ კონცეფციის სხვადასხვაგვარად მოქმედება სხვადასხვა სამართლებრივ
სისტემაში. საქართველოს შემთხვევაში, ეს სამართლებრივი სისტემა იზიარებს
გერმანულ „ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობის დოქტრინას“ და
ფორსმაჟორის უზოგადესი კონცეფცია სწორედ ამ დოქტრინასთან მიმართებით უნდა
იქნეს განხილული.

სირდაძე ლ., თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2011 წლის 8 თებერვლის განჩინება №2ბ/4450-10,
გადაწყვეტილების ანალიზი, ქართულ-გერმანული შედარებითი სამართლის ჟურნალი 1/2019, 57.
247 იქვე, 61.
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7.2.3. ფორსმაჟორის დადასტურება საქართველოში
არაერთი ქვეყნის პრაქტიკის მსგავსად248, საქართველოშიც ფორსმაჟორის ფაქტის
დადასტურების
უფლებამოსილება
გააჩნია
სავაჭრო-სამრეწველო
პალატას.249
აღნიშნული მომსახურება ფასიანია და განისაზღვრება პალატის წესდებით.
სასამართლოს
პრაქტიკაში
პალატის
მიერ
ფორსმაჟორის
დადასტურების
მნიშვნელობასთან დაკავშირებით ორგვარი პოზიცია არსებობს. საქართველოს
უზენაესი სასამართლო 2010 წლის 5 ივლისის განჩინებით საქმეზე ას-418-391-2010
განმარტავს შემდეგს: “სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შესახებ” საქართველოს კანონის
მე-4 მუხლის მესამე პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
ამოწმებს ფორსმაჟორის არსებობას (იმჟამინდელი რედაქცია), ანუ იმ გარემოებას,
რომელიც შესაძლებელია ჩაითვალოს დაუძლეველ ძალად, ხოლო პირთა
პასუხისმგებლობის საკითხი გადაწყვეტა მის კომპეტენციაში არ შედის. იგივე
დგინდება ზემოხსენებული ცნობიდანაც. ეს ცნობა ადასტურებს, თუ რა გარემოებაში
დაზიანდა ავტომობილები, თუმცა აქედან არ გამომდინარეობს, რომ მოვალე უნდა
გათავისუფლდეს პასუხისმგებლობისაგან დაუძლეველი ძალის გამო.“250 სასამართლო ამ
მსჯელობასთან ერთად უთითებს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის დანაწესზეც და
ამბობს251, რომ არც ერთ მტკიცებულებას სასამართლოსთვის წინასწარ დადგენილი
ძალა არ გააჩნია. სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ცნობას სასამართლო განიხილავს,
როგორც ერთ-ერთ მტკიცებულებას. ზემოთ აღნიშნულ საქმეში, სასამართლომ,
მიუხედავად სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ გაცემული ფორსმაჟორის
დამადასტურებელი ცნობისა, მოვალე პასუხისმგებლობისგან არ გაათავისუფლა
ფორსმაჟორის საფუძვლით.
სასამართლო
პრაქტიკაში
გვხვდება
252
განსხვავებული პოზიციითაც.
ამ საქმეზე

გადაწყვეტილება
რადიკალურად
სასამართლომ მიუთითა შემდეგი:

„ფორსმაჟორული გარემოების დამოწმება უნდა განახორციელოს მხოლოდ სავაჭროსამრეწველო პალატამ“ და პალატის მიერ გაცემული ცნობის გარეშე მისი დადასტურება
ვერ მოხდება. ანალოგიური პოზიციაა გაზიარებული ერთ-ერთ ნაშრომშიც 253, თუმცა,
მიგვაჩნია, რომ არც ამ ნაშრომში და არც ზემოთხსენებულ სასამართლო
გადაწყვეტილებაში მითითებული პოზიცია არ არის გასაზიარებელი. მართალია,

ხუციშვილი ო., სისვაძე მ., ტოხოსაშვილი მ., სორს-მაჟორის და “Hardship”-ის ცნება უნიფიცირებულ
სახელშეკრულებო ნორმებში და მათი ანალო.გი ქართულ სამართალში, თბილისი, 2017, 5.
http://library.court.ge/upload/38432017-05-16.pdf [25.08.2021].
249 საქართველოს კანონი „სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შესახებ“, მუხლი 3(3) „ლ“ – „პალატა ფიზიკური ან
იურიდიული პირის მიერ ნებაყოფლობით წარდგენილი განაცხადის საფუძველზე ახორციელებს
ფორსმაჟორული გარემოებების დამოწმებას.“
250 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2010 წლის 5 ივლისის განჩინება საქმეზე ას-418-391-2010.
251 სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, მუხლი 105.
252 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს განჩინება საქმეზე ას-1118-1065-2013.
253 ხუციშვილი ო., სისვაძე მ., ტოხოსაშვილი მ., ფორს-მაჟორის და “Hardship”-ის ცნება უნიფიცირებულ
სახელშეკრულებო ნორმებში და მათი ანალო.გი ქართულ სამართალში, თბილისი, 2017, 5.
http://library.court.ge/upload/38432017-05-16.pdf, [19.09.2021].
248
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სავაჭრო-სამრეწველო პალატას აქვს უფლებამოსილება, ესა თუ ის გარემოება ჩათვალოს
დაუძლეველ ძალად, მაგრამ ფორსმაჟორული გარემოების სავაჭრო-სამრეწველო
პალატის
მიერ
დამოწმების
აუცილებლობა
გაუმართლებელია.
პირთა
პასუხისმგებლობის გადაწყვეტა სავაჭრო-სამრეწველო პალატის კომპეტენციაში არ
შედის. მხოლოდ სავაჭრო-სამრეწველო პალატა რომ ჩავთვალოთ ფორსმაჟორის
დამდგენ უფლებამოსილ პირად, ამ მომსახურების სასყიდლიანობის გამო შეიძლება
სამოქალაქო ბრუნვის მონაწილეებმა ვერ დაადგინონ ცალსახად ფორსმაჟორული ფაქტი
და დაირღვეს მათი უფლება. არაგონივრული იქნება, სასამართლომ ფორსმაჟორის
დადგენის აუცილებელ წინაპირობად სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ გაცემული
ცნობა რომ მიიჩნიოს. შესაბამისად, ვეთანხმებით იმ პოზიციას, რომლის მიხედვითაც
სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ გაცემული ცნობის არსებობა აპრიორი არ ნიშნავს
იმას, რომ სასამართლო გაიზიარებს მის მოსაზრებას, რადგანაც არც ერთ
მტკიცებულებას არ აქვს სასამართლოსთვის წინასწარ დადგენილი ძალა. ამასთან,
სასამართლოს ყოველგვარი სხვა ცნობის გარეშე თავადაც შეუძლია დაადასტუროს
ფორსმაჟორის არსებობა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში.
რაც შეეხება ფორსმაჟორული გარემოების არსებობის მტკიცების ტვირთს, იგი
ეკუთვნის იმ მხარეს, რომელიც ითხოვს გარემოების ასეთად მიჩნევას. კანონი ამ
შემთხვევაში არ ითვალისწინებს კონკრეტული სახის მტკიცებულებების წარდგენის
აუცილებლობას. ფორსმაჟორული გარემოების არსებობის დასამტკიცებლად შეიძლება
გამოყენებული იქნეს ნებისმიერი სახის მტკიცებულება, რომელიც დაადასტურებს, რომ
არსებობდა ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობის განმაპირობებელი
დაუძლეველი ძალა. დაუძლეველი ძალის არსებობა კი უნდა დაადასტუროს მხოლოდ
სასამართლომ.

8. დაუძლეველი ძალა და კოვიდ-19
8.1 კოვიდ-19-ის მიჩნევა ფორსმაჟორულ მოვლენად
ჯერ კიდევ 2020 წლის პირველ მეოთხედში, მთელმა მსოფლიომ იგრძნო Covid-19ის სახელწოდებით გავრცელებული კორონავირუსის უარყოფითი ეფექტები. 2020 წლის
11 მარტს მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციამ იგი პანდემიად გამოაცხადა254. მან
მსოფლიოს ყველა ქვეყანაზე მოახდინა გავლენა და საერთაშორისო შეშფოთებაც
გამოიწვია. ვირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად, ქვეყნების მთავრობებმა
მიიღეს მთელი რიგი წესები და გაატარეს მთელი რიგი ღონისძიებები, როგორიცაა
საზღვრების ჩაკეტვა, ექსპორტზე შეზღუდვების დაწესება, გარკვეული ობიექტების
მუშაობის აკრძალვა, გადაადგილების შეზღუდვა. Covid-19-თან ბრძოლის ფარგლებში
საქართველოს მთავრობამაც მსგავსი და სხვა ღონისძიებები ეტაპობრივად გაატარა.255
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/whoannounces-covid-19-outbreak-a-pandemic, [19.09.2021].
255 Covid-19-ის წინააღმდეგ საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებების ანგარიში
საქართველოს მთავრობა. Government--report.pdf (stopcov.gov.ge), [19.09.2021].
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როგორც უშუალოდ ვირუსმა, ისე, ვირუსთან საბრძოლველად შემოღებულმა
აკრძალვებმა განაპირობა სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულების შეფერხება,
ზოგჯერ კი შეუძლებლობა. შესაბამისად, აქტუალური ხდება Covid-19-ის ფორსმაჟორად
და პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების საფუძვლად განხილვის საკითხი.
Covid-19-ის ფორსმაჟორად მიჩნევა/არმიჩნევის საკითხის განხილვისას, პირველ
რიგში, კარგად უნდა შემოწმდეს ჩანაწერები კონკრეტულ ხელშეკრულებებში და
განისაზღვროს, რამდენად ექცევა Covid-19 მხარეთა მიერ შეთანხმებულ ფარგლებში.
შემდგომ კი უნდა მოხდეს მისი განმარტება იმ კონკრეტული სამართლის სისტემის
მიხედვით, სადაც იდება და სრულდება ხელშეკრულება.256
სხვადასხვა სამართლებრივი სისტემის თუ უნიფიცირებული აქტის მიერ
შემოთავაზებული ფორსმაჟორული მოვლენის ასეთად მიჩნევის წინაპირობები
არსებითად ერთმანეთს ემთხვევა და წარმოადგენს შემდეგს: დაბრკოლება კონტროლს
მიღმა, დაბრკოლების წინასწარგანჭვრატადობის შეუძლებლობა ხელშეკრულების
დადების მომენტში, დაბრკოლების ან მისი შედეგების თავიდან არიდების
შეუძლებლობა. არის თუ არა Covid-19 ისეთი დაბრკოლება, რომელიც ქმნის
ფორსმაჟორულ მოვლენაზე მითითების საფუძველს, სწორედ ამ წინაპირობების
განხილვით უნდა შემოწმდეს. ამასთან, მნიშნელოვანია, რომ ეს წინაპირობები
გაანალიზდეს
სხვადასხვა
სამართლებრივი
სისტემის
მახასიათებლების
257
გათვალისწინებით.
მაგალითად, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის უზენაესმა
სახალხო სასამართლომ (The Supreme People's Court Of The People's Republic Of China)
2002/2003 წლებში მძვინვარე SARS-ის ეპიდემიასთან დაკავშირებით განმარტა, რომ
უშუალოდ ეპიდემია ან მთავრობის მიერ დაწესებული შეზღუდვები წარმოადგენდა
ფორსმაჟორს ამ ტერმინის ჩინეთის სამოქალაქო სამართლისეული გაგებით.258
კითხვაზე, არის თუ არა Covid-19 მხარეთა კონტროლს მიღმა არსებული
დაბრკოლება, ზოგადად, დადებითი პასუხი უნდა გაიცეს. Covid-19 პანდემიაა და ის
არამხოლოდ ხელშეკრულების მხარეებისთვის, არამედ მთავრობების, მეცნიერების და
ექიმების კონტროლის სფეროს მიღმაც კია.259 ივარაუდება, რომ ყველაზე გულისხმიერი
მეწარმეც კი ვერ შეძლებდა იმ მდგომარეობისთვის მომზადებას, რომელიც გამოიწვია
მხოფლიოში მიწოდების ჯაჭვის მასშტაბურმა კოლაფსმა.260 თუმცა, დაბრკოლების
კონტროლს მიღმა არსებობა/არარსებობის დასადგენად, მნიშვნელოვანია დადგინდეს
მოვალის კონტროლის სფერო, რაც ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება

https://www2.deloitte.com/dl/en/pages/legal/articles/rechtsfolgen-coronavirus.html, [20.09.2021].
Kiraz S.E., Üstün E.Y, COVID-19 and force majeure clauses: an examination of arbitral tribunal’s awards, 2020.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7798591/#unaa027-FN1 [19.09.2021]
258 https://www2.deloitte.com/dl/en/pages/legal/articles/rechtsfolgen-coronavirus.html, [20.09.2021].
259 Berger K.P., Behn D., Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A Historical and comparative Study,
McGill Journal of Dispute Resolution, Volume 6, N 4, 2019-2020, 79.
260 ჰაგენლოხი უ., კოვიდ-19-თან დაკავშირებული სამოქალაქო-სამართლებრივი საკითხები (ქართული
სამართლებრივი ვითარების შეფასება გერმანული პერსპექტივიდან), ე. ჩაჩანიძის თარგმანი, შედარებითი
სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 3/2021, 3.
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განსხვავებული იყოს. ლიტერატურაში გამოთქმული მოსაზრებით, ბაზარზე კოვიდ-19ით გამოწვეული ირიტაციების მიუხედავად, მოვალეს შეუძლია სცადოს იმ
ვალდებულების მესამე პირთა დახმარებით შესრულება, რომელსაც თავისი ძალებით
ვერ ასრულებს.261 აღნიშნული განსაკუთრებით აქტუალურია გვაროვნულ ნივთებთან
მიმართებით. ამასთან, აქაც გასათვალისწინებელია, რომ კოვიდ-19-დან გამომდინარე,
ზოგიერთი პროდუქტის ბაზარი გარკვეული დროით ძალიან შეიზღუდა ან დაიხურა
კიდეც.262 ამ უკანასკნელ შემთხვევაში, შეიძლება მოვალე გვაროვნული ნივთის
მიწოდების ვალდებულებისგანაც კი გათავისუფლდეს. ზემოთქმულიდან გამომდინარე,
Covid-19-ის მხარეთა კონტროლს მიღმა არსებულ დაბრკოლებად მიჩნევის საკითხიც
ყოველი კონკრეტული შემთხვევის განხილვის შედეგად უნდა დადგინდეს.
ასევე, მხოლოდ COVID-19 პანდემიის არსებობა, როგორც წესი, არ წარმოადგენს
ფორსმაჟორზე მითითების საფუძველს, მაგრამ მისმა ეფექტებმა შეიძლება წარმოშვას
ფორსმაჟორის
გამო
პასუხისმგებლობისგან
გათავისუფლების
მოთხოვნები.
მთავრობების მიერ დაწესებული შეზღუდვები და ზოგადად სახელმწიფო ჩარევები
შეიძლება მიჩნეულ იქნეს ისეთ ხელისშემშლელ ფაქტორებად, რომლებიც იწვევენ
ფორსმაჟორულ მდგომარეობას.263
მოვლენის ფორსმაჟორულად მიჩნევის კიდევ ერთი - წინასწარგანუჭვრეტელობის
წინაპირობა მოწმდება ობიექტურად, კერძოდ, იმის მიხედვით, თუ რამდენად შეეძლო
მხარეს მოვლენის გათვალისწინება ხელშეკრულების დადების დროს. ლოგიკურია, რომ
პანდემია მიჩნეულ იქნეს წინასწარგანუჭვრეტელ მოვლენად. ასევე, შეუძლებელი იყო
წინასწარ იმის პროგნოზირება, თუ რა გავლენას მოახდენდა იგი ეკონომიკურ
მდგომარეობაზე. მთავრობების მიერ მიღებული ისეთი მკაცრი ზომები, როგორიცაა
ჩაკეტვა და იმპორტის/ექსპორტის აკრძალვები, მხარეთა მიერ წინასწარგანჭვრეტადი
ვერ იქნებოდა.264 ზემოთ აღნიშნული მსჯელობა, ცხადია, ეხება ისეთ ხელშეკრულებებს,
რომლებიც პანდემიის გამოჩენამდე დაიდო. ხელშეკრულების შემდგომ პერიოდში
დადების
შემთხვევაში,
ამ
წინაპირობების
დაკმაყოფილება
საგრძნობლად
გართულდება.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა თავიდან აცილებადობა. COVID-19-ის
ეპიდემიის შემთხვევის თავიდან აცილება არ უნდა იყოს მოსალოდნელი მხარეების
მიერ. ასევე არაა სავარაუდო მხარის შესაძლებლობა, თავიდან აიცილოს მთავრობების
მიერ კორონავირუსთან ბრძოლის ფარგლებში მიღებული მკაცრი ზომები.265 ამიტომ,
Covid-19-თან დაკავშირებულ შემთხვევებში, მნიშვნელოვანია დადგინდეს, შეეძლო თუ
ჰაგენლოხი უ., კოვიდ-19-თან დაკავშირებული სამოქალაქო-სამართლებრივი საკითხები (ქართული
სამართლებრივი ვითარების შეფასება გერმანული პერსპექტივიდან), ე. ჩაჩანიძის თარგმანი, შედარებითი
სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 3/2021, 4.
262 იქვე, 4.
263 Kiraz S.E., Üstün E.Y, COVID-19 and force majeure clauses: an examination of arbitral tribunal’s awards, 2020.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7798591/#unaa027-FN1, [28.08.2021].
264 იქვე.
265 იქვე.
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არა მხარეს დაბრკოლების შედეგების გადალახვა. მაგალითად, თუ გამყიდველმა ვერ
მოახერხა საქონლის მიწოდება ტრანსპორტირების შეზღუდვების ან აკრძალვების გამო,
უნდა დაისვას კითხვა ალტერნატიული მარშრუტის გავლის შესაძლებლობის შესახებ.
ეს საკითხი წყდება ყოველი კონკრეტული შემთხვევის გარემოებების გაანალიზების
საფუძველზე.
კორონავირუსის გამო ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობის დროს,
შესაძლოა მოვალეების მიერ კრედიტორებისთვის შეტყობინების ვალდებულება არ
იქნეს მიჩნეული სავალდებულოდ, რადგან პანდემია ჩაითვლება საყოველთაოდ
ცნობილ ფაქტად და ივარაუდება, რომ კრედიტორმა მის შესახებ შეტყობინების გარეშეც
იცის. თუმცა, ეს მიდგომა ძალიან ზედაპირულად მიგვაჩნია. ვფიქრობთ, შეტყობინება
მაინც ინარჩუნებს მნიშვნელობას და აუცილებელიცაა, რადგან მასში არამხოლოდ
დაბრკოლების შესახებ ხდება მითითება, არამედ იმის შესახებაც, თუ რა კონკრეტულ
გავლენას ახდენს ის შესრულების შესაძლებლობაზე.
ყველაზე მნიშვნელოვანი წინაპირობა მაინც მიზეზობრივი კავშირის არსებობაა.
მიუხედავად იმისა, რომ Covid-19 მიჩნეულია მხარეთა კონტროლის მიღმა არსებულ
დაბრკოლებად, რომელიც წარმოუდგენელი და გარდაუვალი იყო, მხარეების
შეუსრულებლობა უნდა იყოს მისი პირდაპირი შედეგი. პანდემიის უბრალოდ არსებობა
არ გამოიწვევს ფორსმაჟორზე მითითების შესაძლებლობას, არამედ უნდა არსებობდეს
პირდაპირი მიზეზობრივი კავშირი კავშირი Covid-19–სა და შეუსრულებლობას
შორის.266
საინტერესოა სასამართლოების მიდგომები აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით.
მიუხედავად იმისა, რომ კოვიდ-19 ჯერ კიდევ ახალი - გასული წლის მოვლენაა,
გარკვეული პრაქტიკა ამ საკითხთან დაკავშირებით უკვე არსებობს. ამჟამად
ხელმისაწვდომი
სასამართლო
გადაწყვეტილებების
უმრავლესობა
პირველი
ინსტანციის მიერაა მიღებული და იერარქიულად უფრო მაღლა მდგომი
სასამართლოების გადაწყვეტილებები თითქმის არ იძებნება. თუმცა, ეროვნული
სასამართლოების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებში საერთო მახასიათებლები უკვე
შეინიშნება.267
სასამართლოების მიდგომებში გამოსაყოფია ორი მიმართულება, პირველი,
რამდენად მიიჩნევენ სასამართლოები Covid-19-ს ფორსმაჟორულ მოვლენად და მეორე,
რამდენად მიიჩნევენ მას პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების წინაპირობად.
პირველ მიმართულებაზე სასამართლოების უმრავლესობა თანხმდება და მიჩნეულია,
რომ Covid-19, თავისი არსით, ფორსმაჟორულ მოვლენას წარმოადგენს. მიუხედავად
ამისა, პრაქტიკაში სასამართლოთა დიდი ნაწილი სიფრთხილით ეკიდება ამ

Kiraz S.E., Üstün E.Y, COVID-19 and force majeure clauses: an examination of arbitral tribunal’s awards, 2020.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7798591/#unaa027-FN1, [28.08.2021].
267 https://www.dentons.com/en/insights/articles/2021/march/26/the-impact-of-covid-19-on-litigation-across-europe,
[19.09.2021].
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საფუძვლით
მოვალეთა
პასუხისმგებლობისგან
გათავისუფლების
საკითხს.268
მაგალითად შეიძლება მოვიხმოთ იტალიის უახლესი სასამართლო პრაქტიკა. კერძოდ,
იტალიის
სასამართლოები
მხარის
პასუხისმგებლობისგან
გათავისუფლების
წინაპირობად არ მიიჩნევენ მარტოოდენ პანდემიის არსებობას, არამედ იმის
დადასტურებას, რომ ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობა პირდაპირ იყო
განპირობებული covid-19-ით გამოწვეული დაბრკოლებებისგან.269 ანალოგიური
მიდგომაა
განვითარებული
ნიდერლანდების,
საფრანგეთისა
და
რუსეთის
270
სასამართლოების მიერაც. სასამართლოების აღნიშნული მიდგომა გასაზიარებელია,
რადგან ფორსმაჟორული მოვლენის არსებობა მხოლოდ არსებობა არც ერთი
სამართლებრივი სისტემის მიხედვით არ გულისხმობს პასუხისმგებლობისგან
გათავისუფლებას.
მეორე მხრივ, არაერთი გადაწყვეტილება Covid-19-თან დაკავშირებულ
დაბრკოლებებს შესრულების შეუძლებლობის მიზეზად მიიჩნევს. სასამართლოები
მსგავს პოზიციას ავითარებენ ძირითადად მაშინ, როცა მხარეებს ვალდებულების
შესრულებისთვის კანონებისა და მთავრობების მიერ შემოღებული რეგულაციების
დაცვა სჭირდებათ. მაგალითად, ვერონას იტალიურმა სასამართლომ მიიჩნია, რომ
შესრულება იყო შეუძლებელი, რადგან ვალდებულება უნდა შესრულებულიყო ისეთ
ადგილას, სადაც მხარემ ვერ მიაღწია მთავრობის მიერ დაწესებული მოძრაობის
შეზღუდვის გამო.271 იტალიის სასამართლოებმა, მთავრობის მიერ დაწესებული ე.წ
ლოქდაუნები მიიჩნიეს, სულ მცირე, ვალდებულების დროებითი შეუსრულებლობის
მიზეზად იმ მოიჯარეებისთვის, რომლებიც ქირას ვეღარ იხდიდნენ კომერციული
საქმიანობის შეჩერების გამო. პარიზის სააპელაციო სასამართლომ და თურქეთში
მოქმედმა სააპელაციო სასამართლომ აღნიშნული მიდგომა გაიზიარეს.272 საფრანგეთში,
კოლმარის სააპელაციო სასამართლომ მიიჩნია, რომ პირს, რომელსაც დაუდასტურდა
Covid-19 და ამის გამო ვერ დაესწრო სხდომას, მოუწია ფორსმჟორულ მოვლენასთან
დაპირისპირება.273
იმ ერთეულ გადაწყვეტილებათა შორის, რომელიც მიღებულია უმაღლესი
ინსტანციიის სასამართლოს მიერ, არის ინგლისისა და უელსის უმაღლესი
სასამართლოს 2021 წლის 11 მაისით დათარიღებული გადაწყვეტილება274. აღნიშნული
გადაწყვეტილება საინტერესოა იმდენად, რამდენადაც იგი წყვეტს ერთ-ერთს ისეთ
იშვიათ დავათაგან, რომელიც პირდაპირ ეხება ფორსმაჟორსა და კოვიდ-19-ს. ამასთან,

https://www.dentons.com/en/insights/articles/2021/march/26/the-impact-of-covid-19-on-litigation-across-europe,
[19.09.2021].
269 იქვე.
270 იქვე.
271 იქვე.
272 იქვე.
273 იქვე, Colmar, 6th Ch, March 12, 2020, No. 20-01098.
274 Dwyer (UK) Franchising Ltd v Fredbar Ltd & Bartlett [2021] EWHC 1218 (Ch), ხელმისაწვდომია:
http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2021/1218.html, [17.09.2021]
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იგი უმაღლესი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებას წარმოადგენს და
ამიტომაც, განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს.
მოცემულ შემთხვევაში, დავის ფაქტობრივი გარემოებები მდგომარეობდა
შემდეგში: მოსარჩელე იყო ფრენშაიზის მიმცემი, რომელსაც ხელშეკრულება ჰქონდა
გაფორმებული ფრენშაიზის მიმღებთან. ხელშეკრულებით ასევე განსაზღვრული იყო
ვალდებულების უშუალოდ შემსრულებელი პირის ვინაობა (შემდგომში შემსრულებელი), რომელიც ვალდებული იყო შეესრულებინა ხელშეკრულებით
ნაკისრი
მოვალეობა
და
მიეწოდებინა
მომხმარებლებისთვის
გარკვეული
სანტექნიკასთან დაკავშირებული მომსახურება. მხარეები შეთანხმებულნი იყვნენ
ფორსმაჟორულ დათქმაზე, რომელიც გარკვეულწილად, უჩვეულო იყო. მხარეთა
შეთანხმების შესაბამისად, ხელშეკრულების მოქმედება ჩერდებოდა, როცა რომელიმე
მხარეს ხელი შეეშლებოდა თავისი ვალდებულებების შესრულებაში „იმ ნებისმიერი
მიზეზის გამო, რომელსაც ფრენშაიზის მიმცემი მიიჩნევდა ფორსმაჟორულად“.
2020 წლის 24 მარტს, ფრენშაიზის მიმღებს, კონკრეტულად კი შემსრულებელს,
ჯანდაცვის ორგანოებმა შეატყობინეს, რომ მისი შვილი იყო სერიოზული რისკის ქვეშ
კოვიდ-19-ის პანდემიის გამო და მისი სიცოცხლისთვის საფრთხის თავიდან აცილების
საუკეთესო საშუალება იყო სახლში დარჩენა მომდევნო 12 კვირის განმავლობაში.
აღნიშნულთან დაკავშირებით, შემსრულებელმა ინფორმაცია მიაწოდა ფრენშაიზის
გამცემს. ასევე, აცნობა შეკვეთების რაოდენობის მკვეთრ შემცირებაზე და მოითხოვა
შეთანხმებისამებრ ხელშეკრულების მოქმედების შეჩერება. ამ მოთხოვნაზე ფრენშაიზის
გამცემმა განაცხადა უარი იმ მოტივით, რომ სანტექნიკის მომსახურება მაინც
შესაძლებელი იყო და მომსახურების ნაკლები მოთხოვნა არ წარმოადგენდა მოვლენის
ფორსმაჟორად მიჩნევის წინაპირობას. მან რეაგირების მიღმა დატოვა შემსრულებლის
შეტყობინება
შვილის
ჯანმრთელობის
მდგომარეობის
გამო
იზოლაციის
აუცილებლობასთან დაკავშირებით. აღნიშნულის საპასუხოდ, ფრენშაიზის მიმღებმა
უარი თქვა ვალდებულების შესრულებაზე მეორე მხარის მიერ მოვლენის
ფორსმაჟორულად მიჩნევის ვალდებულების დარღვევის გამო.
სასამართლოსთვის განსახილველი ძირითადი შეკითხვა მდგომარეობდა იმაში,
დაარღვია თუ არა ფრენშაიზის მიმცემა ეგრეთ წოდებული ბრაგანზას მოვალეობა275 ანუ,
რამდენად კეთილსინდისიერად, პატიოსნად და გულწრფელად მიიჩნია ფრენშაიზერმა
კონკრეტული მოვლენა ფორსმაჟორულად. სასამართლომ დაადგინა, რომ ფრენშაიზის
მიმცემმა დაარღვია აღნიშნული ვალდებულება, რაც გამოიხატა მოვლენის
ფორსმაჟორად მიუჩნევლობაში. სასამართლომ მიიჩნია, რომ ფრენშაიზის გამცემის მიერ
მოვლენის ფორსმაჟორულად მიჩნევაზე უარის თქმა მოხდა ყველა რელევანტური
საკითხის გაუთვალისწინებლად. კერძოდ, ფრენშაიზის გამცემმა არ გაითვალისწინა

ბრაზანგას მოვალეობა გულისხმობს მხარის ვალდებულებას, სახელშეკრულებო დისკრეციის
განხორციელებისას, იმოქმედოს რაციონალურად და კეთილსინდისიერად. აღნიშნული მოვალეობა
გამომდინარეობა უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან Braganza v BP Shipping Ltd [2015] UKSC 17
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ფრენშაიზის მიმღების იზოლირების აუცილებლობა, რაც გამოწვეული იყო მისი ვაჟის
სიცოცხლის რისკის ქვეშ მყოფობითა და მისი სიცოცხლის დაცვის მიზნით.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს შემთხვევა არის ძალიან სპეციფიკური და მოიცავს
ატიპიურ ფორსმაჟორულ შეთანხმებას, იგი მაინც აჩვენებს, რომ ინგლისური
სასამართლოები მზად არიან კოვიდ-19 პანდემია ან მასთან დაკავშირებული
ფაქტორები
მიიჩნიონ
ფორსმაჟორულ
მოვლენად.276
ცხადია,
სანამ
პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების საკითხი დადგება, თითოეული შემთხვევა
მოითხოვს ფორსმაჟორული დათქმისა და კონკრეტული გარემოებების დეტალურ
გამოკვლევას.
ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ
Covid-19, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების სასამართლოების მიერ მიჩნეულია
ფორსმაჟორულ მოვლენად. თავის მხრივ, ფორსმაჟორულმა მოვლენამ შეიძლება
გამოიწვიოს როგორც ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობა, ისე, მისი
გართულება. ასეთივე წარმატებითაა შესაძლებელი ამ ფორსმაჟორულმა გარემოებამ
არავითარი გავლენა არ იქონიოს გარკვეულ სამართლებრივ ურთიერთობებსა და
ვალდებულებებზე. აქვე, მიზანშეწონილია განვიხილოთ, ხომ არ მოახდინა კოვიდ-19-ის
ფორსმაჟორულ მოვლენად მიჩნევის საკითხზე გავლენა სხვადასხვა ვაქცინების
შემუშავებამ და მათმა გლობალურმა გავრცელებამ. მიუხედავად ვაქცინების
მრავალფეროვნებისა, მათი რაოდენობა ჯერ კიდევ შეზღუდულია. ამასთან, მსოფლიოს
ქვეყნები აგრძელებენ ბრძოლას კოვიდ-19-ის ახალ ტალღებთან და შტამებთან. კოვიდ19-ით გამოწევული შეზღუდვები და ნეგატიური ზემოქმედება განაგრძობს მთელ
მსოფლიოში არსებულ ბიზნესებზე გავლენის მოხდენას. ჯერ კიდევ ზეწოლის ქვეშაა
გლობალური მიწოდების ჯაჭვები.277 შესაბამისად, კოვიდ-19-ის ფორსმაჟორული
ხასიათი ჯერ კიდევ არ შეცვლილა. ნებისმიერ შემთხვევაში, ეს საკითხი კონკრეტული
გარემოებების შეფასების საფუძველზე უნდა დადგინდეს.

8.2 სამართლებრივი შედეგები
კოვიდ-19-ის ფორსმაჟორულ მოვლენად მიჩნევის შემთხვევაში, შეიძლება დადგეს
ფორსმაჟორის სტანდარტული შედეგი - მოვალე გათავისუფლდეს როგორც
შესრულების, ისე, ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან. ეს იმ შემთხვევაში
მოხდება, თუ შესრულება იქნება შეუძლებელი, სულ ცოტა, დროებით მაინც. თუკი
ფორსმაჟორული მოვლენა იწვევს ვალდებულების არა შეუძლებლობას, არამედ
გართულებას, სახეზე გვექნება შესრულების შეცვლილი გარემოებებისადმი
მისადაგების წინაპირობა. შესაბამისად, კოვიდ-19-ის ფორსმაჟორულ მოვლენად
მიჩნევის შემთხვევაში (თუ ასევე დაცულია შეტყობინების ვალდებულება და სახეზეა
https://hsfnotes.com/litigation/2021/05/25/high-court-considers-operation-of-force-majeure-clause-where-partyhad-to-self-isolate-for-12-weeks-due-to-covid-19-pandemic/, [19.09.2021].
277
https://www.dentons.com/en/insights/articles/2021/may/31/is-covid19-still-considered-a-force-majeure-eventunder-qatar-law, [19.09.2021].
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მიზეზობრივი კავშირი), სამართლებრივი შედეგი შეიძლება იყოს შემდეგი: ა.
ხელშეკრულების მოქმედების შეჩერება ან მისი შეწყვეტა მუდმივი შეუძლებლობის
დროს; ბ. ხელშეკრულების ადაპტირება ან მისი შეწყვეტა ადაპტირების შეუძლებლობის
დროს.
კოვიდ-19-ით გამოწვეული შესრულების შეუძლებლობა გვექნება სახეზე
მაგალითად მაშინ, თუ სახელმწიფო მეიჯარეს ან გამქირავებელს უზღუდავს ფართის
მოიჯარისთვის/დამქირავებლისთვის უშუალოდ სარგებლობაში გადაცემას.278 კოვიდ19-ით გამოწვეულ შესრულების შეუძლებლობად უნდა ჩაითვალოს ასევე
შეუძლებლობა კოვიდ-19-ის გავრცელების პრევენციის მიზნით შემოღებული
შეზღუდვების გამო. სახეზე იქნება სამართლებრივი შეუძლებლობა, თუ სახელმწიფოს
მიერ აიკრძალება ვალდებულების შესრულებისთვის აუცილებელი ქმედების
განხორციელება.279
მაგალითად,
თუ
გაყიდულია
ბილეთი
კონკრეტული
ღონისძიებისთვის და ეს ღონისძიება უქმდება სახელმწიფოს გადაწყვეტილებით,
სახეზე გვექნება სამართლებრივი შეუძლებლობა280, რომელიც როგორც ვალდებულების
შესრულებას, ისე, ზიანის ანაზღაურებას გამოიწვევს. ამ შემთხვევაში, კრედიტორი
უფლებამოსილი იქნება, ხელშეკრულებიდან გასვლის საფუძველზე
მის მიერ
გადახდილი თანხა უკან დაიბრუნოს. თუ აკრძალვა დროებითია, შესრულების
შეუძლებლობაც დროებით ხასიათს მიიღებს და ვალდებულება არსად გაქრება.
კოვიდ-19-ის ფორსმაჟორულ მოვლენად მიჩნევისა და მისი სამართლებრივი
შედეგების განხილვის მიზნებისთვის საინტერესოა ამ საკიხზე გერმანული
სასამართლოს პირველი, კერძოდ, პადერბორნის სამხარეო სასამართლოს მიერ 2020
წლის 25 სექტემბერს მიღებული გადაწყვეტილება.281 საქმე ეხებოდა სტუდენტებსა და
ღონისძიებების ორგანიზების სააგენტოს შორის დავას. კერძოდ, კლასი ითხოვდა
სააგენტოს მხრიდან წვეულების ორგანიზებისთვის წინასწარ გადახდილი ავანსის
დაბრუნებას. წვეულება ვერ გაიმართა ჩრდილოეთ რაინ-ვესტფალიის მხარეში
მიღებული კანონის გამო. ხელშეკრულებაში ფორსმაჟორული მდგომარეობის გამო
ღონისძიების გაუქმების შემთხვევისთვის არსებობდა შემდეგი შინაარსის პუნქტი: „თუ
ღონისძიება ვერ ჩატარდა ფორსმაჟორული ვითარების გამო, არც ერთი მხარე არ არის
ვალდებული, უზრუნველყოს რაიმე მომსახურება. ნაწილობრივი შესრულების
შემთხვევაში,
ანაზღაურება
განისაზღვრება
მხარეთა
მიერ
შესრულებული
ვალდებულების მოცულობის მიხედვით. წინასწარი გადახდები კი ანაზღაურდება;
ორივე მხარე შეეცდება რაც შეიძლება მალე შეარჩიონ ღონისძიების ახალი თარიღი“.
ჰაგენლოხი უ., კოვიდ-19-თან დაკავშირებული სამოქალაქო-სამართლებრივი საკითხები (ქართული
სამართლებრივი ვითარების შეფასება გერმანული პერსპექტივიდან), ე. ჩაჩანიძის თარგმანი, შედარებითი
სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 3/2021, 4.
279 იქვე, 14.
280 იქვე, 12.
281 Paderborn Regional Court, 25 September 2020, 3 O 261/20, https://www.lexfutura.ch/en/whats-keeping-usbusy/article/erstes-gerichtsurteil-in-deutschland-zu-covid-19-als-ereignis-hoeherer-gewalt-force-majeure/,
[19.09.2021].
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ხელშეკრულების აღნიშნული პუნქტის საფუძველზე, სასამართლომ სააგენტოს
დაავალა ავანსის მოსარჩელისთვის დაბრუნება. შესაბამისად, სასამართლომ პირდაპირ
აღიარა, რომ Covid-19 ფორსმაჟორულ მოვლენებს განეკუთვნება.
ამავე საქმეში სასამართლომ განმარტა შემდეგი: „Covid-19 პანდემია და მისი
შედეგები წარმოადგენს მხარეთა კონტროლის სფეროს მიღმა არსებულ მოვლენას.
ვინაიდან, ასეთი მასშტაბის პანდემია აქამდე მსოფლიოში არ არსებულა, იგი
ნებისმიერი პირისთვის იყო წინასწარგანუჭვრეტადი. ის იყო გარდაუვალი მხარეთა
თუნდაც ყველაზე ფრთხილი და გულისხმიერი ქმედებების განხორციელების
შემთხვევაშიც. ამგვარად, კორონა ვირუსი წარმოადგენს ფორსმაჟორის კონცეფციას
მიკუთვნებულ მოვლენას“. სასამართლომ ასევე დაადგინა, რომ სამართლებრივი
რეგულაციებიდან გამომდინარე, შეუძლებელი იყო უახლოეს მომავალში ღონისძიების
ალტერნატიულ თარიღზე შეთანხმება. შესაბამისად, სასამართლომ მიიჩნია, რომ სახეზე
იყო ფორსმაჟორის გამო ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობა, რომელიც, თავის
მხრივ, ხელშეკრულებიდან გასვლისა და რესტიტუციის მოთხოვნასაც წარმოშობდა
სახელშეკრულებო ჩანაწერის არარსებობის პირობებშიც კი. აქვე, უნდა აღინიშნოს, რომ
ამ შემთხვევაში ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება გამოირიცხებოდა.
კოვიდ-19-ით გამოწვეულ ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობებზე უფრო
ხშირია ამავე მიზეზით გამოწვეული შესრულების გართულებები. კორონა-ვირუსით
განპირობებული ცვლილებები, კერძოდ, სავაჭრო-სამეწარმეო საქმიანობის თუ
გადაადგილების შემზღუდველი საკანონმდებლო რეგულაციები ავტომატურად
გულისხმობს გარემოებების ცვლილებას.282 ასეთ ვითარებაში, ვერც ერთი
კეთილსინდისიერი მხარე ვერ მიუთითებს ხელშეკრულების უცვლელად დაცვის
მიმართ მოლოდინსა და ნდობაზე.283
გერმანიაში, აქამდე მიღებულ სასამართლო გადაწყვეტილებებში, კოვიდ-19
მიიჩნევა გსკ-ის 313 (1) მუხლის ფარგლებში განმტკიცებულ გარიგების საფუძვლის
არსებით ცვლილებად.284 ანალოგიურად, სხვა ევროპული სახელმწიფოების
სასამართლოებიც კოვიდ-პანდემიას ისეთ მოვლენად მიიჩნევენ, რომელმაც გაართულა
ვალდებულებების შესრულება.285 სასამართლოები ასეთ შემთხვევაში ცდილობენ
დარღვეული სახელშეკრულებო ბალანსი ხელშეკრულების ადაპტაციის გზით
აღადგინონ და არ შეწყვიტონ ხელშეკრულება. მეტიც, გერმანიამ საკანონმდებლო
დონეზე თავად მოაწესრიგა რიგი საკითხები კოვიდ-19-ით გამოწვეული

ჰაგენლოხი უ., კოვიდ-19-თან დაკავშირებული სამოქალაქო-სამართლებრივი საკითხები (ქართული
სამართლებრივი ვითარების შეფასება გერმანული პერსპექტივიდან), ე. ჩაჩანიძის თარგმანი, შედარებითი
სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 3/2021, 5.
283 იქვე.
284 იქვე, 21.
285 https://www.dentons.com/en/insights/articles/2021/march/26/the-impact-of-covid-19-on-litigation-across-europe,
[19.09.2021].
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ვალდებულებების
დარღვევასთან
დაკავშირებით.286
კერძოდ,
2021
წლის
დასაწყისისთვის შევიდა ძალაში 240-ე მუხლის მე-7 ნაწილი, რომლის თანახმადაც, თუ
კოვიდ-19-თან ბრძოლის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად
დამქირავებელი შეზღუდვებით ან საერთოდ ვერ ახერხებს ნაქირავები ნივთით
სარგებლობას (იგულისხმება არასაცხოვრებელი ფართები), ივარაუდება, რომ სახეზეა
ხელშეკრულების საფუძვლის არსებითი ცვლილება.287 ეს წესი ეხება იჯარის
ხელშეკრულებასაც.
არაერთი სხვა ქვეყნის მსგავსად, იტალიაც შეეცადა კოვიდ-19-ით გამოწვეული
საკითხების დროებითი რეგულაციების საშუალებით გამკლავებას. ზოგადად, ევროპის
არაერთმა სახელმწიფომ მიიღო დროებითი კანონები სირთულეების წინაშე მყოფი
მხარეების
დასაცავად.
განსაკუთრებული
ყურადღებაა
გამახვილებული
სამომხმარებლო, მცირე და საშუალო ბიზნესების, ასევე მოიჯარეების დაცვაზე.288
საგულისხმოა, რომ სასამართლოები ევროპის მასშტაბით მიუთითებენ შეცვლილი
გარემოებების შემთხვევაში ხელშეკრულების მისადაგების მიზნით კეთილსინდისიერი
მოლაპარაკებების განხორციელების აუცილებლობაზე. მაგალითად, იტალიაში
სასამართლოები არაერთ გადაწყვეტილებაში განმარტავენ, რომ კეთილსინდისიერებისა
და სამართლიანობის ზოგადი პრინციპების თანახმად, მხარეებს ევალებათ
მოლაპარაკებების განახლება სახელშეკრულებო წონასწორობის დარღვევის გამო.289
ასევე, მიჩნეულია რომ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, მხარეებს შეუძლიათ
მიმართონ სასამართლოს ხელშეკრულების განახლებული პირობების ჩამოყალიბების
მოთხოვნით.290 ანალოგიურ მიდგომას იზიარებენ, მათ შორის, გერმანიისა და
თურქეთის სასამართლოები. თურქულ კანონმდებლობაში პირდაპირაა ჩანაწერი, რომ
შესრულების გართულების შემთხვევაში, მოსამართლეს შეუძლია მოახდინოს
ხელშეკრულების პირობების მოდიფიცირება.291 მოდიფიცირების შეუძლებლობის
შემთხვევაში კი, მოსამართლე მიიღებს ხელშეკრულების შეწყვეტის გადაწყვეტილებას.

ჰაგენლოხი უ., კოვიდ-19-თან დაკავშირებული სამოქალაქო-სამართლებრივი საკითხები (ქართული
სამართლებრივი ვითარების შეფასება გერმანული პერსპექტივიდან), ე. ჩაჩანიძის თარგმანი, შედარებითი
სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი 3/2021, 1.
286

https://www.dentons.com/en/insights/articles/2021/march/26/the-impact-of-covid-19-on-litigation-across-europe,
[19.09.2021].
289 იქვე.
290 https://www.dentons.com/en/insights/articles/2021/march/26/the-impact-of-covid-19-on-litigation-across-europe,
[19.09.2021].
291 იქვე, 4th Chamber of the Bursa Regional Court of Justice decision no. 2020/1103 E. 2020/1008 K., September 28,
2020.
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8.2.1 სამართლებრივი შედეგები საქართველოში
კონტინენტური ევროპის სამართლის სისტემის ქვეყნების მსგავსად, სავარაუდოა
რომ საქართველოც ზემოთ აღნიშნულ მიდგომებს იზიარებს, მიუხედავად შესაბამისი
ზუსტი საკანონმდებლო ჩანაწერების არარსებობისა.
საქართველოს რეალობაში, Covid-19-ით
განპირობებული გარემოებების
ფორსმაჟორულად მიჩნევის შემთხვევაში, მხარეთა შორის არსებული სახელშეკრულებო
ურთიერთობები შეიძლება რამდენიმე სცენარით განვითარდეს:
1. ვალდებულების ჯეროვანი შესრულება შეუძლებელია, თუმცა კრედიტორს
შესრულების მიმართ ინტერესი არ დაუკარგავს - უნდა გამოვყოთ ვალდებულების
შესრულების დროებითი და მუდმივი შეუძლებლობის შემთხვევები. ვალდებულების
შესრულების
შეუძლებლობის
დროებითი
ხასიათის
შემთხვევაში,
მხარე
გათავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებისგან
ფორსმაჟორული მოვლენის არსებობის ვადით. ფორსმაჟორული გარემოების
აღმოფხვრის შემდეგ კი მას მოუწევს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების
შესრულება. თუ ვალდებულების შესრულება მუდმივად შეუძლებელია, მეორე მხარის
ინტერესის არსებობა/არარსებობა აღარ არის მნიშვნელოვანი. შესრულება ვერ
განხორციელდება და მოვალეს ამისთვის პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება.
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს განმარტების შესაბამისად, „ფორსმაჟორული გარემოება სახელშეკრულებო-სამართლებრივ ურთიერთობაში არ
წარმოადგენს ვალდებულების შესრულებისაგან გათავისუფლების საფუძველს, თუ,
ვალდებულების შესრულება ფორს-მაჟორულ გარემოებათა აღმოფხვრის შემდეგაც
შესაძლებელია და თუ აღნიშნული შესრულების მიმართ კრედიტორს ინტერესი არ
დაუკარგავს. დაუძლეველი ძალით განპირობებული ვალდებულების შეუსრულებლობა
შეიძლება
წარმოადგენდეს
სახელშეკრულებო
სამართალურთიერთობიდან
წარმოშობილი
მეორადი
ვალდებულებისგან
(ზიანის
ანაზღაურება,
პირგასამტეხლოს/ჯარიმის დაკისრება) გათავისუფლების წინაპირობას.“292
2. ვალდებულების ჯეროვანი შესრულება შეუძლებელია დროებით, კრედიტორი
კარგავს ინტერესს სამომავლო შესრულების მიმართ - მაშინ, როდესაც ფორსმაჟორული
გარემოების გამო შეუძლებელია ვალდებულების ჯეროვანი შესრულება, ხოლო ამ
გარემოებების აღმოფხვრის შემდეგ კრედიტორს აღარ აქვს შესრულების მიღების
ინტერესი, მხარეებს უფლება აქვთ უარი თქვან ხელშეკრულებაზე. ასეთ შემთხვევაში,
გამოირიცხება მოვალის მიერ ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება.
ამასთან, სსკ 339-ე მუხლის საფუძველზე, დაუძლეველი ძალა შეიძლება გახდეს
პატივსადები საფუძველი მხარეთა მიერ გრძელვადიანი სახელშეკრულებო
ურთიერთობის ვადის დაუცველად მოშლისთვის.
იმ შემთხვევაში, თუ პანდემიური ვითარების გამო შესრულება გართულდა,
თუმცა, არ გამხდარა შეუძლებელი, სსკ-ის 398-ე მუხლის წინაპირობების
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დაკმაყოფილების შემთხვევაში, მოხდება ხელშეკრულების ადაპტაცია შეცვლილი
გარემოებებისადმი. ადაპტაციის შეუძლებლობის შემთხვევაში კი ხელშეკრულება
შეწყდება.

დასკვნა
სახელშეკრულებო ურთიერთობების მრავალფეროვნებისა და სამოქალაქო
ბრუნვის
სტაბილურობისთვის,
რომელიც,
თავის
მხრივ,
საზოგადოების
კეთილდღეობის აუცილებელი წინაპირობაა, საჭიროა სამართლებრივი რეგულირების
მოქნილი მექანიზმები. შეცვლილი გარემოებების წარმოშობის შემთხვევაში, უნდა იქნეს
უზრუნველყოფილი
ხელშეკრულების
მხარეების
ინტერესთა
ბალანსი
და
სახელშეკრულებო
წონასწორობა.
აღნიშნულმა
შეიძლება
გარკვეულწილად
სახელშეკრულებო
თავისუფლებისა
და
ხელშეკრულების
დაურღვევლობის
პრინციპების ხელყოფა განაპირობოს, თუმცა, ამ შემთხვევაში, სამართლიანობის
უზოგადესი პრინციპის დაცვა უპირატესია. შეცვლილი გარემოებების საფუძვლით,
შეიძლება წარმოიშვას ფორსმაჟორისა და შესრულების გართულების შემთხვევები.
წინამდებარე სამაგისტრო ნაშრომის ძირითად კვლევის საგანს ფორსმაჟორის
(დაუძლეველი ძალა) ცნება, მისი წინაპირობები და სამართლებრივი შედეგები
წარმოადგენდა. ნაშრომში არსებული რვავე თავი დაეთმო ფორსმაჟორთან პირდაპირ
დაკავშირებული, მნიშვნელოვანი საკითხების ანალიზს. განხილულია ფორსმაჟორის,
როგორც ზოგადი სახელშეკრულებო პრინციპისა და მისი შიდა ეროვნულ დონეზე
მოწესრიგების მნიშვნელობა.
ნაშრომის პირველი და მეორე თავები ეხება ფორსმაჟორის წარმომავლობასა და
მისი ცნების განსაზღვრას. ფორსმაჟორის (დაუძლებელი ძალა) ცნება შესწავლილია
ისეთი უნიფიცირებული აქტების საფუძველზე, როგორიცაა, ვენის კონვენცია,
უნიდრუას პრინციპები, ევროპული პრინციპები, DCFR და საერთაშორისო სავაჭრო
პალატის ფორსმაჟორული დათქმები. ამ აქტების შესწავლა მნიშვნელოვანია იმდენად,
რამდენადაც შიდა ეროვნულ კანონმდებლობაში შესაბამისი ცნებისა და წინაპირობების
არარსებობის გამო, რთულია სამართალშემფარდებელმა გაიგოს, თუ რა იგულისხმება
სამოქალაქო კოდექსში არაერთხელ ნახსენებ ტერმინში „დაუძლეველი ძალა“.
შესწავლილ უნიფიცირებულ აქტთა შორის ერთი (ვენის კონვენცია) შესაძლოა
პირდაპირ იქცეს საქართველოსთვის გამოსაყენებელ სამართლად, სხვები კი, როგორც
არასაკაონმდებლო კოდიფიკაციები, მიიჩნევიან სამართლებრივი ინსტიტუტების
განმარტების კარგ წყაროდ. შესაბამისად, ყველა მათგანს აქვს თავისი მნიშვნელოვანი
ადგილი ევროპულ სახელშეკრულებო სამართალში.
უნიფიცირებული სამართლის ინსტრუმენტების კვლევის ფარგლებში, ნაშრომის
მესამე და მეოთხე თავებში მკაფიოდ გამოჩნდა ის ფაქტობრივი თუ სამართლებრივი
წინაპირობები, რომლებიც უნდა უძღოდეს წინ ფორსმაჟორის საფუძვლით
პასუხისმგებლობისგან
გათავისუფლებას.
დეტალურად
იქნა
განხილული
ფორსმაჟორული მოვლენის ისეთი მახასიათებლები, როგორიცაა, კონტროლს მიღმა
63

არსებული დაბრკოლება, განჭვრეტადობა, თავიდან აცილებადობა/გადაულახავობა.
ასევე, მიმოხილული იქნა პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების დამატებითი
წინაპირობები და მათი მნიშვნელობა, კერძოდ, ნაშრომში ყურადღება გამახვილდა
მიზეზობრივ კავშირზე, შეტყობინების ვალდებულებაზე, კრედიტორის ბრალის
გამორიცხვის საჭიროებაზე. ამასთან, განხილული იქნა მოვალის პასუხისმგებლობისგან
გათავისუფლების საკითხი მესამე პირის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობის
დროს, რომელიც ასევე არ არის მოწესრიგებული საქართველოს კანონმდებლობაში.
შიდა ეროვნული მოწესრიგების არარსებობის პირობებში, საჭიროების შემთხვევაში,
პრობლემის გადაჭრის საჭიროებისას წყაროდ სწორედ ნაშრომის ფარგლებში
გამოკვლეული უნიფიცირებული აქტები უნდა იქნეს გამოყენებული.
ნაშრომის მეხუთე თავი მთლიანად დაეთმო სახელშეკრულებო შეთანხმებას
შეცვლილ გარემოებებთან დაკავშირებით. ზოგადად, ფორსმაჟორისა და შესრულების
გართულების სფეროები ისეთ სფეროებად მიიჩნევა, სადაც კერძო ავტონომიის
ფარგლებში
მიღებული
გადაწყვეტილებები
უზენაეს პრინციპად
მიიჩნევა.
სახელშეკრულებო ურთიერთობებში შეცვლილ გარემოებებზე, მათ შორის,
ფორსმაჟორზე შეთანხმება უფრო და უფრო ხშირად ხდება და მნიშვნელოვანია მათი
სწორად განმარტება. ამ თავში განხილულია, თუ რა მიზანი აქვს ხელშეკრულებაში
ფორსმაჟორული დათქმის გაკეთებას და რა მნიშვნელობა შეიძლება გააჩნდეს მას დავის
წარმოშობის
შემთხვევაში.
განსაკუთრებული
ყურადღებაა
გამახვილებული
სახელშეკრულებო
შეთანხმების
ფარგლებში
დასაცავ
კეთილსინდისიერების
პრინციპზე, რომელიც ძირითადი სამართლებრივი სისტემების ქვაკუთხედად მიიჩნევა.
მხარეთა სახელშეკრულებო თავისუფლების ფარგლებში მოქმედებს სახელშეკრულებო
სამართლიანობის პრინციპიც, შესაბამისად მხარეთა მიერ შეთანხმებული კაბალური
პირობები, მაგალითად, ყველა ტიპის პასუხიმგებლობისგან (მათ შორის, განზრახი
ქმედებისთვის) გათავისუფლება, არ შეიძლება ჩაითვალოს სამართლებრივი ძალის
მქონედ. მეორე მხრივ, კეთილსინდისიერების პრინციპისა და ნების თავისუფალი
გამოვლენის პირობებში შესაძლებელია ისეთი ფორსმაჟორული დათქმების გაკეთება
ხელშეკრულებაში, რომელიც დავის წარმოშობის შემთხვევაში იქნება მრავალმხრივ
სასარგებლო. კერძოდ, მხარეთა ინტერესების დაკმაყოფილების ალბათობა გაცილებით
მაღალი იქნება, თუ ისინი კონკრეტულ დეტალებზე იქნებიან შეთანხმებული. ამასთან,
მხარეთა წინასწარი შეთანხმება პოზიტიურ გავლენას მოახდენს პროცესის
ეკონომიურობის პრინციპზე.
დაუძლეველი ძალის ცნების, წინაპირობებისა და მასთან დაკავშირებული
სახელშეკრულებო დათქმების განხილვის შემდგომ, მეექვსე თავში მოცემულია
ფორსმაჟორისა და შესრულების გართულების (Hardship) ერთმანეთისგან გამიჯვნის
მცდელობა. ეს ორი ინსტიტუტი, ამ დრომდე, ხშირად სინონიმებად აღიქმება. მათ
შორის მართლაც არსებობს მსგავსებები, კერძოდ, მსგავსია მათი დამფუძნებელი
წინაპირობები. თუმცა, უმეტეს შემთხვევებში, განსხვავებაც საკმაოდ ნათელია.
განსხვავება ამ ორ ინსტიტუტს შორის არის ის, რომ ფორსმაჟორი, მიიჩნევა
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ვალდებულების აბსოლუტურ შეუძლებლობად ან შესრულების დამძიმების ისეთ
ხარისხად, როცა სახელშეკრულებო სამართლიანობის დაცვის ერთადერთი გზა მხარეთა
ვალდებულების შესრულებისა და პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლებაა.293 ხოლო,
შესრულების გართულების შემთხვევაში, როგორც სიტყვაც გვკარნახობს, შესრულება
გართულებულია. შესრულების გართულების ხარისხი უნდა იყოს მაღალი, მაგრამ არ
უნდა იყოს შეუძლებელი. ფორსმაჟორის მიმართების განხილვა შესრულების
გართულებასთან ძირითადად უნიფიცირებული აქტების კვლევას დაეყრდნო. შემდეგ
კი, ამ საკითხის კვლევა გაგრძელდა კონტინენტური ევროპის სამართლის სისტემის ორი
ქვეყნის - გერმანიისა და საქართველოს კანონმდებლობის განხილვის მაგალითზე.
განხილულ იქნა Hardship-ის შესატყვისი სამართლებრივი ინსტიტუტები გერმანიაში
313 (1) და 275 (2) მუხლის, ხოლო საქართველოში კი სსკ-ის 398-ე მუხლის საფუძველზე.
მსჯელობის ფარგლებში გამოიკვეთა სსკ-ის 398-ე მუხლში არსებული საკანონმდებლო
ხარვეზები.
კერძოდ,
მუხლი
იძლევა
არაერთგვაროვანი
ინტერპრეტაციის
შესაძლებლობას. შესაძლოა, მავანის განმარტებით, იგი იძლეოდეს ხელშეკრულებიდან
პირდაპირ გასვლის უფლებას, ხელშეკრულების მისადაგების მცდელობის გარეშე.
ასევე, მუხლიდან არ იკვეთება მოლაპარაკებების მცდელობის სავალდებულოობა.
აღნიშნული ეწინააღმდეგება შესრულების გართულების კონცეფციის ძირითად
მახასიათებლებს და საჭიროებს კორქტირებას.
ნაშრომის შემდგომი - მეშვიდე თავი ეხება ფორსმაჟორის მიმართებას
ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობასთან, სადაც კონცეპტუალურ დონეზეა
განხილული როგორც ერთი, ისე, მეორე ინსტიტუტი. ფორსმაჟორის ინსტიტუტის
შესასწავლად გამოყენებულია ფრანგული სამართალი, როგორც ფორსმაჟორის
მომცველი ერთ-ერთი ფუძემდებლური სამართალი. შესრულების შეუძლებლობის
ინსტიტუტის
თავისებურებების
გამოსაკვეთად
გამოყენებულია
გერმანული
სამართალი. გამოიკვეთა, რომ გერმანულ სამართალში ფრანგული ფორსმაჟორი
კონცეპტუალურად ანალოგიურად არაა წარმოდგენილი. საფრანგეთში მოქმედებს
შესრულების ვალდებულების ერთსაფეხურიანი სისტემა, ხოლო გერმანიაში ორსაფეხურიანი. საფრანგეთში შესრულების შეუძლებლობა მხოლოდ ფორსმაჟორის
დროს გვაქვს სახეზე და ავტომატურად იწვევს პირის პასუხისმგებლობისგან
გათავისუფლებას. გერმანიაში ძირითადი მოთხოვნის შეუძლებლობისას არ აქვს
მნიშვნელობა მოვალის ბრალეულობას. ბრალეულობის საკითხი გადამწყვეტია
მხოლოდ მეორე საფეხურზე, როცა მეორადი მოთხოვნები ანაცვლებს პირველადს.
ფორსმაჟორთან
და
ვალდებულების
შესრულების
შეუძლებლობასთან
დაკავშირებით ქართულ იურიდიულ დოქტრინასა და სასამართლო პრაქტიკაში
გამოთქმულ მოსაზრებებს ცალკე ქვეთავი დაეთმო. ვინაიდან, ქართული სამოქალაქო

ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და
მხარეთა შესაძლო მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, თბილისი, 2014, 251.
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სამართალი კერძო სამართლის რეცეფციას წარმოადგენს, გერმანული „ვალდებულების
შესრულების შეუძლებლობის დოქტრინის“ ქვეთავში გამოთქმული მოსაზრებები
საქართველოსთვისაც აქტუალურია. საქართველოში მოქმედი ვალდებულების
შესრულების შეუძლებლობის დოქტრინაც არ არის ფორსმაჟორის ფრანგული მოდელის
იდენტური. დაუძლეველი ძალა ერთ-ერთია შესრულების შეუძლებლობის იმგვარი
შემთხვევებიდან, როდესაც მხარე გათავისუფლებულია როგორც ძირითადი
ვალდებულების შესრულებისგან (შეუძლებლობის გამო), ისე, ზიანის ანაზღაურების
ვალდებულებისგან (არაბრალეულობის გამო). ასევე, არაა მართებული დაუძლეველი
ძალისა და შესრულების შეუძლებლობის გვერდიგვერდ ან იდენტურ კონტექსტში
მოხსენიება. ვალდებულების შესრულება შეუძლებელია მაშინაც, როცა შეუძლებლობა
დადგა მოვალის ბრალეული ქმედებით. მოვალის ბრალი გამორიცხავს ფორსმაჟორის
არსებობას.
მიუხედავად იმისა, რომ გერმანული სამართალი არ იცნობს ფორსმაჟორის
საკანონმდებლო მოწესრიგებას და განამტკიცებს ბრალეული პასუხისმგებლობის
პრინციპზე დაფუძნებულ შესრულების შეუძლებლობის დოქტრინას, გერმანულ
სამართალში ფორსმაჟორის კონცეფცია როგორც ასეთი, მაინც არსებობს. ამას
ადასტურებს სასამართლოს არაერთი გადაწყვეტილება, მათ შორის რამდენიმე
მიმოხილულ იქნა წინამდებარე ნაშრომშიც. შესაბამისად, ლიტერატურაში გამოთმული
მოსაზრება იმასთან დაკვშირებით, რომ ფორსმაჟორი ქართული სამართლისთვის უცხო
სხეულია, ძალიან ხმამაღალი ნათქვამია და არ არის გასაზიარებელი. ის ფაქტი, რომ
ფრანგული ფორსმაჟორის კონცეფცია ერთ-ერთში არაა გადმოტანილი გერმანულ და
შესაბამისად, ქართულ კანონმდებლობაში, არ ნიშნავს იმას, რომ ფორსმაჟორი ქართული
სამართლის რეალობაში არ არსებობს. მით უფრო მაშინ, როდესაც ხელშეკრულებებში
ფორსმაჟორული დათქმები როგორც წესი, არ არის კონკრეტული და შეფასებას,
განმარტებას მოითხოვს. მეტიც, მხარეებს სულაც რომ არ ჰქონდეთ ხელშეკრულებაში
ფორსმაჟორის დათქმა გაკეთებული, ფორსმაჟორი უზოგადესი სახელშეკრულებო
პრინციპია და წინასწარი შეთანხმების გარეშეც მოქმედებს. ამასთან, მნიშვნელოვანია
ისიც, რომ ზოგადად, ფორსმაჟორული გარემოებების შემთხვევაში ვალდებულების
შეუსრულებლობის გამო მხარეთა მიერ წინასწარ სრული პასუხისმგებლობის აღება
კეთილსინდისიერების პრინციპთანაც მოდის წინააღმდეგობაში და არ შეიძლება
ჰქონდეს იურიდიული ძალა. შესაბამისად, ფორსმაჟორად შეიძლება მივიჩნიოთ
ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობის მხოლოდ გარკვეული (ხელშეკრულების
დადების შემდგომ წარმოშობილი, ობიექტური, არაბრალეული შეუძლებლობა,
რომელიც გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის მოქმედებით) და არა ყველა შემთხვევა.
კიდევ ერთი საკითხი, რასაც ნაშრომი ეხება, არის ფორსმაჟორის დადასტურება.
მიგვაჩნია, რომ უარყოფილი უნდა იქნეს მოსაზრება
აუცილებლად საქართველოს სავაჭრო პალატის მიერ
აუცილებლად გაზიარების შესახებ. პირიქით, სულაც
დაადასტუროს სავაჭრო სამრეწველო პალატამ და მეტიც,

ფორსმაჟორული მოვლენის
დადასტურებისა და მისი
არაა საჭირო ფორსმაჟორი
მის მიერ შესაბამისი ცნობის
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გაცემის შემთხვევაშიც კი, ეს ცნობა უნდა იქნეს განხილული ერთ რიგით
მტკიცებულებად და არა აუცილებელი ძალის მქონედ. ფორსმაჟორი ცალსახად უნდა
დაადასტუროს სასამართლომ და მანვე უნდა განსაზღვროს სამართლებრივი შედეგები
კონკრეტული შემთხვევისთვის.
ნაშრომის ბოლო - მერვე თავი ეხება ისეთ აქტუალურ საკითხს, როგორიცაა Covid19-ით, მასთან ბრძოლის ღონისძიებებით გამოწვეული შესრულების შეუძლებლობა.
სხვადასხვა ქვეყნის სასამართლო გდაწყვეტილებების მაგალითზე გაეცა პასუხი
შეკითხვას, მიიჩნევა თუ არა კოვიდ-19 ფორსმაჟორულ მოვლენად. ამ კითხვაზე პასუხი
დადებითია. სასამართლოთა უმრავლესობა თანხმდება იმაზე, რომ კოვიდ-პანდემია
აკმაყოფილებს მოვლენის ფორსმაჟორულად მიჩნევის წინაპირობებს. სასამართლოები
ასევე თანხმდებიან, რომ მარტოოდენ ფორსმაჟორული მოვლენის არსებობა არაა
საკმარისი პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლებისთვის, არამედ, უნდა დადგინდეს
პირდაპირი მიზეზობრივი კავშირი კოვიდ-პანდემიას/მისგან გამოწვეულ შეზღუდვებსა
და ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობას შორის. ამავე თავში დაეთმო
ყურადღება პანდემიიის გამო შესრულების გართულების შემთხვევებსა და მის
სამართლებრივ შედეგებს. დადგინდა, რომ კოვიდ-პანდემიიდან გამომდინარე
ვალდებულების
შესრულების
შეუძლებლობის
გამო
პასუხისმგებლობის
განსაზღვრისას, თითოეული შემთხვევის დეტალური შესწავლაა აუცილებელი.
საბოლოოდ,
ნაშრომში
უნიფიცირებული
აქტების,
შიდაეროვნული
კანონმდებლობისა და როგორც ქართულენოვანი, ისე უცხოენოვანი სასამართლო
გადაწყვეტილებების საფუძველზე დადგინდა მოვლენის ფორსმაჟორულად მიჩნევის
წინაპირობები და მისი სამართლებრივი შედეგები. ასევე, გამოიკვეთა, რომ ქართული
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