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დიფამაცია
(ქართული და ევროპული სასამართლო 
პრაქტიკის მიხედვით)

1. ცილისწამების არსი

ცილისწამების საკანონმდებლო რეგულირებას შეიცავს „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლე
ბის შესახებ“ საქართველოს კანონი, რომლის მიხედვითაც, ცილისწამება არსებითად მცდარი 
ფაქტის შემცველი და პირისთვის ზიანის მიმყენებელი, მისი სახელის გამტეხი განცხადებაა1. 
კანონი ერთმანეთისაგან მიჯნავს კერძო2 და საჯარო3 პირის ცილისწამებას. კერძო პირის 
ცილისწამებისათვის პირს მხოლოდ მაშინ ეკისრება სამოქალაქოსამართლებრივი 
პასუხისმგებლობა, თუ მოსარჩელე სასამართლოში დაამტკიცებს, რომ მოპასუხის განცხადება 
შეიცავს არსებითად მცდარ ფაქტს უშუალოდ მოსარჩელის შესახებ და ამ განცხადებით 
მოსარჩელეს ზიანი მიადგა4, ხოლო საჯარო პირის ცილისწამებისათვის პირს მაშინ ეკისრება 
სამოქალაქოსამართლებრივი პასუხისმგებლობა, თუ მოსარჩელე სასამართლოში დაამტკიცებს, 
რომ მოპასუხის განცხადება შეიცავს არსებითად მცდარ ფაქტს უშუალოდ მოსარჩელის 
შესახებ, ამ განცხადებით მოსარჩელეს ზიანი მიადგა და გაცხადებული ფაქტის მცდარობა 
მოპასუხისათვის წინასწარ იყო ცნობილი ან მოპასუხემ გამოიჩინა აშკარა და უხეში დაუდევრო ბა, 
რამაც გამოიწვია არსებითად მცდარი ფაქტის შემცველი განცხადების გავრცელება5. ამდენად, 
კანონი კერძო და საჯარო პირს ცილისწამებისათვის (ორივე შემთხვევაში) მტკიცების ტვირთს 
იმგვარად ანაწილებს, რომ მოსარჩელემ უნდა დაადასტუროს ფაქტი მასზე, რომ მის წინააღმდეგ 
გავრცელებული ინფორმაცია მცდარია და რომ აღნიშნული ინფორმაცია მოსარჩელისათვის 
ზიანის მომტანია. კანონი საჯარო პირისათვის, მისი საჯაროსამართლებრივი სტატუსიდან 
გამომდინარე, დამატებით მოთხოვნას აწესებს, კერძოდ, მოსარჩელის მტკიცების საგანში 
შემავალ გარემოებად ასახელებს ასევე მის წინააღმდეგ მცდარი ინფორმაციის ბრალეულად 
(განზრახ ან აშკარა, ან უხეში გაუფრთხილებლობით) გავრცელებას, ანუ საჯარო პირის 
შემთხვევაში მოსარჩელემ დამატებით უნდა ამტკიცოს ასევე ფაქტი იმის შესახებ, რომ 
ინფორმაციის გამავრცელებელმა იცოდა ან უნდა სცოდნოდა, რომ ინფორმაცია, რომელსაც იგი 
ავრცელებდა, მცდარი იყო. ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით, სიტყვის თავისუფლე
ბის შეზღუდვის მტკიცების ტვირთი შეზღუდვის ინიციატორს ეკისრება. თუმცა, ყოველგვარი 

1 „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის „ე“ პუნქტი.

2 კერძო პირი – ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც არ არის საჯარო პირი ან ადმინისტრაციული ორგანო.

3 საჯარო პირი – „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე2 
მუხლით განსაზღვრული თანამდებობის პირი; პირი, რომლის გადაწყვეტილება ან აზრი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს 
საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე; პირი, რომლისკენაც მისი გარკვეული ქმედების შედეგად ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით 
მიმართულია საზოგადოებრივი ყურადღება.

4 „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე13 მუხლი.

5 „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე14 მუხლი.

ქეთევან მესხიშვილი
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ეჭვი, რომელიც ვერ დადასტურდება კანონით დადგენილი წესით, უნდა გადაწყდეს სიტყვის 
თავისუფლების შეზღუდვის საწინააღმდეგოდ6.

მიუხედავად იმის, რომ „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ კანონი მოსარჩელეს 
აკისრებს მის წინააღმდეგ გავრცელებული ინფორმაციის მცდარობის დადასტურების ვალ
დებულებას, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ დადგენილი პრეცედენტუ
ლი სამართლის მიხედვით, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ჟურნალისტია ვალდებული, ამტკი
ცოს მის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის სისწორე ანდა მის მიერ ჟურნალისტური ეთიკის 
ფარგლებში განხორციელებული ზომები ინფორმაციის გადასამოწმებლად7 8. ამგვარი პრაქტიკა 
წინააღმდეგობაში მოდის „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ კანონთან, რომლის 
მიხედვითაც, სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვისას მტკიცების ტვირთი ეკისრება შეზღუდვის 
ინიციატორს9. თუმცა, ვინაიდან ამავე კანონის მიხედვით, ამ კანონის ინტერპრეტირება უნდა 
მოხდეს .... ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ევროპული კონვენციისა 
და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის 
შესაბამისად, ამიტომ სასამართლომ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა გადაწყვიტოს, 
თუ რამდენად განხორციელებადია მტკიცების ტვირთი შეზღუდ ვის ინიციატორის მხრიდან, 
განსაკუთრებით უარყოფითი ფაქტის მტკიცების კონტექსტში და კანონის ინტერპრეტაციისას 
უნდა იხელმძღვანელოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო პრაქტიკით. ამგვარი 
დასკვნის საფუძველია ასევე პრაქტიკაში არსებული სირთულე იმასთან დაკავშირებით, რომ 
შეზღუდვის ინიციატორმა უნდა ამტკიცოს, რომ ის ქურდი არ არის, მას თანხა არ მიუთვისებია, 
მას ეროვნული გმირი არ უცემია, მას დანაშაული არ ჩაუდენია და ა. შ. ასეთ შემთხვევაში, 
სწორედაც რომ რელევანტურია კანონის ნორმის პრეცედენტისეული განმარტება, რომლის 
მიხედვითაც, ჟურნალისტმა უნდა ადასტუროს გავრცელებული ინფორმაციის სისწორე ანდა მის 
მიერ მიღებული გონივრული ზომები ინფორმაციის გადამოწმების თაობაზე.

2. ზიანი, როგორც ცილისწამების ერთ-ერთი კომპონენტი

ცილისწამების კანონისმიერი რეგულაციის სიტყვასიტყვითი, ლოგიკური და შინაარსობრივი 
განმარტების შედეგად მოსარჩელის მტკიცების საგანში შედის იმ ზიანის მტკიცებაც, რომელიც 
მას მცდარი ინფორმაციის გავრცელებით მიადგა. აღნიშნული დანაწესი დიდი პრაქტიკული 
მნიშვნელობის მატარებელია და ამ მიმართებით კანონის სწორ ინტერპრეტაციას არსებითი 
მნიშვნელობა ენიჭება. საგულისხმოა, რომ ზიანი შეიძლება იყოს როგორც მორალური, 
ასევე მატერიალური (ფაქტობრივად დამდგარი ზიანი, მიუღებელი შემოსავალი და ა. შ.). 
შესაბამისად, არსებითად მცდარი ფაქტის შემცველი ინფორმაციის გავრცელება პირს 
შეიძლება ფაქტობრივ ანდა მორალურ ზიანს აყენებდეს. ნიშანდობლივია, რომ ფაქტობრივი 
ზიანი მტკიცებადი კატეგორიაა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში 
მოსარჩელემ მტკიცებულებათა ერთობლიობით უნდა დაადასტუროს მატერიალური ზიანის 
არსებობა, გავრცელებულ ინფორმაციასა და დამდგარ შედეგს შორის მიზეზობრივი კავშირი 
და ზიანის ოდენობა, ხოლო რაც შეეხება მორალურ ზიანს, ამ შემთხვევაში უნდა გადაწყდეს 
არსებითად მცდარი ფაქტების შემცველი ინფორმაცია ლახავს თუ არა პირის პატივს, ღირსებასა 
თუ საქმიან რეპუტაციას და ამით იწვევს თუ არა მის ფსიქიკურ თუ სულიერ ტანჯვას. მორალური 
ზიანის მტკიცებასთან დაკავშირებით საგულისხმოა მისი სასამართლოსეული ინტერპრეტაცია, 
რომლის მიხედვითაც, „ტერმინი „მორალური ზიანი“ სულიერი გრძნობებისა და ურთიერთობების 

6 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2012 წლის 3 აგვისტოს ას173917202011 განჩინება.

7 McVicar v UK.

8 Heinisch v Germany.

9 „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე7 მუხლის მე6 პუნქტი.
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სფეროში მიყენებულ ზიანს გულისხმობს. მორალური ზიანის არსებობა ნეგატიურ ცვლილებებს 
იწვევს ადამიანის ორგანიზმში, რამაც ქონებრივ დანახარჯებთან ერთად არამატერიალური 
უფლებების ხელყოფა – ფსიქიკური ტანჯვა (მორალური ზიანი) შეიძლება გამოიწვიოს. ადამიანის 
ფსიქიკაში ნეგატიური ცვლილებების არსებობას, რაც გამოიხატება ფიზიკურ და სულიერ 
ტანჯვაში, გარეგნული გამოხატულება არ გააჩნია და, შესაბამისად, არამატერიალური ზიანია. 
არამატერიალურ ფასეულობათა ხელყოფა კი ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებას იწვევს“10. 
არამატერიალური ზიანის მტკიცებასთან დაკავშირებით კი სასამართლომ განმარტა, რომ 
„სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ კანონის თანახმად, ცილისწამება მცდარი 
ფაქტის შემცველი და პირისთვის ზიანის მიმყენებელი, მისი სახელის გამტეხი განცხადებაა. 
მცდარი ფაქტის შემცველი განცხადება არის თუ არა ზიანის მიმყენებელი, შეფასებითი 
კატეგორიაა და ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ფაქტობრივი გარემოებების ანალიზითა და 
ურთიერთშეჯერებით უნდა დადგინდეს. ამასთან, ზიანი ასეთ შემთხვევებში არაქონებრივი 
სახით  პირის პატივის, ღირსებისა და საქმიანი რეპუტაციის შელახვით არის გამოვლენილი. 
არაქონებრივი ურთიერთობები, თავისთავად, მოკლებულია რა ეკონომიკურ შინაარსს და მას 
არ გააჩნია ღირებულება, შესაბამისად, ამ ზიანის (არაქონებრივი) დამტკიცებისათვის კანონით 
დაცული უფლების დარღვევაც საკმარისია11.

აღსანიშნავია, რომ სასამართლო პრაქტიკა ფიზიკური პირის შემთხვევაში პირის პატივის, 
ღირსებისა თუ საქმიანი რეპუტაციის შემლახველი არსებითად მცდარი ფაქტების გავრცელების 
დროს იძლევა მორალური ზიანის ანაზღაურების შესაძლებლობას, ხოლო იურიდიული პირის 
შემთხვევაში არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურებას საქმიანი რეპუტაციის შელახვას უკავშირებს12.

3. ცილისწამების სუბიექტები

კერძო და საჯარო პირის ცილისწამებისას ცილისწამების იურიდიული შემადგენლობის 
უმთავრეს ელემენტს წარმოადგენს სადავო განცხადების გავრცელება უშუალოდ მოპასუხის 
(ინფორმაციის გამავრცელებლის) მიერ და უშუალოდ მოსარჩელის შესახებ (ვისი პატივი, 
ღირსება და საქმიანი რეპუტაციაც შეილახა). უშუალოდ მოპასუხის მიერ სადავო განცხადების 
(ინფორმაციის) გავრცელება, სადავოობის შემთხვევაში, მოსარჩელის მტკიცების საგანში 
შემავალი გარემოებაა და აღნიშნული ფაქტი მტკიცებულებათა ერთობლიობით სარწმუნოდ უნდა 
დადასტურდეს13. რაც შეეხება მოსარჩელის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას, აღსანიშნავია, 
რომ, თუ სადავო განცხადება არ არსებობს უშუალოდ მოსარჩელის შესახებ, მაშინ ცილისწამებაც 
არ არსებობს. იგივე დებულებას ითვალისწინებს „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების 
შესახებ“ საქართველოს კანონი, რომლის მიხედვითაც, ცილისწამების თაობაზე სასამართლო 
დავის საგანი არ შეიძლება იყოს ისეთი განცხადება, რომელიც ეხება პირთა განუსაზღვრელ 
ჯგუფს ან/და რომელშიც მოსარჩელე არ არის ერთმნიშვნელოვნად იდენტიფიცირებული14. 
ამდენად, მოსარჩელემ, უპირველესად, სწორედ ის უნდა დაამტკიცოს, რომ მოპასუხემ სადავო 
განცხადება სწორედ მის შესახებ გაავრცელა15. რიგ შემთხვევებში გავრცელებულ ინფორმაციას 
ავტორი უარყოფს, ის ამბობს, მაგალითად, ინტერვიუს შემთხვევაში, რომ მას ამგვარი რამ არ 
უთქვამს. ასეთ დროს ჟურნალისტის ახსნაგანმარტება, თუნდაც, მოწმის სტატუსის დაკითხვის 

10 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2012 წლის 3 აპრილის ას147714892011 განჩინება.

11 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2012 წლის 3 აპრილის ას147714892011 განჩინება.
12  სააპელაციო სასამართლოს 2015 წლის 6 მარტის # 23/37 1315 გაჩინება.

13 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2013 წლის 10 ოქტომბრის №ას137813002012 განჩინება.

14 „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე6 მუხლის მე3 პუნქტი.

15 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2012 წლის 3 აგვისტოს ას173917202011 განჩინება.
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შემთხვევაში მასზე, რომ ინტერვიუში ასახული ინფორმაცია რესპოდენტს ეკუთვნის, საკმარის 
მტკიცებულებას არ წარმოადგენს. ეს ფაქტი არც იმით დასტურდება, რომ მოსარჩელეს 
მოპასუხისათვის არ მიუმართავს და არ განუცხადებია, რომ სადავო ინტერვიუ მას არ ეკუთვნოდა, 
ვინაიდან, ჯერ ერთი, ეს მოპასუხის უფლებაა და არა ვალდებულება და მეორეც, დუმილი არ 
ნიშნავს თანხმობას, ანუ იმის აღიარებას, რომ სადავო ინტერვიუ მოპასუხეს ეკუთვნის16. ამდენად, 
ინფორმაციის გავრცელება და მისი ინფორმაციის ავტორისადმი განკუთვნადობა სპეციალურ 
მტკიცებულებათა ერთობლიობით უნდა დადასტურდეს.

4. ინფორმაციის საჯაროდ გავრცელების ფარგლები

ყურადღებას იმსახურებს ასევე ის, თუ რა იგულისხმება ინფორმაციის „საჯაროდ გავრცელებაში“. 
ამ მიმართებით საყურადღებოა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს განმარტება, რომლის 
მიხედვითაც, „საჯაროდ გავრცელება“ არ გულისხმობს ინფორმაციის მხოლოდ პრესასა თუ 
ტელევიზიაში გახმაურებას, მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც სოციალური მედია, ბლოგინგი 
და მიკრობლოგინგი სულ უფრო დიდ როლს ასრულებს თანამედროვე საზოგადოების 
ცხოვრებაში. ნებისმიერი საშუალება, რომელიც ინფორმაციის პირთა განუსაზღვრელი წრისადმი 
მიწოდებისათვის გამოდგება, საჯაროდ გავრცელების წყაროდ უნდა შეფასდეს. საკასაციო 
სასამართლო ყურადღებას ამახვილებს სოციალური ქსელის არსსა და დანიშნულებაზე. 
სოციალური ქსელი არის პლატფორმა, გამიზნული ონლაინ სოციალური კავშირის 
შესაქმნელად იმ ადამიანებისაგან, რომლებსაც აქვთ საერთო ინტერესები, საქმიანობის 
სფერო, ჰობი ან რეალური, ცხოვრებისეული კავშირი (ოჯახური, ნათესაური, სამსახურებრივი 
და ა.შ.). თითოეული სოციალური ქსელი შედგება მომხმარებლის წარმომადგენლობისაგან (ე.წ. 
„პროფაილი“), მისი კავშირებისა და დამატებითი სერვისებისაგან. ერთერთი ყველაზე მსხვილი 
და პოპულარული სოციალური ქსელი არის „ფეისბუქი“, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით 
მილიონობით მომხმარებელს აერთიანებს. „ფეისბუქზე“ კონკრეტული მომხმარებლის მიერ 
გავრცელებული ინფორმაცია ხელმისაწვდომი ხდება მასთან დამეგობრებული პირებისათვის 
ან ყველა მომხმარებლისათვის, ავტორის არჩევანის შესაბამისად. ინფორმაციასთან დაშვებულ 
ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია ამ ინფორმაციის გაზიარება თავისი კონტაქტებისათვის 
თუ პირთა განუსაზღვრელი წრისათვის, ასევე ციტირება პირად საუბარში, პრესასა თუ 
ინტერნეტგამოცემებში. სოციალური ქსელის სწორედ ამ თვისებების გათვალისწინებით, 
კონკრეტული მომხმარებლის მიერ ე.წ. სტატუსის თუ კომენტარის გამოქვეყნება ინფორმაციის 
საჯაროდ გავრცელებად უნდა შეფასდეს17.

საინტერესოა, თუ რა იგულისხმება გამოხატვის თავისუფლებაში. გულისხმობს თუ არა იგი 
მხოლოდ აზრის გამოხატვასა და ფაქტის თაობაზე ინფორმაციის გავრცელებას. ადამიანის 
უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკით, გამოხატვა გულისხმობს შეკითხვის დასმას, 
ინფორმაციის, იდეის გამოხატვას, გამოხატვას ნახატით, მოქმედებით, ჩაცმულობით. დაცულია 
ასევე ნეგატიური გამოხატვა, რაშიც დუმილი და უმოქმედობა იგულისხმება18. ნეგატიური 
გამოხატვის ნათელი მაგალითია ჟურნალისტის უფლება, არ გაამჟღავნოს წყარო, რომელსაც 
მის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ეყრდნობა.

16 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2012 წლის 3 აგვისტოს ას173917202011 განჩინება.

17 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2014 წლის 9 იანვრის №ას155914622012 განჩინება.

18 ე. გოცირიძე, გამოხატვის თავისუფლება ღირებულაბთა კონფლიქტში ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა და 
სტრასბურგის სასამართლოს იურისპრუდენციის მიხედვით, თბილისი, 2008,გვ.6669.
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5. აზრისა და ფაქტის ურთიერთმიმართება

გამოხატვის თავისუფლება უმნიშვნელოვანესი უფლებაა დემოკრატიულ საზოგადოებაში, 
თუმცა, იგი აბსოლუტურ უფლებას არ წარმოადგენს და მისი შეზღუდვა დასაშვებია კანონიერი 
საფუძვლის არსებობისას ისეთ პირობებში, როდესაც მას ცალკეული პირის თუ პირთა ჯგუფის 
კანონიერი ინტერესები უპირისპირდება19. ამ მიმართებით უაღრესად დიდი მნიშვნელობა 
ენიჭება აზრისა და ფაქტის ურთიერთგამიჯვნის საკითხს, ვინაიდან „სიტყვისა და გამოხატვის“ 
თავისუფლების შესახებ კანონით, აზრი დაცულია აბსოლუტური პრივილეგიით20, ხოლო ფაქტი 
კვალიფიციური პრივილეგიის სტატუსით სარგებლობს21. აზრის აბსოლუტური პრივილეგიით 
დაცულობა გულისხმობს თუ არა იმას, რომ პირს შეუძლია ნებისმიერი აზრის გამოხატვა, მათ 
შორის, სხვა პირთა დამამცირებელი, შეურაცხმყოფელი, უხამსი და ა. შ. აღნიშნულ კითხვაზე 
უარყოფითი პასუხი უნდა გაიცეს, ვინაიდან აზრის თავისუფლებას აბსოლუტური უპირატესობა არ 
ენიჭება და იგი შეზღუდულია სხვა უფლებების დაცვით, მათ შორის არის მესამე პირთა ძირითადი 
უფლებებით დაცული სიკეთეები  პატივი, ღირსება, საქმიანი რეპუტაცია22. ამ მიმართებით 
აღსანიშნავია, რომ აზრის აბსოლუტური პრივილეგიით დაცულობა უნდა განიმარტოს ადამიანის 
უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით, როგორც ამას „სიტყვისა და 
გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონი ამბობს, რომლის შესაბამისადაც, ამ კანონის 
ინტერპრეტირება უნდა მოხდეს საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს მიერ ნაკისრი 
საერთაშორისო სამართლებრივი ვალდებულებების, მათ შორის, ადამიანის უფლებათა და 
ძირითად თავისუფლებათა ევროპული კონვენციისა და ადამიანის უფლებათა ევროპული 
სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის შესაბამისად23. ადამიანის უფლებათა ევროპული 
სასამართლო კი აზრის აბსოლუტურ პრივილეგირებულობასთან დაკავშირებით განმარტავს, 
რომ აბსულუტური უფლებაა აზრის ქონა და არა აზრის გამოხატვა და მისი გავრცელება. 
შესაბამისად, აზრის გამოხატვა, გავრცელება უფრო მეტი პრივილეგიით სარგებლობს, ვიდრე 
ფაქტისა, თუმცა არ შეიძლება ითქვას, რომ აზრის გამოხატვა, გავრცელება აბსოლუტური უფლებაა 
და, შესაბამისად, აბსოლუტური პრივილეგიით სარგებლობს. ამგვარი დასკვნის საფუძველია 
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკაც, რომლის მიხედვითაც, „მაშინაც 
კი, როდესაც განცხადება უთანაბრდება შეფასებით მსჯელობას, ჩარევის პროპორციულობა 
შეიძლება დამოკიდებული იყოს იმაზე, არსებობს თუ არა საკმარისი ფაქტობრივი საფუძველი 
სადავო განცხადებისათვის, რამდენადაც თვით შეფასებითი მსჯელობაც კი, რაიმე ფაქტობრივი 
საფუძვლის გარეშე, შეიძლება გადაჭარბებული იყოს24 25“. ადამიანის უფლებათა ევროპული 
სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით, კრიტიკის ფარგლები კერძო პირის მიმართ უფრო 
შეზღუდულია, ვიდრე პოლიტიკოსის მიმართ, ვინაიდან ეს უკანასკნელი თავისი საქმიანობით 
შეგნებულად უქვემდებარებს თავის თითოეულ სიტყვასა თუ ქმედებას ჟურნალისტებისა თუ 
საზოგადოების მხრიდან განხილვას, შესაბამისად, მას, მისადმი არსებული კრიტიკის მიმართ 
მეტი შემწყნარებლობა მოეთხოვება26. თუმცა, ევროპული სასამართლო პოლიტიკოსის მიმართ 
პირადი ინფორმაციის გავრცელებასთან დაკავშირებითაც საკმაოდ ფრთხილია და პირადი 
ცხოვრების თაობაზე ინფორმაციის გავრცელების დასაშვებობას ამოწმებს იმისდა მიხედვით, თუ 

19 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2014 წლის 9 იანვრის №ას155914622012 განჩინება.

20 „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე4 მუხლის პირველი პუნქტი.

21 „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე15 მუხლი.

22 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2012 წლის 3 აპრილის №ას147714892011 განჩინება.

23 „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე2 მუხლი.

24 Jerusalem v. Austria.

25 Dichand and Others v. Austria.

26 Lingens v. Austria.
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რა მნიშვნელობა და დატვირთვა აქვს აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელებას საზოგადოების 
ინფორმირებულობისათვის27.

ამდენად, აზრის გამოხატვა, გავრცელება მეტი პრივილეგიით სარგებლობს, ვიდრე ფაქტისა, 
თუმცა, გადამეტებული იქნებოდა დასკვნა აზრის გამოხატვა, გავრცელებისათვის აბსოლუტური 
პრივილეგიის მინიჭების თაობაზე. 

ნიშანდობლივია ასევე აღინიშნოს, რომ, როდესაც ცილისწამებაზეა საუბარი, საქმე ეხება 
ფაქტის და არა აზრის გავრცელებას, შესაბამისად, მოსარჩელის მტკიცების საგანში შედის 
გარემოება, რომ გავრცელებული ინფორმაცია ფაქტების შემცველია. როგორც წესი, 
სასამართლო პრაქტიკის მიხედვით, აღნიშნული მტკიცების საპირისპიროდ მოპასუხე ამტკიცებს, 
რომ გავრცელებული ინფორმაცია მისი აზრია და არა ფაქტი. კანონის მიხედვით, აზრი 
არის შეფასებითი მსჯელობა, თვალსაზრისი, კომენტარი, აგრეთვე ნებისმიერი სახით ისეთი 
შეხედულების გამოხატვა, რომელიც ასახავს რომელიმე პიროვნების, მოვლენის ან საგნის 
მიმართ დამოკიდებულებას და არ შეიცავს დადასტურებად ან უარყოფად ფაქტს28. კანონი ფაქტის 
დეფინიციას არ იძლევა, შესაბამისად, სასამართლო მისი ზოგადი დეფინიციიდან ამოდის, 
რომლის მიხედვითაც, ფაქტი [ლათ. factum] განმარტებულია როგორც ნამდვილი, ჭეშმარიტი, 
არაგამოგონილი ამბავი, შემთხვევა, მოვლენა29. კანონი გამოხატვის თავისუფლების დაცვის 
მაღალი სტანდარტიდან გამომდინარე ადგენს, რომ ყოველგვარი გონივრული ეჭვი აზრის ან 
ფაქტის სტატუსის მინიჭების საკითხის განხილვისას, რომელიც ვერ დადასტურდება კანონით 
დადგენილი წესით, უნდა გადაწყდეს განცხადებაში მოყვანილი ცნობებისათვის აზრის სტატუსის 
მინიჭების სასარგებლოდ30. აღნიშნულთან დაკავშირებით სასამართლო განმარტავს, რომ აზრის 
საწინააღმდეგოდ „ფაქტში“ იგულისხმება ნამდვილი, რეალური ან არსებული გარემოებები და 
საგნები, რომლებიც ექვემდებარება მტკიცებულებებით დადასტურებას. გასათვალისწინებელია, 
რომ აზრები ფაქტებთან გარკვეული დამოკიდებულებით გამოითქმება, ანუ აზრი, როგორც წესი, 
ეყრდნობა ფაქტებს. ასეთ შემთხვევაში აზრის დაყოფა შეხედულებად და ფაქტის გადმოცემად 
დაუშვებელია, რადგანაც მთლიანად გამონათქვამი აზრის თავისუფლების სფეროში ექცევა. 
ამავდროულად, აზრის თავისუფლებით აშკარად ცრუ ფაქტების ძირითადი უფლებით 
უზრუნველყოფილი დაცვა გამორიცხულია. კონსტიტუციით დაცული სფეროს ფარგლებში არ 
ხვდება ისეთი ფაქტები, რომელთა მცდარობის შესახებ კარგად იცის თავად გამომთქმელმა 
სუბიექტმა (შეგნებული სიცრუე) ან რომელთა მცდარობა ცხადია მათი გამოთქმის მომენტში31.

ერთმანეთისაგან განასხვავა რა ინფორმაცია (ფაქტები) და შეხედულებები (შეფასებითი 
მსჯელობა), ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ განაცხადა, რომ „ფაქტების 
არსებობა შეიძლება დამტკიცებულ იქნეს, მაშინ როდესაც შეფასებითი მსჯელობის ნამდვილობა 
არ ექვემდებარება მტკიცებას. ... რაც შეეხება შეფასებით მსჯელობას, ამ მოთხოვნის შესრულება 
შეუძლებელია და იგი თავისთავად ხელყოფს შეხედულებების თავისუფლებას, რაც წარმოადგენს 
კონვენციის მე10 მუხლით გათვალისწინებული უფლების ფუნდამენტურ ნაწილს“ 32 33 34. 

27 Tammer v. Estonia.

28 „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი.
29 http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=3&t=41720.

30 „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე7 მუხლი მე5 პუნქტი.

31 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2012 წლის 3 აპრილის №ას147714892011 განჩინება.

32 Lingens v. Austria.

33 Jerusalem v. Austria.

34 Dichand and Others v. Austria.
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აზრისა და ფაქტის ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირის გამო, მათი გამიჯვნა საკმაოდ რთულია, 
ამიტომ სადავო გამონათქვამის სწორი კვალიფიკაციისათვის უნდა შემოწმდეს მისი შინაარსი, 
გამოთქმის ფორმა და გამოთქმის კონტექსტი  რა ფაქტობრივი ელემენტებისაგან შედგება 
გამონათქვამი35.

აზრისა და ფაქტის ურთიერთშედარების მიზნით დამატებით უნდა აღინიშნოს, რომ სიტყვა 
„აზრი“ ფართო განმარტებისას გულისხმობს განსჯას, დამოკიდებულებასა თუ შეფასებას, 
რომლის სისწორე თუ მცდარობა დამოკიდებულია მთლიანად ინდივიდზე, მის სუბიექტურ 
დამოკიდებულებაზე. ფაქტები კი, ჩვეულებრივ, მოკლებულია სუბიექტურ დამოკიდებულებას, 
იგი ობიექტური გარემოებებიდან გამომდინარეობს, ანუ ჩვენ გვაქვს იმის შესაძლებლობა, 
რომ ფაქტი შევამოწმოთ და ვნახოთ, ის რეალურად არსებობდა თუ არა. სწორედ ამიტომ, 
ფაქტების გადამოწმება და მისი ნამდვილობასთან შესაბამისობის დადგენა შესაძლებელია. 
ხშირ შემთხვევაში აზრები და ფაქტები ერთმანეთს მჭიდროდ უკავშირდებიან და მათი გამიჯვნა 
რთულია. ეს განპირობებულია იმით, რომ გამოთქმის ორივე ფორმა იშვიათად გვხვდება 
სუფთა სახით. უმთავრესად ჭარბობს სწორედ ისეთი გამონათქვამები, რომლებშიც თავს იყრის 
როგორც შეფასებითი, ასევე ფაქტობრივი ელემენტები. აზრი ხშირად ეყრდნობა და ეხება 
ფაქტებს, ფაქტები კი, თავის მხრივ, აზრის საფუძველია, რომელიც ადასტურებს ან უარყოფს 
მათ, ამიტომაც ხშირად საკამათო გამონათქვამის, როგორც შეხედულების ან როგორც ფაქტის 
გადმოცემის კვალიფიცირების დროს შესაძლებელია, გამოთქმის კონტექსტის მიხედვით, მისი 
ცალკეული ნაწილების იზოლირება, მაგრამ ეს მეთოდი გამართლებულია მხოლოდ მაშინ, 
როდესაც ამით არ იკარგება ან არ ყალბდება გამონათქვამის შინაარსი და ნამდვილი აზრი. 
თუკი ასეთი იზოლირება შეუძლებელია გამონათქვამის შინაარსის გაყალბების გარეშე, მაშინ ეს 
გამონათქვამი უნდა ჩაითვალოს მთლიანად აზრის გამოთქმად, ანუ შეხედულებად, შეფასებით 
მსჯელობად და, შესაბამისად, მთლიანად უნდა იქნეს შეყვანილი ძირითადი უფლებით დაცულ 
სფეროში.

ევროპის პრეცედენტული სამართლის მიმოხილვაც ცხადყოფს, რომ ფაქტისა და მოსაზრების 
გამიჯვნა აუცილებელი პირობაა ცილისწამების განსაზღვრისათვის. აღნიშნულ საკითხთან 
დაკავშირებით საინტერესოა ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის ევროპული 
სასამართლოს გადაწყვეტილება, სადაც სასამართლომ ხაზგასმით აღნიშნა ფაქტებსა და 
შეფასებით მსჯელობას შორის განსხვავება და მიუთითა, რომ მოსაზრების (შეფასებითი 
მსჯელობის) ფაქტებით დამტკიცება შეუძლებელია, ამიტომ არც ის შეიძლება, რომ ვინმეს ამ 
მოსაზრების სისწორის დამტკიცება დაევალოს. შეფასებითი მსჯელობის სიმართლის დამტკიცება 
გადაუჭრელი ამოცანაა. ფაქტის არსი შეიძლება დემონსტრირებულ იქნეს, მაგრამ შეფასებითი 
მსჯელობის სიმართლე არ შეიძლება მტკიცების საგანი იყოს. შეფასებითი მსჯელობის სიმართლის 
დამტკიცების მოთხოვნა წარმოადგენს იერიშის მიტანას აზრის თავისუფლებაზე36. 

6. ჟურნალისტების მოვალეობანი და პასუხისმგებლობა

როგორც უკვე აღინიშნა, აბსოლუტური უფლებაა აზრის ქონა, ხოლო მისი გამოხატვა 
გარკვეულ შეზღუდვებს შეიძლება დაექვემდებაროს. გამოხატვის თავისუფლება განუ
ყოფელია მოვალეობებისა და პასუხისმგებლობებისაგან, ამიტომ იგი შეიძლება დაექვემ
დებაროს კანონით დადგენილ წესებს, პირობებსა და შეზღუდვებს. მოვალეობებისა და 
პასუხისმგებლობის დარღვევამ შეიძლება გამოიწვიოს გამოხატვის თავისუფლების დარღვევა. 
აზრის ქონის უფლება მოვალეობებისა და პასუხისმგებლობებთან დაკავშირებული არ არის, 
მოვალეობებთან და პასუხისმგებლობებთან დაკავშირებულია გამოხატვის თავისუფლება. 

35 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2012 წლის 3 აპრილის №ას147714892011 განჩინება.

36 Lingens v. Austria.
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გამოხატვის თავისუფლებით მოსარგებლე სუბიექტი უნდა ცდილობდეს, შეძლებისდაგვარად 
თავი აარიდოს სხვა ინტერესებთან დაპირისპირებას. ინფორმაციის გავრცელებისას სხვისი 
ინტერესები მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული. სხვათა ინტერესებში კი, პირველ რიგში, 
სხვათა უფლებებისა და რეპუტაციის დაცვა იგულისხმება. ამასთან, მხედველობაში უნდა 
იქნეს მიღებული, რომ გამოხატვის თავისუფლებით მინიმუმამდე უნდა იქნეს დაყვანილი 
ღირებულებათა კონფლიქტი, შესაბამისად, შეირჩეს გამოხატვის ის ფორმა, რომლითაც არ 
მოხდება სხვა ღირებულებათა (სხვათა პატივი, ღირსება, საქმიანი რეპუტაცია) იგნორირება. მით 
უფრო, როდესაც დასაშვებია გამოხატვის უფლების რეალიზაცია სხვა ღირებულებათა ნაკლები 
ხელყოფით37. ამ მიმართებით განსაკუთრებით აღსანიშნავია ჟურნალისტთა მოვალეობანი და 
პასუხისმგებლობა.

ჟურნალისტი ვალდებულია მოქმედებდეს კეთილი განზრახვით, ჟურნალისტური ეთიკის 
შესაბამისად, რათა საზოგადოება უზრუნველყოს სწორი და საიმედო ინფორმაციით38. 

რაც უფრო მაღალია ინფორმაციის თავისუფლების ხარისხი, მით უფრო მეტია ჟურნალისტების 
მოვალეობანი და პასუხისმგებლობა. პრესამ და ტელევიზიამ არ უნდა გადალახოს განსაზღვრული 
მიჯნები, რაც დადგენილია: ა. სხვა პირთა უფლებებისა და რეპუტაციის დასაცავად39; ბ. ეროვნული 
უშიშროებისა და მართლმსაჯულების ავტორიტეტის უზრუნველსაყოფად40; გ. კონფიდენციალურად 
მიღებული ინფორმაციის დასაცავად41; დ. საზოგადოებრივი ან დანაშაულის თავიდან აცილების 
ინტერესებისათვის42. კიდევ უფრო მაღალია ტელევიზიის ჟურნალისტთა მოვალეობები, ვინაიდან 
უფრო უშუალო და ძლიერი ეფექტი გააჩნიათ საზოგადოებაზე43.

როდესაც საუბარია გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებსა და ჟურნალისტთა მოვალეობებსა და 
პასუხისმგებლობაზე, აღსანიშნავია, რომ, თავის მხრივ, გავრცელებული ინფორმაცია შეიძლება 
იყოს შეურაცხმყოფელი, გამაოგნებელი და შემაშფოთებელი44. თუმცა ასეთი ინფორმაციაც 
გარკვეული ღირებულების მატარებელი უნდა იყოს და მხოლოდ სხვათა უფლებებსა და დაცული 
ღირებულებებს არ უნდა ხელყოფდეს, ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ინფორმაციას, მათ შორის, 
გამაოგნებელს, შემაშფოთებელსა და შეურაცხმყოფელს საზოგადოებისათვის გარკვეული 
წონა უნდა ჰქონდეს45. შესაბამისად, კონვენციით დაუცველ გამოხატვათა რიცხვს განეკუთვნება 
უხამსობა, მძიმე შეურაცხყოფა, სამართალდარღვევისაკენ წაქეზება, საყოველთაოდ 
დადასტურებული ფაქტების უარყოფა, რაც მძიმე შედეგებს იწვევს და ა. შ.

ამდენად, გამოხატვის თავისუფლება საყოველთაოდ აღიარებული, დემოკრატიული სახელმ
წიფოს ფუნქციონირებისათვის მნიშვნელოვანი ღირებულებაა. შესაბამისად, გამოხატვის 
თავისუფლების კონტექსტში უაღრესად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ჟურნალისტის მოვა
ლეობებსა და პასუხისმგებლობებს. ჟურნალისტების უფლება, გაავრცელონ ინფორმაცია, 
შეზღუდულია ვალდებულებით, მოამარაგონ საზოგადოება სწორი და გადამოწმებული 
ინფორმაციით, შესაბამისად, ჟურნალისტები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან, 

37 Müller v. Switzerland. 

38 Radio France v. France.

39 Oberschlick v. Austria.

40 Guardian Newspaper v. The United Kingdom.

41 Dalban v. Romania.

42 Erdogdu v. Turkey.

43 Iersild v.Denmark.
44 Handyside v. The United Kingdom.

45 Otto Preminger  Institut v. Austria
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თუ დაამტკიცებენ, რომ ინფორმაცია ოფიციალური წყაროებიდან მიიღეს; ჟურნალისტი 
დარწმუნებული იყო გავრცელებული ინფორმაციის ჭეშმარიტებაში; ჟურნალისტმა გონივრულ 
ფარგლებში გადაამოწმა გავრცელებული ინფორმაციის ჭეშმარიტება. თუმცა რიგ შემთხვევებში 
ინფორმაციის გადამოწმება გარკვეულ დაუძლეველ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, 
შესაბამისად, ასეთ შემთხვევაში ჟურნალისტმა ზუსტად ამგვარი სირთულის არსებობა უნდა 
დაადასტუროს. აქვე, ნიშანდობლივია აღინიშნოს ინფორმაციის სწრაფად გავრცელების 
აუცილებლობაც, ასეთ შემთხვევაში ჟურნალისტის მტკიცების საგანში შედის გარემოება, რომ 
მიღებული ინფორმაცია სანდო წყაროს ეყრდნობოდა. შესაბამისად, ინფორმაციის სისწორის 
პრეზუმფცია არსებობდა და ინფორმაციის სწრაფად გავრცელების მაღალი ინტერესიდან 
გამომდინარე, მისი გადამოწმების შესაძლებლობა შეზღუდული იყო. ხსენებული პრინციპი 
განმტკიცებულია სასამართლოს შემდგომ პრაქტიკაში46.

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ არაერთგზის აღნიშნა, რომ ადამიანის 
უფლებათა ევროპული კონვენციის მე10 მუხლი47 იცავს არა მხოლოდ ინფორმაციის შინაარსს, 
იდეასა და ფორმას (სუბსტანციას), არამედ მისი გადმოცემის საშუალებებსაც. სასამართლო 
პრაქტიკის შესაბამისად, პრესას მინიჭებული აქვს დაცვის ყველაზე მეტი ფარგლები, 
რომლებიც მოიცავს გამოცემის მოსამზადებელ საქმიანობასაც, მაგალითად, ჟურნალისტის 
მიერ განხორციელებულ კვლევით საქმიანობასა და გამოკითხვის განხორციელებას48, ასევე, 
ჟურნალისტური წყაროს კონფიდენციალურობას. პრესის წინასწარი შეზღუდვა თავისთავად 
არ წარმოადგენს მე10 მუხლის დარღვევას49, მაგრამ აღნიშნული არ უნდა წარმოადგენდეს 
ანტისამთავრობო მედიის რეპრესირების საშუალებას. რეალურად, წინასწარი შეზღუდვები 
წარმოადგენს ინფორმაციის გავრცელებისა და საზოგადოებაში მნიშვნელოვანი დებატების 
უპირველეს საფრთხეს. შესაბამისად, ესაა საკითხი, სადაც არა მხოლოდ პროპორციულობის 
ტესტი50, არამედ დამატებითი ორი სტანდარტი: „გათვალისწინებული კანონით“ და „კანონიერი 
მიზნით“ უნდა იყოს მკაცრად განპირობებული. ეჭვგარეშეა, რომ პრესის, როგორც 
საზოგადოების მოდარაჯე ძაღლის როლის არსი უმნიშვნელოვანესია დემოკრატიის 
დინამიკური პოლიტიკური პროცესებისა და ურთიერთქმედებისათვის51. პრესა და საგამოძიებო 
ჟურნალისტიკა წარმოადგენს დემოკრატიის ჯეროვანი არსებობის, მთავრობის ქმედებათა 
თუ გულგრილობათა საზოგადოების კრიტიკული განხილვის საგნად ქცევის52 გარანტიას, 
უზრუნველყოფს მოსახლეობის მონაწილეობას გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში. ასეთი 
დემოკრატიის ხელშემწყობი ფუნქცია განსაკუთრებით მაშინაა მნიშვნელოვანი, როდესაც 
პრესა საზოგადოების ინფორმირებულობის ინტერესით მოქმედებს, რომ საზოგადოებამ 
მისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიიღოს53, მათ შორის, განსხვავებული პოლიტიკური 
საკითხების თაობაზე54. პრესა საზოგადოებას ამარაგებს ინფორმაციით, რათა საზოგადოების 
წევრებმა გაარკვიონ პოლიტიკური ლიდერების აზრები, იდეები და დამოკიდებულება55. 

46 Bladet Tromso and Stensaas v Norway.

47 Colobani and others v France.

48 Sunday Times v U.K.

49 Krone Verlag CmbH & CoKG …. V Austria.

50 Observer and Guardian v U.K.

51 Sunday Times v UK.

52 Ozgur Radyoses Radyo Televizyon Yapim Ve Tanitim AS v Turkey.

53 News Verlags Gmbh & CoKG v Austria.

54 Lingens v Austria.

55 Lingens v Austria.
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თვით პოლიტიკური პროცესების გარეთაც პრესას შეაქვს წვლილი, რომ ინფორმირებულად 
ჩამოყალიბდეს საზოგადოებრივი აზრი და სტიმულირებას უწევს კრიტიკულ დებატებს 
საზოგადებისათვის მნიშვნელოვან საკითხებზე56. გარდა ამისა, ახალი ამბები წარმოადგენს 
„მალფუჭებად პროდუქტს“, შესაბამისად, მის სწრაფ გავრცელებას უაღრესად დიდი მნიშვნელობა 
ენიჭება, რაც იმას ნიშნავს, რომ პრესის წინააღმდეგ პერმანენტული ამკრძალავი ბრძანების 
გამოყენებისას მკაცრი შემოწმების საფუძველი უნდა გახდეს აკრძალვის უდავო პროპორციული 
ინტერესი57. დემოკრატიასთან მისი ახლო კავშირიდან გამომდინარე, პრესის თავისუფლების 
ჩარჩო განმარტებულ უნდა იქნეს ფართოდ, მისი შეზღუდვის მკაცრი შესწავლით58, რათა პრესას 
გაზვიადების ან თვით პროვოკაციის შესაძლებლობაც კი მიეცეს59.

მიუხედავად სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების დაცვის მაღალი სტანდარტისა, ადამიანის 
უფლებათა ევროპული სასამართლო ყოველთვის ხაზს უსვამს ჟურნალისტების მოვალეობებსა 
და პასუხისმგებლობებს, რომ იმოქმედონ კარგი განზრახვით, საზოგადოებას მიაწოდონ ზუსტი 
და სანდო ინფორმაცია ჟურნალისტური ეთიკის შესაბამისად60. ჟურნალისტური ეთიკა უნდა 
მოითხოვდეს, რომ გამოხატვის თავისუფლების გამოყენების საფუძველზე, ჟურნალისტმა არ 
გაავრცელოს ინფორმაცია და იდეები, რომლებიც გამოიწვევს ძალადობასა და სიძულვილს 
საზოგადოებაში61. 

ჟურნალისტების „მოვალეობების და პასუხისმგებლობების“ წარმოშობა გამოწვეულია 
იმ საფუძვლით, რომ გამოხატვის თავისუფლების საპირწონედ დაცული იყოს კერძო და 
საჯარო პირების პატივი, ღირსება და საქმიანი რეპუტაცია62. სასამართლომ ხაზი გაუსვა, რომ 
ჟურნალისტის გამოხატვა არ უნდა ექვემდებარებოდეს მოთხოვნას, რომ იგი ვალდებულია, 
სისტემატურად და ფორმალურად მოახდინოს თავის დისტანცირება ციტირების შინაარსისაგან, 
რომელმაც შეიძლება შეურაცხყოს, მოახდინოს სხვათა პროვოცირება ან ზიანი მიაყენოს მათ 
რეპუტაციას. ასეთი მკაცრი მოთხოვნა წინააღმდეგობაში მოდის პრინციპთან, რომ პრესას და 
ჟურნალისტების გამოხატვას, შესაძლებლობის ფარგლებში უნდა მიენიჭოთ ყველაზე ფართო 
დაცვის ფარგლები63. 

კონცეფცია ჟურნალისტების მოვალეობებსა და პასუხისმგებლობების შესახებ მჭიდროდაა 
დაკავშირებული, რომ მათ იმოქმედონ კარგი განზრახვით, საზოგადოებას მიაწოდონ ზუსტი 
და სანდო ინფორმაცია ჟურნალისტური ეთიკის შესაბამისად64. სასამართლომ დაადგინა, რომ 
ინტერნეტის ეპოქაში მსგავსი პასუხისმგებლობა და ვალდებულება, რომელიც უზრუნველყოფს 
ინფორმაციის სიზუსტეს, უფრო მეტად ეხება ისტორიულ ინფორმაციებს, ვიდრე ინფორმაციას, 
რომელიც წარმავალია (მალფუჭებადია)65.

ინფორმაციის სიზუსტის საკითხის გარდა, რომლის დადგენაც ძალიან მარტივია, როდესაც 
ახდენ ციტირებას ორიგინალიდან, უფრო მეტად რთული განსასაზღვრია ფარგლები, თუ როდის 

56 Cumpana and Mazare v Romania.

57 Editions Plon v France.

58 Observer and Guardian v U.K.

59 Radio france v France.

60 Bladet Tromso and Stensaas v Norwey.

61 Surek v Turkey.

62 Von Hannover v Germany. 

63 Thoma v Luxembourg.

64 Goodwin v UK.

65 Times Newspaper LTD v UK.



12

ქ
ა

რ
თ

უ
ლ

ი
 ბ

ი
ზ

ნ
ე
ს

ი
ს

 ს
ა
მ

ა
რ

თ
ლ

ი
ს

 მ
ი
მ

ო
ხ

ი
ლ

ვ
ა

შეუძლია პრესას მისი წყარო სანდოდ მიიჩნიოს66. ამ შემთხვევაში საკამათო საკითხს წარმოადგენს 
ის, თუ ჟურნალისტური ეთიკის შესაბამისად, რა ფარგლებში ეკისრება პრესას ვალდებულება, 
ჩაატაროს დამოუკიდებელი კვლევა, რათა დაადგინოს დასაბეჭდი ინფორმაციის სიზუსტე 
და სიმართლესთან შესაბამისობა. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებთ ზოგადი მიდგომა 
შემდეგნაირია: რაც უფრო სერიოზულია ბრალდება, მით უფრო მკაცრია გაზეთის ვალდებულება, 
რომ დაადგინოს ინფორმაციის სიზუსტე, რათა ავტომატურად არ მოახდინოს დავის ერთერთი 
მხარის ბრალდებათა გადაკოპირება ისე, რომ არ მოუსმინოს მეორე მხარის მოსაზრებას67. 
ფაქტმა, რომ საკითხი შეიძლება ეხებოდეს საზოგადოებრივი ინტერესის საგანს, მაგალითად, 
როგორიცაა გამჭვირვალობა, როგორ იხარჯება სახელმწიფო თანხა და. შ., შეიძლება უფრო 
მეტი თავისუფლება მისცეს ჟურნალისტს68. თუმცა აღნიშნული არ ნიშნავს, რომ ჟურნალისტი ან 
გაზეთი თავისუფლდება კარგად დასაბუთებული ფაქტების შემოწმებისგან, როდესაც აპირებს 
მის დაბეჭდვას69. ჟურნალისტური ეთიკა მოითხოვს, ჟურნალისტი მოქმედებდეს პატიოსნად, 
რომ დაადგინოს ინფორმაციის სიზუსტე და სანდოობა, როდესაც, განსაკუთრებით, კერძო 
პირის რეპუტაციაზე ხდება თავდასხმა70. ინფორმაციის გამოქვეყნება, რომელიც კერძო პირს 
დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენაში ადანაშაულებს, ისე რომ არ მისცენ მათ საწინააღმდეგო 
აზრის გამოთქმის საშუალება, წარმოადგენს ჟურნალისტური ეთიკის სერიოზულ დარღვევას, 
რომელიც არ შეიძლება საპატიოდ ჩაითვალოს გავრცელებული ინფორმაციის სავარაუდო 
საზოგადოებრივი ინტერესების საგნად ცნობის გამო71. ცხადია, სასამართლო არ გამორიცხავს 
სხვა რელევანტურ ფაქტორებს, როგორიცაა: დიფამაციის პროცესის დროს გასაჩივრებული 
ინფორმაციის სიზუსტის დამტკიცების სირთულე, როდესაც გასულია დიდი ხანი მისი 
დაბეჭდვიდან; დროის გასვლასთან ერთად სავარაუდო დიფამაციის გამო პიროვნებისათვის 
მიყენებული ზიანის შესუსტება72 და პატიოსნება დიფამაციის პროცესში73.

ამდენად, მიუხედავად იმისა, რომ სიტყვისა და გამოხატვის დაცვის არეალი საკმაოდ ფართოა 
დემოკრატიულ საზოგადოებაში, მაინც არსებობს აღნიშნული თავისუფლების შეზღუდვის 
კონვენციისეული წინაპირობები. მითითებული შეზღუდვის საფუძველი კი სხვა საპირწონე 
ღირებულებათა დაცვის აუცილებლობაა, შესაბამისად, ღირებულებათა კონკურენციის 
პირობებში, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, უნდა დადგინდეს გამოხატვის თავისუფლების 
ფარგლები, მოვალეობებითა და პასუხისმგებლობით კეთილსინდისიერად სარგებლობა, სხვა 
ღირებულებათა ხელყოფის ფარგლები და აღნიშნული ხელყოფის მასშტაბის პროპორციულობა 
გამოხატვის თავისუფლების დაცვის პატივსადებ ინტერესთან.

„სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით, არსებობს 
ცილისწამებისათვის პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების აბსოლუტური74 და შეზღუდული75 
საფუძვლები. ცილისწამება პასუხისმგებლობას არ იწვევს: ა) პოლიტიკური დებატების 
ფარგ ლებში, აგრეთვე პარლამენტის ან საკრებულოს წევრის მიერ თავისი მოვალეობის 
შესრულებასთან დაკავშირებით; ბ) წინასასამართლო ან სასამართლო პროცესზე, სახალხო 

66 McVicar v UK.

67 Europapress Holding DOO v Croatia.

68 Flux v Moldova.

69 Flux v Moldova.

70 Savitchi v Moldova.

71 Flux v Moldova.

72 Flux v Moldova.

73 Flux v Moldova.

74 „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე5 მუხლი.
75 „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე15 მუხლი.
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დამცველის წინაშე, პარლამენტის ან საკრებულოს, აგრეთვე მათი კომიტეტის სხდომაზე, პირის 
მიერ თავისი უფლებამოსილების განხორციელების ფარგლებში; გ) უფლებამოსილი ორგანოს 
მოთხოვნით. ნიშანდობლივია, რომ მითითებული წინაპირობები მოწმდება სასამართლოს 
მოსამზადებელ სხდომაზე, მათი არსებობის შემთხვევაში კი მოსამზადებელ სხდომაზევე წყდება 
საქმისწარმოება. აღნიშნული წესი სპეციალურ მოწესრიგებად უნდა იქნეს მიჩნეული სამოქალაქო 
პროცესში, ვინაიდან, როგორც წესი, სარჩელის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის წინაპირობები 
სარჩელის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის და არა სარჩელზე წარმოების შეწყვეტის საფუძველია. 
სამართალწარმოების აღნიშნულ ეტაპზე უნდა შემოწმდეს პირი საკუთარი უფლებამოსილების 
ფარგლებში მოქმედებდა თუ არა, ვინაიდან პირი, თუ თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში 
არ აკეთებდა მოხსენებას, არ შეიძლება იგი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლდეს. 

პირს ენიჭება კვალიფიციური პრივილეგია არსებითად მცდარი ფაქტის შემცველი განც
ხადებისათვის, თუ ა) მან მიიღო გონივრული ზომები ფაქტის სისწორის გადასამოწმებლად, 
მაგრამ ვერ შეძლო შეცდომის თავიდან აცილება და გაატარა ქმედითი ღონისძიებები 
ცილისწამებით დაზიანებული პირის რეპუტაციის აღსადგენად; ბ) იგი მიზნად ისახავდა 
საზოგადოების კანონიერი ინტერესების დაცვას და დაცული სიკეთე აღემატება მიყენებულ 
ზიანს; გ) მან განცხადება გააკეთა მოსარჩელის თანხმობით; დ) მისი განცხადება წარმოადგენდა 
მოსარჩელის მიერ მის წინააღმდეგ გაკეთებულ განცხადებაზე თანაზომიერ პასუხს; ე) მისი 
განცხადება წარმოადგენდა სამართლიან და ზუსტ რეპორტაჟს იმ მოვლენასთან დაკავშირებით, 
რომლისკენაც მიმართულია საზოგადოებრივი ყურადღება. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს 
ცილისწამებისაგან, პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების, ანუ ე.წ. „კვალიფიციური 
პრივილეგიის“ არსი. ამ მიმართებით ნიშანდობლივია ყურადღება გამახვილდეს მტკიცების 
ტვირთის გადანაწილებაზე, შესაბამისად, იმისათვის, რომ ინფორმაციის გამავრცელებელი 
გათავისუფლდეს პასუხისმგებლობისაგან, აუცილებელია, რომ მან ზემოაღნიშნული გარემოებები 
ამტკიცოს. ზემოთ ჩამოთვლილ გარემოებათაგან ერთერთის დამტკიცების შემთხვევაში კი იგი 
პასუხისმგებლობისაგან თავისუფლდება. იმ შემთხვევაში, თუ მან აღნიშნულ გარემოებათაგან 
ვერც ერთის არსებობა ვერ დაადასტურა, პირს პასუხისმგებლობა ზოგადი წესის მიხედვით 
ეკისრება, ანუ იგი ვალდებულია, აუნაზღაუროს შეზღუდვის ინიციატორს მატერიალური ზიანი 
სრულად, ხოლო მორალური ზიანი, ასეთის მოთხოვნის შემთხვევაში, გონივრული ოდენობით. 
მორალური ზიანის ოდენობასთან დაკავშირებით სასამართლო გადაწყვეტილებით დადგენილი 
ჩარევა უნდა იყოს თანაზომიერი, ეფექტიანი, ეკონომიური და აღსრულებადი. ამასთან, 
გამოხატვის თავისუფლებაში ჩარევის შეზღუდვა მოსარჩელის პატივისა და ღირსების დაცვის 
მიზნით აუცილებელი უნდა იყოს და კანონიერ მიზანს უნდა ემსახურებოდეს76.

7. დიფამაციისათვის პასუხისმგებელი სუბიექტები

„სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით77, პირს 
უფლება აქვს სარჩელით მიმართოს სასამართლოს ამ კანონით აღიარებული და დაცული 
უფლებების ხელყოფის თავიდან აცილების ან აღკვეთის, აგრეთვე უკანონო ზემოქმედებისა და 
ჩარევის შედეგად დარღვეული უფლების აღდგენის მოთხოვნით. მედიაში ჟურნალისტის მიერ 
გამოქვეყნებულ ცილისწამებასთან დაკავშირებული სასამართლო დავისას მოპასუხეა მედიის 
მესაკუთრე. ცილისწამების თაობაზე სასამართლო დავისას არასათანადო მოპასუხეა პირი, 
რომელიც არ არის განცხადების ავტორი ან რედაქტორი, ან პირი, რომელმაც ტექნიკურად 
უზრუნველყო განცხადების გავრცელება, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ის აშკარად და პირდაპირ 
უჭერს მხარს განცხადებას. ამდენად, ცილისწამებისათვის პასუხისმგებელია ჟურნალისტი, 
მედიის მესაკუთრე, განცხადების ავტორი ან რედაქტორი. ნიშანდობლივია, რომ აღნიშნული 

76 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2012 წლის 3 აპრილის №ას147714892011 განჩინება.
77 „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე6 მუხლი.
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პირების პასუხისმგებლობის სახე არის სოლიდარული, რა შემთხვევაშიც, მედიის მესაკუთრის 
პასუხისმგებლობის საფუძველია კანონით დადგენილი დანაწესი მისი ბრალის გარეშე 
პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით. ამასთან, საგულისხმოა, რომ ინფორმაციის ტექნიკური 
გამავრცელებელი, მაგალითად სტამბა, პასუხისმგებელი არ არის, გარდა იმ შემთხვევებისა, 
როდესაც არსებობს მტკიცებულებები, რომლითაც დასტურდება, რომ იგი აშკარად და 
პირდაპირ მხარს უჭერს განცხადებას. რაც შეეხება პასუხისმგებლობის სოლიდარულ ბუნებას, 
შეზღუდვის ინიციატორი უფლებამოსილია, სარჩელი აღძრას როგორც ჟურნალისტის, ასევე 
მედიიის მესაკუთრის მიმართ, ერთად ან ცალცალკე, ანუ ისინი შეზღუდვის ინიციატორის 
მიმართ სოლიდარულად არიან პასუხისმგებელნი, ხოლო ერთმანეთს შორის პასუხისმგებლობა 
კი, ბრალის ხარისხის მიხედვით, რეგრესის წესით რეგულირდება.
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№ას130712452014 და №ას115811042014 გადაწყვეტილებების სახით საქართველოს უზენაესმა 
სასამართლომ ორი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო, რომელიც კორპორაციის 
ვალდებულებისთვის პარტნიორთა და დირექტორთა პასუხისმგებლობას ეხება. 

სხვა საკითხებთან ერთად, სასამართლო განიხილავს კრედიტორის პირდაპირი მოთხოვნის 
შესაძლებლობას დირექტორების წინააღმდეგ მათ მიერ ზრუნვის ფიდუციური მოვალეობის 
დარღვევისას. სწორედ ეს საკითხი წარმოადგენს სტატიის განხილვის საგანს. 

სტატიაში, ქართულ სამართალთან ერთად, განხილულია დელავერის შტატის და 
გერმანიის კანონმდებლობა და სასამართლო პრაქტიკა საკითხთან დაკავშრებით. მსგავსი 
პრობლემატიკა დელავერის უმაღლესი სასამართლოს პრაქტიკაში რამდენიმე მნიშვნელოვანი 
გადაწყვეტილების საფუძველი გახდა. გერმანული კორპორაციული კანონმდებლობა კი, ამ 
მხრივ, ქართული საკანონმდებლო საფუძვლების მსგავსია. ამდენად, ლოგიკურად მივიჩნიეთ, 
სწორედ მათზე დაყრდნობით ჩამოგვეყალიბებინა მოსაზრება განსახილველ პრობლემაზე.

ჩვენი აზრით, ქართული სამეწარმეო სამართალი არ აღიარებს საწარმოს დირექტორთა მიმართ 
კრედიტორთა პირდაპირი სარჩელის უფლებას, დირექტორთა მიერ ფიდუციური მოვალეობის 
დარღვევის გამო. ხოლო შპსის კრედიტორებს იგი არც სუბსიდიური/დერივაციული სარჩელის 
უფლებას აძლევს. 

სტატიის პირველ ნაწილში განხილული იქნება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
გადაწყვეტილებები დირექტორთა პასუხისმგებლობის ნაწილში და სასამართლოს 
არგუმენტაცია. მეორე ნაწილი მიეძღვნება დელავერის შტატისა და გერმანიის სასამართლო 
პრაქტიკას კორპორაციის კრედიტორების წინაშე დირექტრის პასუხისმგებლობის შესახებ. 
მესამე ნაწილში მკითხველს დირექტორის წინააღმდეგ კრედიტორთა სარჩელზე საკუთარ 
მოსაზრებას შევთავაზებთ. მეოთხე ნაწილს კი უზენაესი სასამართლოს არგუმენტაციის შეფასებას 
დავუთმობთ. 

დირექტორთა 
პასუხისმგებლობა 
კრედიტორების წინაშე
ახალი სასამართლო პრაქტიკის 
შედარებითსამართლებრივი მიმოხილვა

გიორგი ჯუღელი
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ნაწილი I. ქართული სასამართლო პრაქტიკა, 
პოზიცია კრედიტორთა წინაშე დირექტორის 
პასუხისმგებლობის შესახებ

1. ფაქტების მოკლე მიმოხილვა

სტატიის შესავალი ნაწილი ეყრდნობა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს შედარებით ახალ 
სასამართლო პრაქტიკას, კერძოდ, გადაწვეტილებებს საქმეებზე №ას130712452014 და №ას1158
11042014. მოსარჩელეს (კრედიტორს) წარმოადგენს სსიპ შემოსავლების სამსახური (სახელმწი
ფო), მოპასუხეები კი შპს, მისი პარტნიორები და დირექტორები არიან. მოსარჩელე ითხოვს 
გადახდისუუნარო შპსს საგადასახადო დავალიანებისა და დარიცხული საურავების გადახდის 
სოლიდარული ვალდებულების დაკისრებას საწარმოს პარტნიორებსა და დირექტორებზე. 

ორივე საქმის ფაქტობრივი გარემოებების ფაბულა საკმაოდ მარტივია, ამდენად, განზოგა
დებულად შევეცდებით მის მიმოხილვას.

საწარმოს (შპს), საგადასახადო შემოწმების აქტით, გადასახდელად დაერიცხა როგორც 
გადასახადის ძირითადი თანხა, ასევე შესაბამისი სანქციები (საურავი). გადასახადის გადამხდელის 
(შპს) მიერ აქტის გასაჩივრება ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში უშედეგოდ დასრულდა.

საწარმოს პარტნიორებს და დირექტორს მსჯავრი დაედოთ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 
გადასახადების განზრახ თავის არიდებისათვის (საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 
218ე მუხლის პირველი ნაწილი/მეორე ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი). განაჩენი კანონიერ ძალაშია 
შესული და ეხება გადასახადის ძირითადი თანხის გადახდისგან თავის არიდებას. 

შემოსავლების სამსახური პირველი ინსტანციის სასამართლოში შეტანილი სარჩელით 
მოითხოვდა მოპასუხეებზე (შპსზე, პარტნიორებზე და დირექტორებზე) სოლიდარულად 
გადასახადის ძირითადი თანხისა და სანქციების დაკისრებას. მოსარჩელის მიერ მითითებულ 
ძირითად სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენს სამოქალაქო კოდექსის 992ე მუხლი.

2. სასამართლოს დასკვნები და დასაბუთება

მთავარი კითხვა, რომელსაც სასამართლო სვამს ხელმძღვანელთა პასუხისმგებლობის ნაწილში, 
ასეთია: ეკისრებათ თუ ხელმძღვანელ პირებს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 272ე 
მუხლით გათვალისწინებული საურავის გადახდის ვალდებულება? შესაბამისად, საკასაციო 
სასამართლო მსჯელობს საწარმოს (საგადასახადო) ვალდებულებებისათვის მისი დირექტორის 
პასუხისმგებლობის სამართლებრივ საფუძვლებზე.

მივყვეთ უზენაესი სასამართლოს დასაბუთებებსა და დასკვნებს. 

სამართლებრივ პრობლემას სასამართლო შემდეგნაირად აყალიბებს:

	ეკისრებათ თუ არა კომპანიის პარტნიორებსა და დირექტორს, პირდაპირ და უშუალოდ, 
მთელი მათი ქონებით პასუხისმგებლობა კომპანიის საგადასახადო ვალდებულებებისათვის 
იმ შემთხვევაში, თუ დადასტურებულია, რომ კომპანიას აღნიშნული ვალდებულებების 
შესრულება არ შეუძლია?

	უფლებამოსილია თუ არა სსიპ შემოსავლების სამსახური [კრედიტორი], მოითხოვოს 
მათგან კომპანიის [საგადასახადო] ვალდებულებების (როგორც ძირითადი საგადასახადო 
ვალდებულების, ისე მასზე დარიცხული საურავის) ანაზღაურება და რა სამართლებრივი 
საფუძვლით?
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როგორც აღვნიშნეთ, შემოსავლების სამსახური თავის მოთხოვნას დელიქტური სამართალის 
ძირითად ნორმაზე  სამოქალაქო კოდექსის 992ე მუხლზე  აფუძნებდა. 

უზენასი სასამართლო მიიჩნევს, რომ სსიპ შემოსავლების სამსახურის მოთხოვნა კომპანიის 
პარტნიორებისა და დირექტორის მიმართ არ გამომდინარეობს სამოქალაქო კოდექსის 992
ე მუხლიდან და აქვე მიუთითებს მოთხოვნათა ნამდვილ სამართლებრივ საფუძვლებს (ე.ი. 
პარტნიორის და დირექტორის პასუხისმგებლობისთვის გადახდისუუნარო კორპორაციის 
(საგადასახადო) ვალდებულებისთვის):

„განსახილველი შემთხვევა უნდა დარეგულირდეს კრედიტორების (მათ შორის, 
სახელმწიფოს როგორც საგადასახადო ვალდებულების კრედიტორის) წინაშე კომპანიის 
ვალდებულებებისათვის დირექტორისა და პარტნიორის პასუხისმგებლობის თაობაზე 
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისი ნორმებით, კერძოდ, ამ კანონის მე9 
მუხლის მე6 პუნქტით და მე3 მუხლის მე6 პუნქტით“.

სასამართლო ასევე მიჯნავს დირექტორისა და პარტნიორის პირადი პასუხისმგებლობის 
საფუძვლებს და აქვე მართებულად აღნიშნავს, რომ მეწარმეთა შესახებ კანონის (მ.შ.კ.) 44 
მიხედვით, პირადი პასუხისმგებლობა, ორივე შემთხვევაში, საგამონაკლისო შემთხვევებია  
გადახვევა ძირითადი წესისგან.

ამის შემდეგ, სასამართლო ორ ჯგუფად ყოფს კრედიტორებს (დელიქტური და სახელშეკრულებო). 
განსხვავება, როგორც ჩანს, სასამართლომ დაინახა საბაზრო უფლებამოსილებაში 
(ძალაუფლებაში) (bargaining power1) ვინაიდან მოლაპარაკების პროცესში ხელშემკვრელ 
მხარეებს რისკების (მათ შორის გადახდისუუნარობის) დაზღვევა სხვადასხვა საშუალებით 
შეუძლიათ2. შესაბამისად, სასამართლო, სავარაუდოდ, საგადასახადო ვალდებულების 
შეუსრულებლობით წარმოშობილ ვალდებულებას, დელიქტურის მსგავს ვალდებულებად 
მიიჩნევს3. 

სასამართლოს მართებული მოსაზრებით, ზრუნვის მოვალეობის დარღვევით საზოგადოების 
წინაშე წარმოშობილი ზიანისათვის დირექტორი პასუხს აგებს შეუზღუდავად, მთელი თავისი 
ქონებით, პირდაპირ და უშუალოდ. 

შემდეგ მსჯელობას სასამართლო მ.შ.კის მე9 მუხლის მე6 პუნქტზე აფუძნებს:

„...საზოგადოების უარი ან საზოგადოების კომპრომისი ბათილია, თუ ანაზღაურება აუცილებელია 
საზოგადოების კრედიტორთა დასაკმაყოფილებლად. ხოლო თუ ანაზღაურება აუცილებელია 
(კრედიტორებისთვის), საზოგადოების დირექტორის ვალდებულება არ წყდება იმის გამო, რომ 
ის მოქმედებდა პარტნიორთა გადაწყვეტილებების შესასრულებლად“.

მოხმობილი დებულებიდან გამომდინარე, სასამართლო ასკვნის, რომ, თუ ანაზღაურება 
აუცილებელია საზოგადოების კრედიტორთა დასაკმაყოფილებლად, საზოგადოება ვალდე

1 უნდა აღინიშნოს რომ ამ მახასიათებლის განვრცობა მთელ სახელშეკრულებო სამართალზე საფრთხილოა, მაგ., 
მომხმარებელთან ან ზოგადად "სუსტ" სახელშეკრულებო მხარესთან ურთიერთობის დაკავშირებით, რადგანც ამ შემთხვევაში 
საბაზრო ძალაუფლება სწორედ ერთ მხარეს არის. მეორე კი მას მოკლებულია ან იგი მნიშვნელოვნად შეზღუდული აქვს. 

2 იხ. სუსის განხილული გადაწვეტილებები ("იგივე შეიძლება ითქვას საგადასახადო ვალდებულებების შედეგად წარმოშობილ 
კრედიტორზე სახელმწიფოს სახით, რომელიც საგადასახადო ვალდებულებების არანებაყოფლობითი ხასიათიდან გამომდინარე, 
ასევე არასახელშეკრულებო კრედიტორების რიგს მიეკუთვნება").

3 სტატიის მიზანი დირექტორის პასუხისმგებლობის ანალიზია. არ შევჩერდებით კორპორაციული საფარველის დარღვევის 
ნაწილზე. თუმცა სასამართლოს აღნიშვნა იმის თაობაზე, რომ საფარველის დარღვევის წინა პირობა არის საწარმოს 
გადახდისუუნარობა არა ფორმალური, პროცედურული, არამედ ეკონომიკური გაგებით (იხ. განხილული გადაწყვეტილებები 
"საწარმოს არ შესწევს ამ ვალდებულების გადახდის უნარი" "არსებითად გადახდისუუნაროა"), თავად კანონის ტექსტის დუმილის 
ფონზე გამართლებულად მიგვაჩნია („გამჭოლი პასუხისმგებლობის“ გამოყენების საჭიროება, როგორც წესი, წარმოიშობა იმ 
შემთხვევაში, როცა ვალდებულება აქვს კომპანიას, მაგრამ იგი არ არის გადახდისუნარიანი"); „შეზღუდული პასუხისმგებლობის 
საზოგადოების პარტნიორების პასუხისმგებლობა საწარმოს ვალდებულებებზე სუბსიდიურია (ანუ, თუ ამ „ბოროტი გამოყენების 
შედეგად“ კრედიტორი ვერ ახერხებს ანაზღაურების მიღებას, უშუალოდ, საწარმოსაგან").
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ბულია, მოითხოვოს ზრუნვის მოვალეობის დარღვევით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 
დირექტორისაგან. 

სასამართლოს მიერ ჩამოყალიბებული წესი შემდეგნაირია:

როცა დადგენილია, რომ დირექტორმა დაარღვია ზრუნვის ფიდუციური ვალდებულება, ამასთან: 

(ა) საწარმოს გააჩნია საგადასახადო ვალდებულება; 

(ბ) საწარმოს არ შესწევს ამ ვალდებულების გადახდის უნარი; 

(გ) სახეზეა ისეთი ვითარება, როცა ანაზღაურება აუცილებელია კრედიტორის დასაკმა ყო
ფილებლად;

(დ)კომპანია ვალდებულია, მოითხოვოს ზრუნვის მოვალეობის დარღვევით მიყენებული ზიანის 
ანაზღაურება დირექტორისაგან. 

მეორე სამართლებრივი პრობლემა, რომელსაც განიხილავს სასამართლო: 

“შესაძლებელია თუ არა, ზემოთ მოცემული წინა პირობების არსებობისას, როცა აშკარაა, რომ 
საწარმოსათვის კრედიტორის მხრიდან დირექტორის მიმართ პასუხისმგებლობის დაყენების 
მოთხოვნას არავითარი შედეგი არ მოჰყვება, კრედიტორმა მის მიმართ საზოგადოების 
ვალდებულების შესრულება მოითხოვოს უშუალოდ საზოგადოების დირექტორისაგან?” 

სავარაუდოთ, სასამართლო გულისხმობს კრედიტორთა მიერ საზოგადოების მოთხოვნის 
გამოყენებას უშუალოდ მასზე (კრედიტორზე) შესრულების მოთხოვნის გზით. 

საკასაციო პალატა მიიჩნევს, რომ:

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე9 მუხლის მე6 პუნქტის შინაარსიდან გამომდინარე, 
რომელიც საწარმოს უარს დირექტორისაგან რეგრესული ანაზღაურების მოთხოვნაზე ბათილად 
მიიჩნევს, თუ ასეთი ანაზღაურება საზოგადოების კრედიტორთა დასაკმაყოფილებლად 
აუცილებელია, დადგენილი, ფაქტობრივი გარემოებების არსებობის პირობებში, სახელმწიფოს, 
როგორც კრედიტორს, უფლება აქვს, უშუალოდ მოთხოვოს ანაზღაურება დირექტორისგა ნ. ... 
დირექტორის პასუხისმგებლობა საწარმოს ვალდებულებების მიმართ სუბსიდიურია, ე.ი. მის 
მიმართ კრედიტორის მხრიდან მოთხოვნა შესაძლებელია დადგეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 
თუ საზოგადოებას კრედიტორის დაკმაყოფილების საშუალება არ გააჩნია“.

ამდენად, სასამართლო აღიარებს დირექტორის მიმართ კრედიტორის პირდაპირ მოთხოვნას, 
დირექტორის მიერ ზრუნვის ფიდუციური ვალდებულების დარღვევიდან გამომდინარე. 

ნაწილი II. შედარებითსამართლებრივი მიმოხილვა

1. დირექტორის პასუხისმგებლობა კრედიტორთა წინაშე 

დელავერის შტატის სამართალში 

აშშის დელავერის შტატის იურიდიულ ლიტერატურასა და სასამართლო პრაქტიკაში 
ხელძღვანელების ფიდუციურ ვალდებულებებზე ბევრია ნათქვამი4. მოკლდედ რომ 
ჩამოვაყალიბოთ ფიდუციური ვალდებულებების (ერთგულება და გულისხმიერება (ზრუნვა)) 
არსი, ისინი მოითხოვს ხელმძღვანელისგან (დირექტორისგან), არ იმოქმედოს ინტერესთა 

4 მრავალთა ნაცვლად იხ. Aronson v. Lewis, 473 A 2d 805 (Del 1984)
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კონფლიქტის დროს საწარმოს ინტერესების საპირისპიროდ, ასევე არ განახორციელოს 
ქმედებები, რომლებიც აშკარად ეწინააღმდეგება საწარმოს ინტერესებს (მოგების 
მაქსიმიზაციას). დამოუკიდებელი (ინტერესთა კონფლიქტის გარეშე) მოქმედი დირექტორის 
ქმედების (სამეწარმეო გადაწყვეტილების მიღებისას) შეფასებისას გამოიყენება ე.წ. „მართებული 
სამეწარმეო გადაწყვეტილების პრეზუმფცია“  Business Judgment Rule 5. 

აღიარებულია, რომ დირექტორებს როგორც ფიდუციარებს, ვალდებულება აკისრიათ 
კორპორაციის და არა მასში მონაწილე რომელიმე კონკრეტული ინტერესთა ჯგუფის წინაშე. 
ხშირად ავტორები აზუსტებენ ამ დებულებას და მიუთითებენ, რომ დირექტორს ფიდუციური 
მოვალეობები ეკისრება კორპორაციის წინაშე, აქციონერების, როგორც ძირითადი ინტერესთა 
ჯგუფის სასარგებლოდ6. 

მოსალოდნელი გადახდისუუნარობის პერიოდის (ე.წ. გადახდისუუნარობის ზონის) სპეციფიკა 
იმაში მდგომარეობს, რომ საწარმოს აქტივები უახლოვდება ვალდებულებების ოდენობას 
ან ნაკლებია მასზე, ან საწარმოს ლიკვიდურობა მნიშვნელოვნად მცირდება. შესაბამისად, 
კრედიტორების არასათანადო დაკმაყოფილების რისკი იზრდება7. 

დელავერის უმაღლესი სასამართლო კრედიტორთა შესაძლო მოთხოვნებს დირექტორთა 
მიმართ რამდენიმე საქმეში განიხილავს. მათ შორისაა North American Catholic Educational 
Programming Foundation, Inc. v. Gheewalla (Gheewalla)8. შემდგომი მსჯელობას სწორედ ამ საქმის 
განხილვის ფონზე წარვმართავთ9. 

ფაქტების მოკლე მიმოხილვა

მოსარჩელე აპელანტი North American Catholic Educational Programming Foundation, Inc. (“NACEPF”) 
ფლობს მიკროტალღურ სპექტრულ ლიცენზიას, რომელიც გაიცემა და რეგულირდება 
ფედერალური კომუნიკაციების კომისიის (Federal Communications Commission (“FCC”)) მიერ. 2001 
წელს NACEPF თან და რამდენიმე მის პარტნიორ ორგანიზაციასთან (რომლებიც ასევე მსგავსი 
ლიცენზიის მფლობელები არიან („ალიანსი“)) ქლეარვაირ ჰოლდინგმა (Clearwire Holdings, Inc. 
(“ქლეარვაირი”) გააფორმა Master Use and Royalty Agreement, რომლის თანახმადაც, ქლეარვაირს 
უნდა შეეძინა ლიცენზია. სანაცვლოდ ქლეარვაირს მოსარჩელისა და სხვა ხელშემკვრელი 
მხარეებისთვის უნდა გადაეხადა 24.3 მლნ. დოლარი.

მოპასუხეები არიან ქლეარვაირის ბორდის უმცირესობაში მყოფი დირექტორები. მოსარჩელე 
აპელანტის მტკიცებით, ისინი, როგორც გოლდმან საქსის დასაქმებულების და ნომინირებული 
დირექტორები, აკონტროლებდნენ ბორდს, ვინაიდან გოლდმან საქსი ქლეარვაირის 
დაფინანსების ძირთად წყაროს წარმოადგენდა.

ვორლდკომის (WorldCom) მიერ ფინანსური სიძნელეების გამჟღავნებამ უკაბელო სპექტრთან 
დაკავშირებული საქმიანობის კოლაფსი გამოიწვია, ვინაიდან გაჩნდა ხელმისაწვდომი 
სპექტრის სიჭარბის მოლოდინი. როგორც ჩანს, ქლეარვაირ ალიანსის სხვა წევრებს მოურიგდა 
საკამოდ დაბალ ფასად (სავარაუდოდ, გადახდისუუნარობის ნებაყოფლობით გამოცხადების 

5 Larry E. Ribstein და Kelly A. Alces, “Directors’ Duties in Failing Firms”, 1 J. Bus. & Tech. L. 529, 536, 20062007.

6 იხ. მაგ., Edward E. Rock, “Adapting to the New ShareholderCentric Reality”, 161 U. Pa. L. Rev. 1907, 195657, (2013) (“Directors owe fiduciary 
duties to the corporation, for the benefit of the shareholders as a group (not “and to the shareholders”)).

7 ფიდუციური ვალდებულებების და კრედიტორთა ინტერესების შესახებ იხ. Lado Chanturia and George Jugeli, Georgia; Corporate 
governance of business corporations, in Comparative Corporate Governance: A Functional and International Analysis (International Corporate 
Law and Financial Market Regulation), ed.  Andreas M. Fleckner, Klaus J. Hopt (Eds.), გვ. 510დან. 

8 2007 WL 1453705, at *5, n. 20 (Del. May 18, 2007) იხ. ასევე Sanford v. Waugh, 2010 WL 5139496 (Tenn. 2010).
9 დელავერის სასამართლო პრაქტიკის მიმოხილვა დირექტორის მიერ კრედიტორის ინტერესების გათვალისწინებაზე როგორც 
მისი ფიდუციური ვალდებულების ნაწილზე. იხ. Ribstein, Alces, ზემოთ სქ. 5, გვ. 538დან.

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dr+Andreas+M.+Fleckner&search-alias=books&field-author=Dr+Andreas+M.+Fleckner&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Professor+Klaus+J.+Hopt&search-alias=books&field-author=Professor+Klaus+J.+Hopt&sort=relevancerank
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მუქარით). 2003 წლისთვის ქლეარვაირი ფაქტობრივად გადახდისუუნარო გახდა და დამატებითი 
ფინანსების მოპოვების ყოველგვარი შანსი დაკარგა. 

NACEPFის ერთერთი მოთხოვნა (რომელზეც მსჯელობს სასამართლო) მდგომარეობს 

შემდეგში  ვინაიდან ქლეარვაირი იყო გადახდისუუნარო ან „გადახდისუუნარობის ზონაში“ 

ქლეარვაირის ბორდის წევრებს გააჩნდათ ფიდუციური ვალდებულება NACEPFის როგოც 

„მნიშვნელოვანი კრედიტორს“ წინაშე და მათ დაარღვიეს ეს ვალდებულება, ვინაიდან არ 

შეინარჩუნეს ქლეარვაირის ქონება მისი და მისი კრედიტორების სასარგებლოდ, როცა ცხადი 

გახდა, რომ საწარმო გადახდისუუნარობას ვერ შეინარჩუნებდა (would not be able to continue as a 

going concern and would need to be liquidated).

ძირითად მოთხოვნასთან დაკავშრებით დელავერის საკანცლერო, ასევე უმაღლესი 

სასამართლო სამართლებრივ პრობლემას შემდეგნაირად აყალიბებს: 

„შესაძლებელია თუ არა დელავერის სამართლით, კორპორაციის კრედიტორმა, თუკი 

კორპორაცია გადახდისუუნარობის ზონაში10 იმყოფება, შეიტანოს პირდაპირი სარჩელი მისი 

დირექტორების წინააღმდეგ ფიდუციური ვალდებულების სავარაუდო დარღევის გამო?“ 

საკითხზე პოზიციის ჩამოყალიბებამდე, უმაღლესი სასამართლო მიუთითებს დელავერის 

კორპორაციული სამართლის, უპირველეს ყოვლისა, სამოსამართლო სამართლის 

ტრადიციულ დოქტრინაზე, რომლის თანახმადაც, ფიდუციური მოვალეობები დირექტორს 

ეკისრება კორპორაციისა და მისი აქციონერების და არა კრედიტორების წინაშე11. 

სასამართლოს მსჯელობიდან გამომდინარე, ინტერესების დასაცავად, კრედიტორთა 

განკარგულებაშია სახელშეკრულებო მოთხოვნები, თვალთმაქცური გარიგებების ბათილობის 

საფუძვლები (fraudulent transfers/voidable transactions)12, გაკოტრების სამართალი და ზოგადი 

კეთილსინდისიერების პრინციპები13. 

დელავერის უმაღლესი სასამართლო ასევე თანხმდება Production Resources14 საქმეზე საკანცლე

რო სასამართლოს განმარტებებს: “როცა გადახდისუნარიანი საწარმო გადახდისუუნარობის 

ზონაშია, მას განსაკუთრებით სჭირდება ეფექტური და პროაქტიური ხელმძღვანელობა, ასევე 

საწარმოს კრედიტორებთან კეთილსინდისიერი მოლაპარაკების შესაძლებლობა. ამ მიზნებს 

მნიშვნელოვნად დააზიანებს კრედიტორების წინაშე დირექტორის პირადი პასუხისმგებლობის 

რისკი“ 15.

დელავერის სასამართლოს მოსაზრებით, დირექტორებს ესაჭიროებათ ერთმნიშვნელოვანი 
ორიენტირი და მათი ფიდუციური ვალდებულებების ფოკუსი არ უნდა შეიცვალოს. სასამართლო 

10 დელავერის უზენაესი სასამართლო ეთანხმება საკანცლერო სასამართლოს განმარტებას. ამდენად, საწარმო გადახდისუუნაროდ 
ითვლება თუკი: „(1)აქტივები ნაკლებია ვალდებულებებზე და ამის გამო არ არსებობს ბიზნესის წარმატებული გაგრძელების 
პერსპექტივა ან (2) საწარმოს არ შეუძლია, დააკმაყოფილოს ვადამოსული მოთხოვნები ჩვეულებრივი სამეწარმეო საქმიანობის 
ფარგლებში". 

11 მითითება სამოსამართლო სამართალსა და ვრცელ ბიბლიოგრაფიაზე იხ. Gheewalla სქოლიო 27 და 28.

12 ვრცლად იხ. ჯუღელი, კაპიტალის დაცვა სააქციო საზოგადოებაში, 2011, გვ. 212დან

13 ასევე Production Resources Group, L.L.C. v. NCT Group, Inc., 863 A.2d at 790 („negotiated agreements, their security instruments, the 
implied covenant of good faith and fair dealing, fraudulent conveyance law, and bankruptcy law“) სასამართლო ასკვნის რომ, დამატებით 
პირდაპირი მოთხოვნით დირექტორების წინაშე ფიდუციური ვალდებულებიდან გამომდინარე, დაცვა არ არის საჭირო და ასეთი 
სარჩელის შემოღების სარგებელი ჩამოუვარდება ეკონომიკური ეფექტურობის მოსალოდნელ დანაკარგს. 

14 Production Resources Group, L.L.C. v. NCT Group, Inc., 863 A.2d. 772 (Del. Ch. 2004).

15 იხ. Ghewaalla (ციტირება საკანცლერო სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან: "Solvent corporation operating in the zone of insolvency 
is one in most need of effective and proactive leadership, as well as, the ability to negotiate in good faith with its creditors—goals which would 
likely be significantly undermined by the prospect of individual liability arising from the pursuit of direct claims by creditors.")



21

ქ
ა

რ
თ

უ
ლ

ი
 ბ

ი
ზ

ნ
ე
ს

ი
ს

 ს
ა
მ

ა
რ

თ
ლ

ი
ს

 მ
ი
მ

ო
ხ

ი
ლ

ვ
ა

უარყოფს კრედიტორის უფლებას, პირდაპირი მოთხოვნა წარუდგინოს დირექტორს ფიდუციური 
ვალდებულების დარღვევის გამო, როგორც გადახდისუნარიან, ასევე გადახდისუუნარო 
კორპორაციის შემთხვევაში16.

სასამართლო აქციონერებს გადახდისუნარიანი საწარმოს წარმატების მთავარ 
„ბენეფიციარებად“ (ultimate beneficiaries of the corporation’s growth and increased value) მიიჩნევს. 
სწორედ ამიტომ, კანონი (იხ. DGCL Art. 327) ანიჭებს უფლებას, დერივაციული (ე.ი. საწარმოს 
უფლებიდან გამომდინარე) სარჩელი შეიტანონ და ამით აღასრულონ ხელმძღვანელის მიერ 
მოვალეობის დარღვევიდან საწარმოსთვის წარმოშობილი მოთხოვნა. 

დელავერის უმაღლესი სასამართლო თვლის, რომ გადახდისუუნარო კორპორაციის ქონების 
ზრდის მთავარი ბენეფიციარის ადგილზე აქციონერებს კრედიტორებით ანაცვლებენ17. 
სასამართლო ასკვნის, რომ სწორედ ამიტომ, გადახდისუუნარო კორპორაციის კრედიტორებს 
აქვთ უფლება, შეიტანონ დერივაციული სარჩელი დირექტორების წინააღმდეგ, ფიდუციური 
ვალდებულებების დარღვევიდან გამომდინარე18. შესაბამისად, სამართლიანობის პრინციპიდან 
გამომდინარე, სასამართლო გამართლებულად მიიჩნევს კრედიტორთა დერივაციულ 
პროცესუნარიანობას გადახდისუუნარო კორპორაციის დირექტორების მიმართ. განსაკუთრებით 
იმის გამო, რომ მათი მამოძრავებელი იმპულსი შეიძლება შევადაროთ აქციონერების მოტივაციას 
გადახდისუნარიან კორპორაციაში დერივაციული წარმოების წამოსაწყებად. თუმცა კვლავ 
დასძენს, რომ ეს ინტერესი არ აქცევს საზოგადოების მოთხოვნას (დირექტორების წინააღმდეგ) 
კრედიტორის პირდაპირ მოთხოვნად, ვინაიდან „პირველადი“ ზიანი სწორედ საწარმომ მიიღო. 

დელავერის წინა პერიოდის სამოსამართლო სამართლის არაერთი მნიშვნელოვანი 
მინიშნების19 საპასუხოდ, დელავერის უმაღლესი სასამართლო მიიჩნევს, რომ „გადახდისუუნარო 
კორპორაციის დირექტორების პირდაპირი ფიდუციური ვალდებულება კრედიტორების 
წინაშე (direct fiduciary duties to creditors), შექმნის გაურკვეველ გარემოს დირექტორებისთვის, 
რომელთაც გააჩნიათ ფიდუციური მოვალეობა, გამოიყენონ თავიანთი სამეწარმეო დისკრეცია 
(business judgement) გადახდისუუნარო საწარმოს სასარგებლოდ. კრედიტორთა ახალი 
უფლების აღიარება, რომელიც გულისხმობს პირდაპირი ფიდუციური მოთხოვნის წარდგენას 
დირექტორებისთვის, შექმნის კონფლიქტს დირექტორის მოვალეობებს შორის, ერთი მხრივ, 
გაზარდოს გადახდისუუნარო კორპორაციის ღირებულება ყველა დაინტერსებული მხარის 
სასარგებლოდ (for the benefit of all those having an interest in it) და ინდივიდუალური კრედიტორების 
წინაშე „ახალ“ ფიდუციურ მოვალეობას შორის“. 

შესაბამისად, სასამართლოს აზრით, გადახდისუუნარო ან გადახდისუუნარობის ზონაში მყოფი 
დელავერის კორპორაციის კრედიტორებს არ აქვთ უფლება, კანონით, პირდაპირი სარჩელი 
წარადგინონ დირექტორების წინააღმდეგ, მათ მიერ ფიდუციური ვალდებულების დარღვევის 
გამო 20.

კორპორაციებისთვის ასეთი წესის დადგენის მიუხედავად, შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

16 იქვე ("When a solvent corporation is navigating in the zone of insolvency, the focus for Delaware directors does not change: directors must 
continue to discharge their fiduciary duties to the corporation and its shareholders by exercising their business judgment in the best interests of 
the corporation for the benefit of its shareholder owners.").

17 იქვე ("When a corporation is insolvent, however, its creditors take the place of the shareholders as the residual beneficiaries of any increase in 
value.").

18 Production Resources Group, L.L.C. v. NCT Group, Inc., 863 A.2d გვ. 792 ("[Insolvency] makes the creditors the principal constituency injured 
by any fiduciary breaches that diminish the firm’s value.").

19 იხ. განმარტება ადრეულ გადაწვეტილებებში გამოთქმულ მოსაზრებებზე Ghewaalla, n. 43.

20 „The creditors of a Delaware corporation that is either insolvent or in the zone of insolvency have no right, as a matter of law, to assert direct 
claims for breach of fiduciary duty against its directors“ საკანცლერო სასამართლოს ახალი გადაწყვეტილებით Quadrant Structured 
Products Co. Ltd. v. Vertin, No. 6990VCL, 2015 BL 128889 (Del. Ch. May 4, 2015) საქმეზე სასამართლო აზუსტებს, რომ კრედიტორები 
არ კარგავენ დერივაციული სარჩელის გაგრძელების უფლებას, თუკი მისი წარმოების დაწყების შემდეგ კორპორაციამ 
გადახდისუნარიანობა აღიდგინა.
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საწარმოებისთვის (Limited Liability Company (LLC) კრედიტორებისთვის იგივე უფლების არსებობას 
უარყოფს იგივე სასამართლო CML V, LLC v. Bax21 საქმეზე. 

დელავერის საკანცლერო სასამართლო აღნიშნავს, რომ LLC Actის 10011002 მუხლების ტექსტის 
სიცხადის და მიღებული შედეგის რაციონალურობის გათვალისწინებით, იგი სიტყვასიტყვითი 
მნიშვნელობის გამოყენებით შემოიფარგლება („limited to an application of the literal meaning of the 
words“) და გამორიცხავს კრედიტორს დერივაციული სარჩელის წარდგენაზე უფლებამოსილი 
პირებისგან (the literal terms of the LLC Act...bar a creditor of an insolvent LLC from suing derivatively). 
ხსენებული აქტის § 1002 მუხლი ეხება სათანადო მოსარჩელეს (Proper plaintiff) დერივაციულ 
პროცესში. „ნებისმიერ დერივაციულ პროცესში მოსარჩელე უნდა იყოს შპსის პარტნიორი ან 
მისი სამართალმემკვიდრე“. შედარებისთვის, კორპორაციებში მსგავს საკითხს ეხება DGCL 327 
მუხლი, რომელიც მხოლოდ აქციონერის დერივაციულ სარჩელს მოიცავს (ე.ი. ლოგიკურად 
არ გამორიცხავს სხვა სახის დერივაციული სარჩელების არსებობას) „აქციონერის ნებისმიერ 
დერივაციულ სარჩელში...“22.

კანონის ტექსტის სიცხადისა და ერთმნიშვნელოვანების გარდა, რომელიც ერთერთი 
უმთავრესი საფუძველია კანონის ტექსტუალური განმარტებისთვის, სასამართლო, ასევე საერთო 
სამართლის კანონის ინტერპრეტაციის ძირითადი პრინციპებიდან გამომდინარე, აცხადებს, 
რომ „შპსის კრედიტორების ხელთ არსებული მრავალი სახელშეკრულებო და კანონისმიერი 
დაცვის საშუალების გათვალისწინებით, გადახდისუუნარო შპსის კრედიტორთა გამორიცხვა 
დერივაციულ მოსარჩელეთა რიგებიდან არ იწვევს აბსურდულ ან არაგონივრულ შედეგს23. 

ამდენად, მხოლოდ გადახდისუუნარო კორპორაციაში და არა შპსში (LLC) კრედიტორს, 
დერივაციული და არა პირდაპირი სარჩელის შეტანა შეუძლია დირექტორის წინააღმდეგ, მის 
მიერ ფიდუციური მოვალეობის დარღვევის გამო24.

2. გერმანია

გერმანიის კორპორაციულ კანონმდებლობაში, კერძოდ, სააქციო კანონის (AktG) 93 V მიხედვით, 
დირექტორების მიერ ზრუნვის ვალდებულების დარღვევიდან წარმომდგარი სააქციო 
საზოგადოების ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა შეიძლება გამოიყენოს კრედიტორმაც (გარდა 
იმ შემთხვევისა, როცა საწარმოს ქონებაზე გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება გახსნილია). 

მიუხედავად გერმანულ მეცნიერებაში გამოთქმული სხვადასხვა შეხედულებებისა25, 
გაბატონებული აზრი ამ მოთხოვნას პირდაპირ მოთხოვნად მიიჩნევს, ე.ი. მოთხოვნის 
მოსარგებლე არა საწარმო, არამედ კრედიტორია. თუმცა აღიარებულია, რომ ეს მოთხოვნა 
სუბსიდიურია და წარმოიშობა, თუკი სააქციო საზოგადოება გადახდისუუნაროა (ეკონომიკური 
გაგებით, უშედეგო იძულებითი აღსრულება არ არის აუცილებელი)26. კანონი ასევე გამოყოფს 
შემთხვევებს, როცა კრედიტორს ამ მოთხოვნის გამოყენება შეუძლია, მიუხედავად დირექტორის 
ბრალეულობის ხარისხისა, ე.ი. უბრალო გაუფრთხილებლობაც საკმარისია  ეს შემთხვევები 

21 2011 Del. LEXIS 480 (Del. Sept. 2, 2011).

22 გადაწვეტილების მიმოხილვა Robert S. Reder, Nehal M. Siddiqui, Delaware Court of Chancery Rejects Attempt by Creditors of Insolvent 
LLC to Bring Derivative Claims, 7 Pratt's J. Bankr. L. 201, 2011.

23  CML V, LLC v. Bax, გვ. 2015 

24 თუმცა იხ. შენიშვნა საპროცესო ეკონომიაზე, გაკოტრების პროცესში კრედიტორთა ინდივიდუალური დერივაციული სარჩელების 
დასაშვებობაზე მსჯელობისას, Ribstein, Alces, ზემოთ სქ. 5, გვ. 529, 545, 546 ("There are, however, strong arguments against allowing 
creditors of bankrupt firms to sue derivatively. Such [creditor's derivative] suits may add costly complexity to bankruptcy proceedings and 
interfere with orderly reorganizations and workouts. ... any problems with the trustee refusing to prosecute worthwhile claims can be dealt with 
by replacing the trustee. ... The bankruptcy court should play an active role in screening these suits.")

25 იხ. Hüffer/Koch, AktG, 12. Aufl., 2016, Art. 95, Rn. 80, 83. 

26 Hüffer/Koch, იქვე Rn. 82.
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ჩამოთვლილია ამავე მუხლის III ნაწილში. დანარჩენ შემთხვევებში კრედიტორს მხოლოდ მაშინ 
აქვს უფლება, „გამოიყენოს“ სსის მოთხოვნა, თუკი ხელმძღვანელები (გამგეობის წევრები) 
უხეშად დაარღვევენ კეთილსინდისიერი და გულისხმიერი მმართველის მოვალეობებს.

ქართული სამართლისგან განსხვავებით, კრედიტორზე გავლენას არ ახდენს (თუმცა ბათილი არ 
არის) სსის მიერ მოთხოვნაზე უარის თქმა ან მორიგება, ასევე ის, რომ მოქმედება ეფუძნებოდა 
საერთო კრების გადაწყვეტილებას. გადაწვეტილება ნამდვილია საზოგადოებასა და დირექტორს 
შორის, თუმცა არ ახდენს გავლენას კრედიტორის უფლებაზე.

როგორც აღვნიშნეთ, კრედიტორის მოთხოვნას ამ შემთხვევაში ერთგვარი სამართლებრივი 
ავტონომია ახასიათებს, რის გამოც გერმანელი ავტორები საგანგებო სახის მოთხოვნის 
„მრავალჯერადობაზე“ (Anspruchsvervielfältigung) საუბრობენ. თუმცა კრედიტორის მოთხოვნა 
დამოკიდებული რჩება საზოგადოების (ე.ი. ძირითად) მოთხოვნაზე27, ვინაიდან გამგეობის წევრს 
შეუძლია, სარჩელის აღძვრის შემდეგაც, საწარმოსთვის ზიანის ანაზღაურებით, თავი დაიხსნას 
კრედიტორის „დევნისგან“28.

გერმანიის შპს კანონი (GmbHG) კრედიტორების „დევნის“ უფლების მსგავს დანაწესს არ შეიცავს. 

შპსს დირექტორი, ბუნებრივია, პასუხისმგებელია, კეთილსინდისიერად და გულისხმიერად 
შეასრულოს მოვალეობები. შპსის უარი კი, ამჯერად, ბათილია (43 III 2, 9b I 1 GmbHG), სსის მსგავს 
კრედიტორთა მოთხოვნის უფლებაზე კი შპსის კანონი არაფერს ამბობს. საინტერესოა, რომ 1969
73 შპსის საკანონმდებლო რეფორმების ფარგლებში მსგავსი უფლება იქნა კანონპროექტებში 
გათვალისწინებული29, თუმცა კანონად ეს დებულებები არ იქცა. დღესდღეობით გერმანულ 
მეცნიერებაში სადავოდ რჩება კრედიტორის „დევნის“ უფლების არსებობა შპსისთვის30. მისი 
უარმყოფლები მიიჩნევენ, რომ, ერთი მხრივ, აუცილებელი ისტორიული კანონმდებლის 
ცხადი სურვილის პატივისცემა, მეორე მხრივ, კრედიტორების ინტერესი იმითაც საკმარისად 
არის დაცული, რომ კომპრომისი ან უარი ბათილია და ანაზღაურების მოთხოვნა არ ქრება 
პარტნიორთა კრების გადაწყვეტილების შესაბამისად, თუკი იგი აუცილებელია კრედიტორთა 
დასაკმაყოფილებლად. დამატებით, კრედიტორთა განკარგულებაში რჩება საპროცესო 
სამართლებრივი ინსტიტუტი  მესამე პირის კუთვნილი მოთხოვნის დაგირავება და რეალიზაცია 
(„Pfändung und Überweisung“ 829 ZPO)31.

ვფიქრობთ, ცხადია, გერმანელი კანონმდებლის გაცნობიერებული გადაწყვეტილებაა, 
კრედიტორთა „დევნის“ უფლების შემოფარგვლა სააქციო სამართლით, იმის გათვალისწინებით, 
რომ გერმანულ სამართალში პრევენციულ (ინსტიტუციური) კრედიტორთა დაცვა (კაპიტალის 
დაცვის სახით) გაცილებით მკაცრია სააქციო სამართალში, ვიდრე შპსსთვის, შესაძლებელია, 
ვიფიქროთ, რომ გერმანელმა კანონმდებელმა კრედიტორთა ინდივიდუალური დაცვის 
ინსტიტუტზეც იგივე მიდგომა შეინარჩუნა. გარდა ამისა, თავად GmbHG 43 და AktG 93 
კრედიტორთა დაცვა ინდივიდუალურ დონეზეც განსახვავებულად არის ჩამოყალიბებული: სსში 
მოთხოვნაზე უარის თქმის შესაძლებლობა საკმაოდ შეზღუდულია (მხოლოდ 3 წლის შემდეგ და 
კვალიფიციური უმრავლესობით). უარის თქმა ან მორიგება კრედიტორების მიმართ შედეგს არ 
იწვევს. შპსში კი საზოგადოებას მხოლოდ მაშინ ეკრძალება უარის თქმა ან კომპრომისი, თუკი 
ეს აუცილებელია კრედიტორთა დაკმაყოფილებისთვის. 

27  Hüffer/Koch, იქვე, Rn. 83.

28 იქვე.

29 იხ. DB Drucksache 7/ 253, 26.02.73, RegE. GmbhG, 75ე მუხლის დასაბუთება.

30 Justus Meyer, Haftungsbeschränkung im Recht der Handelsgesellschaften, Berlin, Springer, 2000, გვ. 54142.

31 იხ. Mertens, HansßJoachim, Stein, Ursula, Das Recht Des Geschaftsführers Der Gmbh, Aus: Hachenburg, Gesetz Betreffend Die 
Gesellschaften Mit Beschrankter Haftung (Gmbh), 8. Aufl., Bd 2, Berlin, de Gruyter, 1996, 289290; მხარს უჭერს ანალოგიას Sarah Röck, 
Die Rechtsfolgen der Existenzvernichtungshaftung, Tübingen, Mohr Siebeck, 2011, 5658; ასევე Meyer, Haftungsbeschränkung im Recht der 
Handelsgesellschaften, Berlin, Springer, 2000, 54142.
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ნაწილი III. მოსაზრებები ხელმძღვანელის მიმართ 
საწარმოს უფლებიდან გამომდინარე კრედიტორთა 
მოთხოვნის თაობაზე 

დერივაციული სარჩელი უფლებას აძლევს აქციონერს (ამ უფლებით უმეტესად სწორედ 
უმცირესობაში მყოფი აქციონერები სარგებლობენ) გააკონტროლოს დირექტორის საქმიანობა. 
შეიძლება ითქვას, რომ დერივაციული სარჩელი უფრო კორპორაციული მართვის ამოცანების 
პირმშოა, ვიდრე ფიდუციური ვალდებულებების თეორიული ჩარჩოს პროდუქტი. თუ დავუშვებთ, 
რომ დირექტორი აქციონერთა ფიდუციარია, მაშინ ძნელი იქნება უარვყოთ აქციონერის 
პირდაპირი მოთხოვნა დირექტორების მიმართ, მათ მიერ ფიდუციური ვალდებულების 
დარღვევიდან გამომდინარე. 

თუკი დირექტორები უშუალოდ აქციონერების წინაშე არიან ვალდებულები როგორც 
ფიდუციარები, მაშ გამართლებული ყოფილა პირდაპირი და არა დერივაციული სარჩელი, 
რომლის აუცილებელი პირობა აქციონერის (დერივაციული მოსარჩელის) არა საკუთარი, არამედ 
„საზოგადოების საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე“ მოქმედებაა, ე.ი. დაუშვებელია 
დერივაციული სარჩელი, თუკი იგი ამ ინტერესების განხორციელებას არ ემსახურება. 

თუკი კორპორაციას ერთადერთი აქციონერი ჰყავს, რამდენად აუცილებელია ასეთ შემთხვევაში 
აქციონერის დერივაციული სარჩელის როგორც ფიდუციური ვალდებულებებიდან გამომდინარე 
სარჩელის არსებობა? ვფიქრობთ, მასზე უარის თქმით არაფერი დაშავდება. შესაბამისად, ჩვენი 
მოსაზრებით დერივაციული სარჩელი კორპორაციული მართვის და კოლექტიური მოქმედების 
პრობლემის32 გადაჭრის გზა უფროა, ვიდრე დირექტორის, როგორც აქციონერთა ფიდუციარის 
სტატუსიდან გამომდინარე საშუალება. 

ამდენად, კორპორაციულსამართლებრივ კონტექსტში ხელმძღვანელი საწარმოს და არა 
მისი აქციონერების მინდობილი პირი, მისი ფიდუციარია. აქციონერების ურთიერთობა კი 
გაშუალებულია სწორედ „საწარმოს საუკეთესო ინტერესით“, ვინაიდან სწორედ აქციონერია 
საწარმოს წარმატების მთავარი მოსურნე და მისი მთავარი მოსარგებლე (ბენეფიციარი). 

Ghewaalla ასევე სწორად მიუთითებს, რომ გადახდისუუნარო საწარმოში, ამ გაგებით, 
აქციონერის ადგილს კრედიტორი იკავებს. და თუკი დერივაციული სარჩელის უფლებას 
სწორედ კორპორაციის ქონების ზრდის საბოლოო ბენეფიციარის თვისება განაპირობებს 
(Ultimate beneficiary), გადახდისუუნარო საწარმოს კრედიტორი შესაძლოა და ლოგიკურია, 
რომ დერივაციული სარჩელის უფლებით სარგებლობდეს. აქვე აღსანიშნავია ამ უფლების 
დამოკიდებულება გადახდისუუნარობის კანონმდებლობასთან, ვინაიდან გადახდისუუნარობის 
საქმის გახსნის შემდეგ სადავეები გადადის კრედიტორების, როგორც ინტერესთა ჯგუფის ხელში, 
ამდენად, რამდენადაც გამართლებული შეიძლება იყოს ეკონომიკური გადახდისუუნარობის 
ეტაპზე ინდივიდუალური კრედიტორისთვის საწარმოს მოთხოვნის განხორციელების უფლებით 
აღჭურვა (ამ შემთხვევაში სასარჩელო მოთხოვნის საბოლოო მოსარგებლე საწარმოა), იმდენად 
პრობლემურია პირდაპირი მოთხოვნის უფლების მინიჭება, რაც შესაძლოა, დამაბრკოლებელი 
აღმოჩნდეს კრედიტორთა თანაბარი დაკმაყოფილებისთვის უკვე გადახდისუუნარობის 
საქმისწარმოების ეტაპზე33. 

ვეთანხმებით Ghewallaში გამოთქმულ მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ გადახდისუნარიან 
კორპორაციაში აქციონერი ეკონომიკური წარმატების მთავარი ბენეფიციარია. მაგრამ ეს 

32 აქ არ განვიხილავთ დერივაციული სარჩელის როგორც "კვოტაზე დამოკიდებული" უფლების (იხ. ი. ბურდული, სააქციო 
სამართალი, მე2 ტ., გვ. 59დან.) საკითხებს. თუმცა აქციათა ფლობის "კვოტის" (მაგ., 5%) არსებობა, კოლექტიური მოქმედების 
პრობლემას მხოლოდ ნაწილობრივ პასუხობს და მეორე სახის პრობლემიდან გამომდინარე (ე.წ. მტაცებელი აქციონერი), მას 
ნაკლებად ეფექტურს ხდის. ვრცლად დერივაციული სარჩელების პრობლემატიკაზე შედარებითსამართლებრივ ჭრილში იხ. 
Martin Gelter, “Why Shareholder Derivative Suits Remain Rare in Continental Europe”, Brook. J. Int’L L, 844, 856 et seq., 2012, 37(3).

33 სახელმწიფო კრედიტორის შემთხვევაში კი ეს ორმაგი პრივილეგიაა დაკმაყოფილების ტაბულაში პრივილეგირებულ 
მდგომარეობასთან ერთად (იხ. გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ კანონის მე40 მუხლი).
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არის საკმარისი საფუძველი მისთვის დერივაციული სარჩელის უფლების მინიჭებისთვის? 
ზოგადად, კანონმდებელი ან სამოსამართლო სამართალი ახალ სამართლებრივ ინსტიტუტს 
ავითარებს არსებული სამართლებრივი პრობლემის გადასაჭრელად, რომელიც უსამართლო 
შედეგს იწვევს. შესაბამისად, რატომ იქნებოდა კორპორაციულსამართლებრივი ურთიერთობა 
არასრულყოფილი ან უსამართლო დერივაციული სარჩელის არარსებობის შემთხვევაში? 
ვფიქრობთ, ამ შეთხვევაში აქციონერები, რომელთაც არ აქვთ საკმარისი გავლენა საწარმოზე 
(უმთავრესად ხმის უფლების ფორმით) რათა გადააყენონ, მათი აზრით, არაკეთილსინდისიერი 
დირექტორი, სრულიად უუნარო და ფრუსტრირებული აღმოჩნდებოდნენ, რაც ინვესტირების 
ხალისსაც წაართმევდათ. სხვა უფლებებიც (მაგ., ინფორმაციის მიღების უფლება) მხოლოდ ბლაგვი 
მახვილი იქნებოდა, თუკი უმცირესობაში მყოფ აქციონერს არ მივანიჭებდით მაგ., დირექტორთა 
შესაძლო არაკეთილსინდისიერებზე მიღებულ ინფორმაციაზე რეაგირების შესაძლებლობას. 
ამდენად, დერივაციული სარჩელის უფლება, არსებითად, უმცირესობის უფლებაა, რომელიც 
საკუთრებისა და კონტროლის გამიჯვნის პრობლემაზე კორპორაციული მართვის პასუხად 
შეიძლება შეფასდეს. თუკი ყველა აქციონერს შეეძლებოდა არაკეთილსინდისიერი დირექტორის 
გადაყენება, დერივაციული სარჩელის საჭიროება ალბათ აღმოიფხვრებოდა34. დერივაციული 
სარჩელია მაშველი რგოლია, სხვაგვარად, უუფლებო მინორიტარული აქციონერებისთვის.

ამ ლოგიკაზე დაყრდნობით, ასევე ვიზიარებთ მოსაზრებას, რომ კრედიტორები გადახდისუუნარო 
საწარმოს ქონებრივი სარგებლის მთავარ ბენეფიციარებს წარმოადგენენ. მაგრამ, მიუხედვათ 
ამისა, რამდენად აუცილებელია დერივაციული სარჩელის წარდგენის უფლების მინიჭება 
კრედიტორებისთვის, თუკი მათი ინტერესები დაცულია ან შესაძლოა გონივრულად საკმარისად 
ყოფილიყო დაცული გადახდისუუნარობის შემთხვევისთვისაც სხვა ძირითადი საშუალებებით 
(მაგ., უზრუნველყოფილი კრედიტორების შემთხვევაში). ვფიქრობთ, რომ ამის აუცილებლობა 
არ არსებობს. ამდენად, დერივაციული სარჩელის უფლების მიცემა კრედიტორებისთვის 
დამოკიდებული უნდა იყოს მათთვის ამ უფლების მინიჭების სამართლიანობაზე, ე.ი. 
შესაძლებელია თუ არა სხვა (ძირითადი) საშუალებებით (მაგ. სახელშეკრულებო, 
დელიქტური) შელახული ინტერესის ეფექტური დაცვა. სახელშეკრულებო კრედიტორების 
შემთხვევაში დამატებითი კვლევის საგანი, ვფიქრობთ, უნდა იყოს ის, შეიძლებოდა თუ არა 
ხელშეკრულებაში მხარეებს გაეთვალისწინებინათ დაცვითი მექანიზმები კრედიტორისთვის 
მოვალის გადახდისუუნარობის შემთხვევაში, ხოლო, თუკი შესაძლებლობა არსებობდა, მათი 
არგათვალისწინება შეიძლება თუ არა საპატიოდ ჩაითვალოს, ე.ი. მოეთხოვებოდა თუ არა 
გონიერ მოსარჩელე კრედიტორს ხელშეკრულების დადებისას შესაბამისი დაცვითი მექანიზმების 
გათვალისწინება ხელშეკრულებაში (ხელშეკრულების ტიპის, წინა სახელშეკრულებო 
კვლევის მოცულობის, დროის ფაქტორის, კონტრაჰენტის საბაზრო ძალმოსილებიდან ან სხვა 
გარემოებებიდან გამომდინარე). მხოლოდ მაშინ, როცა ეს წინა პირობები დაკმაყოფილებულია, 
გამართლებულია კრედიტორისთვის გადახდისუუნარო საწარმოს წინაშე დერივაციული და არა 
პირდაპირი მოთხოვნის უფლების აღიარება. ვფიქრობთ, ეს იდეა კარგად არის გამოხატული 
Harden v. E. States Pub. Serv. Co., 122 A. 705, 706707 (Del. Ch. 1923) გადაწვეტილებაში:

„When those in control of the corporation and its assets misuse their power and wrongfully occasion loss 
and damage, the injury done thereby has been done to the owner of the property  the corporation. It 
follows, therefore, that whatever cause of action may exist by reason of this breach of duty exists in favor 
of the corporation. The stockholders, however, who are to be regarded as the ultimate beneficial owners of 
the corporate assets, have an interest therein which equity in a proper case will protect. It is the duty of the 

34 ვფიქრობ, ამ გარემოებას არ ითვალისწინებს უზენაესი სასამართლო თავის 2012 წლის 14 ნოემბრის №ას1194145509 
გადაწვეტილებაში, რომელშიც მიუთითებს: ""მესამე პირი", ამ და ყველა სხვა შემთხვევაში, „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის 
მიზნებისათვის არის გარეშე სუბიექტი, რომელთანაც საზოგადოებას ვალდებულებითსამართლებრივი ურთიერთობა აკავშირებს 
და არა საზოგადოების პარტნიორი, აქციონერი". იხ. საპირისპირო მოსაზრება უზენაესი სასამართლოს 2015 წლის 7 დეკემბრის 
№ას107110102015  განჩინებაში: "„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ორგანიზაციის პარტნიორს, 
ზოგადად, არ აქვს წარმომადგენლობის უფლებამოსილება. გამონაკლისია დავები უშუალოდ დირექტორის ან უმრავლესობაში 
მყოფი პარტნიორის წინააღმდეგ, როცა პარტნიორი უფლებამოსილი კომპანიის სახელით აღძრავს სარჩელს (დერივატული 
სარჩელი), რასაც მოცემულ შემთხვევაში ადგილი არ აქვს, რადგან საქმე ეხება კომპანიასა და მესამე პირებს შორის დავას".                                     
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corporation itself to proceed to redress the wrongs done to it and thus mediately to safeguard the interests 
of its stockholders. If it will not do so, or if the wrongdoers themselves are still in control of the corporation so 
that a suit on behalf of the corporation would be in fact a suit conducted by themselves against themselves, 
then the stockholders are permitted to proceed. But when they do so, they do so on behalf of the corporation 
whose cause of action they assert. Their right is strictly a derivative one, and the relief obtained belongs to 
the corporation and not to themselves”35

ამდენად, მიგვაჩნია, რომ აქციონერთა მსგავსად, კრედიტორთა დერივაციული სასარჩელო 
უფლების გამართლება შეიძლება იყოს არა მარტო კრედიტორის, როგორც გადახდისუუნარო 
საწარმოს საბოლოო მოსარგებლის ფიგურა, არამედ გონივრულად შეთანხმებული 
სახელშეკრულებო ან კანონისმიერი დამცავი საშუალებების არაეფექტურობა.

ნაწილი IV. სასამართლოს გადაწყვეტილების 
შეფასება კრედიტორების წინაშე ხელმძღვანელთა 
პასუხისმგებლობის ნაწილში

	სასამართლოს მსჯელობა მ.შ.კის მე9 მუხლის მე6 პუნქტიდან კრედიტორის პირდაპირი 
მოთხოვნის დასაბუთების თაობაზე არადამაჯერებელია. გადახდისუუნარო შპსის ფორმის 
საწარმოს კრედიტორებისთვის პირდაპირი მოთხოვნის მინიჭების საფუძველი კანონის 
მე9 მუხლის მე6 პუნქტის ტექსტიდან არ გამომდინარეობს. შესაბამისად, მუხლის შინაარსი 
როგორც წანამძღვარი არ გამოდგება სასამართლოს მიერ გამოტანილი დასკვნებისთვის. 

სასამართლოს მიერ ჩამოყალიბებული წესით, საწარმო ვალდებულია, მოითხოვოს ზიანის 
ანაზღაურება დირექტორისაგან, თუკი დადგენილია, რომ: 

	საწარმოს გააჩნია საგადასახადო ვალდებულება; 

	საწარმოს არ შესწევს ამ ვალდებულების გადახდის უნარი; 

	სახეზეა ისეთი ვითარება, როცა ანაზღაურება აუცილებელია კრედიტორის 
დასაკმაყოფილებლად.

მიგვაჩნია, რომ ასეთი დასკვნის საშუალებას კანონის ტექსტი არ გვაძლევს. იგი გარკვევით ამბობს, 
რომ საზოგადოების უარი „ბათილია“ გარკვეულ გარემოებებში: უარის თქმა ვალდებულებაზე 
(ე.ი. ვალის პატიება) ან კომპრომისი (მორიგება) ბათილია, ე.ი. გარიგება (ნების გამოვლენა) 
არ იწვევს სამართლებრივ შედეგს  საზოგადოების წინაშე დირექტორის ვალდებულების 
შეწყვეტას ან შემცირებას. ეს დებულება, თავისთავად, არ ნიშნავს საწარმოს ვალდებულებას, 
განახორციელოს დირექტორის ვალდებულებიდან გამომდინარე მოთხოვნა. 

„საზოგადოება ვალდებულია მოითხოვოს“, წესის დადგენის შემდეგ, სასამართლო განაგრძობს: 
თუკი მოთხოვნა დირექტორის მიმართ კომპანიას არ დაუყენებია, „მეწარმეთა კანონის“ მე9 
მუხლის მე6 პუნქტის შესაბამისად, კრედიტორი უფლებამოსილია, მოსთხოვოს საზოგადოებას, 

35 "თუკი საწარმოსა და მისი ქონების მაკონტროლებლები ბოროტად გამოიყენებენ ძალაუფლებას და უმართებულო ზიანს 
გამოიწვევენ, ამით ზიანი ქონების მესაკუთრეს  კორპორაციას  ადგება. ამდენად, მოვალეობის დარღვევის გამო სასარჩელო 
მოთხოვნა არსებობს კორპორაციის სასარგებლოდ. თუმცა აქციონერებს, როგორც კორპორაციის ქონების საბოლოო 
ეკონომიკურ ბენეფიციალურ მესაკუთრეებს, გააჩნიათ საკუთარი ინტერესი კორპორაციის ქონებაში. სამართლიანობა მოითხოვს, 
რომ ეს ინტერესი დაცულ იქნეს. თავად კორპორაციის ვალია, იმოქმედოს ვალდებულების დარღვევით მიღებული ზიანის 
გამოსასწორებლად და ამით არაპირდაპირ დაიცვას აქციონერთა ინტერესიც. თუკი კორპორაცია არაფერს მოიმოქმედებს ან, 
თუკი არამართლზომიერი ქმედების ჩამდენნი კვლავ აკონტროლებენ კორპორაციას, სარჩელი კორპორაციის სასარგებლოდ, 
არსებითად, მათ მიერ საკუთარი თავის წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელი იქნება. ამ შემთხვევაში აქციონერებს უფლება აქვთ, 
თავად იმოქმდონ. თუმცა იმოქმედონ კორპორაციის სასარგებლოდ და განახორციელონ მისი მოთხოვნა. აქციონერთა უფლება 
მკაცრად დერივატიულია, მიღებული სარგებელიც კორპორაციას ეკუთვნის და არა პირადად მათ".
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დააყენოს დირექტორის მიმართ ანაზღაურების მოთხოვნა. სასამართლო მე9 მუხლის მე6 
პუნქტის განმარტებას აყალიბებს:

“მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აშკარაა, რომ საწარმოსათვის მისი დირექტორის მიმართ 
პასუხისმგებლობის დაყენების მოთხოვნას არავითარი შედეგი არ ექნება, შესაძლებელია, 
კრედიტორმა უშუალოდ მოითხოვოს მის მიმართ საზოგადოების ვალდებულების ანაზღაურება 
საზოგადოების დირექტორისაგან. ... აღნიშნული გამომდინარეობს მ.შ.კის მე9 მუხლის მე6 
პუნქტიდან, რომელიც საწარმოს უარს დირექტორისაგან რეგრესული ანაზღაურების მოთხოვნაზე 
ბათილად მიიჩნევს, თუ ასეთი ანაზღაურება საზოგადოების კრედიტორთა დასაკმაყოფილებლად 
აუცილებელია. ამიტომ ასეთი აუცილებლობის არსებობის პირობებში, სახელმწიფოს, როგორც 
კრედიტორს უფლება უნდა მიენიჭოს, უშუალოდ მოითხოვოს ანაზღაურება დირექტორისგან”.

სასამართლო ანიჭებს პირდაპირ მოთხოვნას კრედიტორს, გამომდინარე დირექტორის მიერ 
ზრუნვის შიდა (ფიდუციური) მოვალეობის დარღვევისგან. სასამართლოს მიხედვით, კრედიტორი 
უფლებამოსილია, გადახდისუუნარო საწარმოს პირობებში, მოსთხოვოს დირექტორს მისთვის 
გადახდა იმ თანხისა, რომელიც მას საწარმოსთვის უნდა გადაეხადა, ზრუნვის ვალდებულების 
დარღვევიდან წარმოშობილი ზიანის კომპენსაციის მიზნით.

შედარებისთვის, მსგავსი „დევნის“ მოთხოვნის წარმოშობისთვის, სააქციო საზოგადოების 
შემთხვევაში, კანონმდებელი საგანგებოდ განსაზღვრავს კრედიტორთა მოთხოვნის უფლებას. 
კერძოდ, მეწარმეთა შესახებ კანონი 54ე მუხლის მე6 პუნქტში ამბობს, რომ „ეს [დირექტორების 
მიმართ ზიანის ანაზღაურების] მოთხოვნა შეიძლება გამოიყენონ საზოგადოების კრედიტორებმა, 
თუ საზოგადოებისაგან არ მიუღიათ თავიანთი მოთხოვნების კომპენსაცია.“ ორი მუხლის 
შედარებისას ცხადი ხდება, რომ ერთ სსის შემთხვევაში კრედიტორს დირექტორის მიმართ 
უფრო მეტი უფლება აქვს, ვიდრე ზოგადი ნაწილის მუხლით (მ.შ.კ. 9.6). 

ამავე დროს, სასამართლო არც ანალოგიის შესაძლებლობას აანალიზებს. იგი თავად მე9 
მუხლის მე6 პუნქტში „კითხულობს“ ამ მოთხოვნას. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ 
სასამართლოსთვის, შპსის კრედიტორს პირდაპირი მოთხოვნა აქვს დირექტორის მიმართ (ე.ი. 
დამოუკიდებელია და შეუძლია საკუთარ თავზე შესრულება მოითხოვოს). სსის შემთხვევაში კი, 
კანონი მხოლოდ საზოგადოების უფლების გამოყენებას უშვებს. შესაბამისად, მისი არსებობა 
დამოკიდებულია საწარმოს მოთხოვნის სამართლებრივ ბედზე. ასევე სადავოა, რამდენად 
შეუძლია კრედიტორს თავზე შესრულების მოთხოვნა.

უნდა ვაღიაროთ, რომ კრედიტორის „დევნის“ უფლება სსის ორგანოთა წევრების მიმართ ე.წ. 
სამართლებრივი ტრანსპლანტატია გერმანულია სააქციო სამართლიდან. ასევე გერმანულ 
საკორპორაციო სამართალს უნდა მივაწეროთ ის, რომ შპსის შემთხვევაში (ე.ი. მე9 მუხლის მე6 
პუნქტში) ასეთი უფლება არ არის გათვალისწინებული. 

ეს გარემოება არ გამორიცხავს, რომ სამართლებრივ ტრანსპლანტატს განსხვავებული 
ბედი ერგოს ქართულ სამართალში. თუმცა ამ თემაზე სასამართლოს მსჯელობა არ არის 
დამაჯერებელი. იგი არ უთითებს სსის შემთხვევაში კრედიტორის მიერ საზოგადოების 
მოთხოვნის გამოყენების უფლებას და არ მსჯელობს კრედიტორის სარჩელის ბუნებაზე (არის იგი 
დერივაციული თუ პირდაპირი, დამოუკიდებელი თუ აქცესორული? რა შედეგი აქვს დირექტორის 
მიერ საწარმოსთვის ზიანის ანაზღაურებას?). 

უნდა ითქვას, რომ საქართველოში შპსსა და სსში კაპიტალის დაცვა იდენტურია  
განსხვავება რაც არსებობს გერმანიაშია (იხ. ზემოთ) არ არის საქართველოში. ამავე დროს, 
კრედიტორების სამართლებრივი მგომარეობა მე9 მუხლის მე6 პუნქტისა და 56ე მუხლის 
მე4 პუნქტის ტექსტის მიხედვით, დაახლოებით იგივეა, რაც GmbHG 43 და AktG 93 მუხლებში. 
გარდა ამისა, გერმანიისგან განსხვავებით, საქართველოში ისტორიული კანონმდებლის 
ერთმნიშვნელოვანი პოზიციაც (მაგ., შპსში კრედიტორის „დევნის“ უფლების საწინააღმდეგოდ) 
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არ არის გამოკვეთილი. ეს არგუმენტები თითქოს ანალოგიის გამოყენების შესაძლებლობაზე 
უნდა მეტყველებდეს. 

თუმცა როგორც დელავერის ასევე გერმანიის საკორპორაციო სამართლის განხილვამ გვაჩვენა, 
რომ არ არის აუცილებელი, საწარმოთა სხვადასხვა სამართლებრივ ფორმებში მონათესავე 
პრობლემებს კანონმდებელი და სასამართლო ერთგვარად პასუხობდეს. 54ე მუხლის მე6 
პუნქტის ანალოგიის გამოყენებისთვის აუცილებელია ე.წ. „არაგეგმიური საკანონმდებლო 
ხარვეზის“ არსებობა, ე.ი. იმის მაღალი ალბათობა, რომ კანონმდებელს უნებლიედ გამორჩა 
პრობლემა. ამ მხრივ ნიშანდობლივია, რომ „დევნის“ უფლებით მხოლოდ სსის კრედიტორები 
სარგებლობენ. კერძოდ, 54ე მუხლის მე6 პუნქტის გარდა, მსგავს უფლებას ითვალისწინებს 
მ.შ.კის 57ე მუხლის მე2 პუნქტიც დივიდენდის განაწილების წესის დარღვევის შემთხვევაში. 
როგორც აღვნიშნეთ, სსის და შპსის კრედიტორთა უფლებები სხვა მხრივაც არ არის იდენტური: 
სსგან განსხვავებით, 9.6 პრინციპში უშვებს საზოგადოების უფლებას, უარი თქვას ანაზღაურების 
მოთხოვნაზე, თუკი ამით კრედიტორებს საფრთხე არ ექმნებათ. 

სსის კრედიტორთა დაცვის სისტემის „ავტონომიურობას“, ასევე ხაზს უსვამს სამოქალაქო 
კოდექსის 37ე მუხლი. იგი მ.შ.კის მე9 მუხლის მე6 პუნქტის ანალოგიურია. ამდენად, 
შეიძლება ითქვას, რომ შპსში მოქმედებს ხელმძღვანელთა მიერ ვალდებულების დარღვევის 
შემთხვევისთვის კრედიტორთა მდგომარეობის მომწესრიგებელი ზოგადი ნორმები. სსში 
კრედიტორთა დაცვა კი შედარებით გაძლიერებულია: მოთხოვნაზე უარის უპირობო ბათილობა, 
კრედიტორის „დევნის“ უფლება.

ამდენად, საეჭვოა, სსსა და შპსის კრედიტორთა უფლებებში არსებული არაერთი განსხვავება, 
ანალოგიის შესაძლებლობას ტოვებდეს, მიუხედავად იმისა, რომ პრევენციული კაპიტალის 
დაცვა შპსსა და სსში ქართული კანონმდებლობით არსებითად ერთგვარია. 

პირდაპირი მოთხოვნის მინიჭება, ძირითადად, გულისხმობს იმას, რომ მოთხოვნის ადრესატმა 
დაარღვია მოვალეობა მოთხოვნის მფლობელის მიმართ. გერმანულ სამართალში 
აღიარებულია, რომ კრედიტორის მიერ საზოგადოების კუთვნილი, ზიანის ანაზღაურების 
მოთხოვნის გამოყენება არ ცვლის დირექტორის ფიდუციური ვალდებულების ფოკუსს, არამედ 
ამოკლებს გზას საზოგადოების მიმართ კრედიტორის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. 
გერმანულ სამართალში კრედიტორის უფლებას, საკუთარ თავზე მოითხოვოს დირექტორისგან 
შესრულება ტექნიკური გაადვილების ფუნქცია აქვს და კანონმდებლის ცნობიერ გადაწყვეტილებას 
წარმოადგენს. იგი არ ცვლის ფიდუციური მოვალეობის დოგმატურ საფუძვლებს, ე.ი. გერმანული 
სამართალი ამით არ ამბობს, რომ დირექტორი კრედიტორების, როგორც კონკრეტულ 
ინტერესთა ჯგუფის მინდობილი პირი  ფიდუციარია. 

აქციონერის სარჩელიც, ფიდუციური მოთხოვნების დარღვევიდან გამომდინარე, საზოგადოების 
მოთხოვნიდან წარმომდგარი ანუ დერივაციულია. შესაბამისად, მტკიცება იმისა, რომ 
კრედიტორს პირდაპირი სარჩელის უფლება აქვს, როცა ამის უფლება არ აქვს აქციონერს, მეტ 
დასაბუთებას მოითხოვს. 

	თუკი დირექტორებმა გადასახადების არგადახდით დაარღვიეს ზრუნვის მოვალეობა, 
ლოგიკურია, რომ ამ ქმედების ზიანად  რომელიც მიადგა საზოგადოებას  მივიჩნიოთ არა 
გადასახადის ძირთადი თანხა, არამედ მხოლოდ საურავი, რომელიც ამ დარღვევის გამო 
დაერიცხა საწარმოს. 

აღსანიშნავია, რომ სასამართლო მ.შ.კის მე9 მუხლის მე6 პუნქტს უდებს საფუძვლად, როგორც 
ძირითადი საგადასახადო ვალდებულების, ისე მასზე დარიცხული საურავის ანაზღაურებას 
(იხ. ზემოთ). ამ კონტექსტში საეჭვოა, თუკი ვივარაუდებთ, რომ ძირითადი საგადასახადო 
ვალდებულება საწარმოს დარღვევის გარეშეც უნდა გადაეხადა, რამდენად ჯდება იგი ზრუნვის 
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ვალდებულების დარღვევით მიყენებული ზარალის ცნებაში. როგორც ვახსენეთ ორივე 
კომპონენტს (ძირითად თანხას და საურავს) სასამართლო ერთსა და იმავე სამართლებრივ 
საფუძველზე ამყარებს. ვფიქრობთ, მ.შ.კის 9.6 მუხლის გამოყენების შემთხვევაში, აუცილებელია 
ძირთადი და საჯარიმო მოთხოვნების სამართლებრივი საფუძვლების გამიჯვნა, სწორედ 
„საზოგადოების ზიანის“ ცნებიდან გამომდინარე.

დასკვნა

ანალიზი, მათ შორის შედარებითსამართლებრივი არგუმენტები, ცხადყოფს რომ, შპსის 
კრედიტორისთვის დირექტორის მიმართ ფიდუციური მოვალეობის დარღვევიდან წარმომდგარი 
პირდაპირი მოთხოვნის უფლების მინიჭება არ შეესაბამება კანონის ტექსტუალურ განმარტებას და 
არც კანონის მიზნებიდან გამომდინარეობს. დელავერის სასამართლო მიჯნავს კორპორაციისა 
და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების (LLC) კრედიტორების უფლებებს და უარს 
აცხადებს ამ უკანასკნელთათვის დერივაციული სარჩელის უფლებაზე, როცა კორპორაციის 
კრედიტორებს გადახდისუუნარო კომპანიის დირექტორების წინააღმდეგ დერივაციული 
მოსარჩელის სტატუსს ანიჭებს. მ.შ.კის განვითარების ისტორიიდან და გერმანულ სამართალთან 
მისი ფესვების სიახლოვის გათვალისწინებით, საგულისხმოა, რომ შპსსა და სსს შორის 
კრედიტორთა უფლებების კუთხით სხვაობას გერმანული სამართალიც აღიარებს. ბუნებრივია, 
სიახლოვის მიუხედავად, არ არის აუცილებელი ქართული კანონმდებლობის გერმანულის 
მსგავსი განმარტება, მიუხედავად ტექსტუალური მსგავსებისა. თუმცა, ცხადია, რომ სსისა და შპს
ის კრედიტორთა უფლებებს შორის სხვაობა სრულიად ლეგიტიმური სამართლებრივი მიდგომის 
(პოლიტიკის) ნაწილი შეიძლება იყოს.
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წინასახელშეკრულებო 
ურთიერთობა, წინარე 
ხელშეკრულება, ბე
(შედარებითსამართლებრივი ანალიზი)

1. შესავალი

 წინამდებარე ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს წინასახელშეკრულებო ურთიერთობის, წინარე 
ხელშეკრულებისა და ბეს ერთმანეთისაგან გამიჯვნა. ურთიერთშედარების მიზნებისათვის 
აღნიშნული სამი ინსტიტუტის შერჩევა მოხდა იმის გამო, რომ პრაქტიკაში ხშირია მათი 
ერთმანეთში აღრევის შემთხვევები, რაც შედეგობრივად არასწორი პრაქტიკის დამკვიდრებას 
უწყობს ხელს, მაშინ, როდესაც აღნიშნული ინსტიტუტების გამოყენება ყოველდღიურ 
სამართლებრივ ურთიერთობებში ხშირია, შესაბამისად, მათ ურთიერთგამიჯვნას უაღრესად 
დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს. გარდა ამისა, ნიშანდობლივია, აღინიშნოს, რომ 
წინასახელშეკრულებო ურთიერთობიდან გამომდინარე დავები სასამართლო პრაქტიკაში 
ძალიან იშვიათია. აღნიშნული გარემოების საფუძველია მოქალაქეთა არაინფორმირებულობა 
წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში მათი უფლებებისადმი განსაკუთრებული გულისხმიერი 
მოპყრობის ვალდებულების თაობაზე. შესაბამისად, ნაშრომში გადმოცემული დებულებები 
მოქალაქეთა ინფორმირებულობის ფუნქციასაც ატარებს.

2. წინასახელშეკრულებო ურთიერთობა

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 316ე მუხლის მე2 ნაწილის შესაბამისად, თავისი 
შინაარსისა და ხასიათის გათვალისწინებით, ვალდებულება შეიძლება ყოველ მხარეს 
აკისრებდეს მეორე მხარის უფლებებისა და ქონებისადმი განსაკუთრებულ გულისხმიერებას. 
ამავე კოდექსის 317ე მუხლის მე2 ნაწილის მიხედვით, 316ე მუხლით გათვალისწინებული 
მოვალეობებით ვალდებულება შეიძლება ხელშეკრულების მომზადების საფუძველზეც 
წარმოიშვას. 317ე მუხლის მე3 ნაწილის თანახმად კი, მოლაპარაკების მონაწილეს 
შეუძლია, მეორე მონაწილეს მოსთხოვოს იმ ხარჯების ანაზღაურება, რომლებიც მან გასწია 
ხელშეკრულების დასადებად, მაგრამ ეს ხელშეკრულება მეორე მონაწილის ბრალეული 
მოქმედების შედეგად არ დადებულა. ამდენად, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი იცნობს 
წინასახელშეკრულებო ურთიერთობას, რა დროსაც ურთიერთობის მონაწილეებს ერთმანეთის 
უფლებებისა და ქონებისადმი განსაკუთრებული გულისხმიერების მოვალეობა ეკისრებათ. 
აღნიშნული ვალდებულების დარღვევა კი მოთხოვნის უფლებას წარმოშობს. ვინაიდან 
წინასახელშეკრულებო ურთიერთობისას სახეზე არ არის ხელშეკრულება, ამიტომ მხარეებს 
ერთმანეთის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულების (ვალდებულების 
შესრულების) მოთხოვნის უფლება არ აქვთ. მათ მოლაპარაკების ეტაპზე გაწეული ხარჯების 
ანაზღაურების მოთხოვნა შეუძლიათ. იმისათვის, რომ მოლაპარაკების მონაწილეს დანახარჯის 
ანაზღაურების უფლება წარმოეშვას, აუცილებელია, რომ ხარჯის გაწევა ხელშეკრულების 
დადების მიზნით იყოს განპირობებული და ხელშეკრულების არდადება მოლაპარაკების 

ქეთევან მესხიშვილი
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მეორე მხარის ბრალეული მოქმედებით იყოს გამოწვეული. თუმცა, წინასახელშეკრულებო 
ურთიერთობა მხოლოდ ხელშეკრულების დადების მიზნით გაწეული ხარჯების ანაზღაურების 
უფლებას არ წარმოშობს. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 317ე მუხლის მე2 
ნაწილისა და ამავე კოდექსის 316ე მუხლის მე2 ნაწილის კონტექსტში წინასახელშეკრულებო 
ურთიერთობისას მხარეებს ერთმანეთის უფლებებისა და ქონებისადმი განსაკუთრებული 
გულისხმიერების მოვალეობა ეკისრებათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ აღნიშნული ვალდებულების 
დარღვევა ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებას წარმოშობს. მითითებული დანაწესი 
ემსახურება პრინციპს culpa in contrahendo (ბრალი წინასახელშეკრულებო ურთიერთობისას). 
შესაბამისად, როდესაც საუბარია ვალდებულების წარმოშობის საფუძვლებზე, culpa in contrahendo 
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 317ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, კანონით 
გათვალისწინებული ის „სხვა საფუძველია“, საიდანაც ვალდებულება წარმოიშობა. 

ხელშეკრულების მომზადების წინასახელშეკრულებო კანონისმიერი ვალდებულებითი 
ურთიერთობის წინაპირობა ხელშეკრულების მსგავსი, ნდობაზე დამყარებული ურთიერთობის 
არსებობაა. იგი წარმოიშობა იმისგან დამოუკიდებლად, ხელშეკრულება სამომავლოდ 
დაიდება თუ არა1. წინასახელშეკრულებო ვალდებულების დარღვევა ზიანის ანაზღაურების და 
არა ვალდებულების შესრულების მოთხოვნის უფლებას წარმოშობს. წინასახელშეკრულებო 
ურთიერთობისას მეორე მხარის უფლებებისა და ქონებისადმი განსაკუთრებული 
გულისხმიერების ვალდებულება შეიძლება ხელშეკრულების დადებაზე მოლაპარაკებისას 
წარმოიშვას. ხელშეკრულების დასადებად მოლაპარაკების ფარგლებში ნებისმიერი ქმედება 
ურთიერთნდობაზეა დაფუძნებული, შესაბამისად, ერთმანეთის უფლებებისადმი პატივისცემის 
მოვალეობა სამართალურთიერთობის აღნიშნულ ეტაპზეც დაცულია. აღნიშნული კანონისმიერი 
ვალდებულებითი ურთიერთობა წარმოიშობა მოლაპარაკების დაწყებით და მთავრდება 
მოლაპარაკების დასრულებით. ხელშეკრულების გაფორმებაზე მოლაპარაკების შეწყვეტა 
მხოლოდ მაშინ წარმოშობს წინასახელშეკრულებო ვალდებულების დარღვევას, როდესაც 
მოლაპარაკებების შემწყვეტი პარტნიორს ხელშეკრულების დადებისადმი დასაბუთებულ 
მოლოდინს (ნდობას) გაუჩენს. წინასახელშეკრულებო კანონისმიერი ვალდებულება ასევე 
ხელშეკრულების მომზადებითაც წარმოიშობა, რა დროსაც ერთ მხარეს მეორე მხარის 
უფლებებზე, სამართლებრივ სიკეთესა და ინტერესებზე ზემოქმედების შესაძლებლობა უჩნდება, 
მაგალითად, პირი მაღაზიაში შედის სავაჭროდ (და არა მხოლოდ ჭექაქუხილისაგან თავის 
შესაფარებლად), ცუდად დაგებული ლინოლეუმის გამო ეცემა და ფეხს იზიანებს2. აქვე ისიც 
აღსანიშნავია, რომ ნებისმიერი სოციალური კონტაქტი წინასახელშეკრულებო კანონისმიერ 
ვალდებულებას არ წარმოშობს, თუმცა, საქმიანი კონტაქტი, რომელიც ჯერ არც ხელშეკრულების 
მომზადებაა და არც ხელშეკრულების მომზადების ფარგლებში განხორციელებული ქმედება, 
მაგრამ სამომავლოდ ხელშეკრულების დადებას ისახავს მიზნად, ასევე წინასახელშეკრულებო 
ურთიერთობად მიიჩნევა. მაგალითისათვის, მაღაზიაში შესვლა დასათვალიერებლად, რა 
დროსაც ხელშეკრულების დადების ეკონომიკური მიზანი იმ დროისათვის არ არსებობს, თუმცა, 
მხარეს შესაძლებელია, იმავდროულად ან სამომავლოდ, რაიმის ყიდვის სურვილი წარმოეშვას. 

წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში მესამე პირის ჩართულობა ურთიერთობის მონაწილის 
(ვინც მესამე პირი ჩართო) პასუხისმგებლობას იწვევს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი 
ვერ დაადასტურებს, რომ მან მესამე პირის შერჩევისას განსაკუთრებული გულისხმიერება 
გამოიჩინა. განსხვავებით სახელშეკრულებო ურთიერთობისაგან, რა დროსაც მესამე პირის 
დახმარება ვალდებულების შესრულებისას ხელშეკრულების მხარის პასუხისმგებლობას იწვევს, 
მიუხედავად იმისა, მან მისი შერჩევისას განსაკუთრებული გულისხმიერება გამოიჩინა თუ არა3. 
ამ მიმართებით საგულისხმოა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 396ე მუხლი, რომლის 

1 ი.კროპჰოლერი, გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის სასწავლო კომენტარი, თბილისი, 2014, &311, ველი 1.

2 ი.კროპჰოლერი, გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის სასწავლო კომენტარი, თბილისი, 2014, &311, ველი 2.

3 Brox/Walker, Algemeines Schuldrecht, Verlag C.H. Beck, München, 2010, S.66, Rn.3.



32

ქ
ა

რ
თ

უ
ლ

ი
 ბ

ი
ზ

ნ
ე
ს

ი
ს

 ს
ა
მ

ა
რ

თ
ლ

ი
ს

 მ
ი
მ

ო
ხ

ი
ლ

ვ
ა

მიხედვითაც, მოვალემ თავისი კანონიერი წარმომადგენლის და იმ პირთა მოქმედებისათვის, 
რომელთაც იგი იყენებს საკუთარ ვალდებულებათა შესასრულებლად, ისეთივე მოცულობით 
უნდა აგოს პასუხი, როგორც საკუთარი ბრალეული მოქმედების დროს. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, წინასახელშეკრულებო ურთიერთობის დროს მოთხოვნა არა 
ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულების შესრულებაა, არამედ ზიანის ანაზღაურება. 
ზიანის ანაზღაურების წინაპირობაა ის, რომ ვალდებული პირი უფლებამოსილი პირის წინაშე 
წინასახელშეკრულებო ურთიერთობის სტადიაზე გულისხმიერების ვალდებულებას არღვევს. 
culpa in contrahendo  ს შემთხვევაში ხელშეკრულების მხარეები არიან ისინი, რომლებიც 
განსაზღვრული ხელშეკრულების დადებას ისახავენ მიზნად. ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის 
საფუძველი სამოქალაქო კოდექსის 394ე მუხლია, რომლის მიხედვითაც, მოვალის მიერ 
ვალდებულების დარღვევისას კრედიტორს შეუძლია, მოითხოვოს ამით გამოწვეული ზიანის 
ანაზღაურება. ეს წესი არ მოქმედებს მაშინ, როცა მოვალეს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა 
ვალდებულების დარღვევისათვის. თანაბრალეულობის შემთხვევაში სამოქალაქო კოდექსის 
415ე მუხლი გამოიყენება, რომლის შესაბამისადაც, თუ ზიანის წარმოშობას ხელი შეუწყო 
დაზარალებულის მოქმედებამაც, მაშინ ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება და ამ ანაზღაურების 
მოცულობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ უფრო მეტად რომელი მხარის ბრალით არის ზიანი 
გამოწვეული. რაც შეეხება ხანდაზმულობას, წინასახელშეკრულებო ურთიერთობიდან 
გამომდინარე მოთხოვნებისათვის იმ ხელშეკრულების ხანდაზმულობის ვადები უნდა იქნეს 
გამოყენებული, რომლის დადებაც გამიზნული იყო4.

წინასახელშეკრულებო ურთიერთობების დროს ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა მოიცავს 
ხელყოფას და კანონიერ ნდობასთან დაკავშირებულ ინტერესს. სამართლებრივი სიკეთის 
ხელყოფის შემთხვევაში უნდა ანაზღაურდეს შენარჩუნების ინტერესი, მაგალითად, 
ავტომობილის საცდელი ტარების დროს დაზიანების შემთხვევაში უნდა ანაზღაურდეს 
ავტომობილის სარემონტო სამუშაოების ხარჯები5. პირის ბრალეულობის გამო ხელშეკრულების 
დაუდებლობისას მოტყუებულ პირს უნდა აუნაზღაურდეს ხელშეკრულების დადების ნდობით და 
მოლოდინით გაწეული ხარჯები. მაგალითად, საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ საჯარო 
აუქციონის ჩატარება წინასახელშეკრულებო ურთიერთობად მიიჩნია, შესაბამისად, განმარტა, 
რომ აუქციონის გამარჯვებული ხელშეკრულების დადებას ვერ მოითხოვდა, თუმცა, მას 
წინასახელშეკრულებო ურთიერთობიდან გამომდინარე, გაწეული დანახარჯების ანაზღაურების 
მოთხოვნის უფლება ჰქონდა6. რიგ შემთხვევაში დაიშვება შესრულების ინტერესის მოთხოვნა 
გამონაკლისის სახით, რა დროსაც მხარე შესრულების ნაცვლად ზიანის ანაზღაურებას ითხოვს, 
მაგალითად, თუ მიწის ნაკვეთის ნასყიდობის ხელშეკრულება გამყიდველის ბრალით, ფორმის 
დაუცველობის გამო ბათილია, მაშინ მყიდველს შეუძლია ის ხარჯები მოითხოვოს, რომლის 
გაწევაც მას მსგავსი მიწის ნაკვეთის შეძენისას დამატებით მოუწევს. მაგრამ იგი ვერ მოითხოვს 
ხელშეკრულების გაფორმებას და მიწის ნაკვეთის საკუთრებაში გადაცემას7. დასაშვებია ასევე იმ 
ხარჯების ანაზღაურება, რაც, მართალია, ხელშეკრულების მომზადების მიზანს არ ემსახურება, 
თუმცა, ხელშეკრულების მომზადების ეტაპზე ნდობისა და კეთილსინდისიერების სტანდარტს 
არღვევს, მაგალითად, პირს ჰგონია, რომ მას მეზობელი, მოლაპარაკების შესაბამისად, მიწას 
მიჰყიდის, შესაბამისად, მეზობლისავე ნებართვით, ანგრევს ძველ ღობეს ახლის აშენების 
მიზნით, მეზობელი კი ხელშეკრულების დადებას გადაიფიქრებს, ასეთ შემთხვევაში, პოტენციურ 
მყიდველს აქვს ღობის დემონტაჟისა და ახლის აშენების ხარჯების ანაზღაურების უფლება8.

4 ი.კროპჰოლერი, გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის სასწავლო კომენტარი, თბილისი, 2014, &311, ველი 5.

5 ი.კროპჰოლერი, გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის სასწავლო კომენტარი, თბილისი, 2014, &311, ველი 6.

6 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2016 წლის 9 მარტის განჩინება, საქმეზე №ას8988482015. 

7 BGH NJW 1965, 812.

8 თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2014 წლის 19 ივნისის განჩინება, საქმე №2ბ/94214. 
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ქართული კანონმდებლობა (საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი) არ ითვალისწინებს 
წინასახელშეკრულებო ურთიერთობაში მესამე პირის სასარგებლოდ პასუხისმგებლობას, თუმცა, 
სასამართლო პრაქტიკის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, ამ მიმართებით საგულისხმოა 
გერმანიის კანონმდებლობა (BGB&311.3) და გერმანიის ფედერალური სასამართლოს (BGH) 
განმარტებები, რომლის მიხედვითაც, წინასახელშეკრულებო ურთიერთობიდან გამომდინარე, 
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობა შესაძლებელია, ასევე მესამე პირების 
სასარგებლოდ წარმოიშვას, მაგალითად, სუპერმარკეტში საყიდლებზე დედასთან ერთად წასულ 
ბავშვს ფეხი უცურდება სალათის ფურცელზე და დაცემის შედეგად ზიანდება მანამ, სანამ დედა 
რაიმე ნივთს შეიძენს9. ამ შემთხვევაში ბავშვი, როგორც მესამე პირი, წინასახელშეკრულებო 
კანონისმიერ ურთიერთობებში ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებას იძენს. გერმანიის 
კანონმდებლობა და სასამართლო პრაქტიკა უშვებს ასევე მესამე პირის პასუხისმგებლობას 
წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში. ამ შემთხვევაში საუბარია იმ მესამე პირზე, რომელიც 
თავის ავტორიტეტით მოლაპარაკების პროცესზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს. თუმცა, 
აქვე მნიშვნელოვანია, რომ მესამე პირი უნდა მოქმედებდეს საკუთარ ინტერესებში და ცხადი 
უნდა იყოს, რომ იგი გამიზნული ხელშეკრულების დადებაზე გარანტიას იღებს10. ასეთად არ 
ჩაითვლება შემთხვევა, როდესაც ვინმე საკუთარ კომპეტენციაზე მიუთითებს ან, უბრალოდ, 
მოლაპარაკებების პროცესში მოდერატორის ფუნქციას ასრულებს11. 

ქართული სასამართლო პრაქტიკის მიხედვით, იმ შემთხვევაში, თუ დადებულია ფორმადაუცველი 
გარიგება, გარიგების მხარეს უფლება არ აქვს მოითხოვოს გარიგების დადება, ასეთ შემთხვევაში, 
მხარეს, რომლის ბრალეული მოქმედებითაც გარიგება არ დაიდო, უნდა დაეკისროს იმ ზიანის 
ანაზღაურება, რომელიც მეორე მხარეს მიადგა. სასამართლოს განმარტებით: „თუ ერთერთი 
მხარის ბრალეული ქმედების შედეგად არ დაიდო ხელშეკრულება, მაშინ დაინტერესებულ 
პირს იმ ხარჯების ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება აქვს, რომელიც მან ხელშეკრულების 
დასადებად გასწია (სამოქალაქო კოდექსის 317ე მუხლის მე2 და მე3 ნაწილები). აღნიშნული 
ცხადყოფს, რომ ხელშეკრულების მომზადების სტადიაზე წარმოშობილი პასუხისმგებლობა 
შეიძლება გამოიხატოს მხოლოდ ზიანის (გაწეული ხარჯების) ანაზღაურების დავალდებულებაში 
და არა (ნასყიდობის) ხელშეკრულების დადების დაკისრებაში, ვინაიდან ეს წინააღმდეგობაში 
მოვა ისეთ ფუნდამენტალურ პრინციპთან, როგორიცაა ხელშეკრულების თავისუფლების, მათ 
შორის ხელშეკრულების (დადების) თავისუფლების პრინციპი (სამოქალაქო კოდექსის 319ე 
მუხლის პირველი ნაწილი)“12.

3. წინარე ხელშეკრულება

წინარე ხელშეკრულებას საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 327ე მუხლი აწესრიგებს, 
რომლის მე3 ნაწილის მიხედვითაც, ხელშეკრულებით შეიძლება წარმოიშვას მომავალი 
ხელშეკრულების დადების ვალდებულება. ხელშეკრულებისათვის გათვალისწინებული ფორმა 
ვრცელდება ასევე წინარე ხელშეკრულებაზეც.

წინასახელშეკრულებო ურთიერთობა განსხვავდება წინარე ხელშეკრულებისაგან. წინა
რე ხელშეკრულების ფუნქციური დანიშნულება მდგომარეობს იმაში, რომ მხარეები წინა რე 
ხელშეკრულების დადებით ძირითადი ხელშეკრულების დადების ვალდებულებას იღებენ. 
შესაბამისად, წინარე ხელშეკრულება, განსხვავებით წინასახელშეკრულებო ურთიერ თო
ბებისაგან, ძირითადი ხელშეკრულების დადების ვალდებულებას წარმოშობს. როგორც 

9 BGHZ 66,57.

10 BGHZ 74, 103, 108.

11 ი.კროპჰოლერი, გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის სასწავლო კომენტარი, თბილისი, 2014, &311, ველი 8.

12 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2012 წლის 11 ოქტომბრის №ას10399742012 განჩინება.
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წესი, წინარე ხელშეკრულების დადების აუცილებლობა არსებობს მაშინ, როდესაც მხარეებს 
ძირითადი ხელშეკრულების დადების ფაქტობრივი ანდა სამართლებრივი წინააღმდეგობები 
აქვთ და აღნიშნულ დაბრკოლებათა აღმოფხვრას მათი აქტიური ჩართულობითა თუ მათგან 
დამოუკიდებლად, გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ ელიან13. წინარე ხელშეკრულება 
მხარეებს ძირითადი ხელშეკრულების დადების ვალდებულებას აკისრებს, ხოლო იმ შემთხვევა
ში, თუ მხარე ძირითადი ხელშეკრულების დადებაზე უარს განაცხადებს, ხელშეკრულების 
დადების მიზანი სასამართლო გადაწყვეტილებით მიიღწევა. შესაბამისად, ძირითადი 
ხელშეკრულება დადებულად ითვლება ხელშეკრულების დადებულად აღიარების თაობაზე 
სასამართლოს გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლის შემდეგ. იმისათვის, რომ წინარე 
ხელშეკრულების საფუძველზე ძირითადი ხელშეკრულება დაიდოს, აუცილებელია, წინარე 
ხელშეკრულებიდან ძირითადი ხელშეკრულების არსებითი პირობები ირკვეოდეს14. 

წინარე ხელშეკრულება უნდა აკმაყოფილებდეს ძირითადი ხელშეკრულების ფორმას, 
შესაბამისად, ძირითადი ხელშეკრულებისათვის გათვალისწინებული ფორმა ვრცელდება 
ასევე წინარე ხელშეკრულებაზეც. იმ შემთხვევაში, როდესაც ძირითადი ხელშეკრულება ფორ
მასავალდებულო არ არის, წინარე ხელშეკრულების დადებისათვის ფორმის დაცვა აუცი
ლებელი არ არის და წერილობითი ან რთული წერილობითი ფორმით შედგენილი წინარე 
ხელშეკრულება, სადავოობის შემთხვევაში, მტკიცების პროცესს ემსახურება. 

წინარე ხელშეკრულება პრაქტიკაში ხშირად მაშინ გამოიყენება, როდესაც ძირითადი 
ხელშეკრულების დადების დამაბრკოლებელი გარემოება არსებობს. პრაქტიკული თვალ
საზრისით, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება წინარე ხელშეკრულების გამიჯვნას ძირითადი 
ხელშეკრულებისაგან. მაგალითად, როდესაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია სამო
მავლოდ ვალდებულების შესრულება, აღნიშნული არ ნიშნავს იმას, რომ არსებობს სამომავლოდ 
ძირითადი ხელშეკრულების დადების ვალდებულება. ასეთ შემთხვევაში ხდება შესრულების 
გადადება სამომავლოდ, რაც შეიძლება რაიმე მოვლენის დადგომაზე იყოს დამოკიდებული 
(პირობითი გარიგება)15.

საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია გარიგების ნამდვილობისათვის კანონით გათვალისწინებული 
ფორმა არ არის. საჯარო რეესტრში უფლების რეგისტრაციის მეშვეობით ხდება საკუთრების 
უფლების გადასვლა უძრავ ქონებაზე. შესაბამისად, საჯარო რეესტრში უფლების რეგისტრაციას 
უაღრესად დიდი პრაქტიკული დანიშნულება გააჩნია, როდესაც გარიგება უძრავ ქონებაზე 
იდება. ასეთ ვითარებაში წინარე ხელშეკრულება ნამდვილად ითვლება აღნიშნული 
ხელშეკრულების მარტივი წერილობითი სახით გაფორმების შემთხვევაშიც, თუმცა, გარიგების 
(წინარე ხელშეკრულების) რეგისტრაციას მნიშვნელობა აქვს გარიგების მომავალი მესაკუთრის 
კანონიერი ინტერესების დაცვისა და მესამე პირებისათვის. წინარე ხელშეკრულების საჯარო 
რეესტრში რეგისტრაციით მესამე პირი ინფორმირებულია აღნიშნულ ქონებაზე სამომავლო 
გარიგების დადების ვალდებულების თაობაზე, შესაბამისად, მისი შემძენი კეთილსინდისიერად 
ვერ მიიჩნევა და მას წინარე ხელშეკრულების მხარესთან გარიგების დადების ვალდებულება 
წარმოეშობა. 

13 Brox/Walker, Algemeines Schuldrecht, Verlag C.H. Beck, München, 2010, S.62.

14 Brox/Walker, Algemeines Schuldrecht, Verlag C.H. Beck, München, 2010, S.63.

15 Brox/Walker, Algemeines Schuldrecht, Verlag C.H. Beck, München, 2010, S.63.
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4. ბე

ბე წინარე ხელშეკრულება არ არის, ვინაიდან ბეს მიცემით ხელშეკრულების დადების 
ვალდე ბულება კი არ წარმოიშობა, არამედ ხელშეკრულების დადების ფაქტი დასტურდება. 
საგულისხმოა, რომ ბე მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებაა, შესაბამისად, მისი გადაცემით 
არა ხელშეკრულების დადების, არამედ მისი შესრულების უზრუნველყოფა ხდება. ბედ მხოლოდ 
ფულადი თანხა შეიძლება იყოს გამოყენებული. ბეს გადამცემი ვალდებულია ამტკიცოს, რომ 
გადაცემული თანხა ბეა და არა ავანსი. თუ ბეს გადამცემმა ფულადი თანხის დანიშნულება ვერ 
დაადასტურა, სადავოობისას იგულისხმება, რომ გადაცემული თანხა ავანსია. მართალია, ბეს 
გადაცემა არც ფორმასავალდებულო გარიგებაა და, მით უფრო, არც ფორმასავალდებულო 
ქმედება, თუმცა, ნიშანდობლივია აღინიშნოს, რომ, ვინაიდან ბეს გადაცემით გარიგება 
დადებულად ითვლება, ამიტომ ბეს გადაცემა იმ ფორმას უნდა აკმაყოფილებდეს, რომელი 
გარიგებაც ბეს გადაცემით დადებულად ითვლება. სხვა შემთხვევაში გადაცემული თანხა ავანსად 
მიიჩნევა. ბეს, როგორც ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის დაცვითი ფუნქციიდან 
გამომდინარე, თუ ბეს მიმცემი ბრალეულად დაარღვევს მასზე დაკისრებულ ვალდებულებას, ბე 
რჩება მის მიმღებს. ამასთან, ბე ჩაითვლება ზიანის ანაზღაურების ანგარიშში. თუ ვალდებულების 
შეუსრულებლობა გამოწვეულია ბეს მიმღების ბრალეული მოქმედებით, მან ბე უკან უნდა 
დააბრუნოს ორმაგად. ამასთან, ბეს მიმცემს შეუძლია, მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება. 

ამდენად, განხილულ სამართლებრივ ინსტიტუტთა ძირითადი განმასხვავებელი ნიშნები მდგო
მარეობს იმაში, რომ წინასახელშეკრულებო ურთიერთობის ფარგლებში ხელშეკრულე ბის 
არდადების შემთხვევაში, იმ პირის მიმართ ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება წარ
მოიშობა, ვისი ბრალითაც ხელშეკრულება არ დაიდო. წინასახელშეკრულებო ურთი ერთობებში 
ზიანის ანაზღაურების წინაპირობას წარმოადგენს ასევე ნდობისა და კეთილსინდისიერების 
პრინციპისა და ერთმანეთის უფლებების მიმართ გულისხმიერი მოპყრობის მოვალეობის 
დარღვევა. განსხვავებით წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებისაგან, წინარე ხელშეკრულება, 
რომელიც ხელშეკრულებისათვის დადგენილ ფორმას უნდა აკმაყოფილებდეს, ხელშეკრულების 
დადების ვალდებულებას წარმოშობს. ბე წინარე ხელშეკრულება არ არის, ვინაიდან ბეს 
მიცემით ხელშეკრულების დადება დასტურდება. ბე მოთხოვნის უზრუნველყოფის ღონისძიებაა, 
ამიტომ, თუ ბეს გადაცემის შედეგად ვალდებულება არ შესრულდა, იმისდა მიხედვით, თუ ვინ 
დაარღვია ხელშეკრულება, ბე მიმღებს რჩება ან ბეს მიმცემს ორმაგად უბრუნდება, განსხვავებით 
ავანსისაგან, რომელიც შესასრულებელი ვალდებულების (გადასაცემი თანხის) ნაწილია და 
არამც და არამც მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება. შესაბამისად, მის მიმართ ის წესები 
მოქმედებს, რომლებიც ვალდებულების ნაწილობრივი შესრულების მიმართ გამოიყენება.  
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დავით აბესაძე

საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების 
გასაჩივრების უფლების გამორიცხვა 
მხარეთა წინასწარი შეთანხმებით - 
რამდენიმე მოსაზრება UNCITRAL-ის 
მოდელური კანონის1 მაგალითზე

1. შესავალი 

ვინაიდან კომერციული არბიტრაჟი დავათა გადაწყვეტის სახელშეკრულებო მექანიზმს 
წარმოადგენს, ხშირად აქტუალური ხდება იმის განსაზღვრა, თუ რა მოცულობით / რა ზღვრამდე 
შეუძლიათ მხარეებს კერძო ავტონომიით დადგენილი ჩარჩოს ფარგლებში მოაწესრიგონ 
აღნიშნულ სფეროში წარმოქმნილი საპროცესოსამართლებრივი ურთიერთობანი. ამ კუთხით 
საინტერესოა, შევეხოთ იმ წინააღმდეგობას, რომელიც უკავშირდება, ერთი მხრივ, ნაციონალურ 
სასამართლოთა კომპეტენციას, საჩივრის საფუძველზე გააუქმონ ადგილობრივ ფორუმში2 
მიღებული საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებები და, მეორე მხრივ, მხარეთა შემხვედრ უფლებას 
(რამდენადაც აღნიშნულს ითვალისწინებს lex arbitri3), წინასწარი შეთანხმებით შეზღუდონ ან 
გამორიცხონ სასამართლოთა ამგვარი უფლებამოსილება.

სტატიაში წარმოდგენილი თემატიკა, უპირატესად, განხილულია საერთაშორისო კომერციული 
არბიტრაჟის შესახებ UNCITRAL4ის მიერ 1985 წელს შემოთავაზებული მოდელური კანონის 

მაგალითზე, რომელიც დღემდე არაერთი ქვეყნის (მათ შორის, საქართველოს) ეროვნულ 
საარბიტრაჟო კანონმდებლობას დაედო საფუძვლად5. ამ კუთხით, პირველ რიგში, მსჯელობა 
დაეთმობა მოდელური კანონისა და, ასევე, მის თარგზე შემუშავებული ნაციონალური 
სტატუტების/კანონების ცალკეულ ნორმათა ინტერპრეტაციის პრობლემატიკას, რაც 
საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებათა გაუქმების რეგულირებას უკავშირდება. შევეცდებით, პასუხი 
გავცეთ კითხვაზე, თუ როგორ უნდა განიმარტოს აღნიშნული დანაწესები იმ ვითარებაში, 
როდესაც ისინი ხშირად საერთოდ არ შეიცავენ პირდაპირ მითითებას მხარეთა წინასწარი 
შეთანხმებით სასამართლო კონტროლის გამორიცხვის ან შეზღუდვის დასაშვებობის თაობაზე. 
გარდა ამისა, ყურადღება გამახვილდება იმ საკითხზეც, თუ სად გადის მოცემულ შემთხვევაში 
კანონმდებლის მოქმედების თავისუფლების ზღვარი და რამდენად ბოჭავს მას (ასეთი შებოჭვის 
არსებობის დაშვებისას) რომელიმე კონსტიტუციური რანგის პრინციპი ან / და უფლება, თუკი იგი 

1 * LL.M. (Bucerius), ადვოკატი, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სამართლის სამაგისტრო პროგრამის მა გისტრანტი.
  UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (გაერთიანებული ერების საერთაშორისო სავაჭრო სამართლის 

კომისიის მოდელური კანონი საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟის შესახებ); მოდელური კანონის სრული ტექსტი, 2006 
წელს შეტანილი ცვლილებებითა და UNCITRALის განმარტებებით იხ. შემდეგ ლინკზე: http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/
arbitration/mlarb/0786998_Ebook.pdf) (01.12.2017 მდგომარეობით).

2 ე.ი. ქვეყანა/იურისდიქცია, სადაც მდებარეობს საარბიტრაჟო განხილვის ადგილი (ლათ. Forum Arbitri).

3 არბიტრაჟის მომწესრიგებელი ნაციონალური სამართალი (საქართველოში  „არბიტრაჟის შესახებ“ საქართველოს კანონი).

4 United Nations Commission on International Trade Law (გაერთიანებული ერების საერთაშორისო სავაჭრო სამართლის კომისია); 
დაარსებულ იქნა 1966 წლის 17 დეკემბერს გენერალური ასამბლეის 2205 (XXI) რეზოლუციით.

5 მოდელური კანონის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით იხ., ასევე, Gary B. Born, International Arbitration: Law and Practice, გვ. 2425 
(2012).

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-86998_Ebook.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-86998_Ebook.pdf
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კერძოსამართლებრივ დავათა საბოლოო სახით გადაწყვეტას ხელისუფლების მესამე შტოს 
მიღმა ფუნქციონირებად სხვა რომელიმე ორგანოს / სუბიექტს / ტრიბუნალს მიანდობს.

განსახილველ თემასთან მიმართებით, სტატია ასევე ვრცლად შეეხება საარბიტრაჟო სამართლის 
პრაქტიკასა თუ თეორიაში განვითარებულ მოძღვრებას ტრიბუნალის გადაწყვეტილების 
ალტერნატიული კონტროლის თაობაზე, რომელიც ჯერ კიდევ ნიუიორკის კონვენციიდან6 იღებს 
სათავეს და კლასიკური სახით მოდელურ კანონში იქნა ჩამოყალიბებული7. კონკრეტულად, 
აქ ვგულისხმობთ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გაუქმებისა და ცნობააღსრულების 
სამართლებრივი მექანიზმების კომპლექსურ ურთიერთკავშირს, რაც, კანონმდებლის 
პოლიტიკური გემოვნების გათვალისწინებით, შეიძლება მეტად მჭიდრო ან სულაც სუსტ ხასიათს 
ატარებდეს. ამასთან, რაც უფრო პირდაპირი და უშუალოა ეფექტი გადაწყვეტილების გასაჩივრების 
უფლებით სარგებლობისა (ან მასზე უარის თქმისა) ამავე გადაწყვეტილების ცნობააღსრულების 
პერსპექტივაზე, მით უფრო ხელშესახებ კონსტიტუციურსამართლებრივ დატვირთვას იძენს 
სასამართლო კონტროლის გამომრიცხავი / მზღუდავი შეთანხმების ნამდვილობის აღიარებაც. 

საკითხის უკეთ ილუსტრირების მიზნით, განხილული იქნება როგორც ეროვნული (საქართვე
ლოს), ისე იმ უცხო ქვეყნების გამოცდილება, რომლებმაც სწორედ მოდელურ კანონზე 
დაყრდნობით მოახდინეს თავიანთი საარბიტრაჟო კანონმდებლობის თანამედროვე 
სტანდარტებთან ჰარმონიზაცია. სპეციალური ყურადღება დაეთმობა წარმოდგენილ თემაზე 
ნაციონალურ თუ საერთაშორისო დონეზე მიღებულ სასამართლო გადაწყვეტილებებს, 
რომლებშიც ასახულია მოდელური კანონის 34ე მუხლისა8 და მისი პარალელური ნორმების 
ინტერპრეტაციის არსებული მოდელები, ასევე დასახელებულ ნორმათა კორელაცია 
იერარქიულად მაღლა მდგომ სამართლებრივ პრინციპებთან (განსაკუთრებით, ე.წ. Due 
Process გარანტიასთან). აღნიშნულის საფუძველზე, საბოლოო ჯამში, შემოთავაზებული იქნება 
თავად ავტორის კრიტიკული მოსაზრებები და დასკვნები სტატიაში დასმულ პრობლემებთან 
მიმართებით.

2. საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლების 

შეზღუდვა ხელშეკრულების საფუძველზე 

კომერციულ არბიტრაჟზე როგორც კერძოსამართლებრივი დავის გადაწყვეტის ალტერნატიულ 
საშუალებაზე საუბრისას ხშირად უსვამენ ხაზს მის კონსენსუალურ ხასიათსა და ძირითად 
ატრიბუტს: რომ მხარეებს, თავიანთი შეთანხმებით, შეუძლიათ, მათ შორის უკვე წარმოშობილი 
ან სამომავლო დავა განსახილველად გადასცენ ნეიტრალურ, კერძო არბიტრს, რომელიც 
აღჭურვილი იქნება უფლებით, გამოიტანოს მხარეთათვის მბოჭავი გადაწყვეტილება და, 
შესაბამისად, განსაზღვროს მათი ურთიერთსანაცვლო უფლებამოვალეობანი9. მაგრამ 
ხსენებული დახასიათება, თავისთავად, ვერ ამოწურავს ბოლომდე არბიტრაჟის არსს, რადგანაც 
ვერ სცემს პასუხს ერთერთ მთავარ კითხვას: არის კი მხარეთა თანხმობა საკმარისი, რათა 
კომპეტენტურ სასამართლოებს ჩამოერთვათ დავის გადაწყვეტის კანონით მინიჭებული 
უფლებამოსილება და ის კერძო არბიტრთა ხელში მოექცეს? 

6 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენცია უცხოური საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებების ცნობისა და აღსრულების 
შესახებ. მიღებულ იქნა 1958 წლის 10 ივნისს ნიუიორკში. საქართველო აღნიშნულ კონვენციას შეუერთდა 1994 წელს.

7 აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით დამატებით იხ. Howard M. Holtzmann და Joseph E. Neuhaus, A Guide to the UNCITRAL 
Model Law on International Commercial Arbitration: Legislative History and Commentary, გვ. 1062, 10901091, 1102, 11061107 (1989); 
Aron Broches, Commentary on the UNCITRAL Model Law (1990), in Jan Paulsson and Lise Bosman (რედ.), ICCA International Handbook on 
Commercial Arbitration, გვ. 167172, პარ. 1833 (1984, Supplement No. 11, 1990 წლის იანვარი); Loukas A. Mistelis and Julian D. M. Lew 
(რედ.), Arbitration Insights: Twenty Years of the Annual Lecture of the School of International Arbitration, გვ. 251252, პარ. 1391 (2007).

8 აღნიშნული ნორმა აწესრიგებს საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გაუქმების საფუძვლებსა და პროცედურას. უფრო დაწვრილებით 
იხ. infra 39.

9 First Options of Chicago, Inc. v. Kaplan, 514 U.S. 938, 943 (US S. Ct. 1995); Steelworkers v. American Mfg. Co., 363 U.S. 564, 570 (US S. 
Ct. 1960); Emery Air Freight Corp. v. Local Union 295, 786 F.2d 93, 97 (2nd Cir. 1986); Gov't of United Kingdom of Great Britain & N. Ireland, 
Through United Kingdom Def. Procurement Office, Ministry of Def. v. Boeing Co., 998 F.2d 68, 73 (2nd Cir. 1993); Bernard Hanotiau და Eric A. 
Schwartz (რედ.), Multiparty Arbitration, Dossiers of the ICC Institute of World Business Law, Vol. 7, გვ. 7273 (2010).
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აღნიშნულ კითხვას იმთავითვე უნდა გაეცეს უარყოფითი პასუხი, ვინაიდან სავსებით ცხადია, 
რომ მხარეებს მხოლოდ იმ მოცულობით შეუძლიათ შეუზღუდონ სხვა მხრივ უფლებამოსილ 
სასამართლოებს დავის განხილვის კომპეტენცია, რა მოცულობითაც თავად მოქმედი 
კანონმდებლობა იძლევა ამის შესაძლებლობას10. ხსენებული დასკვნა ასევე გამომდინარეობს 
იმ ძირითადი პრინციპიდანაც, რომ არბიტრაჟი კანონისმიერი ინსტრუმენტია და „საარბიტრაჟო 
შეთანხმებით შესაძლებელია მხოლოდ იმ უფლებამოსილების მინიჭება [არბიტრთათვის], რაც 
დასაშვებია საარბიტრაჟო შეთანხმების მიმართ მოქმედი სამართლისა და lex arbitriის მიხედვით”11.

მტკიცება იმისა, რომ კერძო შეთანხმება სათანადო საკანონმდებლო საფუძვლის გარეშე 
ვერ იქნებოდა საკმარისი სასამართლოთა იურისდიქციის შესაზღუდად (ან პირიქით, 
გასაფართოებლად), არ არის ახალი და გაზიარებული იყო XIX საუკუნის სწავლულ იურისტთა 
ნაშრომებშიც. მაგალითისათვის, გამოჩენილი ამერიკელი მოაზროვნე თომას ქული (Thomas M. 
Cooley) თავის ცნობილ ტრაქტატში უთითებდა, რომ სწორედ „კანონი აყალიბებს სასამართლოებს 
და, საჯაროპოლიტიკური შეფასებების საფუძველზე, ადგენს და განსაზღვრავს მათ იურისდიქციას, 
ეს უკანასკნელი კი ვერც გაფართოვდება და ვერც შეიზღუდება მხარეთა ქმედებით”12.

თუკი ამ მაქსიმს არბიტრაჟსაც მივუსადაგებთ, ნათელი გახდება, რომ მარტოოდენ საარბიტრაჟო 
შეთანხმების დადებით მხარეები წინასწარ ვერ შეუზღუდავენ სასამართლოებს იურისდიქციას, 
მიიღონ წარმოებაში და განიხილონ მოვალეთა (თუ დაინტერესებულ პირთა ან მხარეთა) 
საჩივრები ტრიბუნალის გადაწყვეტილების გაუქმების თაობაზე. თუკი თავად კანონი არ იძლევა 
სასამართლო ხელისუფლების განხორციელებაში ამ სახით, კერძო ინიციატივის საფუძველზე 
ჩარევის საშუალებას, ამგვარი მიზნისკენ მიმართული ნებისმიერი კერძოსამართლებრივი 
შეთანხმება ვერ ჩაითვლება ნამდვილად და იქნება ბათილი. 

თუმცა სწორედ იმის განსაზღვრა, მართლაც რთავს თუ არა ნებას მოქმედი სამართალი მხარეებს, 
წინასწარი შეთანხმებით გამორიცხონ ან შეზღუდონ სასამართლო იურისდიქცია საარბიტრაჟო 
გადაწყვეტილების გაუქმების კონტექსტში, შეიძლება არცთუ ადვილი აღმოჩნდეს13. აუცილებელია 
კი, რომ ასეთი უფლება ერთმნიშვნელოვნად გამომდინარეობდეს ნორმატიული ტექსტიდან, 
თუ საკანონმდებლო ბუნდოვანების პირობებშიც შესაძლებელია ანალოგიური მიზნის მიღწევა 
საარბიტრაჟო სამართლის ზოგად პრინციპებზე მითითებით? საკითხი მნიშვნელოვანია იმდენად, 
რამდენადაც ტრიბუნალის გადაწყვეტილებაზე სასამართლოს თავისთავად მინიმალიზებული 
კონტროლის კიდევ უფრო შესუსტებამ შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას სასამართლოსადმი 
ხელმისაწვდომობის უფლების რეალიზებას და რისკის ქვეშ დააყენოს სამართლიანი პროცესის 
გარანტიით სარგებლობა. 

აქედან გამომდინარე, ერთი მხრივ, ამ შემთხვევაში წინა პლანზე იწევს საკანონმდებლო 
ინტერპრეტაციის საკითხი (კანონმდებლის ნამდვილი ნების დადგენა), ხოლო, მეორე მხრივ, 
აუცილებელი ხდება იმის გარკვევაც, თუ რა მასშტაბით შეიძლება იყოს დასაშვები სამართლებრივ 
სახელმწიფოში საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების სასამართლო კონტროლისაგან იმუნიზაცია. 
აღნიშნული პრობლემა, მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ცალკე საჭიროებს განხილვა
გაანალიზებას.

10 როგორც ერთერთი თანამედროვე ავტორი სწორად უთითებს: „ზოგჯერ ამბობენ, რომ „არბიტრაჟი მხარეთა ნებაზეა მხოლოდ 
დაფუძნებული“. აღნიშნული სინამდვილეს შეესაბამება, მგრამ მხოლოდ ნაწილობრივ. თუმცა მხარეთა თანხმობა აუცილებელია 
საარბიტრაჟო შეთანხმების დასადებად, საერთაშორისო საარბიტრაჟო შეთანხმების ნამდვილობა/ეფექტურობა, საბოლოო 
ანგარიშით, დიდწილად დამოკიდებულია მის აღსრულებაზე ეროვნულ სასამართლოებში, ნაციონალურ და საერთაშორისო 
ნორმებზე დაფუძნებით. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი ეროვნულ სასამართლოებს, მოქმედ ნაციონალურ და საერთაშორისო 
სამართალზე დაყრდნობით, შეუძლიათ ცნონ და აღასრულონ საარბიტრაჟო შეთანხმება, შეიძლება ჩავთვალოთ მხარეთა 
ნება სამართლებრივი ძალის მქონედ“ (Gary B. Born, International Commercial Arbitration, გვ. 229 (მე2 გამოცემა, 2014)) (ტექსტში 
მითითებული სქოლიოები გამოტოვებულია). 

11 Nigel Blackaby, J. Martin Hunter, Constantine Partasides, Alan Redfern, Redfern and Hunter on International Arbitration, გვ. 342, პარ. 
5.110 (მე6 გამოცემა, 2015). 

12 Thomas M. Cooley, A Treatise on the Constitutional Limitations Which Rest Upon the Legislative Power of the States of the American Union, გვ. 
398 (1868).

13 აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით უფრო დეტალური მსჯელობა იხ. ქვემოთ, წინამდებარე სტატიის მე6 თავში.
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3. სასამართლო კონტროლი როგორც სამართლიანი პროცესის 

(Due Process) გარანტი 

როგორც აშშის უზენაესი სასამართლოს წევრმა კლარენს ტომასმა ერთერთ გადაწყვეტილებაში 
მიუთითა14, საქმესთან დაკავშირებით მოსამართლის მიერ საბოლოო გადაწყვეტილების 
გამოტანა, რომელიც აღარ საჭიროებს დასტურს აღსასრულებლად სხვა რომელიმე ორგანოს 
მხრიდან, შეიძლება ჩაითვალოს კიდეც „კვინტენსეციურ სამოსამართლო ფუნქციად“15. გაავლო 
რა პარალელი მოსამართლისა და არბიტრის როლს შორის, მოსამართლე ტომასმა ხაზი 
გაუსვა, რომ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება, თავისი არსით, ვერ და არ არის ისეთი „უნიკალური 
თვისების“16 მატარებელი, როგორიც  სასამართლო აქტი, ვინაიდან, ხელისუფლების 
დანაწილების პირობებში მხოლოდ სასამართლოს აქვს მინიჭებული უფლება, „გადამწყვეტად 
იმოქმედოს [...] [კერძო] უფლების წინააღმდეგ“17,18. 

თუკი ზემოხსენებულ გამიჯვნას დავეყრდნობით, შეგვიძლია ვამტკიცოთ, რომ ტრიბუნალის 
მიერ შესასრულებლად სავალდებულო გადაწყვეტილების მიღება, თუკი დაინტერესებულ 
მხარეს წართმეული ექნება ადეკვატური შესაძლებლობა, დაუპირისპირდეს მის აღსრულებას, 
ერთმნიშვნელოვნად დაარღვევს სამართლებრივი სახელმწიფოსა და სამართლიანი 
პროცესის მოთხოვნებს. დაუშვებელია, მინიმალური სასამართლო კონტროლის გარეშე, კერძო 
ტრიბუნალის გადაწყვეტილებამ დავის არსებითად გადაწყვეტის თაობაზე თავისთავად შეიძინოს 
კანონიერი ძალა (res judicata) და დაექვემდებაროს სავალდებულო აღსრულებას19. 

აშკარაა, რომ ეროვნული სასამართლოები, შესაბამისი საფუძვლის არსებობისას, არბიტრთა 
გადაწყვეტილების გაუქმებით, საარბიტრაჟო პროცესის ერთგვარი მაკონტროლებლის 
როლს ასრულებენ. ამ მხრივ, არსებითია, რომ ადგილობრივმა სასამართლოებმა, სათანადო 
ფარგლებში, შეინარჩუნონ საზედამხედველო ფუნქცია მთლიან პროცესზე და უზრუნველყონ lex 
arbitriის მოთხოვნათა შესრულება, რის ერთერთ გამოხატულებასაც სწორედ საარბიტრაჟო 
გადაწყვეტილების გაუქმების მექანიზმი წარმოადგენს20. შესაბამისად, კანონით მხარეთათვის 
მინიჭებული უფლება, გადასცენ თავიანთი დავა გადასაწყვეტად კერძო ტრიბუნალს, არ 
არის უპირობო და იგი შეზღუდულია სამართლიანი პროცესის მოთხოვნებით, რომელთა 
უგულებელყოფა სუბიექტის ძირითადი უფლების დარღვევის ზღვარზე გადის21.

სწორედ ამიტომაც, როდესაც ვსაუბრობთ მხარეთა ფართო კერძო ავტონომიაზე კომერციულ 
არბიტრაჟში, გასათვალისწინებელია, რომ აქ არ იგულისხმება სასამართლო ხელისუფლების 

14  Wellness International Network, Ltd., et al. v. Sharif, 575 U.S.__, (US S. Ct. 2015), მოსამართლე ტომასის განსხვავებული აზრი.

15  Ibid, გვ. 15.

16  Ibid. 

17  Ibid გვ. 10.

18 ანალოგიური სენტიმენტის გამომხატველია სხვა საქმეზე უმრავლესობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაში, მოსამართლე 
რობერტსის მიერ გამოთქმული მოსაზრება, რომლის მიხედვითაც მან „ფართო უფლებამოსილებით აღჭურვილი სასამართლოს 
მიერ საბოლოო, მბოჭავი გადაწყვეტილების მიღება საერთო სამართლით გათვალისწინებულ სარჩელებზე“ მიიჩნია როგორც 
„სასამართლო ხელისუფლების განხორციელების ყველაზე პროტოტიპული ნიმუში“ (Stern v. Marshall, 564 U.S.__ (US S. Ct. 2011), 
გვ. 29).

19 იმ შემთხვევაშიც, როდესაც შესაბამისი კანონმდებლობა ცალკე არ ითვალისწინებს ადგილობრივ საარბიტრაჟო 
გადაწყვეტილებათა სასამართლო წესით აღსრულების მიზნებისათვის კონკრეტული წინა პირობების შემოწმებას/არსებობას, 
ხშირად სასამართლოები ცდილობენ, დაძლიონ აღნიშნული ხარვეზი საკანონმდებლო ინტერპრეტაციის საფუძველზე (იხ., 
სინგაპურის მაგალითზე, PT First Media TBK v Astro Nusantara International BV and others [2013] SGCA 57, პარ. 3447) ან კონსტიტუციურ 
პრინციპებზე მითითების გზით (მაგ., შვეიცარიაში, იხ. Manuel Arroyo (რედ.), Arbitration in Switzerland: The Practitioner's Guide, გვ. 
12951296 (2013); infra 53).

20  საარბიტრაჟო განხილვის ადგილის როგორც lex arbitriის განმსაზღვრელი კრიტერიუმის შესახებ იხ. supra 5, გვ. 105119.

21 სამართლიანი სასამართლოს გარანტიასთან დაკავშირებით, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ 
დადგენილი სტაბილური პრაქტიკის თანახმად, ამ უფლებით სარგებლობაზე სრული უარის მართლზომიერების აღიარება (მაგ., 
საარბიტრაჟო შეთანხმების საშუალებით) შეუსაბამო იქნებოდა თავად გარანტიის არსთან: „ეჭვს არ იწვევს, რომ სასამართლო 
წარმოებაზე ნებაყოფლობითი უარი არბიტრაჟის სასარგებლოდ, პრინციპში, მისაღებია მე6 მუხლიდან გამომდინარე. ამ 
შემთხვევაშიც ასეთი უარი ავტომატურად არ უნდა იქნეს განხილული როგორც ყველა უფლებაზე უარის გაცხადება მე6 მუხლის 
ფარგლებში [...] კონვენციით განსაზღვრული უფლებებით სარგებლობაზე არაორაზროვნად უარის თქმა ნამდვილია მხოლოდ 
იმდენად, რამდენადაც ასეთი უარი „დასაშვებია“. უარი შეიძლება დასაშვები იყოს ცალკეულ უფლებებთან მიმართებით, მაგრამ 
არა სხვა უფლებებთან მიმართებით“ (Osmo Suovaniemi and others v. Finland (dec.), application no 31737/96 (ECtHR 23/02/1999)) 
(ტექსტში მითითებული ციტირების ნიშნები გამოტოვებულია).
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საარბიტრაჟო ტრიბუნალით სრულად ჩანაცვლება, სახელმწიფო იძულების ბერკეტების 
პრივატიზაცია, რაც გადაწყვეტილების სავალდებულო აღსრულებას უკავშირდება. აღნიშნული 
კი, მათ შორის, იმის წინა პირობაცაა, რომ არ მოხდეს საარბიტრაჟო პროცესის გამოყენება 
არალეგიტიმური მიზნების მისაღწევად.

4. საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ორმაგი კონტროლი ნიუ-იორკის 

კონვენციისა და მოდელური კანონის მიხედვით

4.1 ძირითადი პრინციპები

ცნობილია, რომ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში დღეისათვის მოქმედი ნაციონალური 
საარბიტრაჟო კანონმდებლობა, ნიუიორკის კონვენციისა და მოდელური კანონის კვალდაკვალ, 
დიდწილად ეფუძნება ტრიბუნალის გადაწყვეტილების ორმხრივი კონტროლის პრინციპს. ეს 
უკანასკნელი გამოიხატება იმაში, რომ, პირველ რიგში, იმ ქვეყნის ეროვნულ სასამართლოებს, 
სადაც საარბიტრაჟო განხილვის ადგილი მდებარეობს, მინიჭებული აქვთ ექსკლუზიური 
უფლებამოსილება, გააუქმონ არბიტრაჟის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, ხოლო, მეორე 
მხრივ, იმავე ან/და სხვა სახელმწიფოს კომპეტენტურ ორგანოებს შეუძლიათ, ასევე უარი თქვან 
ტრიბუნალის გადაწყვეტილების ცნობააღსრულებაზე22. უფლების დაცვის თითოეული ეს 
ალტერნატივა, რომლითაც მოვალემ შეიძლება ისარგებლოს, განსხვავებულ, თუმცა ერთმანეთთან 
კავშირში მყოფ მიზნებს ემსახურება: ერთი მეორის შემცვლელი რთულად თუ იქნება და, პირიქით23. 
აღნიშნული საკითხი უშუალო შემხებლობაშია ჩვენ მიერ განსახილველ თემასთანაც.

4.2 ნიუ-იორკის კონვენცია

ხაზი უნდა გაესვას, რომ ხელშემკვრელ სახელმწიფოებში უცხოურ საარბიტრაჟო 
გადაწყვეტილებათა ცნობააღსრულების საკითხებისგან განსხვავებით, ნიუიორკის 
კონვენცია საერთოდ არ ეხება ფორუმის შიგნით არბიტრაჟის გადაწყვეტილების გაუქმების 
წესებს და პროცედურას. როგორც სწორად უთითებენ, ამ მხრივ, „კონვენცია არანაირად არ 
ზღუდავს ადგილობრივი სასამართლოების მაკონტროლებელ ფუნქციას”24 და არ აყალიბებს 
„საერთაშორისო მექანიზმს საარბიტრაჟო ფორუმში ტრიბუნალის გადაწყვეტილების 
ნამდვილობის უზრუნველსაყოფად“25. რეალურად, კონვენციის შემქმნელთა ჩანაფიქრით, 
აღნიშნული საკითხის მოწესრიგება წევრ სახელმწიფოთა დისკრეციას მიეკუთვნებოდა26. 

ხსენებულის გათვალისწინებით, კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს ადგილობრივ 
სასამართლოთა როლი საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების შემოწმების თვალსაზრისით, ვინაიდან 
ტრიბუნალის გადაწყვეტილების გაუქმება წარმოადგენს, ნიუიორკის კონვენციის შესაბამისად, 
სხვა სახელმწიფოში ცნობააღსრულებაზე უარის თქმის საიმედო საფუძველს27. ეს კი ეროვნულ 

22 Daniel Girsberger და Nathalie Voser, International Arbitration: Comparative and Swiss Perspectives, გვ. 445446 (მე3 გამოცემა, 2016); 
supra 11, გვ. 581, პარ. 10.34.

23 supra 11, გვ. 570, პარ. 10.05.

24 W. Laurence Craig, Some Trends and Developments in the Laws and Practice of International Commercial Arbitration, Texas International Law 
Journal, Vol. 50, Special Issue, 699, გვ. 709 (2016).

25  Ibid. 

26 როგორც აშშის ფედერალური სააპელაციო სასამართლოს ერთერთმა პალატამ (2nd Circuit) სწორად შენიშნა, ამ გზით, 
ხელშემკვრელი სახელმწიფოები შეეცადნენ, თავიდან აეცილებინათ ნებისმიერი ღონისძიება, რომელიც „გაუთანაბრდებოდა 
ჩარევას ადგილობრივ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებათა ნაციონალურ დონეზე მოწესრიგებაში, რაც სცილდებოდა 
კონფერენციის უფლებამოსილების ფარგლებს“ (Yusuf Ahmed Alghanim & Sons v. Toys “R” Us, Inc., 126 F.3d 15, 22 (2nd Cir. 1997)); იხ., 
ასევე, supra 5, გვ. 312.

27 იხ. ნიუიორკის კონვენციის 5(1) მუხლის „ე“ პარაგრაფი: „საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობასა და აღსრულებას შეიძლება 
უარი ეთქვას იმ მხარის მოთხოვნით, რომლის წინააღმდეგადაც არის იგი მიმართული, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი ეს 
მხარე უფლებამოსილ ორგანოს წარუდგენს იმის მტკიცებულებას, რომ: […] (ე) საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება ჯერ არ შესულა 
კანონიერ ძალაში ანდა გაუქმებულ ან შეჩერებულ იქნა იმ ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ, სადაც გადაწყვეტილება იქნა 
გამოტანილი ან რომლის სამართლის შესაბამისადაც იქნა გადაწყვეტილება გამოტანილი“.
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სასამართლოთა ამგვარი უფლებამოსილების, მათ შორის, ექსტრატერიტორიულ ეფექტზე 
მიუთითებს28. 

თუმცა უფლების დაცვის დასახელებულ საშუალებათა ურთიერთმიმართება გაცილებით უფრო 
კომპლექსურ ხასიათს ატარებს, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. მაგალითად, ის ფაქტი, რომ 
საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების წარმატებით გასაჩივრება საარბიტრაჟო ფორუმში შემდგომში 
მოწინააღმდეგე მხარეს პრაქტიკულად უსპობს უცხო ქვეყნის იურისდიქციაში მისი აღსრულების 
შანსს (იშვიათი გამონაკლისების გარდა), a priori არ მიუთითებს, ნიუიორკის კონვენციის 
ფარგლებში, აღნიშნული მექანიზმის გამოყენების სავალდებულოობაზე დაინტერესებული პირის 
მხრიდან. უცხო ქვეყნის საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობააღსრულების გამომრიცხავი, 
კონვენციის მე5 მუხლში მითითებული საფუძვლებიდან არც ერთი, გარდა ამავე მუხლის 
პირველი პარაგრაფის „ე“ ქვეპუნქტისა, არ ითვალისწინებს ცნობააღსრულებაზე უარის თქმის 
წინა პირობად საარბიტრაჟო ფორუმში ტრიბუნალის გადაწყვეტილების სასამართლო წესით 
გასაჩივრებას. აღნიშნული ინტერპრეტაცია ასევე თანხვედრაშია გაერთიანებული სამეფოს 
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის ლორდ კოლინსის მოსაზრებასთან გახმაურებულ 
საქმეზე Dallah Real Estate v. Government of Pakistan29, რომელშიც, კიდევ ერთხელ, ხაზი გაესვა, 
რომ “კონვენცია არ აკისრებს ვალდებულებას მხარეს, რომელიც ეწინააღმდეგება საარბიტრაჟო 
გადაწყვეტილების აღსრულებას [...], გაასაჩივროს ეს გადაწყვეტილება საარბიტრაჟო განხილვის 
ადგილას მდებარე სასამართლოში“30. 

მაშასადამე, ნიუიორკის კონვენცია არსებითად ეფუძნება საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების 
ალტერნატიული კონტროლის ორმაგ მოდელს: ერთი მხრივ, იგი არ უკრძალავს წევრ 
სახელმწიფოებს, თავიანთი კანონმდებლობით დაარეგულირონ შიდა (ეროვნული) არბიტრაჟის 
გადაწყვეტილებათა გაუქმებისა თუ ცნობააღსრულების წინა პირობები და პროცედურა, ხოლო, 
მეორე მხრივ, იგი ადგენს ნაციონალურ დონეზე უცხო ქვეყნის საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებათა 
ცნობააღსრულების (ან მასზე უარის თქმის) უნიფიცირებულ მექანიზმს. ეს მექანიზმი, მათ 
შორის, იმასაც გულისხმობს, რომ საარბიტრაჟო ფორუმში ტრიბუნალის გადაწყვეტილების 
სასამართლო წესით არგასაჩივრება (ან წარუმატებელი გასაჩივრება), ჩვეულებრივ, არ ართმევს 
უფლებას წაგებულ მხარეს, მესამე სახელმწიფოში გადაწყვეტილების ცნობააღსრულების 
ეტაპზე ისარგებლოს კონვენციის მე5 მუხლით გათვალისწინებული შესაგებლის წარდგენის 
უფლებით31. უფრო მეტიც, როგორც სამართლებრივ ლიტერატურაში აღნიშნავენ, მხარეთა 
წინასწარი შეთანხმების საფუძველზეც კი, ნიუიორკის კონვენციით დადგენილ ზემოაღნიშნულ 
მუხლში განმტკიცებული კონტროლოს რეჟიმის გამორიცხვა დაუშვებელია32.

ამდენად, სწორედ არბიტრაჟში წაგებული მხარე წყვეტს, დაცვის როგორ სტრატეგიას აირჩევს 
საკუთარი ინტერესების დასაცავად. მოგვიანებით, ნიუიორკის კონვენციით განმტკიცებულ ამ 
მიდგომას დაეყრდნო გაერთიანებული ერების საერთაშორისო სავაჭრო სამართლის კომისიაც 
არბიტრაჟის მოდელურ კანონზე მუშაობისას. 

28 Albert Jan van den Berg, When Is an Arbitral Award Nondomestic Under the New York Convention of 1958? Pace Law Review, Vol. 6, Issue 
1, 25, გვ. 4142 (1985). უნდა აღინიშნოს, რომ, ისტორიულად, სასამართლოები მხოლოდ იშვიათ შემთხვევებში თანხმდებიან, 
ნიუიორკის კონვენციის საფუძველზე აღასრულონ უცხოური საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებები, რომლებიც გაუქმებულ იქნა 
საარბიტრაჟო ფორუმში შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოს (სასამართლოს) მიერ. კონკრეტულად, ამ მხრივ უთითებენ 
კონვენციის მე5 მუხლის პირველ პარაგრაფში გამოყენებულ სიტყვაზე „შეიძლება“ („საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობასა 
და აღსრულებას შეიძლება უარი ეთქვას ...“) (იხ., მაგ., Chromalloy Aeroservices v. Arab Republic of Egypt, 939 F. Supp. 907 (D.D.C. 1996)). 
თუმცა, როგორც შევნიშნეთ, სასამართლოები საკმაოდ ფრთხილად ეკიდებიან გაუქმებული საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებების 
აღსრულებას (Christopher M.V. Clarkson, Jonathan Hill, The Conflict of Laws, გვ. 260261 (მე3 გამოცემა, 2006)); supra 5, გვ. 341.

29 Dallah Real Estate & Tourism Holding Co. v. Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan [2010] UKSC 46.

30 Ibid, პარ. 103.

31  Analytical Commentary on Draft Text of a Model Law on International Commercial Arbitration, Report of the SecretaryGeneral („ანალიტიკური 
კომენტარი“), გვ. 79, პარ. 3, A/CN.9/264 (25 მარტი, 1985); ხელმისაწვდომია შემდეგ ლინკზე: https://documentsddsny.un.org/doc/
UNDOC/GEN/V85/244/18/PDF/V8524418.pdf?OpenElement (01.12.2017 მდგომარეობით); Howard M. Holtzmann and Joseph E. Neuhaus, 
supra 7, გვ. 11061107. 

32 აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით დამატებით იხ. supra 10, გვ. 34393443; James B. Hamlin, Contractual Alteration of the Scope of 
Judicial Review: The US Experience, Journal of Int. Arbitration, Vol. 15, Issue 4, 47, გვ. 5962 (1998).

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V85/244/18/PDF/V8524418.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V85/244/18/PDF/V8524418.pdf?OpenElement
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4.3 მოდელური კანონი

როგორც მოდელური კანონის მოსამზადებელი მასალებიდან (travaux préparatoires) ირკვევა, 
მოლაპარაკებაში ჩართული სუბიექტებისთვის საიდუმლოს ნამდვილად არ წარმოადგენდა 
საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გაუქმებისა და ცნობააღსრულების პროცედურათა 
ურთიერთმიმართების პრობლემატიკა33. ცალკეულ სახელმწიფოთა მხრიდან ეჭვიც კი 
გამოითქვა იმასთან დაკავშირებით, საერთოდ იყო თუ არა საჭირო ცნობააღსრულების 
საკითხის მოწესრიგება ნაციონალური კანონმდებლობით, როდესაც კანონით ისედაც 
დარეგულირდებოდა ადგილობრივი არბიტრაჟის გადაწყვეტილებათა გაუქმების წესი, ხოლო 
უცხო ქვეყნის საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებების აღსასრულებლად, თავის მხრივ, უკვე 
არსებობდა ნიუიორკის კონვენცია34. 

თუმცა აღნიშნული ეჭვი საბოლოოდ არ იქნა გაზიარებული და, 34ე და 36ე მუხლების სახით, 
მოდელური კანონით საფუძველი ჩაეყარა ეროვნულ დონეზე საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების 
კონკურენტული კონტროლის პრინციპს, რომლის მიხედვითაც, არბიტრაჟში წაგებულ 
მხარეს შეუძლია, ერთი მხრივ, აქტიურად დაუპირისპირდეს ტრიბუნალის გადაწყვეტილებას, 
საარბიტრაჟო ფორუმში საჩივრის წარდგენის გზით, ხოლო, მეორე მხრივ, მას შეუძლია, 
დაელოდოს მოწინააღმდეგე მხარის შუამდგომლობას გადაწყვეტილების ცნობის/აღსრულების 
თაობაზე და ამ ეტაპზე დაიცვას თავისი ინტერესები35. ნებისმიერ შემთხვევაში, უფლების დაცვის 
ეს ორი საშუალება (აქტიური და პასიური), მრავალ ასპექტში, ერთმანეთისგან განსხვავებულ 
მიზნებს ემსახურება, რის გამოც, ერთერთი მათგანის გამოუყენებლობა არ აუქმებს მეორეს ან 
პირიქით36. 

რასაკვირველია, არსებობს იურისდიქციები და მათ შორისაა საქართველოც, სადაც დიქოტომია 
დასახელებულ ორ პროცედურას შორის (საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გაუქმება და ცნობა
აღსრულება) არ არის შენარჩუნებული ზუსტად იმავე შინაარსით, როგორც ეს მოდელურ 
კანონშია მოცემული. მაგალითისათვის, ზოგიერთი ქვეყნის კანონმდებლობის მიხედვით, 
ტრიბუნალის გადაწყვეტილების გასაჩივრებაზე ერთმნიშვნელოვანი უარის თქმა ან საჩივრის 
დაუკმაყოფილებლობა საერთოდ ართმევს დაინტერესებულ მხარეს უფლებას, წამოაყენოს 
პრეტენზია საარბიტრაჟო ფორუმში იმავე გადაწყვეტილების ცნობააღსრულებასთან 
დაკავშირებით37. ბუნებრივია, ასეთ პირობებში გასაჩივრების უფლების მხარეთა შეთანხმებით 
წინასწარმა გამორიცხვამ შესაძლებელია სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს 
ადგილობრივ სასამართლოთა ფუნქცია, უზრუნველყონ საარბიტრაჟო პროცესის მინიმალური 
კონტროლი.

წინამდებარე სტატიის მიზნებისათვის უნდა აღვნიშნოთ, რომ კლასიკური მოდელისგან ამგვარი 
გადახვევა ასევე წარმოადგენს ერთერთ ფაქტორს სტატიაში წამოჭრილ პრობლემათა 

33 იხ. ანალიტიკური კომენტარი, supra 31, გვ. 71, 79, პარ. 2 და პარ. 3, შესაბამისად, იხ., ასევე, Analytical compilation of comments by 
Governments and international organizations on the draft text of a model law on international commercial arbitration, გენერალური მდივნის 
ანგარიში, გვ. 46, პარ. 1520, A/CN.9/263/Add.3 (31 ივლისი, 1985), ხელმისაწვდომია შემდეგ ლინკზე: https://documentsddsny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/V85/295/00/PDF/V8529500.pdf?OpenElement (01.12.2017 მდგომარეობით). 

34 Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its eighteenth session, გვ. 5960, პარ. 308310, 
გენერალური ასამბლეა, Official Records: 40th Session, Supplement No. 17 (A/40/17), (321 ივნისი, 1985), ხელმისაწვდომია შემდეგ 
ლინკზე: https://documentsddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N85/325/11/PDF/N8532511.pdf?OpenElement (01.12.2017 მდგომარეობით).

35 იხ. ანალიტიკური კომენტარი, supra 31: “საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გაუქმებისა და მის ცნობა / აღსრულებაზე უარის 
თქმის განსხვავებული მიზნებისა და შედეგების გათვალისწინებით, მხარეს უნდა შეეძლოს, ისარგებლოს უფლების დაცვის 
ალტერნატიული სისტემით (როგორიც აღიარებულია 1958 წლის ნიუიორკის კონვენციით) ასევე იმ შემთხვევაში, როდესაც 
ცნობა ან აღსრულება მოთხოვნილია იმ სახელმწიფოში, სადაც საარბიტრაჟო განხილვას ჰქონდა ადგილი“.

36 იხ. დამატებით PT First Media TBK v Astro Nusantara International BV and others, supra 19, პარ. 6577. 
 აქვე ხაზგასასმელია, რომ არსებობს იმგვარი კონსტელაცია, როდესაც, ჩვენი აზრით, ამ ორ სამართლებრივ ინსტრუმენტს შორის 

ურთიერთდამოკიდებულება გარდაუვალი იქნება. კერძოდ, საარბიტრაჟო ფორუმში ტრიბუნალის გადაწყვეტილების გაუქმებით, 
ლოგიკურად მოიხსნებოდა იმავე იურისდიქციაში მისი ცნობააღსრულების საკითხიც, რადგან ალოგიკური იქნებოდა ერთხელ 
უკვე ანულირებული გადაწყვეტილების აღსრულება იმავე ქვეყნის სასამართლოს მიერ.

37 აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით უფრო დეტალური მსჯელობა იხ. ქვემოთ, წინამდებარე სტატიის მე5 თავში; იხ., ასევე, PT 
First Media TBK v Astro Nusantara International BV and others, supra 19, პარ. 98.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V85/295/00/PDF/V8529500.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V85/295/00/PDF/V8529500.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N85/325/11/PDF/N8532511.pdf?OpenElement
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შეფასებისას. ამასთან, ვინაიდან გასაჩივრების უფლების დაკარგვა მაინც არ ართმევს მხარეს 
შესაძლებლობას, მესამე სახელმწიფოში ცნობააღსრულებაზე დავისას წამოაყენოს ნიუიორკის 
კონვენციით განსაზღვრული შესაგებლები, კრიტიკულ მნიშვნელობას იძენს ე.წ. გამომრიცხავ 
შეთანხმებათა შედეგებზე მსჯელობა თავად საარბიტრაჟო ფორუმის იურისდიქციის ფარგლებში 
 იმის გარკვევა, თუ რა გავლენას ახდენს ტრიბუნალის გადაწყვეტილების გაუქმების მექანიზმის 
სახელშეკრულებო მოდიფიცირება ამავე გადაწყვეტილების ცნობის ან/და აღსრულების 
პერსპექტივაზე თავად ფორუმის შიგნით.

5. სხვადასხვა ქვეყნის კანონმდებლობაში განვითარებული 

მიდგომები და მათი ანალიზი38

თეორიულად შესაძლებელია ერთმანეთისაგან გავმიჯნოთ იურისდიქციები იმის მიხედვით, 
ერთმნიშვნელოვნად და ცხადად აღიარებს თუ არა შესაბამისი ქვეყნის კანონმდებლობა 
მხარეთა უფლებას, სახელშეკრულებო შეთანხმებით გამორიცხონ ან შეზღუდონ ადგილობრივი 
არბიტრაჟის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების სასამართლო წესით გასაჩივრება. 
მოდელური კანონის გავლენით (თუ მისგან დამოუკიდებლად), არბიტრაჟის მარეგულირებელი 
საკანონმდებლო ნორმები ხშირად საერთოდ არ უთითებენ ექსპლიციტურად ასეთი უფლების 
არსებობის (ან არარსებობის) თაობაზე, რაც ნოყიერ ნიადაგს ქმნის დაინტერესებულ 
მხარეთათვის დიამეტრალურად საპირისპირო მოსაზრებების განსავითარებლად39.

მოდელური კანონის 34ე მუხლის 1ლი პარაგრაფის თანახმად, „საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების 
საწინააღმდეგო ერთადერთი საშუალებაა განცხადების წარდგენა მისი გაუქმების თაობაზე, 
რაც უნდა განხორციელდეს ამ მუხლის მე2 და მე3 პარაგრაფების შესაბამისად“. თავის მხრივ, 
ხსენებული პარაგრაფები კონკრეტულად ჩამოთვლის იმ საფუძვლებს, რომელთა არსებობის 
შემთხვევაშიც სასამართლოს შეუძლია, მოახდინოს ტრიბუნალის გადაწყვეტილების ანულირება. 
ის, თუ რამდენად შეესაბამება UNCITRALის მიერ შემოთავაზებული ტექსტის სულისკვეთებას 
მხარეთა მიერ ხსენებული საფუძვლების სრულად ან ნაწილობრივ წინასწარი გამორიცხვა, 
არაერთხელ გამხდარა განხილვის საგანი სხვადასხვა იურისდიქციაში.

მაგალითისათვის, კანადაში ონტარიოს უზენაესმა სასამართლომ ერთერთ ადრინდელ 
საქმეზე Noble China Inc. v. Lei40 განმარტა, რომ მოდელური კანონის 34ე მუხლის ანალოგიური, 

38 თითოეული ქვეყანა, რომელიც მითითებულია წინამდებარე თავში, მოხმობილია მხოლოდ როგორც მაგალითი და ავტორი 
მიზნად არ ისახავს ქვემოთ განხილული კატეგორიების მიხედვით იურისდიქციათა ამომწურავი სიის წარმოდგენას (ან თითოეული 
მათგანის კანონმდებლობის განხილვას). 

39 იხ. მოდელური კანონის 34ე მუხლის სრული ტექსტი (გარდა მე4 პარაგრაფისა): “(1) „საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების 
საწინააღმდეგო ერთადერთი საშუალებაა განცხადების წარდგენა მისი გაუქმების თაობაზე, რაც უნდა განხორციელდეს ამ 
მუხლის მე2 და მე3 პარაგრაფების შესაბამისად. (2) საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება შესაძლებელია გაუქმდეს მე6 მუხლში 
მითითებული სასამართლოს მიერ, თუკი: (ა) მხარე, რომელიც აკეთებს განაცხადს, დაამტკიცებს, რომ: (i) მე7 მუხლით 
გათვალისწინებული საარბიტრაჟო შეთანხმების მხარე არ იყო უფლებამოსილი ან ხსენებული შეთანხმება არ არის ნამდვილი 
იმ სამართლის მიხედვით, რომელსაც იგი მხარეებმა დაუქვემდებარეს, ხოლო ასეთი მითითების არარსებობისას  ამ 
სახელმწიფოს სამართლის მიხედვით; ან (ii) განცხადების წარმდგენი მხარე არ იყო ჯეროვნად ინფორმირებული არბიტრის 
დანიშვნის, ან საარბიტრაჟო პროცესის შესახებ, ან მას სხვაგვარად არ მიეცა შესაძლებლობა, წარმოედგინა საკუთარი პოზიცია, 
ან (iii) საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება გამოტანილია იმ დავის შესახებ, რომელიც მხარეებმა არბიტრაჟში არ წარადგინეს, 
ან შეიცავს ისეთ საკითხებს, რომლებიც არბიტრაჟში მხარეთა მოთხოვნის ფარგლებს სცილდება. თუ გადაწყვეტილება 
იმ საკითხებზე, რომლებიც არბიტრაჟში მხარეთა მოთხოვნის ფარგლებში ექცევა, შეიძლება გამოცალკევებულ იქნეს იმ 
საკითხებისგან, რომლებიც არბიტრაჟში მხარეთა მოთხოვნის ფარგლებს სცილდება, საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება შეიძლება 
გაუქმდეს მხოლოდ იმ ნაწილში, რომელიც შეიცავს გადაწყვეტილებას ისეთ საკითხზე, რომელიც არბიტრაჟში მხარეთა 
მოთხოვნის ფარგლებს სცილდება, ან (iv) არბიტრაჟის შემადგენლობა ან საარბიტრაჟო პროცედურა არ შეესაბამებოდა 
მხარეთა შეთანხმებას (გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ასეთი შეთანხმება ეწინააღმდეგება ამ კანონის იმ ნორმებს, რომელთაგან 
გადახვევა დაუშვებელია), ხოლო ასეთი შეთანხმების არარსებობისას – ამ კანონის მოთხოვნებს ან (ბ) სასამართლო დაადგენს, 
რომ (i) ამ სახელმწიფოს კანონმდებლობით, დავა არ შეიძლება იყოს საარბიტრაჟო განხილვის საგანი, ან (ii) საარბიტრაჟო 
გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება ამ სახელმწიფოს საჯარო წესრიგს. (3) საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გაუქმების თაობაზე 
განაცხადი არ შეიძლება წარდგენილ იქნეს სამი თვის გასვლიდან მას შემდეგ, რაც განაცხადის ავტორს ჩაბარდა გადაწყვეტილება 
[...]“

40  Noble China Inc. v. Lei 4386, 28 C.P.C. (4th) 30, 42 B.L.R. (2d) 262, 42 O.R. (3d) 69 (1998).
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„ონტარიოს საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟის აქტის“41 პირველი დანართის 34ე 
მუხლი, თავისი არსით, არ წარმოადგენდა იმპერატიულ ნორმას და მისგან გადახვევა მხარეთა 
სახელშეკრულებო თავისუფლებაში ექცეოდა. შესადარებლად, სასამართლომ პარალელი 
გაავლო ონტარიოს პროვინციაში არბიტრაჟის მომწესრიგებელ სხვა კანონთან42, რომელიც 
უშუალოდ შეიცავდა იმპერატიული ნორმების ჩამონათვალს/სიას და მათ შორის ასახელებდა 
საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებათა გასაჩივრების მარეგულირებელ ნორმასაც. 

საინტერესოა, რომ ხსენებულ საქმეზე სასამართლო ასევე დაეყრდნო ისტორიული განმარტების 
მეთოდსაც და, ამ მიზნით, მიუთითა ანალიტიკურ კომენტარზე, რომელიც ჩამოთვლის რა 
„საარბიტრაჟო პროცესის წარმართვისა და საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების მიღების“ („the 
conduct of the proceedings or the making of the award“)43 მომწესრიგებელ იმპერატიულ ნორმებს 
მოდელურ კანონში, არ ასახელებს 34ე მუხლს (და, სხვათა შორის, არც 36ე მუხლს, რომელიც 
ცნობააღსრულებას არეგულირებს)44. თუმცა გადაწყვეტილებაში განვითარებული მსჯელობის 
საპირისპიროდ უნდა შევნიშნოთ, რომ ჩვენთვის გაურკვეველია, საერთოდ, რატომ უნდა 
მიეთითებინა კომენტარის ავტორს/ავტორებს მოდელური კანონის 34ე მუხლზე მოცემულ 
კონტექსტში, რადგანაც ტრიბუნალის გადაწყვეტილების გაუქმების (და ასევე მისი ცნობა
აღსრულების) პროცედურები უშუალოდ არ უკავშირდება „საარბიტრაჟო პროცესის წარმართვისა“ 
და შესაბამისი „გადაწყვეტილების მიღების“ ეტაპებს, არამედ სწორედ ამ ეტაპების ამოწურვის 
შემდეგ ხდება რელევანტური.

მოგვიანებით, ონტარიოს უზენაესმა სასამართლომ აღარ გაიზიარა მოდელური კანონის 34ე 
მუხლის ამგვარი ინტერპრეტაცია და ერთერთ ბოლოდროინდელ საქმეზე Joseph Popack (et al) v. 
Moshe Lipszyc და Sara Lipszyc45 გარკვევით განმარტა, რომ მხარეებს არ აქვთ უფლება, სრულად 
გამორიცხონ დასახელებული ნორმის მოქმედება, თუკი ეს ეწინააღმდეგება საარბიტრაჟო 
კანონმდებლობის იმპერატიულ ნორმებს ან საჯარო წესრიგს46. მართალია, სასამართლოს 
შემადგენლობამ მაინც დატოვა გარკვეული სივრცე სახელშეკრულებო თავისუფლებისათვის ამ 
ნაწილში, მაგრამ თავისი ახლებური გადაწყვეტით იგი ბევრად უფრო დაუახლოვდა მოდელური 
კანონის ტექსტს, ვიდრე მისი წინამორბედი ადრინდელი გადაწყვეტილებით. 

მოდელური კანონის 34ე მუხლის იმპერატიულ ხასიათზე ყურადღება გაამახვილა ახალი 
ზელადიის უზენაესმა სასამართლომაც საქმეზე Methanex Motonui Ltd v Joseph Spellman (et al)47. 
კონკრეტულად, სასამართლოს უნდა განემარტა 1996 წელს მიღებული, UNCITRALის მოდელზე 
შემუშავებული „საარბიტრაჟო აქტის“ პირველი დანართის 34ე მუხლი, რომელიც საარბიტრაჟო 
გადაწყვეტილების გაუქმების წესსა და საფუძვლებს არეგულირებს48. სავსებით დასაბუთებულად, 
სასამართლომ აღნიშნულ საქმეზე დაასკვნა, რომ კანონის მითითებული ნორმა საერთოდ არ 
ექვემდებარებოდა მხარეთა მიერ მოდიფიცირებას ან შეზღუდვას. მისი მითითებით, 1985 წელს, 
როდესაც მიიღებოდა მოდელური კანონი, „არავის ჰქონდა წარმოდგენილი, რომ 34ე მუხლით 
გათვალისწინებული გასაჩივრების უფლების დამატებითი შეზღუდვა შესაძლებელი იქნებოდა 

41 საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟის აქტი (International Commercial Arbitration Act), ხელმისაწვდომია შემდეგ ლინკზე: 
https://www.ontario.ca/laws/statute/90i09 (01.12.2017 მდგომარეობით). აღნიშნული კანონი გაუქმდა 2017 წლის 22 მარტს მიღებული 
საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟის აქტით (International Commercial Arbitration Act), 2017, S.O. 2017, Chapter 2, Schedule 5, 
რომელიც ასევე ახდენს მოდელური კანონის ინკორპორირებას (ხელმისაწვდომია შემდეგ ლინკზე: https://www.ontario.ca/laws/
statute/17i02b?search=international+commercial+arbitration (01.12.2017 მდგომარეობით)).

42 იხ. ონტარიოს საარბიტრაჟო აქტის ((Ontario Arbitration Act) 3(1) მუხლი (ხელმისაწვდომია შემდეგ ლინკზე: https://www.ontario.ca/
laws/statute/91a17?search=international+commercial+arbitration) (01.12.2017 მდგომარეობით); supra 40, პარ. 6264.

43 Supra 31, გვ. 45, პარ. 3.

44  Supra 40, პარ. 6669; supra 31, გვ. 4445, პარ. 13.

45 Joseph Popack, United Burlington Retail Portfolio Inc. and United Northeastern Retail Portfolio Inc. v. Moshe Lipszyc and Sara Lipszyc 8001, 
2015 ONSC 3460, 254 A.C.W.S. (3d) 267 (2015).

46 Ibid, პარ. 52.

47 Methanex Motonui Ltd v Joseph Spellman, et al. CA171/03 (2004); აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით დამატებით იხ. David A. R. 
Williams QC, Arbitration and Dispute Resolution, N.Z. L. Rev., Vol. 2004, 87, გვ. 8891 (2004).

48 იხ. სრული ტექსტი: http://www.legislation.govt.nz/act/public/1996/0099/latest/DLM403277.html (01.12.2017 მდგომარეობით). 

https://www.ontario.ca/laws/statute/90i09
https://www.ontario.ca/laws/statute/17i02b?search=international+commercial+arbitration
https://www.ontario.ca/laws/statute/17i02b?search=international+commercial+arbitration
https://www.ontario.ca/laws/statute/91a17?search=international+commercial+arbitration
https://www.ontario.ca/laws/statute/91a17?search=international+commercial+arbitration
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1996/0099/latest/DLM403277.html
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საარბიტრაჟო წარმოების მხარეთა მიერ“, გამომდინარე იმ „გაბატონებული ორთოდოქსალური 
შეხედულებიდან“, რომლის მიხედვითაც დაუშვებლად მიიჩნეოდა სასამართლო კონტროლის 
გაუქმება49. 

ასეთ ფონზე განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს იმ სახელმწიფოთა მიდგომა, რომლებიც 
თავიანთ კანონმდებლობაში ექსპლიციტურად განსაზღვრავენ ტრიბუნალის გადაწყვეტილების 
გასაჩივრების უფლებაზე წინასწარი უარის თქმის შესაძლებლობას. საამისო ნათელი მაგალითია 
ბელგია, რომლის „სასამართლო კოდექსის“ 1718ე მუხლი არაორაზროვნად ადგენს მხარეთა 
უფლებას, თუკი მათ არ გააჩნიათ სამართლებრივი კავშირი ბელგიასთან, ურთიერთშეთანხმებით 
გამორიცხონ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების შემდგომი გაუქმება50. ამასთან, კანონი არ 
ითვალისწინებს ანალოგიურ შესაძლებლობას ცნობააღსრულების პროცედურის ნაწილში, 
რაც დაინტერესებულ პირს უტოვებს უფლებას, დაიცვას საკუთარი ინტერესები, თუკი მოგებული 
მხარე გადაწყვეტილების ბელგიის ტერიტორიაზე აღსრულებას მოისურვებს51.

მხარეთა ფართო ავტონომიის სასარგებლოდ აკეთებს არჩევანს შვეიცარიელი კანონმდებელიც, 
რომელიც შვეიცარიის „საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ“ კანონის 192(1) მუხლის 
საფუძველზე, თავისუფლებას ანიჭებს არბიტრაჟის მხარეებს  იმ პირობით, რომ ისინი არ არიან 
შვეიცარიასთან სამართლებრივად დაკავშირებული პირები  ურთიერთშეთანხმებით სრულად ან 
ნაწილობრივ უარი თქვან ტრიბუნალის გადაწყვეტილების სასამართლო წესით გასაჩივრებაზე52. 
ამასთან, საყურადღებოა, რომ მითითებული აქტი, მოდელური კანონისგან განსხვავებით, არ 
ცნობს საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ორმაგი კონტროლის პრინციპს, ხოლო უფლების 
დაცვის ერთადერთი საშუალება, რომელსაც იგი აღიარებს, არის სწორედ გადაწყვეტილების 
გასაჩივრება (გაუქმება)53. წარმოქმნილი „უხერხულობის“ დასაძლევად, „საერთაშორისო კერძო 
სამართლის შესახებ“ შვეიცარიის კანონის 192(2) მუხლის თანახმად, როდესაც მხარეები სრულად 
გამორიცხავენ გადაწყვეტილების გაუქმების სამართლებრივი ინსტრუმენტის გამოყენებას და 
სასამართლოს წარედგინება შუამდგომლობა შვეიცარიის ტერიტორიაზე ცნობააღსრულების 
მოთხოვნით, ანალოგიის წესით, ურთიერთობა ექცევა ნიუიორკის კონვენციის რეგულირების 
ფარგლებში, რის შედეგადაც, დაინტერესებულ პირს უფლება ენიჭება, დაეყრდნოს კონვენციის 
მე5 მუხლით გათვალისწინებულ თავდაცვით შესაგებლებს54. მაშასადამე, სავალდებულო წესით 
ნარჩუნდება დაცვის უფლება. შეიძლება ითქვას, ეს ერთერთი იშვიათი გამონაკლისთაგანია, 

49  Methanex Motonui Ltd v Joseph Spellman, supra 47, პარ. 109. 

50 ბელგიის „სასამართლო კოდექსის“ 1718ე მუხლი: „მხარეებს შეუძლიათ, ცალსახა განცხადების გაკეთებით საარბიტრაჟო 
შეთანხმებაში ან მოგვიანებით დადებულ სხვა შეთანხმებაში, გამორიცხონ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გასაჩივრება, თუკი 
არც ერთი მათგანი არ წარმოადგენს ფიზიკურ პირს, რომელიც არის ბელგიის მოქალაქე ან გააჩნია ბელგიაში დომიცილი ან 
ჩვეულებრივი საცხოვრებელი, ან არის იურიდიული პირი, რომელიც დარეგისტრირებულია ბელგიაში, ან გააჩნია ბელგიაში 
საქმიანობის ძირითადი ადგილი ან ფილიალი“. იხ., ასევე, supra 10, გვ. 33623363; იხ., ასევე, Tibor Várady, John J. Barceló III და 
Arthur T. von Mehren, International Commercial Arbitration: A Transnational Perspective, გვ. 710 (მე3 გამოცემა, 2006).

51 იხ. ბელგიის „სასამართლო კოდექსის“ 1721ე მუხლი, რომელიც მნიშვნელოვანწილად იმეორებს მოდელური კანონის 36ე 
მუხლის ტექსტს და, შესაბამისად, განსაზღვრავს ბელგიის ტერიტორიაზე საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობააღსრულების 
წესს.

52 მუხლი 192(1): “მხარეებს  თუკი არც ერთ მათგანს არ გააჩნია დომიცილი, ჩვეულებრივი ადგილსამყოფელი ან ბიზნეს 
დაწესებულება შვეიცარიაში  უფლება აქვთ საარბიტრაჟო შეთანხმებაში პირდაპირი დათქმის გაკეთებით ან შემდგომში 
წერილობითი შეთანხმების გაფორმებით სრულად თქვან უარი საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გასაჩივრებაზე, ან ეს 
უკანასკნელი შეზღუდონ 190(2) მუხლში მითითებული ერთი ან რამდენიმე საფუძვლით“. ამდენად, ბელგიური მიდგომისგან 
განსხვავებით, რომელიც გასაჩივრების უფლებაზე მხოლოდ სრული სახით უარის თქმის ალტერნატივას სთავაზობს მხარეებს, 
შვეიცარიელი კანონმდებელი უფრო მოქნილ სისტემას ადგენს და უფლების არასრულად / ნაწილობრივ შეზღუდვის 
შესაძლებლობასაც იძლევა (იხ. supra 50; იხ., ასევე, Tibor Várady, John J. Barceló III და Arthur T. von Mehren, supra 50).

53 Manuel Arroyo (რედ.), Arbitration in Switzerland: The Practitioner's Guide, გვ. 1293 (2013); აღსანიშნავია, რომ, ამ მხრივ, ანალოგიურ 
მიდგომას ავითარებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოქმედი, 1925 წელს მიღებული „ფედერალური საარბიტრაჟო აქტიც“, 
რომელიც ავალდებულებს შუამდგომლობის განმხილველ სასამართლოს, ცნოს საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება, გარდა 
იმ შემთხვევისა, როცა დაინტერესებული მხარის მოთხოვნის საფუძველზე, ხდება გადაწყვეტილების გაუქმება ან შეცვლა/
შესწორება (იხ. „ფედერალური საარბიტრაჟო აქტის“ მე9 მუხლი: „არბიტრაჟის ნებისმიერ მხარეს შეუძლია მიმართოს [...] 
სასამართლოს საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების დასამტკიცებლად, რის შედეგადაც სასამართლომ უნდა დააკმაყოფილოს 
ასეთი მოთხოვნა, თუკი გადაწყვეტილება არ იქნა გაუქმებული, შეცვლილი ან შესწორებული წინამდებარე თავის მე10 და მე11 
მუხლების შესაბამისად“).

54 მუხლი 192(2): “თუკი მხარეებს სრულად აქვთ გაცხადებული უარი საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გასაჩივრებაზე და 
აღსრულება ხდება შვეიცარიაში, ანალოგიით გამოიყენება 1958 წლის 10 ივნისის ნიუიორკის კონვენცია უცხოური საარბიტრაჟო 
გადაწყვეტილებების ცნობისა და აღსრულების შესახებ“. 



46

ქ
ა

რ
თ

უ
ლ

ი
 ბ

ი
ზ

ნ
ე
ს

ი
ს

 ს
ა
მ

ა
რ

თ
ლ

ი
ს

 მ
ი
მ

ო
ხ

ი
ლ

ვ
ა

როდესაც კონვენცია გამოიყენება ნაციონალურ საარბიტრაჟო სიბრტყეში როგორც 
ადგილობრივი ფორუმის ტერიტორიაზე მიღებული გადაწყვეტილების ცნობააღსრულების (ან 
მასზე უარის თქმის) პოტენციური საფუძველი.

ყოველივე ზემოაღნიშნულის ფონზე, საინტერესოა, თუ როგორ წყვეტს განსახილველ საკითხს 
ქართული სამართალი. ამ მხრივ, განსხვავებით ბელგიური ან შვეიცარიული ანალოგისგან, 
„არბიტრაჟის შესახებ“ საქართველოს კანონი და, კერძოდ, მისი 42ე მუხლი55, რომელიც 
საქართველოში გამოტანილი საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გაუქმების პროცედურას 
აწესრიგებს, არ შეიცავს პირდაპირ მითითებას მხარეთა მიერ სასამართლო კონტროლის 
ფარგლების შემცირების შესაძლებლობაზე მისი ან აკრძალვის ან სანქცირების თვალსაზრისით. 
ეს, თავის მხრივ, მხარეთა კერძო ავტონომიის საწინააღმდეგოდ შეიძლება მეტყველებდეს, თუ 
გავითვალისწინებთ საჯარო სამართალში მოქმედ პრინციპს, რომლის მიხედვითაც დასაშვებია 
მხოლოდ ის, რაც თავად კანონითაა ნებადართული. ბუნებრივია, სასამართლო ხელისუფლების 
საქმიანობის მარეგულირებელი ნორმებიც, თავისი არსით, საჯარო სამართლის ნაწილს 
წარმოადგენს, სადაც ყოველთვის წინა პლანზე იწევს კანონი, როგორც სამართლებრივი 
მოწესრიგების წყარო და ნაკლები სივრცე რჩება სახელშეკრულებო თავისუფლებისთვის.

უნდა აღინიშნოს, რომ ქართული კანონი UNCITRALის მოდელური კანონის იმპლემენტაციის 
შედეგად იქნა 2009 წელს მიღებული. მეორე მხრივ, გასათვალისწინებელია, რომ 2015 წლის 
18 მარტის საკანონმდებლო ცვლილებებმა გარკვეულწილად დააშორა „არბიტრაჟის შესახებ“ 
საქართველოს კანონი მის პირველწყაროს, ვინაიდან ახლებური რედაქციით ფაქტობრივად 
უარი ითქვა საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების კონკურენტული კონტროლის პრინციპზე. 
კონკრეტულად, როგორც კანონის 45ე მუხლის მე2 პუნქტით დადგინდა, თუკი დაინტერესებული 
მხარე დადგენილ ვადაში სასამართლო წესით არ გაასაჩივრებს ტრიბუნალის გადაწყვეტილებას 
ან მისი საჩივარი წარუმატებელი აღმოჩნდება, მომდევნო სტადიაზე მას ფაქტობრივად უფლება 
ეკარგება, წარადგინოს პრეტენზია და, შედეგად, მოითხოვოს სასამართლოსგან ტრიბუნალის 
გადაწყვეტილების ცნობააღსრულებაზე უარის თქმა56. საინტერესოა, რომ ამ ნაწილში ქართულმა 
კანონმდებლობამ თითქმის გაიმეორა საკითხის გერმანული გადაწყვეტა. კერძოდ, ZPOს 
(გერმანიის სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი) 1060ე პარაგრაფის მე2 ნაწილის თანახმად, 
დაუშვებელია ადგილობრივი საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობაზე სასამართლოს მიერ 
უარის თქმა იმ საფუძვლით, რომელზე დაყრდნობითაც დაინტერესებულ პირს უკვე ეთქვა უარი 
გადაწყვეტილების გაუქმებაზე მანამდე ან თუკი ტრიბუნალის გადაწყვეტილება საერთოდ არ 
იქნა გასაჩივრებული დადგენილი წესით57,58.

ასეთ ვითარებაში გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლების ნებისმიერი ხარისხით 
შეზღუდვა (და მით უფრო მისი მთლიანად გამორიცხვა) კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებდა 
სასამართლო ორგანოთა საზედამხედველო ფუნქციას  უზრუნველყონ ადგილობრივ 

55 „არბიტრაჟის შესახებ“ საქართველოს კანონის 42ე მუხლი, სტრუქტურულად, არსებითად იმეორებს მოდელური კანონის 34ე 
მუხლის შესაბამის პარაგრაფებს (იხ. კანონის 42ე მუხლის 1ლი და მე2 პუნქტები: „ამ კანონის ფარგლებში საარბიტრაჟო 
გადაწყვეტილების საწინააღმდეგო ერთადერთი საპროცესო საშუალებაა საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გაუქმება, რაც უნდა 
განხორციელდეს ამ მუხლის მე2–მე5 პუნქტების შესაბამისად. 2. სასამართლო უფლებამოსილია, გააუქმოს საქართველოში 
გამოტანილი საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ: ა) მხარე, რომლის წინააღმდეგაც გამოტანილია 
საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება, სასამართლოს საჩივრით მიმართავს და დაამტკიცებს, რომ: [...] ბ) სასამართლო დაადგენს, 
რომ: [...]“).

56 „არბიტრაჟის შესახებ“ საქართველოს კანონის 45ე მუხლის მე2 პუნქტი: „დაუშვებელია საქართველოში გამოტანილი 
საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობასა და აღსრულებაზე უარის თქმის შესახებ განცხადებით სასამართლოსთვის მიმართვა 
იმავე საფუძვლით, რომლითაც მხარე ითხოვდა აღნიშნული საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გაუქმებას ან იმ შემთხვევაში, თუ 
მხარემ არ გაასაჩივრა საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება ამ კანონის 42ე მუხლის მე3 პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში“.

57 თუმცა ეს უკანასკნელი პირობა არ ვრცელდება შემთხვევებზე, როცა დავა, გერმანული სამართლის შესაბამისად, არ შეიძლება 
იყოს საარბიტრაჟო განხილვის საგანი ან საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება საჯარო წესრიგს.

58 იხ. გერმანიის სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის შესაბამისი მუხლები (1025ე1066ე), რომლებიც აწესრიგებენ საარბიტრაჟო
სამართლებრივ ურთიერთობებს (https://www.gesetzeiminternet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html) (01.12.2017 მდგომარეობით). 
სტატიაში განხილულ საკითხთან მიმართებით გერმანული სამართლის მიდგომაზე იხ., ასევე, Stefan Michael Kröll, National 
Report for Germany (2007), in Jan Paulsson and Lise Bosman (რედ.), ICCA International Handbook on Commercial Arbitration, at 59 (1984, 
Supplement No. 48, February 2007); KarlHeinz Böckstiegel, Stefan Michael Kröll, Patricia Nacimiento (რედ.), Arbitration in Germany: The 
Model Law in Practice, გვ. 4344, პარ. 134135, გვ. 387, პარ. 69 (მე2 გამოცემა, 2015); supra 10, გვ. 3369.

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html
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საარბიტრაჟო წარმოებათა პროცედურული ნორმების დაცვით წარმართვა და მოახდინონ 
არბიტრაჟის როგორც დავის გადაწყვეტის ინსტრუმენტის ბოროტად გამოყენების პრევენცია. 
მართლაც, იმ პირობებში, როდესაც არბიტრაჟის გადაწყვეტილების ცნობა/აღსრულება 
საარბიტრაჟო ფორუმის ტერიტორიაზე მიზეზშედეგობრივადაა დაკავშირებული იმავე 
გადაწყვეტილების წარმატებულ თუ წარუმატებელ გასაჩივრებასთან (მოდელური კანონის 
საპირისპიროდ), ნაკლებად დამაჯერებელი ჩანს ნებისმიერი არგუმენტი, რომელიც 
(როგორც საკანონმდებლო ინტერპრეტაციის, ისე სამართლის პოლიტიკის დონეზე) 
ცდილობს, დაასაბუთოს ე.წ. გამომრიცხავ შეთანხმებათა ნამდვილობა59. თუმცაღა ამ და სხვა 
საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემატიკა უფრო ვრცლად მომდევნო თავებში იქნება 
წარმოდგენილი და განხილული.

6. სასამართლო კონტროლის გამორიცხვის / შეზღუდვის 

უფლებადამდგენ ნორმათა ინტერპრეტაცია

6.1 ზოგადი პრინციპები

როდესაც საკანონმდებლო ტექსტი ერთმნიშვნელოვნად არ სცემს პასუხს კითხვაზე, ნამდვილია 
თუ არა შეთანხმება, რომელიც ზღუდავს ან საერთოდ კრძალავს არბიტრაჟის გადაწყვეტილების 
სასამართლოში გასაჩივრებას, კანონის განმმარტებელი საკითხის გადასაწყვეტად დგება 
აუცილებლობის წინაშე  დაადგინოს, იმპერატიულ თუ დისპოზიციურ ნორმასთან აქვს მას საქმე60. 
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი თავად კანონშია ჩადებული რესურსი ინტერპრეტაციისთვის, 
რომლის ფარგლებშიც დასაშვებად მიიჩნევა ნორმით განსაზღვრულისგან განსხვავებული 
წესის დადგენა (ე.ი. ნორმისგან გადახვევა), შესაძლებელი იქნება, ვისაუბროთ სასამართლო 
კომპეტენციის გამომრიცხავი ან შემზღუდველი შეთანხმების ნამდვილობაზე61. ცხადია, 
განმარტების ანალოგიური მექანიზმი მოქმედებს უშუალოდ მოდელურ კანონთან მიმართებითაც.

აღნიშნულ კონტექსტში კერძო ავტონომიის უპირობო მომხრენი ხშირად ხაზს უსვამენ არბიტრაჟის 
მთავარ მახასიათებლებსა თუ მიზანს  წახალისდეს მხარეთა შეთანხმებით დაფუძნებული და 
მათსავე ინტერესებზე მორგებული დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმი62. ბოლოს 
და ბოლოს, არბიტრაჟის, როგორც სამართლის დარგის, არსიც ხომ სწორედ ესაა  შეზღუდოს 
სასამართლო ჩარევის მასშტაბი კერძო დავათა მოგვარებისას და „უზრუნველყოს კომერციული 
საარბიტრაჟო შეთანხმებების აღსრულება, სხვა ხელშეკრულებათა მსგავსად, მათი პირობებისა 
და მხარეთა მიზნების გათვალისწინებით“63. 

მაგრამ საკითხავია, რამდენად საკმარისია მხოლოდ განყენებულ, ზოგადტელეოლოგიურ 
არგუმენტებზე დაფუძნებული მსჯელობა იმ ფონზე, როდესაც თავად კანონის ტექსტი ნაკლებად 
იძლევა თავისუფალი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას. თუკი თავად ნორმის ტექსტი არ არის 
ბუნდოვანი, ვინაიდან იგი, თუნდაც ეჭვის დონეზე, არ გამოკვეთს კანონმდებლის ნებას  აღჭურვოს 
მხარეები კომპეტენტურ სასამართლოთა იურისდიქციის შეზღუდვის ან გამორიცხვის უფლებით 
 დაუსაბუთებელია კანონის განვრცობა (ფართო განმარტება) სხვა, ნაკლებად რელევანტურ და 

59 აღნიშნულ საკითხზე იხ., ასევე, Stavros L. Brekoulakis, Julian D.M. Lew, Loukas A. Mistelis, The Evolution and Future of International 
Arbitration (რედ.), Int. Arb. Law Library, Vol. 37, გვ. 281282, პარ. 16.7216.75 (2016).

60  დისპოზიციურ და იმპერატიულ ნორმებთან დაკავშირებით დამატებით იხ. Christopher R. Drahozal, Contracting around RUAA: Default 
Rules, Mandatory Rules, and Judicial Review of Arbitral Awards, Pepperdine Dispute Resolution Law Journal, Vol. 3, Issue 3, 419, გვ. 420421, 
426427 (2003).

61 ამასთან დაკავშირებით ლიტერატურაში სწორად იქნა აღნიშნული, რომ „მოდელური კანონი და მისგან ნაწარმოები სხვა 
საკანონმდებლო აქტები არ ავლებენ მკვეთრ ზღვარს იმპერატიულ და არაიმპერატიულ ნორმებს შორის. შედეგად, კანონის 
ტექსტისა და მისი ინტერპრეტაციის საკითხიხდება იმის გარკვევა, იმპერატიულად ჩაითვლება თუ არა რომელიმე კონკრეტული 
ნორმა“ Alastair Henderson, Lex Arbitri, Procedural Law and the Seat of Arbitration, SAcLJ, Vol. 26, Special Issue, 886, გვ. 899, პარ. 36 
(2014).

62  Supra 10, გვ. 33683370; იხ., ასევე, supra 40, პარ. 60. 

63  First Options of Chicago, Inc. v. Kaplan, supra 10, გვ. 947 (ტექსტში გამოყენებული ციტირების ნიშნები და სქოლიოები გამოტოვებულია). 
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სუბიექტურ შეფასებებზე დაყრდნობით, რომელთაც უფრო მეტი აქვთ საერთო იმასთან, თუ „რა 
უნდა ყოფილიყო“, ვიდრე იმასთან, თუ „რა არის“64. 

თუმცა, გარდა დასახელებული გარემოებისა, არსებობს სხვა ფუნდამენტური მიზეზებიც, 
რომლებიც აუცილებელს ხდის სიფრთხილის გამოვლენას არბიტრაჟში სასამართლო 
კომპეტენციის მარეგულირებელი ნორმების განმარტებისას. კონკრეტულად, შეთანხმება, 
რომლითაც მხარეები ნაწილობრივ ან სრულად წინასწარვე აცხადებენ უარს საარბიტრაჟო 
გადაწყვეტილების პოტენციურ გასაჩივრებაზე, თავისი შინაარსით წარმოადგენს 
სასამართლოსათვის მინიჭებული იურისდიქციის შეზღუდვას, მის შემცირებას კერძო 
ინიციატივის საფუძველზე შექმნილი არაფორმალური ტრიბუნალის სასარგებლოდ. ასეთ 
ვითარებაში ივარაუდება, რომ, თუკი კანონმდებლის მიზანი მართლაც საყოველთაო წესიდან 
(გასაჩივრების უფლება) გამონაკლისის დადგენა გახლდათ, იგი შეეცდებოდა, ბუნდოვანი 
ფორმულირებების გარეშე, ცხადად და არაორაზროვნად დაეფიქსირებინა საკუთარი პოზიცია65. 
ამასთან, აღნიშნულ პრეზუმფციას ამყარებს ზემოთ ერთხელ უკვე მოხმობილი პრინციპიც, რომ 
სწორედ „კანონი [...] ადგენს და განსაზღვრავს [სასამართლოთა] იურისდიქციას“66 და არა 
მხარეთა სურვილი თავისთავად.

შესაძლოა, ყოველივე ეს უკვე ჩათვლილიყო საკმარისად უშუალოდ მოდელურ კანონთან 
დაკავშირებული, განმარტებითი პრობლემატიკის გადასაჭრელად, თუმცა ამ თვალსაზრისით 
არსებობს სხვა სპეციფიკური არგუმენტებიც, რომლებიც ასევე ამართლებენ სტატიის ამ ნაწილში 
შემოთავაზებულ „კონსერვატორულ“ მიდგომას და რომლებიც უფრო დაწვრილებით ქვემოთ 
იქნება შემოთავაზებული.

6.2 გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლების გამომრიცხველი / 

შემზღუდველი შეთანხმებების ნამდვილობა მოდელური კანონის 

მიხედვით

არც მოდელური კანონი და არც მისი travaux preparatoire არ სცემს პირდაპირ პასუხს კითხვაზე, 
უნდა მივიჩნიოთ თუ არა ნამდვილად მხარეთა შეთანხმება საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების 
გასაჩივრების უფლების შეზღუდვის/გამორიცხვის თაობაზე. სიტყვასიტყვითი გაგებით, მოდელური 
კანონის 34ე მუხლი შეიცავს მხოლოდ გადაწყვეტილების გაუქმების საფუძველთა ექსკლუზი
ურ ჩამონათვალს, თუმცა არ მიანიშნებს, რამდენად თავსებადია ნორმის სტრუქტურასთან მასში 
მითითებულისგან განსხვავებულ (ამ შემთხვევაში  უფრო ნაკლებად შემზღუდველ) რეჟიმზე 
შეთანხმება.

მაგრამ ცალკეული დეტალები, როგორც ტექსტუალური, ისე კონტექსტუალური თვალსაზრისით, 
მაინც ხდის შესაძლებელს, შევიქმნათ წარმოდგენა, ინტერპრეტაციის ორი ვარიანტიდან 

64 „კანონი გაგებული და აღქმული უნდა იყოს ისე, როგორც ის არის დაწერილი. სამართალშეფარდებისას უპირატესობა ენიჭება 
კანონის ნებას [...] {სამართალშემფარდებელს} ევალება იხელმძღვანელოს ნორმის ტექსტით, მასში პრაქტიკულად ასახული, 
გათვალისწინებული და არა გასათვალისწინებელი სინამდვილით“ (საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2012 
წლის 24 ოქტომბრის #1/2/519 გადაწყვეტილება საქმეზე „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საქართველოს 
მოქალაქე თამარ ჩუგოშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ , II.პ.30). „როდესაც ნორმის ტექსტი აშკარაა და 
შესატყვისი განმარტება არ წარმოშობს აბსურდულ ან არაპრაქტიკულ შედეგებს, სიტყვები აღქმულ უნდა იქნეს როგორც 
საბოლოო გამოხატულება გამიზნული მნიშვნელობისა“ (United States v. Missouri Pacific R. Co., 278 U.S. 269, 278 (US S. Ct. 1929)). 
იხ., ასევე, Richards v. United States, 369 U.S. 1, 9 (US S. Ct. 1962): „ჩვენ, რა თქმა უნდა, უნდა დავიწყოთ იმ პრეზუმფციით, რომ 
კანონის მიზანი გამოიხატება მასში გამოყენებული სიტყვების ორდინალური მნიშვნელობით“. იხ., ასევე, United States v. Turkette, 
452 U. S. 576, 580 (US S. Ct. 1981); Dickerson v. New Banner Institute, Inc., 460 U. S. 103, 110 (US S. Ct. 1983); Lewis v. United States, 445 
U. S. 55, 60 (US S. Ct. 1980). კანონის ინტერპრეტაციის პრობლემატიკაზე დამატებით შეგიძლიათ იხილოთ ასევე Antonin Scalia და 
Bryan Garner, Reading Law: The Interpretation of Legal Texts, გვ. 3341, 5658, 343346, 349351 (2012).

65 როგორც ჩანს, ამ და ანალოგიური არგუმენტების გავლენით, სამართლებრივ ლიტერატურაში გამოთქმულია მოსაზრება, 
რომ სასამართლო კონტროლის შეზღუდვა გასაჩივრების ეტაპზე არ ჩაითვლება ნებადართულად, თუკი კანონში ნათლად 
და გამოკვეთილად არ მიეთითება აღნიშნულის თაობაზე (Julian D. M. Lew, Loukas A. Mistelis, Stefan Michael Kröll, Comparative 
International Commercial Arbitration, გვ. 683, პარ. 25.67 (2003); Georgios Petrochilos, Procedural Law in International Arbitration, გვ. 86, 
პარ. 3.86 (2004)).

66 Supra 12.



49

ქ
ა

რ
თ

უ
ლ

ი
 ბ

ი
ზ

ნ
ე
ს

ი
ს

 ს
ა
მ

ა
რ

თ
ლ

ი
ს

 მ
ი
მ

ო
ხ

ი
ლ

ვ
ა

(ლიბერალური და კონსერვატული) რომელია უფრო დასაბუთებული და ლოგიკურად 
გამყარებული. 

ამ მხრივ, უპირველესად, ხაზი უნდა გავუსვათ, რომ მოდელური კანონის 34ე მუხლი (სხვა 
მუხლებისგან განსხვავებით67) არ შეიცავს პირობით მსაზღვრელს  „თუ მხარეთა შეთანხმებით 
სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული“  რაც ასეთის არსებობის შემთხვევაში ცალსახად 
შეიძლებოდა ნორმის დისპოზიციურობის ინდიკატორად მიჩნეულიყო. უფრო მეტიც, არათუ 
მსგავსი სიტყვათა წყობა არ გვხვდება დასახელებულ ნორმაში, არამედ, როგორც travaux 
preparatoireდან დგინდება, UNCITRALის მიერ განიხილებოდა წინადადება 34ე მუხლის მე3 
პარაგრაფის (რომელიც სტრუქტურულად ემსგავსება წინა ორ პარაგრაფს68) ცვლილებასთან 
დაკავშირებით, რათა ამ უკანასკნელს დისპოზიციური ნორმის სახე მიეღო, რაც კომისიამ არ 
გაიზიარა საბოლოო ჯამში69. ამდენად, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ კანონის შექმნელებს 
კარგად ჰქონდათ გააზრებული მათ მიერ გამოყენებული (ან არგამოყენებული) თითოეული 
სიტყვის/წინადადების მნიშვნელობა და აცნობიერებდნენ, რომ, არსებული ფორმით, 34ე მუხლი 
სწორედ იმპერატიულ წესს აყალიბებდა. 

ამავე დროს, როდესაც ვსაუბრობთ არბიტრაჟში მხარეთა ფართო ავტონომიაზე, ყურადღება 
უნდა გავამახვილოთ, რომ თავად მოდელური კანონი მკაფიოდ და ნათლად განსაზღვრავს, 
თუ რა შემთხვევაში და რა მოცულობით ენიჭებათ დაინტერესებულ პირებს სახელშეკრულებო 
თავისუფლება. მაგალითისათვის, კანონის მე11 მუხლის მეორე პარაგრაფი მხარეებს აძლევს 
უფლებას, ამავე მუხლის მე4 და მე5 პარაგრაფების დაცვით, შეთანხმდნენ არბიტრთა დანიშვნის 
წესზე; ასევე, მე19 მუხლის პირველი პარაგრაფი უთითებს მხარეთა უფლებაზე, კანონის 
მოთხოვნათა დაცვით, შეთანხმდნენ საარბიტრაჟო განხილვის წესზე70; ასევე, 28ე მუხლის 
პირველი პარაგრაფი შესაძლებლობას აძლევს მათ, ურთიერთშეთანხმებით განსაზღვრონ 
დავის გადასაწყვეტად გამოსაყენებელი მატერიალური სამართალი და ა.შ. შესაბამისად, ამ 
თვალსაზრისით მოდელური კანონის 34ე მუხლის დუმილი კანონის ავტორთა გამიზნული 
არჩევანის გამომხატველი უფროა, ვიდრე  დაუფიქრებლად შექმნილი ვაკუუმის.

გაკვირვებას არ უნდა იწვევდეს ის ფაქტიც, რომ არც travaux preparatoire არ შეიცავს რაიმე სახის 
მსჯელობას მხარეთა შეთანხმებით საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების სასამართლო კონტროლის 
სფეროდან სრულად ან ნაწილობრივ გამორიცხვის თაობაზე71. ამ კუთხით, გასაზიარებელია 
ლიტერატურაში გამოთქმული მოსაზრება, რომლის მიხედვითაც, მოდელური კანონის 
შემმუშავებელნი უბრალოდ არც კი უშვებდნენ მსგავს შესაძლებლობას72. ჩანს, იმდროინდელი 
სამართლებრივი ტრადიცია ტრიბუნალის გადაწყვეტილების გაუქმების მექანიზმს აღიქვამდა 
როგორც ფუნდამენტურ ინსტრუმენტს პროცედურული სამართლიანობის შესანარჩუნებლად, 
რასაც ეჭვქვეშ დააყენებდა გამომრიცხავ შეთანხმებათა ნამდვილობის აღიარება. 

67  იხ. მოდელური კანონის 3(1), 11(1), 17, 20(2), 21, 22(1), 23(2), 25, 26, 28(1), 29, 33(3) მუხლები.

68  მოდელური კანონის მუხლი 34(3): “საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ საჩივარი არ შეიძლება წარდგენილ იქნეს 
სამი თვის გასვლის შემდეგ იმ თარიღიდან, როდესაც საჩივრის ავტორს ჩაბარდა გადაწყვეტილება ან, თუკი წარდგენილია 33ე 
მუხლით განსაზღვრული მოთხოვნა, იმ თარიღიდან, როდესაც საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა აღნიშნული მოთხოვნა განიხილა” 
(ხაზგასმა ჩამატებულია). წინამდებარე ნორმა, თუმცა ნეგატიური ფორმით ჩამოყალიბებული („საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების 
გაუქმების შესახებ საჩივარი არ შეიძლება წარდგენილ იქნეს ...“), შესაძლებელია ფორმულირდეს მნიშვნელობის უცვლელად, 
პოზიტიური ჩანაწერის სახითაც: საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ საჩივარი შეიძლება წარდგენილ იქნეს 
სამი თვის გასვლამდე იმ თარიღიდან, როდესაც საჩივრის ავტორს ჩაბარდა გადაწყვეტილება ან, თუკი წარდგენილია 33ე 
მუხლით განსაზღვრული მოთხოვნა, იმ თარიღიდან, როდესაც საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა აღნიშნული მოთხოვნა განიხილა. 
ამდენად, 34ე მუხლის 1ლი, მე2 და მე3 პარაგრაფები წარმოდგენილი მსჯელობის მიზნებისთვის სტრუქტურულად არ არიან 
ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავებულნი.

69  Supra 34, გვ. 59, პარ. 304.

70  ნიშნეულია, რომ ხაზგასმული ნორმა უთითებს კონკრეტულად „საარბიტრაჟო განხილვის“ ფარგლებში მხარეთათვის მინიჭებულ 
ავტონომიაზე, რომელიც სისტემურად მოიცავს მოდელური კანონის V თავით განსაზღვრულ ურთიერთობებს, მაგრამ არ ეხება 
არბიტრაჟის სხვა ისეთ მნიშვნელოვან ეტაპებს/პროცედურებს, როგორიცაა ტრიბუნალის მიერ გადაწყვეტილების მიღება (VI 
თავი), გადაწყვეტილების გაუქმება სასამართლოს მიერ (VII თავი) და გადაწყვეტილების ცნობააღსრულება (VIII თავი). 

71  მოდელური კანონის იმპერატიულ და დისპოზიციურ ნორმებთან დაკავშირებით დამატებით იხ. supra 61, გვ. 898903, პარ. 3243.

72  Georgios Petrochilos, supra 65, გვ. 86, პარ. 3.85.
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შესაძლოა, ბევრი დღეს გადამეტებულადაც კი აღიქვამდეს ტექსტის ავტორთა ასეთ სიფრთხილეს 
იმ ვითარებაში, როდესაც, მოდელური კანონის თანახმად, არბიტრაჟში წაგებულ მხარეს 
შენარჩუნებული აქვს სრული უფლება, იდაოს საკუთარი ინტერესების უზრუნველსაყოფად 
გადაწყვეტილების ცნობააღსრულების ეტაპზე. თუმცა დისკუსია ამ თემაზე უკვე სამართლის 
პოლიტიკის და არა სამართალშემეცნების სფეროს განეკუთვნება, რაც იმას ნიშნავს, რომ, 
თავისთავად, არარელევანტურია მსჯელობა UNCITRALის მიერ დაფიქსირებული არჩევნის 
მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით. ფაქტია, რომ მოდელური კანონის 34ე მუხლის 
გონივრულ განმარტებას მივყავართ სწორედ იმ შედეგამდე, რომელიც გამორიცხავს მასში 
მითითებულისგან განსხვავებულ წესზე შეთანხმებას. სხვა საკითხია, თავსებადი იქნებოდა 
თუ არა ამგვარი შეთანხმების ლეგიტიმაცია რომელიმე კონსტიტუციური რანგის პრინციპთან/
უფლებასთან, რაზეც უფრო დეტალურად მომდევნო თავში იქნება საუბარი.

7. სასამართლო კონტროლის შეზღუდვის ფარგლები - დასკვნითი 

მოსაზრებანი სამართლიანი პროცესის უზრუნველყოფის 

საკითხთან დაკავშირებით

უდავოა, რომ ტრიბუნალის გადაწყვეტილების გასაჩივრებაზე ორმხრივად წინასწარ უარის 
გაცხადების შესაძლებლობა მნიშვნელოვნად ცვლის იმ ფილოსოფიას, რომელიც საფუძვლად 
უდევს საარბიტრაჟო პროცესის სასამართლო კონტროლის იდეას73. თუმცა კანონმდებლის 
კომპეტენცია, შექმნას ასეთი მექანიზმი, არ არის აბსოლუტური და მას ზღუდავს როგორც 
ძირითადი უფლებები, ისე ხელისუფლების დანაწილების კონსტიტუციური პრინციპი. საპროცესო 
თავისუფლების მინიჭებას შედეგად არ უნდა მოჰყვეს სამართლიანი სასამართლოსა და 
სათანადო პროცესის (Due Process) გარანტიების უგულებელყოფა74.

მაგალითად, პრინციპს, რომლის მიხედვითაც კანონმდებელი მოკლებულია შესაძლებლობას, 
სრულად განარიდოს კერძო დავათა გადაწყვეტა სასამართლოთა იურისდიქციიდან, დიდი 
ხანია აღიარებს აშშის უზენაესი სასამართლო თავის მრავალწლიან პრაქტიკაში. ამ მხრივ, 
კონკრეტული საკანონმდებლო ღონისძიების შეფასებისას ყურადღება ექცევა, უნარჩუნდება თუ 
არა ორდინალურ სასამართლოებს მათთვის ტრადიციულად დამახასიათებელი „ძირითადი 
ატრიბუტები“75; აღიჭურვა თუ არა შესაბამისი ტრიბუნალი იმ ტიპის იურისდიქციითა და 
უფლებამოსილებით, რაც, ჩვეულებრივ, სასამართლოებს აქვთ დაკისრებული;76 რამდენად 
მნიშვნელოვანია უფლება, რომელიც დავის საგნადაა ქცეული და რა სპეციფიკური პრობლემის 
მოგვარება სურდა კანონმდებელს ამ უფლების გადაწყვეტის კონკრეტული მექანიზმის 
შემუშავებით77. შეჯამების სახით, იმ ვითარებაში, როდესაც სასამართლოები ინარჩუნებენ 
უფლებამოსილებას, განახორციელონ ზედამხედველობა პროცესთან დაკავშირებით (“[to] 

73  Supra 65; იხ., ასევე, Herbert Kronke, Patricia Nacimiento, Dirk Otto, Nicola Christine Port (რედ.), Recognition and Enforcement of Foreign 
Arbitral Awards: A Global Commentary on the New York Convention, გვ. 342 (2010).

74 საგულისხმოა, რომ ზოგიერთმა მკვლევარმა, ამ საფუძვლით, მკვეთრად გააკრიტიკა სხვადასხვა ქვეყნის მიერ მიღებული 
კანონმდებლობის საფუძველზე საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლების შესაძლო გამორიცხვა  იხ., supra 
59, გვ. 281, პარ. 16.72: “მთავარი მიზეზი, რატომაც ეზღუდებათ მხარეებს უფლება, უარი თქვან ან გამორიცხონ საარბიტრაჟო 
გადაწყვეტილების გასაჩივრება, არის ის, რომ მხარეები არ დარჩნენ სამართლებრივ ვაკუუმში და ჰქონდეთ სერიოზული 
დარღვევის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების საშუალება. სულ მცირე მინიმალური გარანტიები მაინც 
უნდა შენარჩუნდეს, რათა მხარეები დაცული იყვნენ არბიტრთა თვითნებობისგან და არასათანადო ქცევისგან. სამართლიანი 
სასამართლოს უფლება ფუნდამენტური მნიშვნელობისაა და არ არსებობს საფუძველი, თუ რატომ უნდა მოხდეს მისი 
უგულებელყოფა იმ მიზეზით, რომ დავას კერძო ტრიბუნალი განიხილავს და არა სახელმწიფო სასამართლო“. თუმცაღა როგორც 
წინამდებარე თავშია ხაზგასმული, უფლების დაცვის აქტიური საშუალების (გასაჩივრების უფლება) არსებობა ერთადერთ 
ფაქტორს არ წარმოადგენს იმის შესაფასებლად, დაირღვა თუ არა სუბიექტისათვის მინიჭებული სამართლიანი სასამართლოს 
უფლება.

75 Northern Pipeline v. Marathon Pipe Line, 458 U.S. 50, 87 (U.S. S. Ct. 1982) (უმრავლესობის გადაწყვეტილების ავტორი მოსამართლე 
ბრენანი).

76 Commodity Futures Trading Commission v. Schor, 478 U.S. 833, 851 (U.S. S. Ct. 1986).

77 Ibid.
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retain supervisory authority over the process”), გამოთქმულია მოსაზრება, რომ კონსტიტუციური 
მოთხოვნების დარღვევას არ აქვს ადგილი78.

ანალოგიურად, შეხედულება, რომლის თანახმადაც, სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი 
ჩარჩოებში აქცევს სუბიექტის ნებასურვილს, განაცხადოს უარი სამართლიანი სასამართლოს 
უფლებით სარგებლობაზე, გაზიარებულ იქნა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 
იურისპრუდენციაშიც. სასამართლოს პრაქტიკით, იმისათვის, რომ უფლებაზე უარის თქმა 
ჩაითვალოს ნამდვილად, იგი არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს რაიმე მნიშვნელოვან საჯარო 
ინტერესს, ჩამოყალიბებული უნდა იყოს არაორაზროვნად და უზრუნველყოფილი იქნეს მისი 
მნიშვნელობისათვის ადეკვატური მინიმალური გარანტიებით.79 სწორედ აღნიშნულ სტანდარტზე 
დაყრდნობით მოუხდა სასამართლოს, შეეფასებინა ზემოთ უკვე მოხმობილი, შვეიცარიის 
„საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ“ კანონის 192ე მუხლი ერთერთ ბოლოდროინდელ 
საქმეზე Tabbane v. Switzerland80. კერძოდ, სტრასბურგის სასამართლოს უნდა ეპასუხა კითხვაზე, 
შეესაბამებოდა თუ არა ევროპული კონვენციის მე6 (სამართლიანი სასამართლოს უფლება) 
და მე13 (უფლება ეფექტური დაცვის საშუალებაზე) მუხლებს შვეიცარიელი კანონმდებლის 
მიერ უცხოელთათვის (კონკრეტულ შემთხვევაში ტუნისელი ბიზნესმენისა და ფრანგული 
კომპანიისთვის) ისეთი მბოჭავი შეთანხმების გაფორმების უფლების მინიჭება, რის 
საფუძველზედაც, გამოირიცხებოდა საარბიტრაჟო ფორუმში გამოტანილი გადაწყვეტილების 
შემდგომი გასაჩივრება სასამართლოში.

საინტერესოა, რომ ევროპულმა სასამართლომ საბოლოოდ არ დაადგინა კონვენციის დარღვევა 
ხსენებულ საქმეზე და, ამ კუთხით, გააკეთა რამდენიმე მნიშვნელოვანი განმარტება, რომლებიც 
ნიშანდობლივია სტატიაში წამოჭრილი საკითხების უკეთ გაანალიზებისათვის. კონკრეტულად, 
სასამართლოს შემადგენლობამ ყურადღება გაამახვილა შემდეგ გარემოებებზე: პირველ რიგში, 
პანელმა მიუთითა, რომ მომჩივანმა, საკუთარი ნებით, თავად მოაწერა ხელი შეთანხმებას, 
რომელიც სპეციალურად აუქმებდა ტრიბუნალის გადაწყვეტილების სასამართლოში 
გასაჩივრების უფლებას81; ამასთან, მომჩივანს ჰქონდა შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიეღო 
არბიტრთა შერჩევაში და, ამგვარად, გავლენა მოეხდინა პროცესის წარმართვაზე82; რაც 
შეეხება „საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ“ კანონის 192ე მუხლს, სასამართლომ 
დაასკვნა, რომ ხსენებული ნორმის მხოლოდ უცხოელთათვის მისადაგებით ადგილობრივ 
კანონმდებელს სურდა, უფრო მიმზიდველი გაეხადა საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟი 
შვეიცარიაში83; დაბოლოს, როგორც მოსამართლეთა პანელმა აღნიშნა, ხსენებული ნორმის 
მე2 პარაგრაფის გათვალისწინებით, საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გაუქმების წინასწარი 
გამორიცხვა დაინტერესებულ მხარეს არ ართმევდა საშუალებას, ესარგებლა სასამართლოში 
ნიუიორკის კონვენციის მე5 მუხლით დადგენილი შესაგებლის უფლებით (ანალოგიის წესით), 
თუკი კრედიტორი მოისურვებდა საკუთარი მოთხოვნის იძულებით აღსრულებას შვეიცარიის 
ტერიტორიაზე84. 

შეიძლება ითქვას, რომ ეს უკანასკნელი არგუმენტი ცენტრალურ ადგილს იკავებს სასამართლოს 
მიერ განვითარებულ მსჯელობაში. მართლაც, საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გასაჩივრებაზე 

78 Wellness International Network, Ltd., et al. v. Sharif, 575 U.S.__, (U.S. S. Ct. 2015), გვ. 12, (უმრავლესობის გადაწყვეტილების ავტორი 
მოსამართლე სოტომაიორი); აღნიშნულ საკითხზე იხ., ასევე, Rojer J. Perlstadt, Article III Judicial Power and the Federal Arbitration Act, 
Am. U. L. Rev., Vol. 62, Issue 2, 201, გვ. 227246 (2012).

79 Sejdovic v. Italy [GC], application no. 56581/00, par. 86 (ECtHR 01/03/2006); Litwin v. Germany, application no. 29090/06, par. 37 (ECtHR 
03/11/2011); Pfeifer and Plankl v. Austria, application no.10802/84, par. 37 (ECtHR, 25/02/1992); infra 80, პარ. 2627; supra 21.

80 Tabbane v. Switzerland (dec.), application no 41069/12 (ECtHR 01/03/2016).

81 Ibid, პარ. 29.

82 Ibid, პარ. 31.

83 Ibid, პარ. 3334.

84 Ibid, პარ. 35; აღნიშნულ გადაწყვეტილებაზე დამატებით იხ. José Ángel Rueda García და Marco Vedovatti, The European Court of Human 
Rights endorses the parties’ voluntary waiver of the right to annul an award in the seat of arbitration (apropos Tabbane v. Switzerland), Spain 
Arbitration Review, Revista del Club Español del Arbitraje, Vol. 2016, Issue 26, 87, გვ. 87103 (2016).
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უარის თქმით მომჩივანს მხოლოდ შეეზღუდა (და არა  სრულად ჩამოერთვა) სასამართლოსა
თვის მიმართვის უფლება, ვინაიდან მას არსებითად შეუნარჩუნდა შესაძლებლობა, სასამართლო 
წესით დაპირისპირებოდა ფორუმის ტერიტორიაზე თავისთვის არასასურველი გადაწყვეტილების 
ცნობააღსრულებას85,86. 

თუმცა, რასაკვირველია, არც ის არ უნდა უარვყოთ, რომ გასაჩივრების უფლების დაკარგვა 
სერიოზულ ტვირთს დააკისრებს წაგებულ მხარეს, თუკი კრედიტორი შეეცდება მის წინააღმდეგ 
გამოტანილი გადაწყვეტილების მესამე სახელმწიფოში აღსრულებას. ასეთ ვითარებაში, 
მოვალეს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში მოუწევს იმ გარემოებათა მტკიცება, რომლებიც, 
მისი აზრით, ქმნის ცნობააღსრულებაზე უარის თქმის საფუძველს ნიუიორკის კონვენციაზე 
დაყრდნობით87. ამის საპირისპიროდ, თუკი დაინტერესებული მხარე მიაღწევდა საარბიტრაჟო 
გადაწყვეტილების გაუქმებას ფორუმის სასამართლოში, კონვენციის მე5 მუხლის პირველი 
პარაგრაფის „ე“ ქვეპუნქტზე მითითებით, იგი მარტივად შეძლებდა იმის დასაბუთებას, თუ რა 
მოტივით უნდა ეთქვა უცხო ქვეყნის სასამართლოს ტრიბუნალის გადაწყვეტილების აღსრულებაზე 
უარი.

ზოგადად, სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპიდან გამომდინარე, როდესაც 

კერძოსამართლებრივი დავის გადაწყვეტა/დასრულება უზრუნველყოფილია სახელმწიფო 

იძულების მექანიზმებით, პირს არ უნდა წაერთვას (თუნდაც საარბიტრაჟო შეთანხმებაში წინასწარ 

გაცხადებული თანხმობის საფუძველზე) სასამართლო წესით დაცვის უფლების რეალიზების 

საშუალება. თუმცა მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული პრინციპის დარღვევას ადგილი არ ექნება იმ 

მდგომარეობაში, როდესაც არბიტრაჟში წაგებულ მხარეს შენარჩუნებული აქვს შესაძლებლობა, 

წარადგინოს სათანადო არგუმენტები და იდაოს საკუთარი უფლებების დასაცავად 

გადაწყვეტილების ცნობააღსრულების სტადიაზე. ასეთ ვითარებაში უნდა ჩავთვალოთ, რომ 

მინიმუმამდეა დაყვანილი მოვალის საწინააღმდეგოდ იმგვარი საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების 

აღსრულების რისკი, რომელიც შეუსაბამოა ელემენტარული სამართლიანობის მოთხოვნებთან 

ან არღვევს საჯარო წესრიგს. 

ვფიქრობთ, სამართლებრივად პრობლემას არც ის შემთხვევები არ უნდა ბადებდეს, როდესაც 

თავად საარბიტრაჟო მოსარჩელეა დაინტერესებული ტრიბუნალის გადაწყვეტილების გაუქმებით 

 იმ მიზეზით, რომ მისი მოთხოვნა, მაგალითად, ქონებრივი დაკმაყოფილების მიღების 

თაობაზე არ დაკმაყოფილდა. ერთი მხრივ, უდავოა, რომ ამ პირობებში გადაწყვეტილების 

ცნობააღსრულების სტადიაზე შესაგებლის უფლებით სარგებლობა ნაკლები შვების მომტანი 

იქნება დამარცხებული მხარისათვის, რომელიც, როგორც სავარაუდო კრედიტორი, საკუთარი 

ქონებრივი მოთხოვნის დაკმაყოფილებითაა დაინტერესებული და არა, მოპასუხის მსგავსად, 

ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილებისგან თავის არიდებით. თუმცაღა აქ უნდა გავითვალისწინოთ 

ზემოთ განვითარებული მსჯელობაც და, კერძოდ, ის გარემოება, რომ მოცემულ შემთხვევაში 

პრინციპულად არ ექმნება საფრთხე სუბიექტის ინტერესს  არ დაუშვას, სასამართლო კონტროლის 

გარეშე, მასთან მიმართებით იძულებითი ღონისძიებების განხორციელება სახელმწიფო 

აპარატის გამოყენებით. შესაბამისად, მხოლოდ ის ფაქტი, რომ პირი ვერ ახდენს საკუთარი 

ქონებრივი ინტერესის რეალიზაციას, არ უნდა გახდეს, მისი მხრიდან, საპროცესო უფლებებით 

მანიპულირებისა და საარბიტრაჟო შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებაზე უარის 

85 აღნიშნულ თემაზე იხ., ასევე, Georgios Petrochilos, supra 65, გვ. 125, პარ. 4.38.
86 ამავდროულად, წინამდებარე სტატიის ფარგლებში განსახილველ თემას არ წარმოადგენს იმის ზუსტად განსაზღვრა, თუ რა 

ჩაითვლება ადეკვატური დაცვის მექანიზმად გადაწყვეტილების ცნობააღსრულების ეტაპზე და კონკრეტულად რომელი 
შესაგებლებით / რა საპროცესო უფლებებით უნდა სარგებლობდეს დაინტერესებული მხარე ამ თვალსაზრისით, რათა დაცული 
იქნეს სამართალწარმოების კონსტიტუციური სტანდარტები.

87 იხ. დამატებით აღნიშნულ საკითხზე Tibor Várady, John J. Barceló III და Arthur T. von Mehren, supra 50, გვ. 711.
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თქმის საფუძველი. სწორედ აღნიშნულის გამო, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ამგვარ ვითარებაში 

არც საარბიტრაჟო მოსარჩელისათვის და არც მოპასუხისათვის სამართლიანი სასამართლოს 

უფლების დარღვევას არ ექნება ადგილი.

 დაბოლოს, განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს იმ სახელმწიფოთა მიდგომა, რომლებიც, როგორც 

აღინიშნა, ასხვავებენ, ერთი მხრივ, წმინდა სახის ადგილობრივ და, მეორე მხრივ, უცხოური 

ელემენტის შემცველ შიდა არბიტრაჟებს და მხოლოდ ამ უკანასკნელ შემთხვევაში ანიჭებენ 

მხარეებს თავისუფლებას, წინასწარი შეთანხმებით გამორიცხონ ან შეზღუდონ ტრიბუნალის 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება ფორუმის სასამართლოში88. თუკი იმ მოსაზრებას გავიზიარებთ, 

რომლის მიხედვითაც საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების პროაქტიული კონტროლით 

„ვლინდება სახელმწიფოს სუვერენული ნება“89, რომ მან უზრუნველყოს საკუთარი კანონების 

განუხრელი შესრულება, საკითხავია, რატომაა ეს ინტერესი ნაკლებად მნიშვნელოვანი 

უცხოელ სუბიექტებთან მიმართებით? ხოლო თუკი საპირისპირო პოზიციას განვავითარებთ და 

ვაღიარებთ, რომ გადაწყვეტილების აღსრულების მექანიზმების კონტროლიც საკმარისია lex 

arbitriის დარღვევათა თავიდან ასაცილებლად, მაშინ რა მიზეზით უნდა შეეზღუდოთ ხაზგასმული 

პროცედურული თავისუფლება ფორუმთან ახლო სამართლებრივი კავშირის მქონე პირებს?

საკითხში ჩაუღრმავებლად, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ მსგავსი დამოკიდებულება 

გარკვეულწილად გაგრძელებაა კომერციული არბიტრაჟის მიმართ გამოვლენილი იმ 

ისტორიული უნდობლობისა, რაც ესოდენ გავრცელებული პრაქტიკა გახლდათ მრავალ 

განვითარებულ სახელმწიფოში ჯერ კიდევ წინა საუკუნეში90. ამ კუთხით, არბიტრაჟის სფეროში 

მიმდინარე ტრენდის გათვალისწინებით, მოსალოდნელია, რომ რიცხვი იმ ქვეყნებისა, 

რომლებიც მზად არიან, შესთავაზონ ბიზნესს მომხმარებელზე მაქსიმალურად მორგებული 

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის მოქნილი სისტემა, კიდევ უფრო გაიზრდება. ყოველივე ეს, 

დიდი ალბათობით, გავლენას მოახდენს საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების კონტროლის დღეს 

არსებულ მოდელებზეც.

8. დასკვნა

დასკვნის სახით, წინამდებარე სტატიის ფარგლებში შევეცადეთ განგვეხილა, თუ რა 
როლი შეიძლება ითამაშოს მხარეთა კერძო ავტონომიამ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების 
სასამართლო წესით გასაჩივრების პროცესში და სად შეიძლება გაივლოს მხარეთა მოქმედების 
თავისუფლების საზღვრები. როგორც გამოიკვეთა, არ არსებობს თავისთავადი, ნაგულისხმები 
უფლება საარბიტრაჟო პროცესის მონაწილეთა მიერ ფორუმის სასამართლოსათვის კანონით 
დაკისრებული საზედამხედველო კომპეტენციის წინასწარ გამორიცხვის ან შეზღუდვის თაობაზე. 
აღნიშნული წინააღმდეგობაში მოვიდოდა იმ ძირითად პრინციპთან, რომლის თანახმადაც, 
არბიტრაჟის სამართლიდან (lex arbitri) გადახვევა მხოლოდ იმავე სამართლით დადგენილ 
ფარგლებში და წესით უნდა იყოს შესაძლებელი91. 

88 იხ. შვეიცარიის „საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ კანონის“ 192(1) მუხლი, supra 52; ბელგიის „სასამართლო კოდექსის“ 
1718ე მუხლი, supra 50; ინგლისის „საარბიტრაჟო აქტის“ (1996) 87(1)(„ბ“) მუხლი.

89 Herbert Kronke, Patricia Nacimiento, Dirk Otto, Nicola Christine Port (რედ.), supra 73, გვ. 342.
90  დამატებით იხ. Gary B. Born, International Arbitration: Cases and Materials, გვ. 177178, 186190 (მე2 გამოცემა, 2015).
91 იხ., ასევე, supra 61, გვ. 898, პარ. 33: “თუმცა თანამედროვე ფილოსოფია, ზოგადად, იმას მიუთითებს, რომ მხარეებს უნდა 

ჰქონდეთ თავისუფლება, დასახონ და მოაწესრიგონ არბიტრაჟი თავიანთი შეხედულების მიხედვით, ამის მიუხედავად, 
აღნიშნული მხოლოდ იმდენადაა ნებადართული და მიღწევადი, რამდენადაც მხარეთა არჩევანი წინააღმდეგობაში არ მოდის 
საარბიტრაჟო განხილვის ადგილას მოქმედი სამართლის აშკარა ან ნაგულისხმებ იმპერატიულ ნორმებთან. Lex arbitriდან 
გადახვევის თავისუფლება მიღწევადია მხოლოდ იმდენად, რამდენადაც თავად lex arbitri იძლევა ამის საშუალებას”.
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ზემოხსენებულს ლოგიკურად მივყავართ იმ დასკვნამდე, რომ დაუსაბუთებელია ტრიბუნალის 
გადაწყვეტილების გაუქმების მომწესრიგებელ ნორმათა იმგვარი ფართო განმარტება, რომელიც 
კანონის არაორაზროვანი დათქმის გარეშე დისპოზიციურ მნიშვნელობას შესძენდა აღნიშნულ 
ნორმებს, ხოლო კერძო პირებს ალტერნატიული საპროცესოსამართლებრივი რეჟიმის დადგენის 
უფლებას მიანიჭებდა. ამ კუთხით, ერთი მხრივ, გასათვალისწინებელია სახელმწიფოთა 
ლეგიტიმური ინტერესი, უზრუნველყონ ადგილობრივი საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებების 
თავიანთსავე პროცესუალურ კანონმდებლობასთან შესაბამისობა და, ასევე, მეორე მხრივ, 
ის შედეგები, რომლებიც შეიძლება მოჰყვეს მხარეთა წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე 
სასამართლოთა მაკონტროლებელი ფუნქციის შესუსტებას. 

თუმცა როგორც სტატიაში იქნა მითითებული, ზოგიერთი ქვეყნის საარბიტრაჟო სამართალი (მათ 
შორის, მოდელურ კანონზე დაფუძნებული) ცალსახად ანიჭებს კერძო პირებს შესაძლებლობას, 
წინასწარი შეთანხმებით სრულად ან ნაწილობრივ უარი განაცხადონ ტრიბუნალის 
გადაწყვეტილების სასამართლო წესით გასაჩივრებაზე, რაც ცალკე აყენებს საკითხს ასეთი 
ღონისძიების ძირითად სამართლებრივ პრინციპებთან შესაძლო შეუსაბამობის თაობაზე. იმის 
გათვალისწინებით, რომ კერძოსამართლებრივ დავაზე საბოლოო, კანონიერ ძალაში შესვლას 
დაქვემდებარებული გადაწყვეტილების მიღება, ზოგადად, სწორედ საჯარო უფლებამოსილებით 
აღჭურვილ ორგანოთა (კერძოდ, სასამართლოს) პრეროგატივას წარმოადგენს, საკითხავია, 
რამდენად შეუძლიათ საარბიტრაჟო ტრიბუნალებს შეითავსონ ანალოგიური (ან მსგავსი) 
კომპეტენცია.

აღნიშნულთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია, ერთმანეთისაგან გაიმიჯნოს, ერთი მხრივ, 
იურისდიქციები, სადაც დამოუკიდებლად მოწმდება საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების (1) 
გაუქმებისა და (2) ცნობააღსრულებაზე უარის თქმის წინა პირობები და, მეორე მხრივ, ის 
ქვეყნები, სადაც ტრიბუნალის გადაწყვეტილების აღსრულება (ან აღუსრულებლობა) მხოლოდ 
ერთგვარი გაგრძელებაა გაუქმების თაობაზე წარდგენილი/წარსადგენი საჩივრის განხილვა
გადაწყვეტისა. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში, გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლების წინასწარი 
გამორიცხვა (თუნდაც ნებაყოფლობითი) და აღნიშნულის საკანონმდებლო ლეგიტიმაცია 
იქნებოდა კიდეც სასამართლო ხელმისაწვდომობაზე უარის თქმისა და სამართლიანი 
პროცესის გარანტიის დარღვევის ტოლფასი. ამის საპირისპიროდ, როდესაც დაინტერესებული 
მხარე ინარჩუნებს ადეკვატურ შესაძლებლობას, სათანადო არგუმენტების/მტკიცებულებების 
წარდგენის გზით ცალკე სადავო გახადოს საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობააღსრულება 
მის საწინააღმდეგოდ (მაგალითად, როგორც ეს მოცემულია მოდელური კანონის 36ე მუხლის 
მიხედვით), ასეთ პირობებში ნაკლებად დასაბუთებულია მსჯელობა სუბიექტის რომელიმე 
ძირითადი უფლების დარღვევის თაობაზე. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, მოსალოდნელია, რომ ის ლიბერალური 
ტენდენცია, რომელიც უკავშირდება ნაციონალურსამართლებრივი რეჟიმებისაგან არბიტრაჟის 
განცალკევებას (ე.წ. დელოკალიზაციას) და, საბოლოო ჯამში, ადგილობრივ სასამართლოთა 
მაკონტროლებელი ფუნქციის შესუსტებას, კვლავაც გაგრძელდება. თუმცა წინამდებარე სტატიის 
ფარგლებში, ავტორის მიზანი არ ყოფილა სამართლის პოლიტიკის საკითხებზე მსჯელობის 
წარმოება ან / და რომელიმე საკანონმდებლო ინიციატივის მიზანშეწონილობის კვლევა. 
მთავარი აქ სწორედ იმის გაცნობიერებაა, რომ ერთი შეხედვით ლიბერალური პოლიტიკის 
გატარებას არ უნდა მოჰყვეს შედეგად კერძო და საჯარო ინტერესების ეკვილიბრიუმის 
დარღვევა  მეტი თავისუფლების არსებობა, სათანადო გარანტიების გარეშე, არ უნდა გახდეს 
ამავე თავისუფლებით ბოროტად სარგებლობის განმაპირობებელი. 
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დისკრიმინაციის ყველა 
ფორმის აღმოფხვრის 
მცდელობა ქართული და 
ევროპული პერსპექტივით

1. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-14 მუხლი

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე14 მუხლის მიხედვით, ამ კონვენციით 
გაცხადებული უფლებებითა და თავისუფლებებით სარგებლობა უზრუნველყოფილია 
ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე, სქესის, რასის, კანის ფერის, ენის, რელიგიის, 
პოლიტიკური თუ სხვა შეხედულებების, ეროვნული თუ სოციალური წარმოშობის, ეროვნული 
უმცირესობისადმი კუთვნილების, ქონებრივი მდგომარეობის, დაბადებისა თუ სხვა ნიშნის 
განურჩევლად. 

მე14 მუხლი გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც სახეზეა კონვენციითა და 
ოქმებით გარანტირებული უფლების მიმართ არის დისკრიმინაციული ქმედება. თუმცა, მე14 
მუხლის გამოყენება დასაშვებია დამოუკიდებლადაც. მე14 მუხლის გამოყენების ძირითადი 
პრინციპი პირველად ასახულ იქნა ე.წ. „ბელგიის ლინგვისტურ ქეისში“, სადაც სასამართლომ 
თქვა, რომ შესაძლებელია, არ დადგინდეს სხვა მუხლის დარღვევა, თუმცა, სახეზე იყოს მე14 
მუხლის დარღვევა, ანუ დისკრიმინაცია. იმ შემთხვევაში, თუ დადგინდა სხვა მუხლის დარღვევა, 
როგორც წესი, საჭირო არ არის ამ დარღვევის შეფასება მე14 მუხლის კონტექსტშიც, გარდა იმ 
შემთხვევებისა, როცა დარღვევის არსი სწორედაც იმაში მდგომარეობს, რომ მუხლის რეგულაცია 
დისკრიმინაციულად იქნა ან არ იქნა მის მიმართ გამოყენებული1 2. სხვა შემთხვევებში ადამიანის 
უფლებათა სასამართლოში ჩამოყალიბებული ტენდენციაა, რომლის მიხედვითაც, მე14 მუხლის 
დარღვევის დადგენა სხვა მუხლის საფარქვეშ მოქცეული უფლების დარღვევის პარალელურად 
არ ხდება3. 

ყველა განსხვავებული მოპყრობა არ წარმოადგენს დისკრიმინაციას. შესაბამისად, აუცილებელია 
პრინციპების შემუშავება, რომლის მიხედვითაც, დისკრიმინაციის ფაქტი დადგინდება. მე14 
მუხლის გამოყენების წინაპირობების დადგენა ყველაზე ნათლად მოხდა საქმეში Rasmussen 
v. Denmark, სადაც სასამართლომ დაადგინა, რომ არსებობდა ცოლისა და ქმრის მიმართ 
მამობის დადგენის განსხვავებული პროცედურის შემუშავების ობიექტური გამართლება, რაც 
ბავშვის ინტერესებს ემსახურებოდა. მე14 მუხლში ჩამოთვლილი დისკრიმინაციის საფუძვლები 
ამომწურავი არ არის4. დასაშვებია დისკრიმინაციის დადგენა ისეთი უფლების ხელყოფისას, 
რომელიც კონვენციით გათვალისწინებული არ არის, თუმცა, დისკრიმინაციის ფაქტი უკვე 

1 Chassagnou v. France.

2 Aziz v. Cyprus.

3 Dudgeon v. UK.

4 Rasmussen v.Denmark.

ქეთევან მესხიშვილი
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ექცევა კონვენციის რეგულირების ქვეშ. მაგალითისათვის, არა ოჯახის, არამედ ცალკეული 
პირის მიერ დამოუკიდებლად შვილად აყვანა არ ექცევა მე8 მუხლის რეგულირების რეჟიმში, 
თუმცა, სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით დისკრიმინაციის საქმეში, რომელიც შვილობას 
ეხებოდა, სასამართლომ დარღვევა მე14 მუხლის ფარგლებში შეაფასა5 6. საქმეში EB v. France 
სასამართლომ დაადგინა, რომ ბავშვის აყვანის უფლება ლესბოსელს მისი სექსუალური 
ორიენტაციის გამო არ მისცეს, და არა იმიტომ, როგორც ამას სახელმწიფო ამტკიცებდა, რომ 
ბავშვს მამა არ ეყოლებოდა. 

ამდენად, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე14 მუხლთან დაკავშირებული 
საჩივარი განიხილება არსებით უფლებასთან ერთობლიობაში. თუმცა, მიუხედავად ამისა, 
შესაძლებელია, სასამართლომ დაადგინოს დისკრიმინაცია მაშინაც კი, როცა თვითონ არსებითი 
უფლება არ დარღვეულა. საგულისხმოა, რომ ევროპული კონვენციის ფარგლები იმაზე ფართოა, 
ვიდრე ეს კონვენციაში იკითხება. დისკრიმინაციის კონტექსტში აღნიშნულმა დებულებამ ასახვა 
მე12 ოქმში პოვა. 

2. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-12 ოქმი

მე12 ოქმმა გამოასწორა ის ნაკლი, რომელიც კონვენციის მე14 მუხლს ჰქონდა, კერძოდ, 
დაუშვა შესაძლებლობა იმისა, რომ დადგენილიყო დისკრიმინაცია იმ უფლებათა სარგებლობის 
პროცესში და შედეგად, რომელსაც მხარეებს ეროვნული სამართალი ანიჭებდა. თუმცა, მუხლის 
ტექსტი უფრო სუსტი და ბუნდოვანია, ვიდრე სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა შესახებ 
პაქტის 26ე მუხლი. მე12 ოქმის ბუნდოვანებისა და ფართო ინტერპრეტაციის გამო ბევრმა 
სახელმწიფომ მის რატიფიცირებაზე უარი თქვა, მაგალითად, ინგლისმა თავი შეიკავა იქამდე, სანამ 
სასამართლო ოქმთან დაკავშირებით პრაქტიკას არ ჩამოაყალიბებდა. კითხვის ნიშანს იწვევდა, 
ეროვნულ სამართალში ხომ არ იგულისხმებოდა ყველა ის საერთაშორისო სამართლებრივი 
ნორმა, რომელიც, თავის მხრივ, ეროვნული სამართლის ნაწილია. თუმცა, აღნიშნულ კითხვაზე 
პასუხი ცალსახაა, რაღა თქმა უნდა, იგულისხმება. მასში შედის ასევე ყოველი პირის უფლება, 
თანაბრად მოექცნენ იმ უფლებებით სარგებლობის სფეროში, რომელთა უზრუნველყოფა საჯარო 
ორგანოების ვალდებულებას ან მათ დისკრეციას წარმოადგენს. ოქმის ახსნაგანმარტებითი 
ბარათიდან ასევე ირკვევა, რომ სახელმწიფოს ნეგატიურ ვალდებულებას წარმოადგენს, 
აღკვეთოს კერძო პირებს შორის დისკრიმინაცია. ევროპულმა სასამართლომ საქმეში X and Y 
v. Netherland განმარტა, რომ სახელმწიფოს ვალდებულება, აკრძალოს დისკრიმინაცია კერძო 
სფეროში, გულისხმობს მისი მხრიდან პოზიტიური ვალდებულების შესრულებას, დაიცვას პირთა 
სხვადასხვა უფლებები. შესაბამისად, აკრძალვაში იგულისხმება სპეციალური რეგულაციების, 
ორგანოების, კანონების შემუშავება... კერძო პირთა დისკრიმინაციისაგან დაცვის კუთხით7. ოქმის სა
ფუძველზე სასამართლომ განიხილა საქმე, სადაც სასამართლომ თქვა, რომ იგი ოქმის შესაბამისად 
ისეთივე მსჯელობებს ავითარებს, რა პრაქტიკაც მე14 მუხლიდან გამომდინარე8 არსებობს. 

3. დისკრიმინაციის არსი

ერთმანეთისაგან განასხვავებენ პირდაპირ და არაპირდაპირ დისკრიმინაციას. იმისათვის, რომ 
დადგინდეს პირდაპირი დისკრიმინაცია, აუცილებელია შემდეგი წინაპირობების არსებობა, 

5 EB v. France.

6 Frette v. France.

7 X and Y v. Netherland. 

8 Sejdic and Finci v. Bosnia and Herzegovina.
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კერძოდ, პირს განსხვავებულად (უფრო უარესად) უნდა ეპყრობოდნენ იმასთან შედარებით, 
ვისაც იგივე ან მსგავს სიტუაციაში უკეთესად ეპყრობიან. ამასთან, განსხვავებული მოპყრობა 
არასახარბიელო უნდა იყოს და მას გამართლება არ უნდა ჰქონდეს. მაგალითად, ადამიანის 
უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ლესბოსელის მიმართ პირდაპირ 
დისკრიმინაციას ჰქონდა ადგილი, როცა მას ბავშვის აყვანის უფლება არ მისცეს, რადგან უარი 
შვილობაზე განპირობებული იყო მშვილებლის სექსუალური ორიენტაციით და არა იმით, რომ 
ბავშვს მამა არ ეყოლებოდა, როგორც ამას სახელმწიფო ამტკიცებდა9. 

დიკრიმინაცია არაპირდაპირია, თუ ერთი და იმავე მოპყრობის შეთავაზება ხდება განსხვავებულ 
სიტუაციაში მყოფი პირებისათვის (ნეიტრალური წესი, პრაქტიკა, კრიტერიუმი), რაც უარყოფით 
გავლენას ახდენს დაცული საფუძვლით განსაზღვრულ ერთ რომელიმე ჯგუფზე. არაპირდაპირი 
დისკრიმინაციისათვის დამახასიათებელია ის ფაქტი, რომ წესი, რეგულაცია, ღონისძიება არის 
ნეიტრალური, არ შეიცავს დისკრიმინაციის ნიშნებსა და, მით უფრო, არც დისკრიმინაციული 
ქმედების განზრახვას, თუმცა, შედეგად ვიღებთ გარკვეულ პირთა ან პირთა ჯგუფის 
დისკრიმინაციულ მოპყრობას. კონვენციის მე14 ოქმი ფარავს როგორც პირდაპირ, ასევე 
არაპირდაპირ დისკრიმინაციას. სადავო არ არის, რომ არაპირდაპირი დისკრიმინაცია შეიძლება 
მომდინარეობდეს არა მხოლოდ ქმედებიდან (მოქმედება, უმოქმედობა), არამედ დე ფაქტო 
სიტუაციიდან. მაგალითად, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ, 
მართალია, სახეზე იყო ნაფიცი მსაჯულების შერჩევის ნეიტრალური წესი, თუმცა, აღნიშნული 
წესის შედეგად ნაფიცი მსაჯულები 97%ის შემთხვევაში იყვნენ კაცები. ნაფიცი მსაჯულების 
სამსახური კი წარმოადგენს სამოქალაქო სავალდებულო სამსახურს, რომლის შეუსრულებლობა 
იწვევს ჯარიმას, ჯარიმის გადაუხდელობა კი პატიმრობას, ანუ სახეზეა სავალდებულო შრომა, 
რომელიც შეიძლება იყოს გამართლებული, თუმცა, გენდერული ბალანსის დაცვით10. 

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ განმარტა, რომ ადამიანის უფლებათა 
ევროპული კონვენციით გარანტირებული უფლებებით სარგებლობისას დისკრიმინაციისაგან 
დაცვის უფლება ასევე ირღვევა, როდესაც სახელმწიფოები ვერ ახერხებენ ადამიანებს 
განსხვავებულად მოეპყრნონ, როცა მათი მდგომარეობა არსებითად განსხვავებულია. 
აღნიშნულ საქმეში ბუღალტრის პროფესიის დაუფლებაზე უარს ეუბნებოდნენ ნასამართლევ 
სუბიექტებს. აპლიკანტი ნასამართლევი იყო სამხედრო უნიფორმის ტარებაზე უარის თქმის გამო, 
რელიგიური გრძნობებიდან გამომდინარე (იეღოვას მოწმე იყო). სასამართლომ დაადგინა 
კონვენციის მე9 მუხლის დარღვევა დისკრიმინაციის აკრძალვასთან ერთად11. ამ შემთხვევაში 
ყველასათვის ნეიტრალური წესი, კერძოდ, კანონის ჩანაწერი მასზე, რომ ნასამართლევი პირი 
ბუღალტრის პოზიციას ვერ დაიკავებს, დისკრიმინაციული აღმოჩნდა იეღოვას მოწმე სამხედრო 
მოსამსახურეებისათვის, რომლებიც სამხედრო უნიფორმის ტარებაზე ამბობდნენ უარს, რაც მათ 
ნასამართლობას იწვევდა. ამ შემთხვევაში, სასამართლოს განმარტებით, აუცილებელი იყო 
განსხვავებული მრწამსის ადამიანებისათვის განსხვავებული პირობების შექმნა.

4. კომპარატორი

კომპარატორს უაღრესად დიდი როლი ენიჭება დისკრიმინაციის დადგენის საქმეში. 
განსაკუთრებით გადამწყვეტია მისი როლი არამართლზომიერი ქმედების პირდაპირ 
დისკრიმინაციად კვალიფიკაციის მიზნებისათვის, ვინაიდან პირდაპირი დისკრიმინაციის 
დადგენისათვის აუცილებელია, დადგენილ იქნეს არასახარბიელო მოპყრობა იდენტური ან 
მსგავსი სიტუაციის არსებობის პირობებში. ამ მიმართებით, კომპარატორსა და მის შეფასებას 
უდიდესი როლი ენიჭება, რადგან ერთნაირ ან მსგავს სიტუაციაში ერთნაირი (მსგავსი) მოპყრობა 

9 EB v. France.

10 Zarb Adami v. Malta.

11 Thlimmenos v. Greece .
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უნდა იყოს, ხოლო განსხვავებულ სიტუაციაში  განსხვავებული. თუ სახეზე არ იქნა ერთნაირი 
ან მსგავსი სიტუაცია, განსხვავებული მოპყრობა დისკრიმინაციულად ვერ დაკვალიფიცირდება. 
მაგალითად, დამ (ტყუპის ცალი) თავისი დისგან მემკვიდრეობა მიიღო, რისთვისაც გადასახადი 
უნდა გადაეხადა. ამგვარი გადასახადისაგან გათავისუფლებული იყო ქორწინებაში ან ფაქტობრივ 
თანაცხოვრებაში მყოფი წყვილი. და დაობდა მის მიმართ (ქორწინებაში ან ფაქტობრივ 
თანაცხოვრებაში მყოფ წყვილებთან შედარებით) არასახარბიელო მოპყრობაზე. სასამართლომ 
დაადგინა, რომ სისხლით ნათესაობაზე დაფუძნებული ურთიერთობისათვის ქორწინებაში 
მყოფი წყვილები არ იყვნენ სწორი კომპარატორები. შესაბამისად, რადგან კომპარატორი 
არ იყო მსგავს ან ანალოგიურ მდგომარეობაში მყოფი პირი, ამიტომ დიდმა პალატამ აღარც 
კი შეაფასა განსხვავებული მოპყრობა იყო თუ არა გამართლებული რაიმე საფუძვლით12. 
იგივე დაადგინა სასამართლომ გაერთიანებულ სამეფოში არამუდმივად მცხოვრებ პირთა 
პენსიების ინდექსაციასთან დაკავშირებით და მიუთითა, რომ სწორი კომპარატორები არ იყვნენ 
გაერთიანებულ სამეფოში მუდმივად მცხოვრები პენსიონერები13. სასამართლომ დარღვევა 
დაადგინა დეკრეტულ შვებულებებთან დაკავშირებით და თქვა, რომ მისი მიღების უფლება უნდა 
ჰქონდეთ კაც სამხედრო მოსამსახურეებსაც. ამ საქმეში სასამართლომ მიუთითა, რომ კაცი 
სამხედრო მოსამსახურის მიმართ არასახარბიელო მოპყრობის დასადგენად ქალი სამხედრო 
მოსამსახურე კომპარატორად სწორად იქნა შერჩეული14. სასამართლომ ასევე დარღვევა 
დაადგინა საქმეში, საიდანაც ირკვეოდა, რომ მსჯავრდებულები, რომელთაც 18 წელზე მეტი 
ჰქონდათ მისჯილი, მათი პირობით გათავისუფლებისათვის სახელმწიფო დეპარტამენტის 
თანხმობა იყო საჭირო, მაშინ, როდესაც ასეთი თანხმობა საჭირო არ იყო 15 წელზე ნაკლები 
წლით მსჯავრდებულებისთვის ან მთელი სიცოცხლით მსჯავრდებულებისათვის15. სასამართლომ 
განსხვავებული მოპყრობა დაადგინა ასევე წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პატიმრების მიმართ, 
რომელთაც, განსხვავებით პატიმრებისაგან, სექსუალურ პარტნიორთან პაემანის უფლება არ 
აქვთ16. 

5. დაცული საფუძველი

იმის განსაზღვრისას, მოხდა თუ არა პირდაპირი დისკრიმინაცია, უნდა შეფასდეს ნაკლებ 
სახარბიელო მოპყრობა განპირობებული იყო თუ არა „დაცული საფუძვლით“. დაცული საფუძველი 
ისეთი მახასიათებელია, რომელიც რელევანტურად არ უნდა ჩაითვალოს განსხვავებული 
მოპყრობისთვის ან გარკვეული შეღავათებით სარგებლობისთვის.

დაცული საფუძვლების ჩამონათვალს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მე14 
მუხლი ითვალისწინებს. თუმცა, მე14 მუხლი ამომწურავ ჩამონათვალს არ შეიცავს. შესაბამისად, 
დაცულ საფუძვლად მოიაზრება ბევრი ისეთი საფუძველი, რომელიც მუხლში პირდაპირ არ 
არის მითითებული, მაგალითისათვის, სექსუალური ორიენტაცია, ოჯახური მდგომარეობა, 
ჯანმრთელობა, პროფესია, ნასამართლობა და ფინანსური მდგომარეობაც კი. მე14 მუხლის 
ჩამონათვალში საუბარია ქონებრივი საფუძვლით დისკრიმინაციაზე, თუმცა, აღნიშნული 
საფუძვლით დისკრიმინაციის დადგენა ერთერთ ყველაზე სადავო სფეროს წარმოადგენს და, 
როგორც წესი, ცალკე მე14 მუხლის დარღვევის საფუძვლად არ გამოიყენება. მაგალითად, ერთ 
 ერთ საქმეში ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ თქვა, რადგან დადგენილია 
პირველი ოქმის დარღვევა იმ საფუძვლით, რომ მიწის მესაკუთრეს არ უნდა ეკისრებოდეს 
მისი მიწის ნაკვეთზე სხვათა მხრიდან ნადირობის თმენის ესოდენ მძიმე ტვირთი, ამიტომ მე

12 Burden v. Uk . 

13 Carson v.UK.

14 Konstantin Markin v. Russia.

15 Clift v.Uk.

16 Laduna v. Slovakia. 
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14 მუხლის დარღვევის დადგენის საჭიროება არ არსებობს17. გაბატონებული აზრის მიხედვით, 
დაცული საფუძველი უნდა იყოს პიროვნული ხასიათის (თანდაყოლილი ან მემკვიდრეობით 
მიღებული), რომლითაც ადამიანები ან ადამიანთა ჯგუფები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან. 
ამ მიმართებით ადამიანის უფლებათა სასამართლოს პოზიცია არაერთგვაროვანია, კერძოდ, 
იყო საქმე, რომელშიც სასამართლომ მიიჩნია, რომ დაცული საფუძველი საცხოვრებელი 
ადგილი იყო18. თუმცა, ამავდროულად, არსებობს საქმე, რომელშიც სასამართლომ განმარტა, 
რომ ტერიტორიული სხვაობა არ შეიძლება დაცულ საფუძვლებს შორის მოექცეს, ვინაიდან 
აღნიშნული პიროვნული მახასიათებელი არ არის19. არსებობს საქმე, რომელშიც სასამართლომ 
დაცულ საფუძვლად აგენტობა (აგენტად ყოფნა  KGB) ჩათვალა20. 

ამდენად, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე14 მუხლის მიხედვით, დაცული 
საფუძვლებია სქესი, რასა, კანის ფერი, ენა, რელიგია, პოლიტიკური თუ სხვა შეხედულება, 
ეროვნული თუ სხვა სოციალური წარმოშობა, ეროვნული უმცირესობა, ქონებრივი მდგომარეობა, 
დაბადება. ღიად დაცულ საფუძვლებში (სხვა ნიშანი) კი მოიაზრება შეზღუდული შესაძლებლობა, 
ასაკი, სექსუალური ორიენტაცია. 

6. შევიწროება

შევიწროება თავისთავად არასწორი ქმედებაა. მას შედეგად ღირსების შელახვა სდევს, 
შესაბამისად, შევიწროება ჩადენილია პირის ღირსების შელახვის მიზნით და/ან ახდენს 
დამაკნინებელი, მტრული, დამამცირებელი, შეურაცხმყოფელი გარემოს შექმნა. შევიწროება 
გამოიხატება ვერბალურ, არავერბალურ ან ფიზიკურ ქმედებაში, რომელიც უმეტესწილად 
სექსუალური ხასიათისაა. შევიწროების დროს კომპარატორის ძებნა საჭირო არ არის. კონვენცია 
კონკრეტულად შევიწროებას არ კრძალავს, მაგრამ რამდენიმე მუხლის დისპოზიციით (მე3, მე
8, მე9, მე11), შესაძლოა, მისი ჩადენის აკრძალვა დაიფაროს.

შევიწროების დასადგენად ერთერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია მსხვერპლის მხრიდან 
სუბიექტური აღქმა. თუმცა, მიუხედავად სუბიექტური აღქმისა, შევიწროება მაინც შეიძლება 
დადგინდეს. 

7. დისკრიმინაციისაკენ მოწოდება

დისკრიმინაციისაკენ მოწოდება დისკრიმინაციაა. იგივე შეიძლება ითქვას დისკრიმინაციული 
შინაარსის აზრის გამოხატვაზე. მაგალითად, ბულგარეთში პარლამენტის წევრმა განცხადება 
გააკეთა, რომლითაც სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა ბოშურ, ებრაულ, თურქულ საზოგადოებებს 
და, ასევე, ზოგადად უცხოელებს. მან განაცხადა, რომ ეს საზოგადოებები ბულგარელებს 
აბრკოლებდნენ თავიანთი სახელმწიფოს მართვაში, დანაშაულს დაუსჯელად სჩადიოდნენ და 
ბულგარელებს ხელს უშლიდნენ სათანადო სამედიცინო მომსახურება მიეღოთ. მან მოუწოდა 
ხალხს, წინ აღდგომოდნენ სახელმწიფოს გადაქცევას ამ სხვადასხვა ჯგუფის კოლონიად. სოფიის 
რეგიონალურმა სასამართლომ აღნიშნული განცხადებები შეაფასა როგორც შევიწროება და 
დისკრიმინაციისკენ მოწოდება.

ვარშავის მერმა ჰომოფობიური განცხადებები გააკეთა ჰომოსექსუალთა აღლუმის თაობაზე. 
მართალია, ადმინისტრაციულმა ორგანომ აღლუმის ჩასატარებლად თანხმობა იმიტომ არ 

17 Herrmann v Germany.

18 Carson v.UK . 

19 Magee v. Uk. 

20 Sidabras and Dziautas v.Lithuania . 
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გასცა, რომ, ვითომდ არეულობის საშიშროება არსებობდა, თუმცა, ევროპულმა სასამართლომ 
დაადგინა, რომ მერის განცხადებებმა ზეგავლენა მოახდინა ადმინისტრაციული ორგანოს 
გადაწყვეტილებაზე. შესაბამისად, დაადგინა თავისუფალი შეკრების უფლების დარღვევა 
დისკრიმინაციისაგან დაცულობის უფლებასთან ერთობლიობაში21. 

ეროვნულმა სასამართლომ ბოშისათვის სასჯელის შეფარდებისას პირობით სასჯელზე 
უარი თქვა იმ მიზეზით, რომ ბოშებში დაუსჯელობის კულტურა არსებობდა. შესაბამისად, 
ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევა 
დისკრიმინაციისაგან დაცულობის უფლებასთან ერთობლიობაში22.

8. სპეციალური ღონისძიებები

სპეციალური ღონისძიებების აღსანიშნავად გამოიყენება ტერმინები: „კონკრეტული ღო
ნისძიებები“, „დროებითი ღონისძიებები“, „პოზიტიური ქმედება“, „პრეფერენციული ღო
ნისძიება“(affirmative action). სპეციალური ღონისძიებების მიზანია ანალოგიურ (მსგავს) სი
ტუაციაში მყოფი პირებისათვის ანალოგიური (მსგავსი) მოპყრობის, ხოლო განსხვავებულ 
მდგომარეობაში მყოფი პირების განსხვავებულად მოპყრობის უზრუნველყოფა. როგორც წესი, 
სპეციალური ღონისძიებები გამოიყენება იმ ინდივიდთა მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, 
რომლებიც სხვა შემთხვევაში დისკრიმინირებული იქნებოდნენ. სპეციალური ღონისძიებების 
გატარებით სახელმწიფო უზრუნველყოფს „არსებით თანასწორობას“ და არა უბრალოდ 
„ფორმალურ თანასწრობას“. დისკრიმინაციისაგან დაცვის უფლება ირღვევა, როცა სახელმწიფო 
ვერ ახერხებს ადამიანებს მოეპყრონ განსხვავებულად, როცა მათი მდგომარეობა არსებითად 
სხვადასხვაა. შესაბამისად, სპეციალურ ღონისძიებათა გატარება სახელმწიფოს პოზიტიურ 
ვალდებულებადაც შეიძლება იქნეს მიჩნეული. თუმცა, აუცილებელია, რომ მისი გამოყენება 
დანიშნულებისამებრ მოხდეს და მიზნის მიღწევისთანავე შეწყდეს, რათა მან დისკრიმინაციული 
მოპყრობის სახე არ მიიღოს. სპეციალური ღონისძიებები უნდა ატარებდეს დროებით ხასიათს 
უთანასწორობის გამოსასწორებლად. ამავდროულად, დროებითი ღონისძიების მიზანი 
კეთილშობილური უნდა იყოს და, როგორც წესი, მოწყვლადი ჯგუფის ხელშეწყობას უნდა 
ემსახურებოდეს. სპეციალური ღონისძიების მიზანი, ფარგლები და ხანგრძლივობა მკაცრად 
უნდა კონტროლდებოდეს. სპეციალურ ღონისძიებას წარმოადგენს, მაგალითად, შეზღუდული 
უნარის მქონე ადამიანებისათვის სპეც.ლიფტების, პანდუსების, სამუშაო პირობების შექმნა და 
ა. შ. პრეფერენციულ ღონისძიებას წარმოადგენს ასევე, მაგალითად, ქალთა დასაქმება, რათა 
დასაქმებული ქალების რიცხვი დასაქმებული კაცების რიცხვს გაუთანაბრდეს, კვოტირების 
სისტემა და ა. შ. ამგვარი მოპყრობის მიზანი არსებული უთანასწორობის აღმოფხვრაა და იგი 
ყოველთვის დროებით ხასიათს უნდა ატარებდეს. 

9. განსხვავებული მოპყრობის გამართლებული საფუძველი

ყველა განსხვავებული მოპყრობა დისკრიმინაცია არ არის. დისკრიმინაციის დადგენის 
მიზნებისათვის აუცილებელია, რომ პირს განსხვავებულად (უფრო უარესად) ეპყრობოდნენ 
იმასთან შედარებით, ვისაც იგივე ან მსგავს სიტუაციაში უკეთესად ეპყრობიან. თუმცა, არც უფრო 
უარესი განსხვავებული მოპყრობა იძლევა ქმედების დისკრიმინაციულად კვალიფიკაციის უტყუარ 
შემადგენლობას. ამისათვის აუცილებელია, რომ განსხვავებულ (უფრო უარესს) მოპყრობას 
იმასთან შედარებით, ვისაც იგივე ან მსგავს სიტუაციაში უკეთესად ეპყრობიან, გამართლება არ 
ჰქონდეს. 

21 Baczkowski and others v Poland. 

22 Paraskeva Todorova v Bulgaria.
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არასახარბიელო მოპყრობის გამართლებად და, შესაბამისად, დისკრიმინაციად არ ჩაითვლება, 
თუ ამგვარი მოპყრობა ეფუძნება არსებითად ფაქტობრივი გარემოებების ობიექტურ შეფასებას; 
ითვალისწინებს საჯარო ინტერესს; ამყარებს სამართლიან ბალანსს საზოგადოების საერთო 
ინტერესსა და ინდივიდის უფლებებს შორის; ემსახურება ლეგიტიმურ მიზანს; არსებობს 
გონივრული, პროპორციული ურთიერთმიმართება განსხვავებულ მოპყრობასა და დასახულ 
ლეგიტიმურ მიზანს შორის 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ საქმეზე „სახალხო დამცველი საქართველოს 
პარლამეტის წინააღმდეგ“ განმარტა, რომ „საქართველოს კონსტიტუციის მე14 მუხლით დაცული 
უფლების მიზნებისთვის არსებითად თანასწორი სუბიექტების ნებისმიერი დიფერენცირება a priori, 
დისკრიმინაციულ მოპყრობად არ განიხილება. დისკრიმინაციად არ ჩაითვლება განსხვავებული 
მოპყრობა, რომელიც ეფუძნება არსებითად ფაქტობრივი გარემოებების ობიექტურ შეფასებას, 
ითვალისწინებს საჯარო ინტერესს და ამყარებს სამართლიან ბალანსს საზოგადოების საერთო 
ინტერესსა და ინდივიდის უფლებებს შორის. განსხვავებული მოპყრობა უნდა ემსახურებოდეს 
ლეგიტიმურ მიზანს და უნდა არსებობდეს გონივრული, პროპორციული ურთიერთმიმართება 
განსხვავებულ მოპყრობასა და დასახულ ლეგიტიმურ მიზანს შორის... განსხვავებულად 
მოპყრობის გონივრულობის მასშტაბი განსხვავებული შეიძლება იყოს თითოეულ შემთხვევასთან 
მიმართებით. ცალკეულ შემთხვევაში ის შეიძლება გულისხმობდეს ლეგიტიმური საჯარო 
მიზნების არსებობის დასაბუთების აუცილებლობას... სხვა შემთხვევებში ხელშესახები უნდა იყოს 
შეზღუდვის საჭიროება თუ აუცილებლობა. ზოგჯერ შესაძლოა საკმარისი იყოს დიფერენციაციის 
მაქსიმალური რეალისტურობა23.

ამ მიმართებით საინტერესოა დისკრიმინაციის საკონსტიტუციოსასამართლოსეული ასპექტები, 
კერძოდ, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტებით, დისკრიმინაციის 
აკრძალვა კანონის წინაშე თანასწორობის იდეიდან მომდინარეობს, შესაბამისად, სახელმწიფოა 
ვალდებული, არ დაუშვას არსებითად თანასწორის განხილვა უთანასწოროდ და პირიქით; 
ნებისმიერი განსხვავებული მოპყრობა, თავისთავად, დისკრიმინაციას არ ნიშნავს; რიგ 
შემხვევებში, დიფერენცირებული მოპყრობა შეიძლება საჭირო და გარდაუვალიც იყოს; 
დიფერენციაცია დისკრიმინაციული ხასიათისაა, თუ იგი დაუსაბუთებელია; დიფერენცირებული 
მოპყრობისას ერთმანეთისგან უნდა განვასხვაოთ დისკრიმინაციული დიფერენციაცია და 
ობიექტური გარემოებებით განპირობებული დიფერენციაცია; განსხვავებული მოპყრობა 
თვითმიზანი არ უნდა იყოს; დისკრიმინაციას ექნება ადგილი, თუ დიფერენციაციის მიზეზები 
აუხსნელია, მოკლებულია გონივრულ საფუძველს. საქართველოს საკონსტიტუციო 
სასამართლოს მითითებულ ასპექტებზე დაყრდნობით აქვს განვითარებული მსჯელობა ყველა 
იმ საქმეში, სადაც ქმედების დისკრიმინაციული ხასიათი იყო შესაფასებელი. მაგალითისათვის, 
2009 წლის 9 ოქტომბრის საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 
ამოქმედებამდე (2010 წლის 1 ოქტომბერი) დაწყებული სისხლისსამართლებრივი დევნის 
საქმეებზე პირების ბრალდებულად ყოფნის ვადა განისაზღვრება 12 თვით. ამ ვადაში არ 
ითვლება დრო, რომლის განმავლობაშიც ბრალდებული ემალებოდა გამოძიებას და მის 
მიმართ გამოცხადებული იყო ძებნა ან თავს არიდებდა გამოძიებას (ანდა მას იცავდა იმუნიტეტი). 
პირების მიმართ, რომელთა სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 2009 წლის 9 ოქტომბრის 
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ამოქმედების შემდეგ, ბრალდებულად ყოფნის 
მაქსიმალური ვადა 9 თვე იყო, ამასთან, ახალი კოდექსი არ ითვალისწინებს ამ ვადის შეჩერებას 
ზემოაღნიშნული საფუძვლებით. მოსარჩელეებს (ვალერიან გელბახიანი, მამუკა ნიკოლაიშვილი 
და ალექსანდრე სილაგაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. 26/11/2014) მიაჩნდათ, 
რომ სადავო ნორმა კრძალავს რა ბრალდებულად ყოფნის მაქსიმალური 9 თვიანი ვადის 
გავრცელებას 2010 წლის 1 ოქტომბრამდე დაწყებული სისხლისსამართლებრივი დევნის 

23 იხ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება  სახალხო დამცველი 
საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.
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საქმეებზე, იწვევს მათ (მოსარჩელეთა) დისკრიმინაციას. მითითებული ნორმა სასამართლომ 
არაკონსტიტუციურად მიიჩნია. სასამართლომ აღნიშნულთან დაკავშირებით განმარტა, რომ 
„თანასწორობის იდეა არის ერთერთი საყრდენი ღირებულებათა სისტემისა, რომლის 
დამკვიდრების მიზნით და სულისკვეთებითაც იქმნებოდა სახელმწიფოთა კონსტიტუციები. 
კანონის წინაშე თანასწორობა – ეს არ არის მხოლოდ უფლება, ეს არის კონცეფცია, პრინციპი, 
რომელსაც ეფუძნება სამართლებრივი სახელმწიფო და დემოკრატიული ღირებულებები“ 
...“კანონის წინაშე თანასწორობის ფუნდამენტური უფლების დამდგენი ...ნორმა წარმოადგენს 
თანასწორობის უნივერსალურ კონსტიტუციურ ნორმაპრინციპს, რომელიც, ზოგადად, 
გულისხმობს ადამიანების სამართლებრივი დაცვის თანაბარი პირობების გარანტირებას. 
კანონის წინაშე თანასწორობის უზრუნველყოფის ხარისხი ობიექტური კრიტერიუმია ქვეყანაში 
დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების უპირატესობით შეზღუდული სამართლის უზენაესობის 
ხარისხის შეფასებისათვის. ამდენად, ეს პრინციპი წარმოადგენს დემოკრატიული და 
სამართლებრივი სახელმწიფოს როგორც საფუძველს, ისე მიზანს“... დემოკრატიული და 
სამართლებრივი სახელმწიფოს მთავარ არსს, დანიშნულებას და გამოწვევას წარმოადგენს 
ადამიანის თავისუფლების უზრუნველყოფა  ფუნდამენტური უფლებებითა და თავისუფლებებით 
სრულყოფილად სარგებლობის გზით თავისუფალი თვითრეალიზაციის შესაძლებლობის 
გარანტირება. ამასთან, სახელმწიფო ასეთ გარანტიას უნდა წარმოადგენდეს მთლიანად 
საზოგადოებისთვის, თითოეული ადამიანისათვის, რადგან „თავისუფლების იდეა გაუფასურდება, 
თუ ის არსებითად ერთნაირი შინაარსის მატარებელი და ერთნაირად ხელმისაწვდომი არ იქნება 
ყველასთვის. ნებისმიერი უფლების აღიარება აზრს დაკარგავს, მასზე თანაბარი წვდომის 
გარანტირებული შესაძლებლობის გარეშე. ადამიანებისთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელია 
განცდა, რომ მათ სამართლიანად ეპყრობიან“...თანასწორობა თავისუფლებაში გადამწყვეტია 
როგორც თავისუფლების, ისე თავად თანასწორობის იდეის შენარჩუნებისთვის. ადამიანის 
თავისუფლებისა და თანასწორობის ასეთ ურთიერთკავშირზე არაორაზროვნად მიუთითებს 
საქართველოს კონსტიტუციის მე14 მუხლი, რომლის თანახმადაც: „ყველა ადამიანი დაბადებით 
თავისუფალია და კანონის წინაშე თანასწორია, განურჩევლად რასისა, კანის ფერისა, ენისა, 
სქესისა, რელიგიისა, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა, ეროვნული, ეთნიკური და 
სოციალური კუთვნილებისა, წარმოშობისა, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობისა, 
საცხოვრებელი ადგილისა“. „ამ ნორმაში კანონის წინაშე თანასწორობა მოხსენიებულია 
ადამიანის თავისუფლებასთან ერთად, რაც უდავოდ მიანიშნებს თანასწორობის მნიშვნელობაზე 
ადამიანის თავისუფლებისათვის – ადამიანის უფლებები ერთნაირად არის თითოეული 
ადამიანის კუთვნილება, ამიტომ მათ უნდა ჰქონდეთ ერთნაირი ხელმისაწვდომობა მათზე 
(უფლებებით სარგებლობაზე), მხოლოდ მაშინ არის შესაძლებელი თავისუფლების 
სრულყოფილად შეგრძნება“. ...საქართველოს კონსტიტუციის მე14 მუხლის ძირითადი არსი და 
მიზანი არის „ანალოგიურ, მსგავს, საგნობრივად თანასწორ გარემოებებში მყოფ პირებს 
სახელმწიფო მოეპყროს ერთნაირად, არ დაუშვას არსებითად თანასწორის განხილვა 
უთანასწოროდ და პირიქით“... იმავდროულად, ნებისმიერი განსხვავებული მოპყრობა, 
თავისთავად, დისკრიმინაციას არ ნიშნავს. ცალკეულ შემთხვევაში, საკმარისად მსგავს 
სამართლებრივ ურთიერთობებშიც კი, შესაძლოა, დიფერენცირებული მოპყრობა საჭირო და 
გარდაუვალიც იყოს. ეს ხშირად აუცდენელია. შესაბამისად, დიფერენცირება საზოგადოებრივი 
ურთიერთობების სხვადასხვა სფეროსთვის უცხო არ არის, „თუმცა თითოეული მათგანი არ უნდა 
იყოს დაუსაბუთებელი“... საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დიფერენცირებული 
მოპყრობის დისკრიმინაციულობის შეფასებას, დადგენას საფუძვლად დაუდო შემდეგი 
ძირითადი მიდგომა: „დიფერენცირებული მოპყრობისას ერთმანეთისგან უნდა განვასხვაოთ 
დისკრიმინაციული დიფერენციაცია და ობიექტური გარემოებებით განპირობებული 
დიფერენციაცია. განსხვავებული მოპყრობა თვითმიზანი არ უნდა იყოს. დისკრიმინაციას ექნება 
ადგილი, თუ დიფერენციაციის მიზეზები აუხსნელია, მოკლებულია გონივრულ საფუძველს. 
მაშასადამე, დისკრიმინაცია არის მხოლოდ თვითმიზნური, გაუმართლებელი დიფერენციაცია, 
სამართლის დაუსაბუთებელი გამოყენება კონკრეტულ პირთა წრისადმი განსხვავებული 
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მიდგომით. შესაბამისად, თანასწორობის უფლება კრძალავს არა დიფერენცირებულ მოპყრობას 
ზოგადად, არამედ მხოლოდ თვითმიზნურ და გაუმართლებელ განსხვავებას“. საქართველოს 
კონსტიტუციის მე14 მუხლით დაცული სფეროს სრულყოფილი განმარტებისთვის საკონსტიტუციო 
სასამართლო კანონის წინაშე თანასწორობის უფლების არსიდან გამოვიდა და დაუშვებლად 
მიიჩნია მისი გათანაბრება ნორმის სიტყვასიტყვით შინაარსთან. სასამართლო არ შეიბოჭა ამ 
ნორმის გრამატიკული განმარტებით და მისი ძირითადი არსი, დიაპაზონი გაიაზრა კანონის 
წინაშე თანასწორობის იდეის მნიშვნელობის გათვალისწინებით. კერძოდ, სასამართლომ 
აღნიშნა, რომ ისტორიულად კონსტიტუციებში ხდებოდა იმ ნიშნების ჩამოთვლა, რომელთა 
მიხედვით, ადამიანთა ჯგუფებს აერთიანებდა მათთვის დამახასიათებელი პირადი, ფიზიკური 
თვისებები, კულტურული ნიშნები ან სოციალური კუთვნილება. ამ ნიშნების კონსტიტუციებში 
ჩამოთვლა ხდებოდა ზუსტად მათ საფუძველზე ადამიანების დისკრიმინაციის დიდი 
გამოცდილების არსებობის და, ამასთან, ასეთი მოპყრობის გაგრძელების შიშის გამო 
(საპასუხოდ). „საქართველოს კონსტიტუციის მე14 მუხლი, ისევე როგორც სხვა სახელმწიფოთა 
კონსტიტუციები და ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული საერთაშორისო დოკუმენტები, 
იძლევა გარკვეული ნიშნების ჩამონათვალს, რომელიც მიემართება კანონმდებელს და უთითებს, 
თუ რომელ საფუძვლებს არ უნდა უკავშირდებოდეს არათანაბარი მოპყრობა. ჩამონათვალში 
მითითებული ნიშნები მომდინარეობს ადამიანის იდენტობის გამომხატველი ფაქტორებიდან, 
ემყარება მათი ღირსების პატივისცემას და გააჩნია თავისი ისტორიული წანამძღვრები. 
ხსენებული ნიშნების საფუძველზე დიფერენცირება წარმოადგენს დისკრიმინაციის მომეტებული 
რისკის მატარებელ შემთხვევებს და კანონმდებლისაგან მოითხოვს განსაკუთრებულ 
ყურადღებას. თუმცა, ეს არ გამორიცხავს ადამიანთა არაგონივრული დიფერენცირების სხვა 
შემთხვევების არსებობას და მათი კონსტიტუციით აკრძალვის საჭიროებას. კონსტიტუცია 
კრძალავს კანონის წინაშე არსებითად თანასწორთა უთანასწოროდ (ან პირიქით) გონივრული 
და ობიექტური დასაბუთების გარეშე მოპყრობის ნებისმიერ შემთხვევას. სასამართლომ აღნიშნა, 
რომ კონსტიტუციის მე14 მუხლში ჩამოთვლილი ნიშნების ამომწურავად მიჩნევა თავისთავად 
გამოიწვევს სასამართლოს მიერ იმის დადასტურებას, რომ ნებისმიერი სხვა ნიშნით 
დიფერენციაციის შემთხვევები არ არის დისკრიმინაციული, რადგან არ არის დაცული 
კონსტიტუციით. ბუნებრივია, ასეთი მიდგომა არ იქნებოდა სწორი, რადგან თითოეული მათგანის 
კონსტიტუციის მე14 მუხლში მოუხსენიებლობა დიფერენციაციის დაუსაბუთებლობას ვერ 
გამორიცხავს. დიფერენცირებული მიდგომა შესაძლოა მოხდეს არა მხოლოდ ჩამოთვლილი 
ნიშნების მიხედვით და არა მხოლოდ, თუნდაც ამ ნიშნებზე დაყრდნობით, კონკრეტული 
კონსტიტუციური უფლებებით სარგებლობის პროცესში. „თანასწორობის ძირითადი უფლება 
სხვა კონსტიტუციური უფლებებისგან იმით განსხვავდება, რომ ის არ იცავს ცხოვრების რომელიმე 
განსაზღვრულ სფეროს. თანასწორობის პრინციპი მოითხოვს თანაბარ მოპყრობას ადამიანის 
უფლებებითა და კანონიერი ინტერესებით დაცულ ყველა სფეროში... დისკრიმინაციის აკრძალვა 
სახელმწიფოსგან მოითხოვს, რომ მის მიერ დადგენილი ნებისმიერი რეგულაცია შეესაბამებოდეს 
თანასწორობის ძირითად არსს – არსებითად თანასწორებს მოეპყროს თანასწორად და 
პირიქით. აქედან გამომდინარე, თანასწორობის ძირითად არსთან კონფლიქტში მყოფი 
ნებისმიერი ნორმა უნდა იყოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მსჯელობის საგანი“. 

სასამართლო დიფერენცირებული მოპყრობის დისკრიმინაციულობის შეფასებისთვის სარ
გებლობს განსხვავებული ინსტრუმენტებით (ტესტებით). კერძოდ, მე14 მუხლთან მიმართებით 
საკონსტიტუციო სასამართლო ნორმის კონსტიტუციურობას აფასებს „მკაცრი შეფასების ტესტით“ 
ან „რაციონალური დიფერენციაციის ტესტით“. განსხვავებულია მათი გამოყენების წინაპირობები, 
საფუძვლები. ნებისმიერი დიფერენციაცია ზედმიწევნით შემოწმებას და ფრთხილ მიდგომას 
მოითხოვს. თუმცა, დიფერენციაციის დისკრიმინაციულობის შეფასება განსაკუთრებული 
სიმკაცრით უნდა მოხდეს, როდესაც განსხვავებული მოპყრობა ეფუძნება ისეთ ნიშნებს, რომლებზე 
დაყრდნობითაც ისტორიულად ხშირი და ძალზე გავრცელებული იყო დისკრიმინაცია და 
რომელთა ჩამოთვლაც ზუსტად ასეთი მოპყრობის განმეორების შიშით და ამის საწინააღმდეგოდ 
ხდებოდა კონსტიტუციებში. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ ამ ნიშნებს პი რო



64

ქ
ა

რ
თ

უ
ლ

ი
 ბ

ი
ზ

ნ
ე
ს

ი
ს

 ს
ა
მ

ა
რ

თ
ლ

ი
ს

 მ
ი
მ

ო
ხ

ი
ლ

ვ
ა

ბითად კლასიკური ნიშნები უწოდა და ამ სფეროში დიფერენციაციის დისკრიმინაციულობის 
შემოწმებისთვის „მკაცრი შეფასების“ ტესტი შემოიღო, როდესაც აუცილებელია სახელმწიფოს 
მხრიდან დიფერენცირებული მოპყრობის გამართლებისთვის სახელმწიფოს დაუძლეველი 
ინტერესის არსებობის დემონსტრირება და ამ მიზნის მიღწევისთვის შერჩეული რეგულაციის ამავე 
მიზნებთან თანაზომიერების მტკიცება. მკაცრი ტესტის გამოყენების საჭიროებას სასამართლო 
ადგენს ასევე დიფერენციაციის ინტენსივობის ხარისხის მიხედვით. ამასთან, დიფერენციაციის 
ინტენსივობის შეფასების კრიტერიუმები განსხვავებულია ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, 
დიფერენციაციის ბუნებიდან, რეგულირების სფეროდან გამომდინარე. თუმცა ნებისმიერ 
შემთხვევაში გადამწყვეტია, არსებითად თანასწორი პირები რამდენად მნიშვნელოვნად 
განსხვავებულ პირობებში ექცევიან, ანუ დიფერენციაცია რამდენად მკვეთრად აცილებს 
თანასწორ პირებს კონკრეტულ საზოგადოებრივ ურთიერთობაში მონაწილეობის თანაბარი 
შესაძლებლობებისაგან. თუ დიფერენციაციის ინტენსივობა მაღალია, სასამართლო გამოიყენებს 
„მკაცრ ტესტს“, ხოლო ინტენსივობის დაბალი მაჩვენებლის შემთხვევაში _ „რაციონალური 
დიფერენციაციის ტესტს“, როდესაც ნორმის კონსტიტუციურობის შეფასებისთვის საკმარისია: 
დიფერენცირებული მოპყრობის რაციონალურობის დასაბუთებულობა, მათ შორის, როდესაც 
აშკარაა დიფერენციაციის მაქსიმალური რეალისტურობა, გარდაუვალობა ან საჭიროება; ამასთან, 
რეალური და რაციონალური კავშირის არსებობა დიფერენციაციის ობიექტურ მიზეზსა და მისი 
მოქმედების შედეგს შორის. დიფერენციაციის ინტენსივობის შეფასებისთვის ასევე შეიძლება 
მნიშვნელობა ჰქონდეს შემდეგ გარემოებას: დიფერენცირებულ პირებს რამდენად შეუძლიათ 
საკუთარი ძალისხმევით შეამცირონ დიფერენციაციის ხარისხი ან აღმოფხვრან ის. ცხადია, ასეთი 
ვითარება, თავისთავად, ვერ გამორიცხავს დიფერენციაციის დისკრიმინაციულობას და ვერ 
უზრუნველყოფს კანონის წინაშე თანასწორობას. რადგან დამოუკიდებლად იმისგან, ადამიანს 
შეუძლია თუ არა საკუთარი ზეგავლენითა და ძალისხმევით ფაქტობრივი ვითარების შეცვლა, 
სახელმწიფო არ თავისუფლდება ვალდებულებისაგან, არ მოახდინოს პირთა დაუსაბუთებელი 
დიფერენციაცია. მაშასადამე, დიფერენციაციის ნეგატიური შედეგების საკუთარი ძალისხმევით 
აღმოფხვრის/შემცირების შესაძლებლობა დიფერენციაციის არადისკრიმინაციულობას ვერ 
უზრუნველყოფს, ის მხოლოდ დიფერენციაციის ინტენსივობის შესაფასებლად გამოდგება.

10. მტკიცების ტვირთი

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 102ე მუხლის თანახმად, თითოეულმა მხარემ უნდა 
დაამტკიცოს გარემოებანი, რომლებზედაც იგი ამყარებს თავის მოთხოვნებს და შესაგებელს. 
სამოქალაქო სამართალწარმოებისას მტკიცების ტვირთი ნა წილდება ობიექტურად და 
სამართლიანად. მტკიცების ტვირთის განაწილების ობიექტური და სამართლიანი სტანდარტი 
განაპირობებს მოსარჩელისა და მოპასუხის მტკიცების საგანში შემავალი გარემოებების 
წრის განსაზღვრას, რა დროსაც მხედველობაში მიიღება მხარის მიერ მტკიცების ობიექტური 
განხორციელების შესაძლებლობა. აღნიშნულ პრინციპს ეფუძნება დადებითი მოვლენის 
მტკიცების ვალდებულება ნეგატიური მოვლენის მტკიცების შეუძლებლობის გამო. მტკიცებით 
სამართალში არსებობს მტკიცების ე.წ. „ნორმატიული“ და „პრეზუმირებული“ წყაროები. 
დისკრიმინაციის დავებთან დაკავშირებით მოქმედებს მტკიცების „ნორმატიული“ წყარო. ეს ის 
იშვიათი გამონაკლისთაგანია, როდესაც კანონი მტკიცების ტვირთის განაწილების სტანდარტს 
თავად ადგენს, კერძოდ, დისკრიმინაციის ამსახველი ფაქტების მითითების ვალდებულებას (ე.წ. 
prima facie მტკიცება) დისკრიმინაციის მსხვერპლს აკისრებს, ხოლო ქმედების მართლზომიერების 
დადასტურების მოვალეობას  დისკრიმინაციის განმახორციელებელ სუბიექტს.

11. საქართველოს კანონი „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 

აღმოფხვრის შესახებ“ 

2014 წლის 2 მაისს მიღებულ იქნა საქართველოს კანონი „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრის შესახებ“. კანონი, გამოქვეყნებისთანავე, 2014 წლის 7 მაისს ამოქმედდა. კანონის 
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მეშვეობით მოხდა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის გათვალისწინება და მასთან ბრძოლის 
ქმედითი ღონისძიებების დეტალური გაწერა. აღნიშნული კანონის მიღებით სახელმწიფომ 
შეასრულა თავისი პოზიტიური ვალდებულება დისკრიმინაციასთან ბრძოლის საქმეში. თუმცა, 
რაღა თქმა უნდა, მხოლოდ კანონის მიღება არ კმარა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 
აღმოსაფხვრელად, ამ მიმართებით აუცილებელია, რომ ქმედითი იყოს ყველა ის ბერკეტი, 
რომელსაც კანონი ითვალისწინებს. 

კანონი დაცული საფუძვლების ძალიან ფართო ჩამონათვალს გვთავაზობს და დისკრიმინაციას 
კრძალავას, მიუხედავად რასის, კანის ფერის, ენის, სქესის, ასაკის, მოქალაქეობის, წარმოშობის, 
დაბადების ადგილის, საცხოვრებელი ადგილის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, 
რელიგიის ან რწმენის, ეროვნული, ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილების, პროფესიის, 
ოჯახური მდგომარეობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, შეზღუდული შესაძლებლობის, 
სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობისა და გამოხატვის, პოლიტიკური ან სხვა 
შეხედულების, ან სხვა ნიშნის მიუხედავად. აღნიშნულ ჩამონათვალს თუ შევადარებთ ადამიანის 
უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ევროპული კონვენციის მე14 მუხლს, დავინახავთ, რომ 
საქართველოს კანონი, განსხვავებით ევროპული კონვენციისაგან, ისეთ დაცულ საფუძვლებს 
გვთავაზობს, როგორიცაა პროფესია, ოჯახური მდგომარეობა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, 
შეზღუდული შესაძლებლობები, სექსუალური ორიენტაცია, გენდერული იდენტობა, პოლიტიკური 
ან სხვა შეხედულების გამოხატვა. მიუხედავად ფართო ჩამონათვალისა, საქართველოს კანონი 
აღნიშნულ ჩამონათვალს ამომწურავად არ მიიჩნევს და უშვებს თეორიულ შესაძლებლობას 
იმისა, რომ დისკრიმინაციას სხვა ისეთი ნიშნის მიხედვით ჰქონდეს ადგილი, რაც აღნიშნულ 
ჩამონათვალში მოცემული არ არის. მაგალითად, ასეთი ნიშანი შეიძლება იყოს პირის 
ნასამართლობა. საგულისხმოა, რომ კანონი აკონკრეტებს დაცულ პირთა ჩამონათვალს და 
ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ დაუშვებელია როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირის რაიმე 
ნიშნის მიხედვით დისკრიმინაცია.

კანონი ნებისმიერი სახის დისკრიმინაციას კრძალავს, თუმცა, სახელდებით იგი მხოლოდ 
პირდაპირი და არაპირდაპირი დისკრიმინაციის დეფინიციას იძლევა. კანონის მიხედვით, 
პირდაპირი დისკრიმინაცია არის ისეთი მოპყრობა ან პირობების შექმნა, რომელიც 
პირს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი უფლებებით სარგებლობისას ამ 
კანონის პირველი მუხლით გათვალისწინებული რომელიმე ნიშნის გამო არახელსაყრელ 
მდგომარეობაში აყენებს ანალოგიურ პირობებში მყოფ სხვა პირებთან შედარებით ან თანაბარ 
მდგომარეობაში აყენებს არსებითად უთანასწორო პირობებში მყოფ პირებს, გარდა ისეთი 
შემთხვევისა, როდესაც ამგვარი მოპყრობა ან პირობების შექმნა ემსახურება საზოგადოებრივი 
წესრიგისა და ზნეობის დასაცავად კანონით განსაზღვრულ მიზანს, აქვს ობიექტური და 
გონივრული გამართლება და აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში, ხოლო 
გამოყენებული საშუალებები თანაზომიერია ასეთი მიზნის მისაღწევად. ირიბი დისკრიმინაცია 
არის ისეთი მდგომარეობა, როდესაც ფორმით ნეიტრალური და არსით დისკრიმინაციული 
დებულება, კრიტერიუმი ან პრაქტიკა პირს ამ კანონის პირველი მუხლით გათვალისწინებული 
რომელიმე ნიშნის გამო არახელსაყრელ მდგომარეობაში აყენებს ანალოგიურ პირობებში 
მყოფ სხვა პირებთან შედარებით ან თანაბარ მდგომარეობაში აყენებს არსებითად 
უთანასწორო პირობებში მყოფ პირებს, გარდა ისეთი შემთხვევისა, როდესაც ამგვარი 
მდგომარეობა ემსახურება საზოგადოებრივი წესრიგისა და ზნეობის დასაცავად კანონით 
განსაზღვრულ მიზანს, აქვს ობიექტური და გონივრული გამართლება და აუცილებელია 
დემოკრატიულ საზოგადოებაში, ხოლო გამოყენებული საშუალებები თანაზომიერია ასეთი 
მიზნის მისაღწევად. ნიშანდობლივია აღინიშნოს, რომ ირიბი დისკრიმინაციის ცნებაში 
გარკვეული საკანონმდელო ხარვეზია დაშვებული. ცნებიდან ჩანს, რომ ირიბი დისკრიმინაციის 
ინდიკატორად კანონი ადგენს პირის არახელსაყრელ მდგომარეობაში ჩაყენებას ანალოგიურ 
პირობებში მყოფ სხვა პირებთან შედარებით. აღნიშნული კი, დეფინიციური თვალსაზრისით, 
პირდაპირი დისკრიმინაციის ამსახველი გარემოებაა. არაპირდაპირი დისკრიმინაციის 



66

ქ
ა

რ
თ

უ
ლ

ი
 ბ

ი
ზ

ნ
ე
ს

ი
ს

 ს
ა
მ

ა
რ

თ
ლ

ი
ს

 მ
ი
მ

ო
ხ

ი
ლ

ვ
ა

დროს კი, როგორც ზემოთ აღინიშნა, თანაბარ მოპყრობას აქვს ადგილი, რაც, საბოლოოდ, 
დისკრიმინაციულ შედეგს იძლევა. 

დისკრიმინაცია შეიძლება იყოს ერთი ან ერთზე მეტი დაცული საფუძვლის მიხედვით. 
კანონი კრძალავს რა ერთი ნიშნის მიხედვით დისკრიმინაციას, რაღა თქმა უნდა, მით უფრო, 
აკრძალულად ითვლება მრავალი ნიშნის მიხედვით დისკრიმინაცია.

განსხვავებით ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ევროპული კონვენციისაგან, 
კანონი კრძალავს ასევე დისკრიმინაციისაკენ მოწოდებას. კანონის სიტყვასიტყვითი 
შინაარსის მიხედვით, აკრძალულია ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მიზნად ისახავს პირის 
იძულებას, წაქეზებას ან ხელშეწყობას მესამე პირის მიმართ ამ მუხლით გათვალისწინებული 
დისკრიმინაციის განსახორციელებლად. ნიშანდობლივია აღინიშნოს, რომ, მართალია, 
კონვენცია კონკრეტულად შევიწროებისა და დისკრიმინაციისაკენ მოწოდების აკრძალვას არ 
ადგენს, მაგრამ რამდენიმე მუხლით შესაძლოა მათი დაფარვა (მე3, მე8, მე9, მე11).

კანონი ითვალისწინებს ასევე სუბიექტური აღქმით დისკრიმინაციის აკრძალვას. სუბიექტური 
აღქმით დისკრიმინაცია პირდაპირი დისკრიმინაციის ფორმაა, რა დროსაც არასახარბიელო 
მოპყრობას ადგილი აქვს იმის გამო, რომ, მიუხედავად დაცული საფუძვლის არარსებობისა, 
ამგვარი საფუძველი სუბიექტურად აღქმადია. აღქმითი დისკრიმინაციის დროს პირს 
განსხვავებულად ეპყრობიან და არახელსაყრელ მდგომარეობაში აყენებენ იმ სტატუსის 
გამო, რომელიც მას სინამდვილეში არ აქვს. მაგალითად, დამსაქმებელს სამსახურში არ 
აჰყავს ქალბატონი, რადგან ჰგონია, რომ ის ორსულადაა. კანონის დანაწესის მიხედვით, 
დისკრიმინაცია არსებობს, მიუხედავად იმისა, პირს რეალურად აქვს თუ არა ამ კანონის პირველი 
მუხლით გათვალისწინებული ნიშანი, რომლის გამოც მის მიმართ დისკრიმინაციული ქმედება 
განხორციელდა. 

კანონი უშვებს სპეციალური და დროებითი ღონისძიებების გატარების აუცილებლობას, 
განსაკუთრებით კი გენდერულ, ორსულობისა და დედობის საკითხებში, აგრეთვე შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირის მიმართ, თუმცა, ნორმის სიტყვასიტყვითი განმარტების 
შედეგად სპეციალური და დროებითი ღონისძიებების გატარება შესაძლებელია ნებისმიერი 
მიმართულებით, სადაც ამგვარი დროებითი ღონისძიებების გატარების აუცილებლობა 
არსებობს.

კანონი ყველა სახის განსხვავებულ მოპყრობას დისკრიმინაციად არ მიიჩნევს და ადგენს, რომ 
ამა თუ იმ სფეროში განსხვავებული მოპყრობა სამუშაოს ან საქმიანობის სპეციფიკურ მოთხოვნებს 
შეიძლება ეყრდნობოდეს. ასევე კანონი უშვებს შესაძლებლობას, რომ განსხვავებული მოპყრობა 
გამართლებულ იქნეს სახელმწიფოს დაუძლეველი ინტერესით. 

კანონი, დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის მიზნით, დაწესებულებებს აკისრებს 
შემდეგი ღონისძიებების გატარების ვალდებულებას: ა) თავისი საქმიანობა, აგრეთვე 
სამართლებრივი აქტები და შიდა რეგულაციები, თუ ისინი არსებობს, შეუსაბამოს ამ კანონსა 
და სხვა ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობას; ბ) სავარაუდო დისკრიმინაციის ნებისმიერ 
ფაქტზე სწრაფი და ეფექტიანი რეაგირება მოახდინოს; გ) დისკრიმინაციის ფაქტის დადასტურების 
შემთხვევაში საქართველოს კანონმდებლობისა და შიდა რეგულაციების შესაბამისად, 
პასუხისმგებლობა დააკისროს მის დაქვემდებარებაში მყოფ დამრღვევ პირს და უზრუნველყოს 
დისკრიმინაციის შედეგების აღმოფხვრა მესამე პირის უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების 
შეულახავად. 

კანონი ითვალისწინებს გარკვეულ წესებს, რომელთა მიხედვითაც უნდა მოხდეს კანონის 
იმპერატიული დანაწესების ინტერპრეტირება, ამ მიმართებით კანონი ადგენს გარკვეულ 
აკრძალვებს, რათა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის საფარქვეშ არ მოხდეს სხვა 
უფლებათა ხელყოფა, უფლებებს შორის კანონმდებელი, რატომღაც, მხოლოდ რელიგიურ 
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უფლებებს გამოყოფს. ასევე კრძალავს უფლებათა იმგვარად დაცვას, რომ არ მოხდეს ამ 
კანონის პირველი მუხლით გათვალისწინებული რომელიმე ნიშნის მქონე პირებს ან პირთა 
ჯგუფებს შორის შუღლის გაღვივება. კანონი ასევე ადგენს, რომ კანონის ინტერპრეტაციის გზით 
კანონის დანაწესები კანონზე იერარქიულად მაღლა მდგომ დებულებებთან წინააღმდეგობაში 
არ უნდა მოვიდეს. 

დისკრიმინაციის აღმოფხვრისა და თანასწორობის უზრუნველყოფაზე ზედამხედველობას 
სახალხო დამცველი ახორციელებს. საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული უფლე
ბამოსილებების განსახორციელებლად საქართველოს სახალხო დამცველი: ა) განიხილავს 
იმ ფიზიკური ან იურიდიული პირის ან პირთა ჯგუფის განცხადებას და საჩივარს, რომელიც 
თავს დისკრიმინაციის მსხვერპლად მიიჩნევს; ბ) შეისწავლის დისკრიმინაციის ფაქტს როგორც 
განცხადების ან საჩივრის არსებობისას, ისე საკუთარი ინიციატივით და გამოსცემს შესაბამის 
რეკომენდაციას; გ) ამზადებს და შესაბამის დაწესებულებას ან პირს უგზავნის ზოგად წინადადებებს 
დისკრიმინაციის თავიდან აცილების და მის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე; დ) ამ კანონის 
მიზნებისათვის შეიმუშავებს მოსაზრებებს აუცილებელი საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ 
და მათ საკანონმდებლო წინადადების სახით წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს; ე) იწვევს 
დისკრიმინაციის მსხვერპლს და სავარაუდო დისკრიმინაციული ქმედების განმახორციელებელ 
პირს და ცდილობს, საქმე მხარეთა მორიგებით დაასრულოს; ვ) დისკრიმინაციის მსხვერპლის 
უფლებების აღსადგენად რეკომენდაციით მიმართავს შესაბამის დაწესებულებას ან პირს, თუ 
საქმის მორიგებით დასრულება შეუძლებელი აღმოჩნდება და არსებობს საკმარისი მასალები, 
რომლებიც დისკრიმინაციას ადასტურებს; ზ) უფლებამოსილია, როგორც დაინტერესებულმა 
პირმა, საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის შესაბამისად მიმართოს 
სასამართლოს და მოითხოვოს ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემა ან 
ქმედების განხორციელება, თუ ადმინისტრაციულმა ორგანომ მის რეკომენდაციას არ უპასუხა 
ან ეს რეკომენდაცია არ გაიზიარა და არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები, რომლებიც 
დისკრიმინაციას ადასტურებს; თ) აღრიცხავს და აანალიზებს სტატისტიკურ მონაცემებს 
დისკრიმინაციის ფაქტების შესახებ; ი) ახორციელებს ღონისძიებებს დისკრიმინაციის საკითხებზე 
საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად; კ) დისკრიმინაციის საკითხებზე თანამშრომლობს 
საერთაშორისო სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ადგილობრივ 
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. 
ამდენად, პირს, რომელიც თავს დისკრიმინაციის მსხვერპლად მიიჩნევს, უფლება აქვს, 
მიმართოს როგორც სასამართლოს, ასევე სახალხო დამცვლეს. სახალხო დამცველი კი, თავის 
მხრივ, დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის მიზნით, თავისი უფლებამოსილების 
ფარგლებში, საკუთარი ინიციატივით იღებს ზომებს, რათა მოახდინოს დისკრიმინაციის ფაქტების 
იდენტიფიცირება, რის შედეგადაც, ყველა იმ ზომას იღებს, რისი უფლებაც მას კანონმდებლობით 
აქვს მინიჭებული.

პირი (დისკრიმინაციის მსხვერპლი) უფლებამოსილია, ასევე მიმართოს სასამართლოს. მისი 
სასამართლოსათვის მიმართვა შეიძლება სხვადასხვა მიზნით იყოს განპირობებული, მას შეიძლება 
უნდოდეს უფლებებში აღდგენა, მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურება, მხოლოდ 
დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენა, შესაბამისად, სასარჩელო მოთხოვნაც განსხვავებულად 
ფორმულირდება, მაგალითად, თუ პირს, რომელიც დისკრიმინაციის საფუძვლით სამსახურიდან 
გაათავისუფლეს, სურს პირვანდელ სამუშაო ადგილზე აღდგენა და განაცდურის ანაზღაურება, 
ასეთ შემთხვევაში აუცილებელი არ არის დისკრიმინაციის დადგენა ცალკე სასარჩელო 
მოთხოვნას წარმოადგენდეს. ამ შემთხვევაში მოთხოვნა სამსახურში აღდგენა და განაცდურის 
ანაზღაურებაა, ხოლო დისკრიმინაციის დადგენა კი მოთხოვნის საფუძველია. რაც შეეხება 
მხარის მოთხოვნას დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენისა და მატერიალური და მორალური ზიანის 
ანაზღაურების თაობაზე, ამ შემთხვევაში ცალკე დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენა შეიძლება 
დამოუკიდებელ აღიარებით მოთხოვნას წარმოადგენდეს, თუმცა, აუცილებელი არ არის, 
რადგან მხარე მიკუთვნებით სარჩელს აღძრავს ზიანის ანაზღაურების თაობაზე, შესაბამისად, 
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დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენა ამ შემთხვევაშიც მოთხოვნის საფუძველია. დისკრიმინაციის 
დადგენა ცალკე მოთხოვნად უნდა იყოს ფორმულირებული მაშინ, როდესაც მხარის ინტერესი 
მხოლოდ აღიარებითი სარჩელია დისკრიმინაციის დადგენის თაობაზე და იგი არ ითხოვს ზიანის 
ანაზღაურებას. 

იმ შემთხვევაში, როდესაც მხარე დისკრიმინაციის დადგენასთან ერთად ზიანის ანაზღაურებასაც 
ითხოვს, საგულისხმოა, რომ მატერიალური ზიანი მტკიცების საგანში შემავალი გარემოებაა, 
შესაბამისად, მხარემ უნდა ამტიცოს დასკრიმინაციის ფაქტსა და ზიანის დადგომას შორის 
მიზეზობრივი კავშირი და ზიანის ოდენობა, ხოლო მორალური ზიანის დადგომა ე.წ. 
„პრეზუმირებული ზიანია“, რაც იმას ნიშნავს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ დადგინდა დისკრიმინაციის 
ფაქტი, მორალური ზიანის არსებობა ივარაუდება. ამ შემთხვევაში, ზიანის ოდენობა მხარის 
სასარჩელო მოთხოვნის ფარგლებში, გონივრული ოდენობით უნდა იქნეს განსაზღვრული, რა 
დროსაც მხედველობაში მიიღება მხარის სულიერი თუ ფსიქიკური ტანჯვის ხარისხი, ტანჯვის 
ინტენსივობა, ხანგრძლივობა, მხარეთა ქონებრივი მდგომარეობა და ა. შ. მორალური ზიანის 
გონივრულობასთან დაკავშირებით მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული გარემოება მასზედ, 
რომ მისი ეფექტი მოპასუხე მხარისათვის იმგვარი არ უნდა იყოს, რომ ფიზიკური პირის 
შემთხვევაში, მთელი ცხოვრება მას აღნიშნული ოდენობით ზიანის დაკისრება ქონებრივ 
ტვირთად ექცეს, ხოლო იურიდიული პირის შემთხვევაში, მისი გადახდისუუნარობამდე მიყვანა 
გამოიწვიოს.



69

ქ
ა

რ
თ

უ
ლ

ი
 ბ

ი
ზ

ნ
ე
ს

ი
ს

 ს
ა
მ

ა
რ

თ
ლ

ი
ს

 მ
ი
მ

ო
ხ

ი
ლ

ვ
ა

თავდებობის სამართლებრივი 
ასპექტები
(თეორია და სასამართლო პრაქტიკა)

1. თავდებობის არსი 

თავდებობა ქართული სამართლის მიხედვით უზრუნველყოფის ვალდებულებითსა მართ
ლებრივი საშუალებაა. იგი ვალდებულების პიროვნული უზრუნველყოფის ღონისძიებაა, 
რომელიც საკრედიტო ურთიერთობებში ინტენსიურად გამოიყენება1. თავდებობის მეშვეობით 
კრედიტორს, გარდა მოვალის ქონებისა, თავდების ქონებაზეც აქვს წვდომა2. უზრუნველყოფის 
ღონისძიების ღირებულება დამოკიდებულია თავდების ქონების ღირებულებაზე3. ამიტომ 
აღნიშნული ღონისძიება უზრუნველყოფის ერთერთ ეფექტურ საშუალებას წარმოადგენს. თუმცა, 
თავდების ქონების ოდენობა და ღირებულება როგორც წესი, წინასწარ განსაზღვრული არ არის, 
უფრო მეტიც, იგი თავდებობის ხელშეკრულების ფარგლებში შეიძლება არაერთგზის შეიცვალოს, 
ვინაიდან თავდებობა, მსგავსად სანივთო სამართლებრივი უზრუნველყოფებისა (იპოთეკა, 
გირავნობა), თავდების ქონებას არ მიჰყვება. უფრო მეტიც, თავდების ქონება თავდებობის 
განმავლობაში შეიძლება მესამე პირებზეც გასხვისდეს. თუმცა, გასხვისება თავდებობით ნაკისრი 
პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების მიზნებს არ უნდა ემსახურებოდეს, ანუ გარიგება 
მოჩვენებით ხასიათს არ უნდა ატარებდეს. 

2. თავდების ქონების თაობაზე დადებულ გარიგებათა ნამდვილობა

თავდებობის ფარგლებში თავდების ქონების თაობაზე დადებული გარიგების მოჩვენებითობა 
მოსარჩელის (კრედიტორის) მტკიცების საგანში შემავალი გარემოებაა. მხოლოდ ფაქტი 
მასზე, რომ ქონება თავდებობის ხელშეკრულების მოქმედების ფარგლებშია გასხვისებული, 
უპირობოდ, გარიგების მოჩვენებითობის საფუძვლით, გარიგების ბათილობას არ იწვევს4. 
გარიგების მოჩვენებითობის შემოწმების თვალსაზრისით, საინტერესოა საქართველოს 
უზენაესი სასამართლოს ერთგვაროვანი სასამართლო პრაქტიკა, კერძოდ, ერთერთ საქმეზე 
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განმარტა შემდეგი: „გარიგების მოჩვენებითობის 
საფუძვლით ბათილად ცნობის მიზნით, მეტად დიდი მნიშვნელობა გააჩნია პრეზუმფციებისა 
და მტკიცების ტვირთის სწორად განსაზღვრას. მითითებული გარემოებების (გარიგების 
მოჩვენებითობა) დადასტურება ეკისრება პირს, რომელიც ითხოვს ამ საფუძვლით 
გარიგების ბათილობას, რადგან, თუნდაც მოსარჩელე უთითებდეს გარიგების ერთი მხარის 
არაკეთილსინდისიერებაზე, ივარაუდება, რომ გარიგების მეორე მხარე კეთილსინდისიერად 

1 ლ.ჭანტურია, კრედიტის უზრუნველყოფის სამართალი, გამომცემლობა „სამართალი“, თბილისი, 2012, გვ.182.

2 D.Medicus, Schuldrecht II, Besonderer Teil, 13. Auflage, Verlag: C.H.Beck, München, 2006, S.189.

3 იხ.იქვე, გვ.189.

4 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2015 წლის 6 იანვრის ას134113792014 განჩინება.

ქეთევან მესხიშვილი
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მოქმედებდა, რისი გაქარწყლებაც მოსარჩელეს ევალება. მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც 
გარიგება ნათესავებს (მაგალითად, მამაშვილს შორის) ან სხვა ოჯახის წევრებს შორის იდება, 
უნდა ვივარაუდოთ, რომ ოჯახის წევრებისათვის არსებული ვალდებულებების თაობაზე 
ცნობილია5. ასეთ ვითარებაში მოვალის მიერ თავისი შვილისათვის ნივთის მიყიდვა შეიძლება 
გარკვეული აუცილებლობით იყოს განპირობებული, მაგრამ ზუსტად, რომ მოვალესა და შემძენს 
ეკისრება ტვირთი, ამტკიცოს ის, თუ რამ განაპირობა და სადავო პერიოდში ხელშეკრულების 
დადების რა აუცილებლობა არსებობდა. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული გარემოებები (სადავო 
პერიოდში ხელშეკრულების დადების აუცილებლობა) არ დადასტურდა, ქონების შემძენს 
კეთილსინდისიერების ინსტიტუტი ვერ იცავს6. 

ზემოთ მოხმობილი პრაქტიკის ანალიზი ცხადყოფს, რომ გარიგების მოჩვენებითად მიჩნევის 
მიზნებისათვის შესაძლოა, სასამართლოს მხრიდან შესამოწმებელი იყოს პრეზუმფციები, 
რომლებიც, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მტკიცების საგანში არ შედის. ამასთან, პრეზუმფციის 
გაქარწყლების ტვირთი ეკისრება იმ მხარეს, რომლის საწინააღმდეგოდაც იგი მოქმედებს 
(ვისთვისაც არახელსაყრელი შედეგის მომტანია). როგორც ვნახეთ, საკასაციო პალატამ 
ოჯახის წევრებს შორის გარიგების დადება იმ პერიოდში, როდესაც ქონების გამსხვისებელს 
ვალდებულება ჰქონდა შესასრულებელი, მიიჩნია იმ ვარაუდის დაშვების საფუძვლად, რომ 
ოჯახის წევრებისათვის ცნობილია არსებული ვალდებულებებისა და, ასევე, მათი ოჯახის წევრის 
მიერ ქონებრივი პასუხისმგებლობისაგან თავის არიდების თაობაზე. ასეთ შემთხვევებში მტკიცების 
ტვირთი ეკისრება გამსხვისებელსა და ქონების შემძენს, რა დროსაც მათ უნდა ამტკიცონ, თუ 
რა გარემოებებმა განაპირობეს გარიგების დადების აუცილებლობა7. უფრო მეტიც, ჩუქების 
შემთხვევაში საკასაციო სასამართლოს განმარტებით, დასაჩუქრებულს კეთილსინდისიერება 
საერთოდ არ იცავს8. აღნიშნული მსჯელობა, ზოგადად, გარიგების მოჩვენებითობას ეხება 
(არა თავდების მიერ ქონების გასხვისებას), უფრო კონკრეტულად კი იმ შემთხვევას, როდესაც 
გარიგების ერთი მხარე მოვალეა, ხოლო მეორე მხარე  მესამე პირი, რომელიც მოვალის 
ქონებას სასყიდლით თუ უსასყიდლოდ იძენს.

რაც შეეხება თავდების მიერ ქონების გასხვისებას, საგულისხმოა, რომ კანონი თავდებობის 
ფარგლებში (დროის მონაკვეთში) თავდებს ქონების გასხვისებას არ უკრძალავს. იმ გარემოების 
გათვალისწინებით, რომ თავდებობა პიროვნული უზრუნველყოფის საშუალებაა, თავდები იმ 
ქონებით აგებს პასუხს, რომელიც მას კრედიტორის მიერ მოთხოვნის წარდგენის დროისათვის 
გააჩნია. შესაბამისად, მხოლოდ თავდებობის არსებობის ფაქტი თავდების მიერ თავისი ქონების 
გასხვისების ბათილობას არ იწვევს. აღნიშნული გარიგების ბათილობა დიდწილად კრედიტორის 
მიერ წარდგენილ მტკიცებულებათა ერთობლიობაზეა დამოკიდებული, რომლითაც გარიგების 
მოჩვენებითობა უნდა დადასტურდეს. იმ შემთხვევაში, თუ კრედიტორმა გარიგების დადების 
თაობაზე თავდებისა და მესამე პირის (ქონების შემძენის) ორმხრივი მოჩვენებითი (ფიქციური) 
ნება ვერ დაადასტურა, გარიგება არ გაბათილდება9.

3. თავდებობის ხელშეკრულება

თავდებობის ხელშეკრულების ნამდვილობისათვის გარიგების ნამდვილობის ზოგადი წესები 
მოქმედებს. თავდებობის ხელშეკრულება შეიძლება ბათილად იქნეს ცნობილი ფორმის ნაკლის, 
არსებითი პირობების ბუნდოვანების ან კიდევ თავდების ქმედუუნარობის, ან შეზღუდული 

5 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2010 წლის 30 აპრილის №ას57187909 განჩინება.

6 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2013 წლის პირველი ივლისის № ას143913572012 განჩინება. 

7 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2015 წლის პირველი ივნისის №ას134113792014 განჩინება.

8 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2015 წლის 19 ივნისის №ას6436112013 განჩინება.

9 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2015 წლის 6 იანვრის ას134113792014 განჩინება.
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ქმედუნარიანობის საფუძვლით10. თავდებობის ნამდვილობა, როდესაც უზრუნველყოფილი 
შესრულების ღირებულება თავდების ქონებრივ მდგომარეობას მნიშვნელოვანწილად 
აღემატება, გარიგების ამორალურობის კონტექსტში შეიძლება შემოწმდეს. მაგალითისათვის, 
როდესაც მოვალე თავის ვალდებულებას საკუთარი დამოუკიდებელი შემოსავლების არმ
ქონე ოჯახის წევრების თავდებობით უზრუნველყოფს. სასამართლო პრაქტიკა იცნობს 
შემთხვევებს, როდესაც შემოსავლის არმქონე ოჯახის წევრების თავდებობა, სამოქალაქო კე
თილსინდისიერების პრინციპის დარღვევად იქნა მიჩნეული და ბათილად იქნა ცნობილი11. 
თავდებობის ამორალურობის შეფასების ძირითადი კრიტერიუმებია: აშკარა შეუსაბამობა 
თავ დებობით უზრუნველყოფილ თანხასა და თავდების გადახდისუნარიანობას შორის, მა
გალითისათვის, როდესაც თავდებს, მინიმუმ, იმ ოდენობით შემოსავალი არ აქვს, რომლითაც 
პერიოდულად ვადამოსულ დავალიანებას, თუნდაც პროცენტს დაფარავს12.

4. თავდებობის ხელშეკრულების მონაწილე სუბიექტები

თავდებობის ხელშეკრულება თავდებსა და კრედიტორს შორის იდება. მითითებული 
ხელშეკრულება კრედიტორს არამოვალე პირის მიმართ მოთხოვნის უფლებას წარმოუშობს. 
აღნიშნული ხელშეკრულებით დასტურდება თავდების ვალდებულება, შეასრულოს მესამე პირის 
მოვალეობა და არა თავისი ვალდებულება. ეს არსებითი გარემოებაა, ვინაიდან თავდებობის 
მითითებულ ნორმატიულ შინაარსზე დაყრდნობით, ვალდებულებაზე საბოლოოდ პასუხისმგებელ 
სუბიექტს მოვალე წარმოადგენს და არა თავდები, შესაბამისად, იმ შემთხვევაში, თუ თავდებობის 
ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, თავდები ძირითადი მოვალის წინაშე ვალდებულებას 
შეასრულებს, თავდებს, რეგრესის წესით, ძირითადი მოვალისაგან ვალდებულების შესრულების 
მოთხოვნის უფლება წარმოეშობა13. ამდენად, თავდებობის ხელშეკრულების მონაწილე პირებს 
კრედიტორი, თავდები და ძირითადი მოვალე უნდა წარმოადგენდნენ14. თუმცა მითითებულ 
დანაწესს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი არ ითვალისწინებს. საქართველოს 
სამოქალაქო კოდექსის 892ე მუხლის შესაბამისად, თავდებობის ნამდვილობისათვის საჭიროა 
თავდების წერილობითი განცხადება და თვით თავდებობის დოკუმენტში (ხელშეკრულებაში) 
თავდების პასუხისმგებლობის რაოდენობრივად განსაზღვრული მაქსიმალური თანხის მითითება. 
შესაბამისად, კანონი თავდებობის ნამდვილობისათვის მხოლოდ თავდების წერილობით 
განცხადებას ასახელებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ თავდებობა ცალმხრივი მიღებასავალდებულო 
გარიგებაა, რომლის ნამდვილობისთვისაც კანონი მარტივ წერილობით ფორმას ითხოვს. 
კრედიტორის მიერ აღნიშნული ნების მიღების წერილობით (ხელმოწერით) დადასტურების 
ვალდებულებას კანონი არ აწესებს. საკმარისია თავდების წერილობით გამოხატული ნების 
კრედიტორამდე მისვლა15. რაც შეეხება თავდებობის დოკუმენტში ზღვრული თანხის მითითებას, 
აღნიშნული პირობა თავდებობის არსებით პირობას წარმოადგენს და სამოქალაქო კოდექსის 
892ე მუხლის მიხედვით, გარიგების ნამდვილობაზე ახდენს გავლენას, რაც იმას ნიშნავს, რომ, თუ 
თავდებობის ხელშეკრულებაში თავდების პასუხისმგებლობის რაოდენობრივად განსაზღვრული 
მაქსიმალური თანხა მითითებული არ არის, ამგვარი ხელშეკრულება ბათილად მიიჩნევა16.

10  Brox/Walker, Besonderes Schuldrecht, 27.Auflage, Verlag C.H. Beck, &32, Rn.8.

11  BVerfGE 89, 214; NJ 1994, 2749.

12  BGH DB 2000, 767; NJW 20101, 815.

13  D.Medicus, Schuldrecht II, Besonderer Teil, 13. Auflage, Verlag: C.H.Beck, München, 2006, S.190.

14 იხ.იქვე, გვ.190.

15 ი.კროპჰოლერი, გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, &766, ველი 1, თბილისი, 2014.

16 იხ.თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 5 აპრილის გადაწყვეტილება საქმეზე №2/1908-15. 
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5. თავდებობის ხელშეკრულების შინაარსი

თავდებობის ხელშეკრულებით თავდები ვალდებულებას კისრულობს, მოვალის (და არა თავისი) 
ვალდებულება შეასრულოს. თავდების მოტივს, თუ რატომ იღებს იგი მესამე პირის მიმართ 
ვალდებულებას, თავდებობის ხელშეკრულების ნამდვილობისათვის არსებითი მნიშვნელობა 
არ აქვს17. თავდებობის არსიდან გამომდინარე, თავდებს ვალდებულების შესრულების შემდეგ, 
ძირითადი მოვალისაგან უკუმოთხოვნის უფლება აქვს18. უკუმოთხოვნის უფლება არ არსებობს, 
თუ თავდები მოვალის ხანდაზმულ მოთხოვნას შეასრულებს. უკუმოთხოვნის საპირისპიროდ 
შეიძლება წარდგენილ იქნეს შესაგებელი (უკუმოთხოვნის გამომრიცხველი გარემოება), კერძოდ 
კი, თავდებსა და ძირითად მოვალეს შორის გარიგება, მაგალითად, ე.წ. „უფასო თავდებობის“ 
თაობაზე, ასევე ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვის შესახებ და ა. შ.19. 

ხშირად სადავოა ისეთ თავდებობათა ნამდვილობა, როდესაც თავდების ქონება ძირითად 
ვალდებულებას არ უზრუნველყოფს, მაგალითისათვის, როდესაც თავდებობით უზრუნ
ველყოფილი თანხა თავდებობით უზრუნველყოფილ ქონებას ბევრად აღემატება 20. 

6. თავდებობის ხელშეკრულების ფორმა

თავდებობის ხელშეკრულება წერილობით ფორმას მოითხოვს. თავდებობის ხელშეკრულების 
წერილობითი ფორმა ისეთ არსებით პირობებს უნდა ასახავდეს, როგორიცაა, მაგალითად, 
კრედიტორის დასახელება, რომლის მიმართაც თავდები მოვალის ვალდებულების შესრულების 
მოვალეობას კისრულობს და მოვალის დასახელება, რომლის ვალდებულებაც თავდებობითაა 
უზრუნველყოფილი. თავდებობის არსებით პირობას წარმოადგენს ასევე თავდებობის ზღვრული 
თანხა, რომლის ფარგლებშიც თავდები კრედიტორის წინაშე ვალდებულებას კისრულობს21. 
თავდებობის აღნიშნული პირობები თავდებისათვის დაცვითი ფუნქციის მატარებელია22. 
თავდებობის ფორმის ნაკლს შესრულება ასწორებს23. თავდებობის ზღვრული თანხა 
თავდებობის ხელშეკრულების ფორმის ნაკლად განიხილება24. თავდებობის ფორმის ნაკლი 
არ აღმოიფხვრება მხარის მითითებით მასზე, რომ იგი თავდებია და მისი პასუხისმგებლობა 
ზეპირი ურთიერთშეთანხმებით, სესხის ზღვრული თანხით არის შემოფარგლული25. ფორმის 
დაცვა აუცილებელი არ არის, თუ ვინმე თავდებობის შესახებ თავისი პროფესიული საქმიანობის 
შესრულების ფარგლებში განაცხადებს. ფორმის დაცვის აუცილებლობა მდგომარეობს ასევე 
იმაში, რომ თავდებობა გაიმიჯნოს სხვისი ვალის აღიარების ინსტიტუტისაგან, რომელიც 
განსხვავებულ სამართლებრივ შედეგებს წარმოშობს26.

სხვისი ვალის აღიარების ნორმატიულ რეგულირებას საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, 
ისევე როგორც გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი, არ შეიცავს. ორივე შემთხვევაში სხვისი ვალის 
აღიარებას სასამართლო პრაქტიკა არეგულირებს27 28. 

17 D.Medicus, Schuldrecht II, Besonderer Teil, 13. Auflage, Verlag: C.H.Beck, München, 2006, S.190.
18 იხ.იქვე, გვ.190.

19 იხ.იქვე, გვ.191.

20 იხ.იქვე, გვ.191.

21 ი.კროპჰოლერი, გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, &766, ველი 1, თბილისი, 2014.

22 D.Medicus, Schuldrecht II, Besonderer Teil, 13. Auflage, Verlag: C.H.Beck, München, 2006, S.191.

23 იხ.იქვე, გვ.191.

24 იხ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 5 აპრილის გადაწყვეტილება საქმეზე №2/1908-15.

25 იხ. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2017 წლის 20 იანვრის განჩინება, საქმეზე №2ბ/295516.

26 D.Medicus, Schuldrecht II, Besonderer Teil, 13. Auflage, Verlag: C.H.Beck, München, 2006, S.192.

27 BGH WM 1976, 1109; NJW 1981,47 nach Esser/Weyers, Schuldrecht Band II, Besnderer Teil, C.F. Müller, 1991, S.359.

28 თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2014 წლის 9 სექტემბრის №2ბ/220214 განჩინება.
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სხვისი ვალის აღიარების დროს მესამე პირი კრედიტორის წინაშე კისრულობს იმ ვალდებულების 
შესრულების მოვალეობას, რომელიც მის პირად ვალდებულებას (მოვალის ვალი) არ 
წარმოადგენს. მაგალითისათვის, როდესაც ორ პირს შორის არსებობს ვალდებულებით
სამართლებრივი ურთიერთობა და მესამე პირი კრედიტორის წინაშე მოვალის ვალდებულების 
შესრულების მოვალეობას თავის თავზე იღებს. ასეთ შემთხვევაში კრედიტორის თანხმობა 
საჭირო არ არის, ვინაიდან ადგილი არ აქვს მოვალის შეცვლას, მის ჩანაცვლებასა და ვალის 
მესამე პირისათვის გადაკისრებას, უფრო მეტიც, ასეთ შემთხვევაში სახეზეა სოლიდარული 
ვალდებულება, რაც იმას ნიშნავს, რომ კრედიტორი უფლებამოსილია, ვალდებულების 
შესრულება მოსთხოვოს როგორც მოვალეს ან მესამე პირს, ასევე ორივე მათგანს სო
ლი დარულად29. სხვისი ვალის აღიარება თავდებობისაგან მკვეთრად განსხვავებული სა
მართლებრივი ინსტიტუტია, ვინაიდან თავდებობას ძირითად ვალდებულებასთან აქცესორული 
ბმა და სუბსიდიალური ხასიათი გააჩნია. იგივე არ შეიძლება ითქვას სოლიდარულ თავდებობაზე. 
სხვისი ვალის აღიარებასა და სოლიდარულ თავდებობას შორის მეტი მსგავსებაა, მათ შორის, 
პირველ რიგში, აღსანიშნავია პასუხისმგებლობის სოლიდარული ხასიათი, თუმცა, არსებობს 
განსხვავებაც, მაგალითისათვის, თავდებობისათვის აუცილებელია წერილობითი ფორმის 
დაცვა, თავდებობის ზღვრული თანხის გათვალისწინება და ა. შ. გაბატონებული შეხედულების 
მიხედვით, მთავარი განსხვავება იმაშია, თუ რა ინტერესი აქვს, ერთი მხრივ, თავდებს და, მეორე 
მხრივ, მესამე პირს მოვალის ვალდებულების დაფარვის მიმართ. როგორ წესი, მესამე პირი 
სოლიდარული თავდებისაგან იმით განსხვავდება, რომ მას შესრულების მიმართ საკუთარი 
ეკონომიკური ინტერესი გააჩნია, მაგალითისათვის, როცა, მესამე პირი აღნიშნული შესრულებით 
მოვალის მიმართ თავის ვალდებულებას ფარავს. თავდებს კი, როგორც წესი, შესრულების 
მიმართ თავისი დამოუკიდებელი ინტერესი არ გააჩნია. მისი შესრულება მხოლოდ და მხოლოდ 
მოვალის ინტერესებშია. თავდებობა კი მოვალის მხრიდან ვალდებულების შესრულების 
უზრუნველყოფას ემსახურება30. 

7. თავდებობის აქცესორული ბუნება

თავდებობის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, ვალდებულება აქცესორული ბუნებისაა. 
შესაბამისად, მისი არსებობა ძირითადი ვალდებულების არსებობაზეა დამოკიდებული. 
თავდებობა შეიძლება გამოყენებულ იქნეს აგრეთვე სამომავლო და პირობითი ვალ
დებულებებისათვის, რაც იმას ნიშნავს, რომ თავდების ვალდებულება, შეასრულოს კრე
დიტორის წინაშე მესამე პირის ვალდებულება, დამოკიდებულია სამომავლო ან/და პირობითი 
ვალდებულების დადგომაზე31. ძირითადი ვალდებულების ბათილობის შემთხვევაში თავდების 
ვალდებულება არ წარმოიშობა. შესაბამისად, ძირითადი ვალდებულების ბათილობის 
პირობებში მოვალის კონდიქციურ ვალდებულებას თავდებობა არ უზრუნველყოფს32. თავდებობა 
უზრუნველყოფს ძირითად ვალდებულებას თავდებობის ზღვრული თანხის ფარგლებში. 
ურთიერთშეთანხმებით შესაძლებელია თავდებობის გავრცელება მოვალის ბრალით გაზრდილ 
ვალდებულებაზე (პირგასამტეხლო, ვადაგადაცილების პროცენტი, შესრულების ნაცვლად ზიანი 
და ა. შ.), თუმცა, მხოლოდ თავდებობის ზღვრული თანხის ფარგლებში. გარიგების საფუძველზე 
პასუხისმგებლობის ფარგლების შემდგომში გაფართოება თავდების მიმართ არ ვრცელდება. 
გარიგებით პასუხისმგებლობის შემცირება კი პირიქით, თავდების სასარგებლოდ დაუყოვნებლივ 
მოქმედებს33. თავდებობის გავრცელება ახალი გარიგებიდან წარმოშობილ ვალდებულებებზე 

29 http://www.juraindividuell.de/artikel/schuldbeitritt/.

30 Medicus, Schuldrecht II, Besonderer Teil, 13.Auflage, C.H.Beck, München, 2006, S.193194.

31 იხ.იქვე, გვ.193.

32 იხ.იქვე, გვ.193.

33 ი.კროპჰოლერი , გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, &767, ველი 2, თბილისი, 2014.



74

ქ
ა

რ
თ

უ
ლ

ი
 ბ

ი
ზ

ნ
ე
ს

ი
ს

 ს
ა
მ

ა
რ

თ
ლ

ი
ს

 მ
ი
მ

ო
ხ

ი
ლ

ვ
ა

დაუშვებელია34, ისევე როგორც სანივთოსამართლებრივი უზრუნველყოფის ღონისძიებების 
გავრცელებაა დაუშვებელი ახალ, მათ შორის, ახალი პირობებით რესტრუქტურიზებულ 
გარიგებებზე35. თავდებობის აქცესორული ბუნება ვლინდება ასევე იმაში, რომ კრედიტორის 
მიერ მოთხოვნის დათმობის შემთხვევაში მოთხოვნა კვლავ თავდებობით უზრუნველყოფილი 
რჩება36. იგივე წესი არ მოქმედებს ძირითადი მოვალის შეცვლის შემთხვევაში. ვალდებული 
პირის ცვლილება (ვალის გადაკისრება) თავდების თანხმობის გარეშე დაუშვებელია. თავდების 
თანხმობის გარეშე ვალის გადაკისრების პირობებში თავდების პასუხისმგებლობა ახალი 
მოვალის ვალდებულებებზე აღარ ვრცელდება37. თავდებობის აქცესორული ბუნებიდან გა
მომდინარე, თავდებს ყველა იმ შესაგებლის წარდგენის უფლება აქვს, რაც ძირითად მოვალეს 
გააჩნია, მაშინაც, როცა ძირითად მოვალეს აღნიშნულ შესაგებლებზე უარი აქვს ნათქვამი38. 
თავდებს შეუძლია უარი თქვას კრედიტორის დაკმაყოფილებაზე, ვიდრე ძირითად მოვალეს 
უფლება აქვს სადავო გახადოს ის გარიგება, რომელიც საფუძვლად უდევს მის ვალდებულებას. 
იგივე წესი ვრცელდება მაშინაც, თუ ძირითად მოვალეს კრედიტორის მიმართ აღმჭურველი 
უფლებები, მაგალითად, ხელშეკრულებიდან გასვლის, ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვის და ა. 
შ. უფლება აქვს39. თუმცა, მითითებულ უფლებათა გამოყენება თავდებს პირადად არ შეუძლია. მას 
უფლება აქვს, მხოლოდ უარი თქვას თავდებობიდან გამომდინარე ვალდებულების შესრულება
ზე. თავდებობის აქცესორული ბუნებიდან გამონაკლისს წარმოადგენს წესი, რომლის მიხედვი
თაც, თუ ძირითადი მოვალე გარდაიცვალა, თავდებს არ შეუძლია მიუთითოს მემკვიდრის შეზღუ
დულ პასუხისმგებლობაზე. მემკვიდრის შეზღუდული პასუხისმგებლობის წესი გამომდინარეობს 
მისი პასუხისმგებლობიდან მხოლოდ მიღებული სამკვიდრო აქტივის ფარგლებში. იგივე 
წესი ვრცელდება თავდების მიმართ, თუ ძირითადი მოვალე გადახდისუუნარობის რეჟიმში 
აღმოჩნდება. აღნიშნული გარემოებები თავდების პასუხისმგებლობას არ ამცირებს. მითითებული 
გამონაკლისი აიხსნება თავად თავდებობის მიზნიდან და დანიშნულებიდან გამომდინარე, 
რომლის მიხედვითაც, თავდებმა მთელი თავისი ქონებით უზრუნველყოს კრედიტორი იმ 
შემთხვევაში, თუ ძირითადი მოვალე კრედიტორს ვერ უზრუნველყოფს40.

თავდებობის აქცესორული ბუნების კონტექსტში ერთმანეთისაგან უნდა გაიმიჯნოს თავდებობა 
სოლიდარული თავდებობისაგან. ნიშანდობლივია აღინიშნოს, რომ, მიუხედავად სოლიდარული 
თავდებობისა, თავდებობას მაინც აქცესორული ბუნება გააჩნია და ისევეა დაკავშირებული 
ძირითად ვალდებულებასთან, როგორც ჩვეულებრივი თავდებობის შემთხვევაში. სოლიდარული 
თავდებობის დროს კრედიტორს სოლიდარული თავდების მიმართ, ძირითადი მოვალისაგან 
ყოველგვარი იძულებითი აღსრულების გარეშე, შეუძლია მოთხოვნის წარდგენა. თუმცა, 
ასეთ შემთხვევაშიც თავდებობის აქცესორული ხასიათი შენარჩუნებულია და სოლიდარული 
თავდებობა არსებობს იქამდე, სანამ არსებობს ძირითადი ვალდებულება41. შესაბამისად, 
სოლიდარული თავდების მიერ მოვალის დაკმაყოფილება თავდებს მოვალის მიმართ 
უკუმოთხოვნის უფლებას წარმოუშობს. 

 

34 იხ. Medicus, Schuldrecht II, Besonderer Teil, 13.Auflage, C.H.Beck, München, 2006, S.193.

35 იხ.საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2012 წლის 6 მარტის №ას128013002011 განჩინება.

36 Medicus, Schuldrecht II, Besonderer Teil, 13.Auflage, C.H.Beck, München, 2006, S.193.

37 იხ.იქვე, გვ.193.

38 იხ.იქვე, გვ.193.

39 იხ.იქვე, გვ.193.

40 იხ.იქვე, გვ.194.

41 იხ.იქვე, გვ.194.
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8. სუბსიდიურით და სოლიდარული თავდებობა

„სუბსიდიურით თავდებობის“ ცნებას საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი არ აკონკრეტებს. 
თავდებობის ინსტიტუტის მარეგულირებელი ნორმები განმარტავს თავდებისა და სოლიდარული 
თავდების ფუნქციურ დანიშნულებას და მის მიმართებას კრედიტორსა და ძირითად 
მოვალესთან. შინაარსობრივი სხვაობის უკეთ დანახვის მიზნით, სასურველია თავდები 
სახელდებულ იქნეს „სუბსიდურ თავდებად“, რათა იგი მკვეთრად გაიმიჯნოს სოლიდარული 
თავდებისაგან. თავდებობის სუბსიდიურით ხასიათი ვლინდება იმაში, რომ თავდებს შეუძლია 
უარი თქვას კრედიტორის დაკმაყოფილებაზე, ვიდრე კრედიტორი არ შეეცდება ძირითადი 
მოვალის მიმართ იძულებით აღსრულებას. თავდების მითითებული შესაგებელი თავდების 
უფლებაა, შესაბამისად, იგი შეიძლება დაეთანხმოს მის მიმართ მოთხოვნას და არ გამოიყენოს 
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 894ე მუხლით გათვალისწინებული შესაგებელი, 
ვინაიდან აღნიშნული შესაგებლის გამოყენება თავდებისათვის შეიძლება ზიანის მომტანი იყოს. 
მაგალითისათვის, თუ თავდები დარწმუნებულია, რომ მოვალე გადახდისუუნაროა, მის მიმართ 
იძულებითი ღონისძიებების წარმოება დამატებით აღსრულების ხარჯებს მოითხოვს, რომელზეც 
პასუხისმგებლობა თავდებს დაეკისრება42. კრედიტორი უფლებამოსილია, მოვალის მიმართ 
იძულებითი აღსრულების მცდელობის გარეშე მოთხოვნა მხოლოდ სოლიდარულ თავდებს 
წარუდგინოს. თუმცა, არც სოლიდარული თავდებობაა უპირობო. სოლიდარული თავდების 
მიმართ წარდგენილი მოთხოვნა საფუძვლიანია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დასტურდება, რომ 
ძირითადმა მოვალემ ვალდებულება დაარღვია და იგი ვალდებულების შესრულების თაობაზე 
უშედეგოდ იქნა გაფრთხილებული, ანდა არ არსებობს გაფრთხილების ვალდებულება, თუ მისი 
გადახდისუუნარობა აშკარაა. საპროცესოსამართლებრივად, თავდების მიმართ მოთხოვნის 
წარდგენის შემთხვევაში მოსარჩელემ (კრედიტორმა) უნდა დაადასტუროს ვალდებულების 
დარღვევისა და მოვალის უშედეგოდ გაფრთხილების ფაქტი ან გარემოება, რომელიც 
გაფრთხილების აუცილებლობას გამორიცხავს, მაგალითად, მოვალის გადახდისუუნარობა.

პრაქტიკაში, როგორც წესი, უფრო ხშირად სოლიდარული თავდებობის ინსტიტუტი გამოიყენება. 
თავდებობის სოლიდარული ხასიათი კრედიტორს მოთხოვნის უფლებას წარმოუშობს როგორც 
სოლიდარული თავდების, ასევე ძირითადი მოვალის მიმართ, საკუთარი არჩევით, რომელიმე 
მათგანის მიმართ წინმსწრები იძულებითი აღსრულების მცდელობის გარეშე. მითითებულ 
არჩევანს პრაქტიკული დანიშნულება აქვს, რასაც ხშირად ბანკები და სხვა საფინანსო 
ორგანიზაციები მიმართავენ. 

შედეგობრივი თვალსაზრისით, სოლიდარული თავდების პასუხისმგებლობა სოლიდარულია 
ძირითად მოვალესთან ერთად კრედიტორის წინაშე, რაც შეეხება სოლიდარული თავდებისა 
და ძი რითადი მოვალის ერთმანეთს შორის ურთიერთობას, იგი სოლიდარული ვალდებულების 
მომ წესრიგებელი რეგულაციებით არ წესრიგდება. სოლიდარულ თავდებსა და ძირითად მოვა
ლეს შორის ურთიერთობა ძირითადი ვალდებულების შესრულების შემდეგ ერთმანეთის მიმართ 
სამოქალაქო კოდექსის 905ე მუხლზე დაყრდნობით რეგულირდება, რომლის მიხედვითაც, თუ 
თავდები დააკმაყოფილებს კრედიტორს, მასზე გადადის კრედიტორის მოთხოვნა ძირითადი 
მოვალის მიმართ. სოლიდარულ თავდებსა და ძირითად მოვალეს შორის ურთიერთობაზე არ 
მოქმედებს სამოქალაქო კოდექსის 473ე მუხლის დანაწესი, რომლის შესაბამისადაც, მოვალეს, 
რომელმაც სოლიდარული ვალდებულება შეასრულა, აქვს უკუმოთხოვნის უფლება დანარჩენ 
მოვალეთა მიმართ წილთა თანაბრობის კვალობაზე, ოღონდ თავისი წილის გამოკლებით, თუკი 
ხელშეკრულებით ან კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. როდესაც შეუძლებელია 
მოვალეთა პასუხისმგებლობის ოდენობის განსაზღვრა, ისინი ერთმანეთის წინაშე პასუხს აგებენ 
თანაბარი წილით. ამდენად, თავდები, მიუხედავად იმისა, იგი სოლიდარულია, თუ სუბსიდიური, 
ძირითად ვალდებულებასთან მაინც აქცესორულად არის დაკავშირებული43. 

42 იხ.იქვე, გვ.194.

43 D.Medicus, Schuldrecht II, Besonderer Teil, 13. Auflage, Verlag: C.H.Beck, München, 2006, S.194.
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9. თავდებობის ურთიერთმიმართება სანივთო-სამართლებრივ 

უზრუნველყოფის ღონისძიებებთან

კიდევ ერთი გარემოება, რაც თავდებობას უკავშირდება, მდგომარეობს იმაში, რომ არ არსებობს, 
მისი როგორც უზრუნველყოფის ღონისძიების რანგირებული ურთიერთმიმართება სანივთო
სამართლებრივი უზრუნველყოფის ღონისძიებებთან. დღევანდელი მდგომარეობით, სრულად 
გაზიარებული გაბატონებული შეხედულების თანახმად, თავდებობა და სანივთო უზრუნველყოფა 
კანონით თანაბარსაფეხურიანი უზრუნველყოფის საშუალებებია. შესაბამისად, კრედიტორი 
უფლებამოსილია, მოთხოვნა დაიკმაყოფილოს როგორც სანივთო, ასევე ვალდებულებით
სამართლებრივი უზრუნველყოფის ღონისძიებებიდან44. ერთის გამოყენება არ გამორიცხავს 
უზრუნველყოფის მეორე ღონისძიების გამოყენებასაც, თუ უზრუნველყოფის ერთი ღონისძიებით 
ვალდებულება სრულად არ შესრულდა. მაგალითისათვის, იმ შემთხვევაში, როდესაც 
იპოთეკით დატვირთული ქონების რეალიზაციის შედეგად ვალდებულება სრულად არ იფარება, 
ვალდებულება შეწყვეტილად არ ითვლება, თუ აღნიშნული მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად 
სხვა საშუალება არსებობს. მითითებული პრინციპი მოქმედებს მაშინაც, როდესაც იპოთეკის 
ხელშეკრულებაში არ არსებობს დათქმა იპოთეკის საგნის არასაკმარისობის შემთხვევაში 
აღსრულების მოვალის სხვა ქონებაზე მიქცევის თაობაზე45.

9. თავდებობა და ვალის პატიება

ვალის პატიება ძირითადი მოვალისათვის ათავისუფლებს თავდებ პირებსაც. თავდების 
გათავისუფლება ვალის გადახდისაგან არ ათავისუფლებს ძირითად მოვალეს ვალდებულების 
შესრულებისაგან. ერთერთი თავდების გათავისუფლება ვალის გადახდისაგან, ათავისუფლებს 
სხვა თავდებ პირებსაც. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს განმარტებით, „ვალის პატიება, 
რასაც შედეგად შეიძლება ვალდებულების შეწყვეტა მოჰყვეს, თავის მხრივ, წარმოადგენს 
ორმხრივ გარიგებას, სადაც გარკვევით უნდა აისახოს მხარეთა ნება, მიმართული ვალ
დებულებითსამართლებრივი ურთიერთობის შეწყვეტისაკენ. იგი ორმხრივი შეთანხმებაა 
და მიზნად უნდა ისახავდეს მატერიალური სამართლით რეგულირებული შედეგის მიღწევას 
 მიუღებელი შეს რულებისაგან მოვალის გათავისუფლებას“. ამდენად, კრედიტორის ნების 
შეფასება ვალის პატიებად ნათელი და არაორაზროვანი უნდა იყოს. ამასთან, უნდა დგინდებოდეს, 
კრედიტორმა ვალი მოვალეს აპატია თუ თავდებს. თუ ვალი თავდებს აპატია, კრედიტორმა 
მოთხოვნა სხვა თავდებების მიმართ დაიტოვა თუ არა. საკასაციო პალატის განმარტებით, 
„როდესაც მხარე უარს აცხადებს სოლიდარული თავდების მიმართ წარდგენილ მოთხოვნაზე, 
თუ მხარეთა ნება არ იქნება მიმართული სამოქალაქო კოდექსის 450ე მუხლის მე3 ნაწილით 
გათვალისწინებული შედეგის მიღწევაზე, არ შეიძლება ვალის პატიების სამართლებრივი შედეგი 
მხოლოდ ვარაუდზე დაყრდნობით დადგინდეს... მოსარჩელის მიერ ერთერთი სოლიდარული 
თავდების მიმართ წარდგენილ მოთხოვნაზე უარის თქმის შემთხვევაშიც კი, ეს გარემოება არც 
მატერიალურსამართლებრივი თვალსაზრისით წარმოადგენს ვალის პატიებას, რადგანაც 
სამოქალაქო კოდექსის 449ე მუხლით კანონმდებელმა დაადგინა, რომ სხვა სოლიდარული 
მოვალეებისათვის ვალის პატიება, ერთერთი სოლიდარული მოვალისათვის ათავისუფლებს 
სხვა სოლიდარულ მოვალეებსაც, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა კრედიტორი მათ მიმართ 
მოთხოვნას იტოვებს. ამ შემთხვევაში კრედიტორს შეუძლია დარჩენილი სოლიდარული 
მოვალეების მიმართ მხოლოდ ერთი მოთხოვნა გამოიყენოს გათავისუფლებული მოვალის 
წილის გამოკლებით46. ამდენად, როგორც საპროცესო, ასევე მატერიალურსამართლებრივი 
თვალ საზრისით, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა დადგინდეს, მოთხოვნის წარდ

44 ი.კროპჰოლერი , გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, &774, ველი 8, თბილისი, 2014.

45 იხ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2011 წლის პირველი აგვისტოს ას1641582011 განჩინება.

46 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2013 წლის პირველი ნოემბრის №ას-108710182012 გადაწყვეტილება.
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გენა მხოლოდ ერთი სოლიდარული თავდებისათვის გულისხმობს თუ არა დანარჩენი სოლი
დარულად მოვალე სუბიექტების ვალდებულებისაგან გათავისუფლებას47. როგორც წესი, მხარე 
იყენებს უფლებას, მოთხოვნა მხოლოდ იმ სოლიდარული მოვალის მიმართ წარადგინოს, 
რომელსაც ქონება გააჩნია. აღნიშნული გარემოება, როგორც წესი, არ ნიშნავს იმას, რომ 
კრედიტორი სხვა სოლიდარულ მოვალეებს (თავდებებს) ვალს პატიობს. კრედიტორი მხოლოდ 
შესაძლებლობას იყენებს, სამართლებრივი დავა ლიკვიდური მოვალის მიმართ აწარმოოს. 
ამიტომ სასამართლოს დასკვნა, რომ ერთი სოლიდარული მოვალის მიმართ სარჩელის 
აღძვრა ან, თუნდაც მორიგება, სხვა სოლიდარულ მოვალეებს (თავდებებს) ვალდებულებისაგან 
ათავისუფლებს, მცდარია. ამგვარი დასკვნა მხოლოდ კრედიტორის ნების კვლევის შედეგად 
უნდა დადგინდეს. საპროცესოსამართლებრივი თვალსაზრისით, ყოველთვის მიზანშეწონილია, 
რომ ერთერთი სოლიდარული მოვალის (თავდების) მიმართ სარჩელის აღძვრის შემთხვევაში, 
სხვა სოლიდარული მოვალეები (თავდებები) მესამე პირად იქნენ სამართალწარმოების 
პროცესში ჩართულნი, რადგან აღნიშნული სამართალწარმოება მათ უფლებებსა და 
მოვალეობებზე პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს, რადგან აღნიშნული წარმოების მოვალეს მათ 
მიმართ რეგრესის წესით მოთხოვნის უფლება უჩნდება, თუ, რაღა თქმა უნდა, კრედიტორმა მათ 
მიმართ მოთხოვნაზე უარი არ განაცხადა (ვალის პატიება). 

10. თავდებობის გამიჯვნა მომიჯნავე ინსტიტუტებისაგან

ა) ვალის თავის თავზე აღება

ვალის თავის თავზე ამღები სუბიექტი თავდები არ არის. იგი ვალდებულების შესრულებას 
კისრულობს და, ამასთან, მითითებულ ვალდებულებას თავისად მიიჩნევს. მას აღნიშნული 
ვალდებულების მიმართ საკუთარი სამართლებრივი თუ ეკონომიკური ინტერესი აქვს48. 
საეჭვოობის შემთხვევაში ადგილი აქვს თავდებობას, თუ ვალის საკუთარ თავზე აღებას საკითხი 
თავდებობის სასარგებლოდ წყდება49. ვალის თავის თავზე აღების დროს ვალის გადაკისრება 
ხდება, შესაბამისად, ვალის თავის თავზე აღების ნამდვილობისათვის აუცილებელია კრედიტორის 
თანხმობა, რადგან ასეთ ვითარებაში კრედიტორის წინაშე შესრულებაზე ვალდებულ სუბიექტად 
ვალის თავის თავზე ამღები სუბიექტი რჩება. თუ ვალის თავის თავზე აღებას კრედიტორი არ 
დაეთანხმა, ასეთ ვითარებაში ვალის თავის თავზე ამღები პირი ძირითად მოვალესთან ერთად 
კრედიტორის წინაშე სოლიდარულად აგებს პასუხს. შესაბამისად, კრედიტორი უფლებამოსილია, 
მოთხოვნა წარუდგინოს როგორც მოვალეს, ასევე ვალდებულების თავის თავზე ამღებ სუბიექტს 
სოლიდარულად. 

ბ) გარანტია

გარანტიასთან დაკავშირებული ხელშეკრულება თავდებობისაგან განსხვავდება. გარანტიის 
ხელშეკრულების შემთხვევაში, გარანტი ძირითადი ხელშეკრულებისაგან დამოუკიდებლად 
კისრულობს მოვალის ნაცვლად ვალდებულების შესრულებას ან, მოვალის მიერ ვალდებულების 
შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შეუსრულებელი ვალდებულების შესრულებას50. ამ 
მიმართებით ერთმანეთისაგან უნდა განვასხვაოთ საბანკო გარანტია (bank guarantee) და 
საგარანტიო წერილი (letter of credit). აღნიშნულ ორ ინსტიტუტს შორის არის საერთო და 
განმასხვავებელი ნიშნები. საგარანტიო წერილი უზრუნველყოფს დაგეგმილი ტრანზაქციის 
(გადახდის) ერთჯერად განხორციელებას, მაშინ, როდესაც საბანკო გარანტია უზრუნველყოფს 
ბენეფიციარისათვის დანაკარგის შემცირებას ან თავიდან აცილებას, თუ დაგეგმილი ტრანზაქცია 

47 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2010 წლის 19 ოქტომბრის ას3793522010 განჩინება.

48 Brox/Walker, Besonderes Schuldrecht, 27.Auflage, Verlag C.H. Beck, &32, Rn.2.

49 Brox/Walker, Besonderes Schuldrecht, 27.Auflage, Verlag C.H. Beck, &32, Rn.3.

50 იხ.იქვე, ველი 4.
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(შესრულება) მოვალემ არ განახორციელა. საგარანტიო წერილის (letter of credit) შემთხვევაში, 
შეთანხმებული წინაპირობების არსებობისას, ბანკი კრედიტორის მიმართ გადახდას 
(შესრულებას) ახორციელებს, მაშინ როდესაც საბანკო გარანტიის არსებობის შემთხვევაში 
ბანკი შესრულებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში ახორციელებს, თუ მოვალემ (პრინციპალმა) 
კრედიტორის (ბენეფიციარის) წინაშე ვალდებულება არ შეასრულა. საგარანტიო წერილი ბანკის 
ან სხვა საკრედიტო დაწესებულების მიერ გაცემული წერილობითი გარანტიაა მასზე, რომ იგი 
ვალდებულების შესრულების დადასტურების შემთხვევაში განახორციელებს გადახდას. საბანკო 
გარანტია კი ბანკის მიერ ნაკისრი ვალდებულებაა, განახორციელოს გადახდა იმ შემთხვევაში, 
თუ მოვალემ მასზე დაკისრებული ვალდებულება არ შეასრულა. 

ქართული კანონმდებლობის შესაბამისად, ერთმანეთისაგან უნდა გაიმიჯნოს აკრედიტივი და 
საბანკო გარანტია. აკრედიტივი საბანკო გარანტიისაგან იმით განსხვავდება, რომ აკრედიტივის 
შემთხვევაში აკრედიტივის გახსნით საკრედიტო დაწესებულება (გამხსნელი ბანკი) ვალდებულია, 
კლიენტის (აკრედიტივის დავალების მიმცემის) თხოვნითა და განკარგულებით, მითითებული 
დოკუმენტის სანაცვლოდ გადაუხადოს მესამე პირს (რემიტენტს) ამ პირის ბრძანებით ფულადი 
თანხა ან გაანაღდოს რემიტენტისაგან გადმოპირებული თამასუქი, მოახდინოს აქცეპტი ანდა 
დაავალოს სხვა ბანკს ამ ოპერაციის განხორციელება, თუ შესრულდა საკრედიტო პირობები. 
რაც შეეხება საბანკო გარანტიას, საბანკო გარანტიით, ქართული კანონმდებლობის მიხედვით, 
მოთხოვნა ფულადი თანხის გადახდის შესახებ უნდა წარედგინოს გარანტს წერილობითი 
ფორმით, გარანტიაში მითითებული დოკუმენტების დართვით. მოთხოვნაში ან მის დანართში 
ბენეფიციარმა უნდა მიუთითოს, თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ძირითადი 
ვალდებულების დარღვევა, რომლის უზრუნველსაყოფადაც გაიცა გარანტია. ამდენად, 
აკრედიტივის გახსნით საკრედიტო დაწესებულება აკრედიტივის გამხსნელის დავალებით 
რემიტენტს (მესამე პირს) უხდის ფულად თანხას, მაშინ, როდესაც გარანტი ბენეფიციარს მხოლოდ 
მაშინ უხდის თანხას, როდესაც პრინციპალი ნაკისრ ვალდებულებას არღვევს. შესაბამისად, 
მიუხედავად იმისა, რომ საბანკო გარანტია არააქცესორული, დამოუკიდებელი გარიგებაა, 
მისი გაცემა პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევაზეა დამოკიდებული, გარდა იმ 
შემთხვევებისა, როდესაც მხარეთა შორის უპირობო გარანტიაა შეთანხმებული, რა დროსაც 
გარანტია იმ გარემოების კვლევის (მითითების) გარეშე გაიცემა, პრინციპალმა ვალდებულება 
დაარღვია თუ არა. 

თავდებობა საბანკო გარანტიისაგან იმით განსხვავდება, რომ თავდებობა აქცესორული 
ბუნებით ხასიათდება, მაშინ, როდესაც საბანკო გარანტია დამოუკიდებელი ხელშეკრულებაა. 
იგი ძირითად ვალდებულებაზე მიბმული არ არის. მას არც სუბსიდური ბუნება არ აქვს, რაც იმას 
ნიშნავს, რომ ბენეფიციარი გარანტს პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევისთანავე 
მიმართავს. რაღა თქმა უნდა, საბანკო გარანტიის ხელშეკრულების დამოუკიდებელი 
ხასიათი თავისთავად არ ნიშნავს იმას, რომ მის გამოყენებას წინაპირობები არ გააჩნია. მისი 
გამოყენების წინაპირობა პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევაა, შესაბამისად, მისი 
გამოყენება იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ პინციპალი ვალდებულებას არ შეასრულებს 
ან არაჯეროვნად შეასრულებს გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ სახეზე არ გვაქვს უპირობო 
გარანტია, რომლის დროსაც გარანტი ბენეფიციარს მოთხოვნისთანავე აკმაყოფილებს, 
მიუხედავად იმისა, პრინციპალმა ვალდებულება დაარღვია თუ არა. ამიტომაც უპირობო 
გარანტია აკრედიტივის მსგავს ინსტიტუტად განიხილება და, ხშირ შემთხვევაში, მათი 
მახასიათებლების ურთიერთგამიჯვნა ძნელდება. აღსანიშნავია, რომ, მიუხედავად გარანტის 
დამოუკიდებელი ბუნებისა, გარანტმა პრინციპალთან კონტაქტი უნდა შეინარჩუნოს, რომელსაც 
ბენეფიციარისაგან მიღებული მოთხოვნის თაობაზე დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს51. იმისათვის, 
რომ გარანტმა მასზე დაკისრებული ვალდებულება შეასრულოს, აუცილებელია, დადგეს 
ის შემთხვევა, რომლის დადგომის მიზნებისათვისაც გარანტია შეთანხმდა. გარანტის მიერ 

51 Eberhardt M. Erscheinungsformen der Bankgarantie, http://home.unileipzig.de/bankinstitut/dokumente/1999071401.pdf, S.3.

http://home.uni-leipzig.de/bankinstitut/dokumente/1999-07-14-01.pdf
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ბენეფიციარის წინაშე ვალდებულების პირობებში საგარანტიო შემთხვევის მატერიალურ
სამართლებრივი მხარე არ მოწმდება. გარანტია გაიცემა იმ შემთხვევაში, თუ ფორმალურ
პროცედურულად გარანტი იმ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს, რომლებიც საგარანტიო პირობებით 
შეთანხმდა. მაგალითისათვის, ქართული კანონმდებლობის, კერძოდ, საქართველოს სა
მოქალაქო კოდექსის მიხედვით, საბანკო გარანტიით ბენეფიციარის მოთხოვნა ფულადი 
თანხის გადახდის შესახებ უნდა წარედგინოს გარანტს წერილობითი ფორმით, გარანტიაში 
მითითებული დოკუმენტების დართვით. მოთხოვნაში ან მის დანართში ბენეფიციარმა უნდა 
მიუთითოს, თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ძირითადი ვალდებულების დარღვევა, 
რომლის უზრუნველსაყოფადაც გარანტია გაიცა (885). მართალია, გარანტი მატერიალურ
სამართლებრივად ვალდებულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების ფაქტს არ 
ამოწმებს, თუმცა, გარდა ფორმალურპროცედურული პირობების შემოწმებისა, თუ ბენეფიციარი 
აშკარად არაკეთილსინდისიერად იქცევა და ვალდებულების ჯეროვანი შესრულების მიუხედავად 
გარანტისაგან შესრულებას მაინც ითხოვს, ასეთ შემთხვევაში გარანტმა ბენეფიციარს თანხა არ 
უნდა გადაუხადოს52. საგულისხმოა აღინიშნოს, რომ გარანტი განხორციელებულ შესრულებას, 
რეგრესის წესით, პრინციპალისაგან ინაზღაურებს, თუმცა, თუ გარანტმა შესრულება გარანტიის 
პირობების საწინააღმდეგოდ ან, ზოგადად, კეთილსინდისიერების სტანდარტის დარღვევით 
განახორციელა, პრინციპალი გარანტის წინაშე რეგრესული ანაზღაურების ვალდებულებისაგან 
თავისუფლდება. ასეთ შემთხვევაში გარანტი გადაცემულის უკან დაბრუნებას უსაფუძვლოდ 
გამდიდრებული ბენეფიციარისაგან მოითხოვს53.

ქართული სასამართლო პრაქტიკის მიხედვით განმარტებულია, რომ, მიუხედავად საბანკო 
გარანტიის კანონით გათვალისწინებული დამოუკიდებელი (არააქცესორული) ბუნებისა და 
მისი დამოუკიდებლობისა ძირითადი ვალდებულებისაგან, მისი გაცემის მართლზომიერად 
მიჩნევის მიზნებისათვის აუცილებელია, რომ საბანკო გარანტია აკმაყოფილებდეს ასევე ორ 
მნიშვნელოვან წინაპირობას, კერძოდ, ბენეფიციარის მოთხოვნა ან თანდართული დოკუმენტები 
უნდა შეესაბამებოდეს გარანტიის პირობებს და მისი წარდგენა უნდა მოხდეს მხოლოდ გარანტიით 
განსაზღვრულ ვადაში. მითითებული წესი განმტკიცებულია საქართველოს სამოქალაქო 
კოდექსის 887ე მუხლის პირველ ნაწილში, რომლის მიხედვითაც, გარანტმა უარი უნდა 
უთხრას ბენეფიციარს მისი მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე, თუ ეს მოთხოვნა ან თანდართული 
დოკუმენტები არ შეესაბამება გარანტიის პირობებს ანდა ისინი წარედგინა გარანტს გარანტიით 
განსაზღვრული ვადის დამთავრების შემდეგ. გარანტმა დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს 
ბენეფიციარს მისი მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის შესახებ54 55. ამდენად, სასამართლო 
მიიჩნევს, რომ, მართალია, კანონი გარანტისათვის ფულადი თანხის გაცემის დამოუკიდებელ 
ვალდებულებას აწესებს, თუმცა გარანტი მაინც ვალდებულია, ბენეფიციარისათვის თანხის 
გადახდამდე, გონივრული წინდახედულობის ფარგლებში, შეამოწმოს თანხის გადახდის 
თაობაზე წარდგენილი მოთხოვნის საფუძვლები და გარანტიის ვადა, ვინაიდან კანონი გარანტიის 
სახით გაცემულ ფულად თანხას არამართლზომიერად მიიჩნევს, თუ ბენეფიციარის მოთხოვნა 
თანხის გაცემის თაობაზე გარანტიის პირობებს არ შეესაბამება. შესაბამისად, გარანტის მიერ 
ბენეფიციარისათვის გაცემული ფულადი თანხის მართლზომიერად მიჩნევის მიზნებისათვის უნდა 
დადგინდეს გარანტიის ხელშეკრულების პირობები და მისი მოქმედების ვადა. ამ მიმართებით 
უნდა განიმარტოს, რომ არსებობს საბანკო გარანტიის არაერთი სახე56.

როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო პრაქტიკაში დამკვიდრებულია საბანკო გარანტიის 
შემდეგი სახეები: 

52 იხ. იქვე, გვ.4.

53 იხ.იქვე, გვ.5.

54 იხ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2013 წლის პირველი ივლისის №ას-1353-1277-2012  გადაწყვეტილება.

55 იხ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2009 წლის 17 მარტის №ას-781-996-08 გადაწყვეტილება.

56 იხ. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2015 წლის 17 თებერვლის საქმე №2ბ/377214 გადაწყვეტილება.



80

ქ
ა

რ
თ

უ
ლ

ი
 ბ

ი
ზ

ნ
ე
ს

ი
ს

 ს
ა
მ

ა
რ

თ
ლ

ი
ს

 მ
ი
მ

ო
ხ

ი
ლ

ვ
ა

ა) გადახდის გარანტია (Payment Guarantee), რომელიც გარანტის ერთერთი ყველაზე 
გავრცელებული ფორმაა. იგი უზრუნველყოფს პრინციპალის მიერ ბენეფიციარისათვის 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადახდების განხორციელებას.

ბ) სატენდერო გარანტია (Bild Bond; Tender Bond). აღნიშნული სახის გარანტიის მიზანია, თავიდან 
იქნეს აცილებული შემთხვევა, როცა ტენდერის მონაწილე უარს აცხადებს ხელშეკრულების 
გაფორმებაზე. სატენდერო გარანტია იმითაც გამოირჩევა გარანტიის სხვა სახეებისაგან, რომ 
მისი ღირებულება, როგორც წესი, დაბალია.

გ) შესრულების გარანტია (Perfomance Bond). ასეთი სახის გარანტიები იცავენ ბენეფიციარს 
ხელშეკრულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისაგან.

დ) საავანსო გადახდის გარანტია (Advance Payment Guarantee). საავანსო გადახდის ძირითად 
მიზანს წარმოადგენს გაცემული ავანსის მიზანმიმართული გამოყენების უზრუნველყოფა მხარეთა 
შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

ე) კრედიტის უზრუნველყოფის გარანტია (Security for credit line). ასეთი ტიპის გარანტია 
უზრუნველყოფს კრედიტის დაბრუნებადობას.

ზოგადად, საბანკო გარანტია, მიუხედავად მისი სახისა და დანიშნულებისა, პრინციპალის 
მიერ ბენეფიციარის წინაშე ნაკისრი სხვადასხვა სახის ვალდებულების ჯეროვანი შესრულების 
გარანტიას წარმოადგენს. საბანკო გარანტიის როგორც ფინანსური ინსტრუმენტის გამოყენება 
აქტუალურია იმ შემთხვევაში, როდესაც მეწარმეს ბიზნეს პროექტების განხორციელებისათვის 
კრედიტი კი არ სჭირდება, არამედ გარანტია, რომ ბანკი პრობლემების წარმოშობის დროს 
მისცემს მას ფულად სახსრებს მოვალის ვალდებულების შესრულების სანაცვლოდ. თუმცა 
საბანკო გარანტიის სხვადასხვა სახე სამართალურთიერთობის სხვადასხვა მიზანს ემსახურება, 
შესაბამისად, საბანკო გარანტიის ფარგლებში გარანტის მიერ ბენეფიციარის სასარგებლოდ 
გაცემული ფულადი თანხა ყოველთვის არ შეესაბამება იმ პირობებს, რომლებიც პრინციპალსა და 
გარანტს შორის ხელშეკრულებით იყო გათვალისწინებული. აღნიშნულ გარემოებას კი უაღრესად 
დიდი მნიშვნელობა აქვს საბანკო გარანტიის სახით გაცემული თანხის მართლზომიერად მიჩნევის 
მიზნებისათვის, რადგან თანხის გაცემის მართლზომიერება განსაზღვრავს, საბოლოო ჯამში, 
გარანტის მიერ ბენეფიციარისათვის გადახდილი თანხა, რეგრესის წესით, პრინციპალისაგან 
უნდა იქნეს ანაზღაურებული, თუ მითითებული თანხა, როგორც უსაფუძვლოდ მიღებული, 
ბენეფიციარისაგან უნდა იქნეს გამოთხოვილი. აღნიშნულ კითხვაზე პასუხის გაცემის მიზნით კი 
უნდა დადგინდეს, გარანტის მიერ ბენეფიციარისათვის თანხის გადახდა ემსახურებოდა თუ არა იმ 
მიზნებს, რაც ხელშეკრულებით იყო გათვალისწინებული. ამ მიმართებით კი დიდი მნიშვნელობა 
ენიჭება ხელშეკრულების განმარტებას, მისი არსის დადგენას და ხელშეკრულების მიზნის 
იდენტიფიცირებას, რაც, საბოლოო ჯამში, მოგვცემს პასუხს კითხვაზე  ბენეფიციარის მოთხოვნა 
გარანტიის თანხის გაცემის თაობაზე შეესაბამებოდა თუ არა გარანტიის პირობებს. მითითებულ 
კითხვაზე დადებითი პასუხის გაცემის შემთხვევაში გარანტის მოთხოვნა პრინციპალისაგან 
რეგრესის წესით თანხის ანაზღაურების თაობაზე დასაბუთებულია, ხოლო უარყოფითი პასუხის 
შემთხვევაში  დაუსაბუთებელი, შესაბამისად, თუ დადგინდა, რომ ბენეფიციარმა თანხა 
უსაფუძვლოდ მიიღო, გარანტს თანხის გამოთხოვნის უფლება ამავე თანხის უსაფუძვლოდ 
მიმღები სუბიექტისაგან  ბენეფიციარისაგან წარმოეშობა. 

სასამართლო პრაქტიკის განზოგადებული დასკვნით, გარანტის მიერ ბენეფიციარის სასარგე
ბლოდ გაცემული თანხა რეგრესის წესით პრინციპალისაგან ანაზღაურებას ექვემდებარება, თუ 
ბენეფიციარის მოთხოვნა, თანხის გაცემის თაობაზე, შეესაბამებოდა გარანტიის პირობებს, კერძოდ, 
იმ მიზნებსა და ამოცანებს, რისთვისაც საბანკო გარანტიის ხელშეკრულება დაიდო. ამ მიმართებით 
საგულისხმოა თავად გარანტის პასუხისმგებლობა, გონივრული წინდახედულობის ფარგლებში 
შეამოწმოს გაცემული თანხის მართლზომიერება და მისი შესაბამისობა ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებულ მიზნებთან57. 

57 იხ. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2015 წლის 17 თებერვლის საქმე №2ბ/377214 გადაწყვეტილება.
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გ) პატრონაჟი

პატრონაჟი თავდებობის მსგავსი ინსტიტუტია, თუმცა, იგი კლასიკურ თავდებობას არ წარ
მოადგენს. პატრონაჟის ძალით შვილობილი კომპანია იღებს ფინანსურ სარგებელს ფინანსური 
ინსტიტუტებისაგან, რა დროსაც დედაკომპანია იძლევა შვილობილი კომპანიისათვის ფინანსუ
რი დახმარების ვალდებულებას. ასეთ შემთხვევაში ფინანსური ინსტიტუტი უფლებამოსილი 
არ არის, მოთხოვნა დედაკომპანიას წარუდგინოს, თუმცა, თუ შვილობილი კომპანია ვალ
დებულებას არ შეასრულებს ან არაჯეროვნად შეასრულებს, ასეთ შემთხვევაში ფინანსური 
კომპანია უფლებამოსილია, დედაკომპანიას ზიანის ანაზღაურება მოსთხოვოს58.

11. თავდებობის შეწყვეტა

თავდებობის შეწყვეტის მიმართ ვალდებულების შეწყვეტის ზოგადი წესები მოქმედებს, 
რაღა თქმა უნდა, თავდებობის მომწესრიგებელი ნორმების სპეციფიკის გათვალისწინებით. 
თავდებობის აქცესორული ბუნების გამო თავდებობა ძირითადი ვალდებულების შეწყვეტაზეა 
დამოკიდებული. შესაბამისად, თავდებობა ძირითადი ვალდებულების შეწყვეტით წყდება. 

ძირითადი ვალდებულების შეწყვეტის მიუხედავად კი, თავდებობა შეიძლება შეწყდეს ან 
თავდების პასუხისმგებლობა შემცირდეს, თუ კრედიტორმა თავდების საზიანოდ მოთხოვნის 
უზრუნველყოფის საშუალებები შეამცირა. მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებების თავდების 
საზიანოდ შემცირებად კი მიჩნეულ უნდა იქნეს მოთხოვნის უზრუნველყოფის სხვა სანივთო
სამართლებრივი საშუალებების შემცირება, მაგალითად, ქონების გირავნობის ან იპოთეკისაგან 
გამოთავისუფლება. ამგვარი შეღავათები თავდების საზიანოდ მოქმედებს ძირითადად მაშინ, 
როდესაც სახეზეა სუბსიდიალური თავდებობა, ანუ, როდესაც თავდებს გააჩნია შესაგებელი, 
რომლის მიხედვითაც, მისგან აღსრულება ძირითადი მოვალისაგან აღსრულების გარეშე 
ვერ განხორციელდება. სოლიდარული თავდებობის დროს კი აღსრულების რიგითობას 
ადგილი არ აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კრედიტორი უფლებამოსილია, მიუხედავად სანივთო 
სამართლებრივი უზრუნველყოფებისა, კრედიტორმა აღსრულება პირდაპირ სოლიდარული 
თავდებისაგან დაიწყოს. თუმცა ამ შემთხვევაშიც სოლიდარული თავდების მდგომარეობა 
უარესდება, ვინაიდან თავდების მიერ კრედიტორის დაკმაყოფილების შემთხვევაში მასზე 
იპოთეკით ან გირავნობით უზრუნველყოფილი მოთხოვნა გადადის, შესაბამისად, თუ კრედიტორს 
იპოთეკასა და გირავნობაზე უარი აქვს ნათქვამი, თავდები მოთხოვნას არაუზრუნველყოფილი 
სახით იძენს59. თუმცა იპოთეკა, გირავნობა და თავდებობა მოთხოვნის უზრუნველყოფის 
საშუალებებია, რომლებზეც სოლიდარული უზრუნველყოფის პრინციპი მოქმედებს60, რაც 
იმას ნიშნავს, რომ, თუ `ს”ს `გ”ს მიმართ 100 000 ევროს ოდენობით ვალდებულება გააჩნია, 
ვალდებულება უზრუნველყოფილია `ჰ”ს ქონებაზე იპოთეკითა და `ბ”ს თავდებობით და `ბ” 
ვალდებულებას `გ”ს მიმართ სრულად შეასრულებს, მასზე `გ”ს მოთხოვნა `ს”ს მიმართ 
გადადის, რომელიც `ჰ”ს ქონებაზე იპოთეკითაა უზრუნველყოფილი. ამ შემთხვევაში `ბ” და `ჰ” 
ერთმანეთს შორის პასუხისმგებლობას სოლიდარული პასუხისმგებლობის წესების შესაბამისად 
ინაწილებენ, ამიტომ `ჰ”ს ქონება მხოლოდ `ბ”ს მოთხოვნის ნახევარს (ამ შემთხვევაში 50 000 
ევროს) უზრუნველყოფს61. 

თავდებს თავდებობისაგან გათავისუფლების მოთხოვნის, უფლებას წარმოუშობს ასევე მო
ვალის ქონებრივი მდგომარეობის გაუარესება, თუმცა აღნიშნული მოთხოვნა თავდებს წარ
მოეშობა მოვალის და არა კრედიტორის მიმართ. ასეთ შემთხვევაში მოვალე ვალდებულია, 

58 იხ. Brox/Walker, Besonderes Schuldrecht, 27.Auflage, Verlag C.H. Beck, &32, Rn.34.

59 Dirk Looschelders: Schuldrecht. Besonderer Teil. Carl Heymanns Verlag, München 2007, S.962.

60 BGHZ 108, 179 (182ff), nach Dirk Looschelders: Schuldrecht. Besonderer Teil. Carl Heymanns Verlag, München 2007, S.986.

61 Erman/Herrmann.&774, Rn.15 nach Dirk Looschelders: Schuldrecht. Besonderer Teil. Carl Heymanns Verlag, München 2007, S.986.
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კრედიტორის წინაშე ვალდებულება შეასრულოს ან თავდებს მოთხოვნის უზრუნველყოფა 
შესთავაზოს. თუ მოვალის ფინანსური მდგომარეობა გაუარესდა, მეტად სავარაუდოა, რომ 
მოვალე ვალდებულებას ვერ შეასრულებს და, შესაბამისად, ვერც დამატებით უზრუნველყოფას 
შესთავაზებს, შესაბამისად, თავდების მოთხოვნა მოვალის მიმართ მისი კრედიტორის წინაშე 
ვალდებულებისაგან გათავისუფლების თაობაზე, როგორც წესი, განუხორციელებელი რჩება.

თავდებობა შეწყვეტილად უნდა იქნეს მიჩნეული ასევე ვალის გადაკისრების შემთხვევაში, 
ვინაიდან პიროვნული უზრუნველყოფის არსი სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ თავდები 
კონკრეტული მოვალის ვალდებულებას უზრუნველყოფს. მოვალის შეცვლა კი, თავდების 
თანხმობის გარეშე, თავდების ვალდებულებას წყვეტს. თუმცა იგივე წესი არ უნდა გავრცელდეს 
მოვალის გარდაცვალების შემთხვევაში, ვინაიდან ასეთ ვითარებაში მოვალის ადგილს მისი 
მემკვიდრე იკავებს, რომელიც მამკვიდრებლის აქტივის ფარგლებში მის უფლებამონაცვლედ 
გვევლინება62. 

თავდების ვალდებულების შეწყვეტის წინაპირობაა ასევე თავდებობის ვადის ამოწურვა. ეს ის 
შემთხვევაა, როდესაც თავდებობა ინდივიდუალურად განსაზღვრული ან ხელშეკრულების 
მოქმედების ვადით იდება. თავდებობის ან ხელშეკრულების ვადის გასვლა კი თავდებობის 
შეწყვეტის წინაპირობაა.

თავდების ინიციატივით თავდებობის ხელშეკრულების შეწყვეტა შესაძლებელია უვადო 
ხელშეკრულების არსებობის პირობებში. ასეთ ვითარებაში თავდებისათვის ხელშეკრულებაზე 
უარის თქმის უფლების შეზღუდვა მძიმე ტვირთად დააწვებოდა მას, რადგან უვადო 
ხელშეკრულების დროს პიროვნული უზრუნველყოფის ღონისძიება განუსაზღვრელი 
ვადით იქნებოდა გამოყენებული63. თავდების მიერ უვადო ხელშეკრულების პირობებში 
თავდებობის ცალმხრივი შეწყვეტა ხელშეკრულების შეწყვეტის სამთვიანი ვადის დაცვით უნდა 
განხორციელდეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ თავდებმა კრედიტორს (და, სავარაუდოდ, მოვალესაც) 
ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ 3 თვით ადრე უნდა აცნობოს. იგივე წესი მოქმედებს ვადიანი 
ხელშეკრულების შემთხვევაში 5 წლის გასვლის შემდეგ (903). შეტყობინების მისვლიდან სამი 
თვის ამოწურვისთანავე ხელშეკრულება მართლზომიერად შეწყვეტილად ჩაითვლება, თუმცა 
ხელშეკრულების ცალმხრივი შეწყვეტა თავდებს პასუხისმგებლობისაგან არ ათავისუფლებს. ასეთ 
შემთხვევაში კრედიტორი უფლებამოსილია, გადაწყვიტოს, თავდები პასუხისმგებლობისაგან 
გაათავისუფლოს, თუ ვალდებულების დაუყოვნებელი შესრულება მოითხოვოს64. თუ უვადო 
ხელშეკრულების პირობებში სამთვიანი ვადის დაცვით თავდებმა ხელშეკრულების შეწყვეტა 
მოითხოვა, ხოლო კრედიტორი თავდების ვალდებულებისაგან გათავისუფლებას არ დაეთანხმა, 
ასეთ ვითარებაში თავდებმა კრედიტორის წინაშე ხელშეკრულების შეწყვეტამდე ნაკისრი 
ვალდებულებები სრულად უნდა შეასრულოს. 

12. თავდების მიერ კრედიტორის დაკმაყოფილების შედეგები 

თუ თავდები დააკმაყოფილებს კრედიტორს, მასზე გადადის კრედიტორის მოთხოვნა ძირითადი 
მოვალის მიმართ. ძირითადი მოვალის შესაგებლები, რომლებიც გამომდინარეობს მასა და 
თავდებს შორის არსებული სამართლებრივი ურთიერთობიდან (დავალება, დავალების გარეშე 
სხვისი საქმეების შესრულება და ა. შ.), ხელუხლებელი რჩება. როდესაც თავდები კრედიტორის 
წინაშე ძირითადი მოვალის ვალდებულებას ასრულებს, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის 
მიმართ არ წყდება, არამედ თავდებზე გადადის, ანუ სხვაგვარად თუ ვიტყვით, ადგილი აქვს 

62 Dirk Looschelders: Schuldrecht. Besonderer Teil. 8. Auflage. Vahlen Verlag, München 2013, S.354 f.

63 იხ. იქვე, გვ.354.

64 იხ. იქვე, გვ.354.
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კრედიტორის შეცვლას კანონის ძალით, ე.წ. Cessio Legis65. ამ შემთხვევაში, თუ ვალდებულება 
უზრუნველყოფილია უზრუნველყოფის აქცესორული საშუალებებით (იპოთეკა, გირავნობა), 
თავდებზე მოთხოვნა უზრუნველყოფილი სახით გადადის. თუმცა, იპოთეკა, გირავნობა და 
თავდებობა მოთხოვნის უზრუნველყოფის ის საშუალებებია, რომლებზეც, როგორც ზემოთ 
აღინიშნა, სოლიდარული უზრუნველყოფის პრინციპი მოქმედებს66, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი 
ერთმანეთთან შიდა ურთიერთობებში სოლიდარული ვალდებულებების მომწესრიგებელი 
წესების შესაბამისად მოქმედებენ (473). 

მოვალეს შეუძლია თავდებს ყველა ის შესაგებელი წარუდგინოს, რომელიც კრედიტორის 
მიმართ გააჩნდა და რომელიც თავდებთან შიდასამართალურთიერთობიდან გამომდინარე 
აქვს. მათ შორის, შესაგებელი ხანდაზმულობასთან დაკავშირებით (905). საგულისხმოა, რომ 
კრედიტორის მოთხოვნის თავდებზე გადასვლით (კრედიტორის შეცვლით) ხანდაზმულობის 
ვადის ათვლა თავიდან არ იწყება67 და, თუ თავდები ხანდაზმულ მოთხოვნას შეასრულებს, იგი 
კრედიტორისაგან შესრულებას უკან ვერ გამოითხოვს (144.2) და თუ მოვალე შესრულებაზე 
უარს ხანდაზმულობის საფუძველზე იტყვის, თავდები კრედიტორის მიმართ განხორციელებულ 
შესრულებას ვერც მოვალისაგან აინაზღაურებს (144.1).

65 legalzession  სამოქალაქო სამართლებრივი ინსტიტუტია, რომელიც კანონის ძალით მოთხოვნის გადასვლას აღნიშნავს. 
განსხვავებით მოთხოვნის დათმობის ხელშეკრულებისაგან (ცესია) Cessio Legis  ის დროს მოთხოვნა ძველი კრედიტორიდან 
(ცედენტი) ახალ კრედიტორზე (ცესიონერი) კანონის საფუძველზე გადადის. Cessio Legis  ის მაგალითებია: (1) თუ კრედიტორი 
მიმართავს იძულებით აღსრულებას მოვალის კუთვნილ ნივთზე, მაშინ ყოველი პირი, რომელსაც ექმნება საფრთხე, რომ 
იძულებითი აღსრულებით შეიძლება დაკარგოს უფლება ამ ნივთზე, უფლებამოსილია, დააკმაყოფილოს კრედიტორი. როცა 
მესამე პირი დააკმაყოფილებს კრედიტორს, მაშინ მოთხოვნის უფლება გადადის ამ პირზე (372). (2) მოვალეს, რომელმაც 
სოლიდარული ვალდებულება შეასრულა, აქვს უკუმოთხოვნის უფლება დანარჩენ მოვალეთა მიმართ წილთა თანაბრობის 
კვალობაზე, ოღონდ თავისი წილის გამოკლებით, თუკი ხელშეკრულებით ან კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული 
(473). (3) უძრავი ნივთის მესაკუთრე უფლებამოსილია. დააკმაყოფილოს კრედიტორი, როცა მოთხოვნის შესრულების ვადა 
უკვე დადგა ან როცა პირადი მოვალე უფლებამოსილია, შეასრულოს შესაბამისი მოქმედება. თუ მესაკუთრე არ არის პირადი 
მოვალე, მოთხოვნა გადადის მასზე მაშინ, როცა მესაკუთრე კრედიტორს დააკმაყოფილებს (292). (4) ყოველი მესამე პირი, 
რომლის უფლებრივი მდგომარეობაც გირავნობის საგნის რეალიზაციის შედეგად შეიძლება გაუარესდეს, უფლებამოსილია 
დააკმაყოფილოს მოგირავნის მოთხოვნა და ამ გზით შეიძინოს მისი უფლებები დამგირავებლისა და შესაძლო მოვალე მესამე 
პირის მიმართ (269.3). (5) თუ დამზღვევს შეუძლია ზიანის ანაზღაურების თაობაზე მოთხოვნა წაუყენოს მესამე პირს, მაშინ ეს 
მოთხოვნა გადადის მზღვეველზე, თუკი ის უნაზღაურებს დამზღვევს ზიანს (832). Cessio Legis  ანგლოამერიკული სამართლის 
მიხედვით, ხშირად სუბროგაციად იწოდება (იხ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმე N№ას581
5492011 , 5 სექტემბერი, 2012 წელი).

66 BGHZ 108, 179 (182ff), nach Dirk Looschelders: Schuldrecht. Besonderer Teil. Carl Heymanns Verlag, München 2007, S.986.

67 Dirk Looschelders: Schuldrecht. Besonderer Teil. Carl Heymanns Verlag, München 2007, Rn. 978.
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საკონტაქტო ინფორმაცია:

კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსი
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 
დავით აღმაშენებლის ხეივანი, 240
ქ.თბილისი, 0159, საქართველო
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