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შესავალი
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის რეგულირების საკითხთან დაკავშირებით სხვადასხვა სამართლებრივ
სისტემაში განსხვავებული თეორიული მიდგომებია ჩამოყალიბებული1. აღნიშნულ მიდგომებზე გავლენას
ახდენს ისტორიული გამოცდილება, კულტურული ასპექტები და სხვა საკითხები2. მიუხედავად აღნიშნული
განსხვავებებისა, თანამედროვე მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქვეყანაში არსებობს პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის რეჟიმი, რომელიც ძირითადად ერთ მოდელს - ევროკავშირის მიერ 1995 წელს მიღებულ
95/46/EC დირექტივას3 (შემდგომში „დირექტივა“) ეფუძნება, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი
სამართლებრივი აქტია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სფეროში4.
როდესაც მეცნიერები და პრაქტიკოსი იურისტები მსჯელობენ ევროკავშირის დირექტივის გავლენასა
და მისი გავრცელების მიზეზებზე, პირველ რიგში, ყურადღებას ამახვილებენ დირექტივით დადგენილ
წესზე, რომელიც სხვა სახელმწიფოში მონაცემთა გადაცემას არეგულირებს. დირექტივის თანახმად,
სხვა სახელმწიფოში პერსონალურ მონაცემთა ექსპორტი შესაძლებელია, თუ აღნიშნულ სახელმწიფოში
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Kirby, M., The History, Achievement and Future of the 1980 OECD Guidelines on Privacy, 1 International Data Privacy Law 2011, p. 7.

2 Warren, S., Brandies, L., The Right to Privacy, Harvard Law Review, Volume 4, 1890, p. 193; Richards, N., Reconciling Data Privacy and the
First Amendment, UCLA Law Review, Volume 52, 2005, p. 1151; Whitman, J., The Two Western Cultures of Privacy: Dignity Versus Liberty, Yale Law
Journal Volume 113, 2004, pp. 1151-1152; Salbu, S., The European Union Data Privacy Directive and International Relations, Vanderbilt Journal of
Transnational Law Volume 35, 2002, p. 657; Posner, R., An Economic Analysis of Privacy, in Schoeman (ed.), Philosophical Dimensions of Privacy:
An Anthology, Cambridge University Press, 1984, p. 335; Cohen, J., Examined Lives: Informational Privacy and the Subject as an Object, Stanford
Law Review, Volume 52, 2000, p. 1408; Prosser, W., Privacy (A Legal Analysis), California Law Review Volume 48, 1960, p. 384; Volokh, E.,
Freedom of Speech and Information Privacy: The Troubling Implications of a Right to Stop People from Speaking About You, Stanford Law Review
Volume 52, 2000, p. 1049; Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479, 1965, p. 484; Katz v. United States, 389 U.S. 347, 1967, p. 354.
3 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the
processing of personal data and on the free movement of such data, Official Journal L 281, 23 November 1995, pp. 31-50.
4 Greenleaf, G., Sheherezade and the 101 Data Privacy Laws: Origins, Significance and Global Trajectories, 1 Journal of Law, Information &
Science 23, Special Edition: Privacy in the Social Networking World, 2014, p. 24; Swire, P., Litan, R., None of Your Business: World Data Flows,
Electronic Commerce and the European Privacy Directive, Washington D.C., Brookings Institution Press, 1998, p. 25; იხ. ასევე: Guidelines on the
Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, OECD, 1980; Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic
Processing of Personal Data, Council of Europe, 1981; Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files, General Assembly
resolution 45/95, UN, 1990; APEC Data Privacy Framework, Asia-Pacific Economic Cooperation, 2004; Montreux Declaration: The protection of
personal data and privacy in a globalised world, a universal right respecting diversities, 27th International Conference of Data Protection and Privacy
Commissioners, 2005; The Madrid Resolution, International Standards on the Protection of Personal Data and Privacy, 31st International Conference
of Data Protection and Privacy Commissioners, 2009.

უზრუნველყოფილია მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიები5. შესაბამისად, თუ ევროკავშირის არა
წევრ სახელმწიფოებს სურთ ევროკავშირის ქვეყნებთან ეკონომიკური ურთიერთობის გაღრმავება, რაც
წარმოუდგენელია პერსონალურ მონაცემთა გადაცემის გარეშე, მათ უნდა უზრუნველყონ პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის ისეთი გარანტიების შექმნა, რომლებიც შეესაბამება დირექტივით დადგენილ
სტანდარტს. ევროკავშირის ბაზრის მოცულობიდან და მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, თითქმის
ყველა ქვეყანა და მულტინაციონალური კორპორაცია დაინტერესებულია, დახვეწოს და განავითაროს
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სტანდარტი6. შესაბამისად, დირექტივა იქცა გლობალურ ინსტრუმენტად,
რომლის რეცეფცია ხდება სახელმწიფოთა ეროვნულ კანონმდებლობაში7.
სხვა სახელმწიფოში პერსონალურ მონაცემთა გადაცემის რეგულირება განსაკუთრებით აქტუალურია
გლობალიზაციისა და ინტერნეტის განვითარების ეპოქაში. საძიებო სისტემების, სოციალური ქსელების,
ელექტრონული ვაჭრობის განვითარებასთან ერთად ყოველდღიურად ხდება პერსონალური მონაცემების
გადაცემა სახელმწიფოთა შორის8. შესაბამისად, როდესაც სახელმწიფოები ქმნიან პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის საკანონმდებლო რეჟიმს, განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევენ სხვა სახელმწიფოში
მონაცემთა ექსპორტის რეგულირების საკითხს9.
საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ (შემდგომში „კანონი“) 2011 წლის
28 დეკემბერს იქნა მიღებული და ძირითადად სწორედ ევროპულ დირექტივასა და ევროკავშირის
ქვეყნების კანონმდებლობას ეფუძნება. კანონის VI თავი არეგულირებს პერსონალურ მონაცემთა სხვა
სახელმწიფოსა და საერთაშორისო ორგანიზაციისათვის გადაცემის წესს.
წინამდებარე სტატიის მიზანია განიხილოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობით
დადგენილი სტანდარტი სხვა სახელმწიფოში მონაცემთა გადაცემასთან დაკავშირებით. ნაშრომში,
ძირითადად, ყურადღება გამახვილდება საქართველოს კანონსა და ევროკავშირის დირექტივაზე.
კვლევისას გამოყენებულ იქნა შედარებით-სამართლებრივი მეთოდი და მოხდა საქართველოს
საკანონმდებლო ჩარჩოს შედარება ევროკავშირის დირექტივით დადგენილ სტანდარტთან, რისთვისაც
ასევე გამოკვლეულ იქნა დირექტივის ნორმების განმარტებები და სასამართლო გადაწყვეტილებები.
დირექტივის ნორმების ანალიზისას განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დირექტივის 29-ე მუხლის
საფუძველზე შექმნილი სამუშაო ჯგუფის (შემდგომში „სამუშაო ჯგუფი”) მიერ შემოთავაზებული განმარტებები
სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხის ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებით10.
აღსანიშნავია, რომ არც დირექტივაში და არც საქართველოს კანონში არ არის განმარტებული, თუ
რას გულისხმობს პერსონალურ მონაცემთა სხვა სახელმწიფოში გადაცემა. პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის ინსპექტორის აპარატის მიერ შემუშავებული სახელმძღვანელოს თანახმად, პერსონალურ
მონაცემთა გადაცემად ითვლება მონაცემთა გადაცემა ისეთი მიმღებისთვის, რომელზეც არ ვრცელდება
საქართველოს იურისდიქცია11. შესაბამისად, სტატიის I თავი განიხილავს, თუ რომელ მონაცემთა
დამმუშავებელზე ვრცელდება საქართველოს იურისდიქცია (Ratione Personae) და საქართველოს
კანონმდებლობასთან ერთად მიმოიხილავს ევროკავშირის დირექტივით დადგენილ სტანდარტს.
სტატიის II თავი კი პერსონალურ მონაცემთა სხვა სახელმწიფოში გადაცემის საკითხზე გააკეთებს აქცენტს
და გააანალიზებს ამგვარი გადაცემის საფუძვლებს. სტატიის დასკვნით ნაწილში შეჯამდება არსებული
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დირექტივა, მუხლი 25, 26

6 იხ. მაგ.: Tang, R., Implementing Data Privacy Principles: How Are Governments Making it Work in the Real World?, APEC 2003, E-Commerce
Steering Group, APEC Data Privacy Workshop on the Subject of Addressing Privacy Protection: Charting a Path for APEC, იხ. http://www.pcpd.
org.hk/english/news_events/speech/apec_feb03.html (ბოლო განახლება: 31 დეკემბერი, 2014 წ.); Birnhack, M., Dumortier, F., Israel Asks
EU to Assess its DP Law for Adequacy, Privacy Laws & Business, Volume 86, 2007, pp. 10-11; Privacy Laws & Business, Latin American Calls for
International Standards, Volume 94, 2008, p. 8.
7 Birnhack, M., The EU Data Protection Directive: an Engine of a Global Regime, 24(6) Computer Law & Security Report, 2008, p. 25; Bradford,
A., The Brussels Effect, 107 Northwestern University Law Review, 2012, p. 1.
8 Kuner, C., Regulation of Transborder Data Flows under Data Protection and Privacy Law: Past, Present, and Future, Tilburg Law School
Research Paper No. 016/2010, 2010, p. 9; Schwartz, P., Managing Global Data Privacy: Cross-Border Information Flows in a Networked Environment,
2009, იხ. http://theprivacyprojects.org/wp-content/uploads/2009/08/The-Privacy-Projects-Paul-Schwartz-Global-Data-Flows-20093.pdf (ბოლო
განახლება: 31 დეკემბერი, 2014 წ.), p. 4.
9

Bygrave, L., Data Protection Law: Approaching its Rationale, Logic and Limits, Kluwer Law International, 2002, p. 79.

10 Article 29 Data Protection Working Party, იხ. http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm (ბოლო განახლება: 31
დეკემბერი, 2014 წ.).
11 სახელმძღვანელო სხვა სახელმწიფოსთვის, სხვა სახელმწიფოს იურისდიქციის ქვეშ მყოფი იურიდიული ან ფიზიკური
პირისთვის ან საერთაშორისო ორგანიზაციისთვის პერსონალურ მონაცემთა გადაცემის შესახებ პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის ინსპექტორის ნებართვის მისაღებად წარსადგენი განცხადების შევსების, განცხადების განხილვის ვადების და შედეგის
გასაჩივრების წესის შესახებ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი (შემდგომში: “სახელმძღვანელო”).

რეგულაციები და შეფასდება, თუ რამდენად შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული
წესი ევროკავშირის დირექტივით დადგენილ სტანდარტს და არსებულ საუკეთესო პრაქტიკას.

თავი I. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობის მოქმედების სფერო
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი განსაზღვრავს მისი მოქმდების სფეროს
და ადგენს, თუ მონაცემთა რომელი დამმუშავებლის საქმიანობაზე ვრცელდება კანონის მოთხოვნები12.
აღნიშნული საკითხის ანალიზი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან თანამედროვე ტექნოლოგიების
განვითარება შესაძლებელს ხდის სხვადასხვა ქვეყანაში დისტანციური მომსახურების გაწევას და ამ
პროცესში პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებას13. შესაბამისად, არც ისე მარტივია განისაზღვროს,
თუ როდის არის ვალდებული მონაცემთა დამმუშავებელი, დაემორჩილოს ამა თუ იმ ქვეყანაში
არსებულ საკანონმდებლო ჩარჩოს. სიცხადე აღნიშნულ საკითხში მნიშვნელოვანია სამართლებრივი
განჭვრეტადობის თვალსაზრისით, რადგან, ერთი მხრივ, პერსონალურ მონაცემთა სუბიექტს უნდა
შეეძლოს განსაზღვროს, თუ რა სამართლებრივი რეჟიმი ვრცელდება მისი პერსონალური მონაცემების
დამუშავებაზე, ხოლო, მეორე მხრივ, მონაცემთა დამმუშავებელს - რომელი კანონმდებლობით
დადგენილი ვალდებულებების შესრულება ეკისრება. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს კანონი, ისევე
როგორც ევროკავშირის დირექტივა, არ განსახვავებს, თუ ვინ არის მონაცემთა სუბიექტი და ის თანაბრად
ვრცელდება როგორც სახელმწიფოს მოქალაქეების და რეზიდენტების, ასევე არარეზიდენტების
პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებაზე14.
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის თანახმად, კანონის
მოქმედება ვრცელდება:
• მონაცემთა დამმუშავებელზე, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე ამუშავებს პერსონალურ
მონაცემებს;
• მონაცემთა დამმუშავებელზე, რომელიც რეგისტრირებული არ არის საქართველოს ტერიტორიაზე,
მაგრამ მონაცემთა დამუშავებისათვის იყენებს საქართველოში არსებულ ტექნიკურ საშუალებებს,
გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს ტექნიკური საშუალებები გამოიყენება მხოლოდ მონაცემთა
ტრანზიტისათვის;
• საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო
დაწესებულებების მიერ მონაცემთა დამუშავებაზე.
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1. საქართველოს ტერიტორიაზე მონაცემთა დამუშავება
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კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ზოგადი წესის თანახმად, იგი არეგულირებს
საქართველოს ტერიტორიაზე პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებას. კანონის აღნიშნული ჩანაწერი
არ განსაზღვრავს, თუ ვის მიერ დამუშავებულ პერსონალურ მონაცემებზე ვრცელდება იგი და მხოლოდ
ტერიტორიულ ასპექტზე ამახვილებს ყურადღებას. მონაცემთა დამმუშავებლის ცნება კი, თავის მხრივ,
მოცემულია კანონის მე-2 მუხლის „ი“ პუნქტში, რომელიც განსაზღვრავს, რომ მონაცემთა დამმუშავებელი
არის საჯარო დაწესებულება, ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც ინდივიდუალურად ან სხვებთან
ერთად განსაზღვრავს პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების მიზნებსა და საშუალებებს, უშუალოდ ან
უფლებამოსილი პირის მეშვეობით ახორციელებს მონაცემთა დამუშავებას. მონაცემთა დამმუშავებლის
ცნება ფართოდ უნდა განიმარტოს, რადგან იგი მოიცავს როგორც საქართველოში, ასევე უცხოეთში
რეგისტრირებულ იურიდიულ პირებს, მათ ფილიალებს და ნებისმიერ სხვა წარმონაქმნს, რომელიც
საქართველოს ტერიტორიაზე პერსონალურ მონაცემებს ამუშავებს15.

12
წინამდებარე სტატიის მიზანს არ წარმოადგენს შეაფასოს, თუ რა ჩაითვლება პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებად და
მონაცემთა როგორ დამუშავებაზე ვრცელდება კანონმდებლობით დადგენილი რეგულაციები (Ratione Materiae); სტატიის მიზანია,
განიხილოს, თუ რომელ მონაცემთა დამმუშავებელზე ვრცელდება კანონმდებლობა (Ratione Personae).
13

Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 8/2010 on applicable law, 0836-02/10/EN, WP 179, 2010, p. 6 (შემდგომში: „WP 179").

14

Article 29 Data Protection Working Party, Working document on determining the international application of EU data protection law to

personal data processing on the Internet by non-EU based web sites, 5035/01/EN/Final, WP 56, p. 7 (შემდგომში: "WP 56").
15

შეადარეთ: დირექტივა, მუხლი 2(d).

როდესაც საუბარია მონაცემთა დამმუშავებელზე, მნიშვნელოვანია მისი გამიჯვნა უფლებამოსილი
პირისაგან, რომელიც პერსონალურ მონაცემებს ამუშავებს მონაცემთა დამმუშავებლისათვის ან
მისი სახელით16. კანონის თანახმად, უფლებამოსილმა პირმა შეიძლება დაამუშავოს მონაცემები
სამართლებრივი აქტის ან მონაცემთა დამმუშავებელთან დადებული წერილობითი ხელშეკრულების
საფუძველზე. შესაბამისად, უფლებამოსილი პირი, თავის მხრივ, არ წარმოადგენს მონაცემთა
დამმუშავებელს და იგი გვევლინება როგორც მონაცემთა დამმუშავებლის წარმომადგენელი, რომელიც
უწევს მას მონაცემთა დამუშავების მომსახურებას.
აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირის დირექტივის თანახმად, მისი მოქმედების სფერო ვრცელდება
მონაცემთა დამმუშავებლის „დაწესებულების“ (establishment) მიერ ევროკავშირის ტერიტორიაზე
პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებაზე. ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლო დაწესებულების
განმარტებისას შემდეგ კრიტერიუმებს განსაზღვრავს: ადამიანური და ტექნიკური რესურსების არსებობა,
რომელიც საჭიროა საქონლის მისაწოდებლად ან მომსახურების გასაწევად და რომელსაც აქვს სტაბილური
ხასიათი17. შესაბამისად, იმისათვის რომ მონაცემთა დამმუშავებლის საქმიანობაზე გავრცელდეს
დირექტივის მოთხოვნები, ევროკავშირის ტერიტორიაზე მისი საქმიანობა უნდა აკმაყოფილებდეს
აღნიშნულ კრიტერიუმებს.

2. მონაცემთა დამუშავება საქართველოში არსებული ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით
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„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, კანონის მოქმედება ასევე
ვრცელდება საქართველოში არსებული ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით პერსონალურ მონაცემთა
დამუშავებაზე, როდესაც დამმუშავებელი რეგისტრირებული არ არის საქართველოს ტერიტორიაზე,
გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს ტექნიკური საშუალებები გამოიყენება მხოლოდ მონაცემთა
ტრანზიტისათვის18. მსგავსი ჩანაწერი დირექტივის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „გ” ქვეპუნქტშიც
გვხვდება. დირექტივის პრეამბულა მიუთითებს, რომ ამგვარი ნორმის მიზანია მონაცემთა სუბიექტის
უფლებების დაცვა, როდესაც მონაცემთა დამმუშავებელი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე არსებულ
საშუალებებს იყენებს (მიუხედავად იმისა, რომ მონაცემთა დამმუშავებელი არ ფუნქციონირებს – არ
წარმოიშობა დაწესებულება – აღნიშნული სახელმწიფოს ტერიტორიაზე)19. ბიზნესის ოპერირების ამგვარი
მოდელი შესაძლებელია გამოწვეული იყოს ობიექტური ფაქტორებით, როდესაც არ არსებობს საჭიროება
კომპანიას ჰქონდეს წარმომადგენლობა კონკრეტული ქვეყნის ტერიტორიაზე. თუმცა აღნიშნული
ნორმა ასევე ზღუდავს არაკეთილსინდისიერ მონაცემთა დამმუშავებელს, რომელიც პერსონალურ
მონაცემთა დამუშავებისას ვერ შესძლებს, სხვა სახელმწიფოში დაფუძნების გზით, კანონმდებლობის
მოთხოვნების თავიდან არიდებას. ამგვარი ჩანაწერი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ინტერნეტის
ეპოქაში, რადგან პერსონალურ მონაცემთა დასამუშავებლად არ არის საჭირო კონკრეტული ქვეყნის
ტერიტორიაზე დაწესებულების ოპერირება20. საქართველოს კანონის აღნიშნული ნორმა, ევროკავშირის
დირექტივისგან განსხვავებით, მიუთითებს მონაცემთა დამმუშავებლის საქართველოში რეგისტრაციაზე,
თუმცა არ განმარტავს, თუ რა იგულისხმება ამ ტერმინში. როგორც აღინიშნა, მონაცემთა დამმუშავებელი
შესაძლებელია იყოს როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირი (საქართველოს ან უცხო ქვეყნის
კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი) ან ამგვარ პირთა გაერთიანება. შესაბამისად, შესაძლებელია
საქართველოს ტერიტორიაზე პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება ხორციელდებოდეს რეგისტრაციის
ვალდებულების წარმოშობის გარეშე.

5

ნორმა ასევე მიუთითებს საქართველოში არსებული ტექნიკური საშუალებების გამოყენებაზე. იმისათვის,
რომ განვსაზღვროთ, თუ რა ჩაითვლება საქართველოში არსებული ტექნიკური საშუალებების
გამოყენებით პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებად, სასურველია, გამოვიყენოთ ევროკავშირის
დირექტივის საფუძველზე ჩამოყალიბებული პრაქტიკა. პირველ რიგში, უნდა აღინიშნოს, რომ
პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება, საქართველოში არსებული ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით,
მნიშვნელოვანია მხოლოდ მაშინ, როდესაც კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტი არ გამოიყენება, ანუ
არ ხდება საქართველოს ტერიტორიაზე პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება. აღნიშნულ შემთხვევაში
16 საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ", მუხლი 2, პუნქტი „კ"; იხ. ასევე: Article 29 Data Protection Working
Party, Opinion 1/2010 on the concepts of "controller" and "processor", 00264/10/EN, WP 169, 2010, p. 3 (შემდგომში: "WP 169").
17 Bergholz, ECJ, Case 168/84, ECR, 1985, p. 2251; Lease Plan Luxembourg/Belgische Staat, ECJ, Case C-390/96, ECR, 7 1998, p. 2553;
Factortame, ECJ, Case C-221/89, ECR, 1991, p. 3905.
18

საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ", მუხლი 3, პუნქტი 2, ქვეპუნქტი „ბ".
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დირექტივა, პრეამბულა, პუნქტი 20.

20

WP 56, p. 7.

კანონის მოქმედება ისედაც ვრცელდება პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებაზე და საჭირო არ არის
დადგინდეს, ხდება თუ არა საქართველოში არსებული ტექნიკური საშუალებების გამოყენება.
სხვადასხვა ინტერპრეტაციის თანახმად, ტექნიკურ საშუალებებში მოიაზრება ქვეყნის ტერიტორიაზე
არსებული ხელსაწყო, მაგალითად, მონაცემთა შეგროვება ვიდეო ან აუდიო გადაღების მეშვეობით,
სერვერების ოპერირება, პერსონალური კომპიუტერების გამოყენება მონაცემთა შესაგროვებლად და
სხვა21. სამუშაო ჯგუფის მიერ შემოთავაზებული ინტერპრეტაციის თანახმად, ტექნიკური საშუალებების
გამოყენება ხდება მაშინ, როდესაც მონაცემთა დამმუშავებელი ახორციელებს გარკვეულ ქმედებას
ქვეყნის ტერიტორიაზე და მას აქვს აშკარა მიზანი, რომ დაამუშავოს პერსონალური მონაცემები22.
მნიშვნელოვანია, ყურადღება გამახვილდეს მონაცემთა სუბიექტის ინტერესების დაცვაზე და
გონივრულობიდან გამომდინარე შეფასდეს, რამდენად საჭიროა სხვადასხვა შემთხვევის დარეგულირება
აღნიშნული ნორმის საფუძველზე23.
ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, ტექნიკური საშუალებების ნებისმიერი გამოყენება არ გამოიწვევს
განხილული ნორმის ამოქმედებას. მაგალითად, სახელმწიფოს მოქალაქისა და სახელმწიფოს
ფარგლებს გარეთ დარეგისტრირებული ვებ-გვერდის ნებისმიერი ინტერაქციის შედეგად, აღნიშნული
ვებ-გვერდის საქმიანობაზე ავტომატურად არ გავრცელდება კონკრეტულ იურისდიქციაში არსებული
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობა. ამასთან, აღნიშნული ნორმის გამოსაყენებლად
არ არის აუცილებელი, რომ მონაცემთა დამმუშავებელი ფლობდეს ან ახორციელებდეს სრულ
კონტროლს ტექნიკურ საშუალებებზე. საკმარისია, რომ მონაცემთა დამმუშავებელი განსაზღვრავდეს
ტექნიკური საშუალებების გამოყენების მეთოდს, იღებდეს რელევანტურ გადაწყვეტილებებს მონაცემთა
შეგროვებასთან და მათ დამუშავებასთან დაკავშირებით24.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

შესაბამისად, იმისათვის, რომ შეფასდეს, ხდება თუ არა ტექნიკური საშუალებების გამოყენება პერსონალურ
მონაცემთა დასამუშავებლად, საჭიროა თითოეული შემთხვევის გაანალიზება. მაგალითად, მიიჩნევა, რომ
ქვეყნის ტერიტორიაზე პროცესორების არსებობა, რომელსაც სხვა ქვეყანაში დაფუძნებული მონაცემთა
დამმუშავებელი იყენებს პერსონალურ მონაცემთა დასამუშავებლად (თუნდაც არარეზიდენტების
პერსონალურ მონაცემთა დასამუშავებლად) ჩაითვლება ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული ტექნიკური
საშუალებების გამოყენებად და მასზე გავრცელდება სახელმწიფოში მოქმედი პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის სტანდარტი25.
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სახელმწიფოში არსებული ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების
საკითხის განხილვისას ხშირად საუბრობენ ვებ-გვერდების მიერ ქუქი-ჩანაწერების (cookies) გამოყენებაზე.
აღნიშნული ჩანაწერები წარმოადგენს ვებ-გვერდის მიერ შექმნილ მონაცემებს, რომლებიც ინახება
მომხმარებლის პერსონალურ კომპიუტერში ტექსტური ფაილის სახით. ვებ-გვერდს, თავის მხრივ, შეუძლია
შეინახოს აღნიშნული ტექსტური ფაილის ასლი, რაც მას უადვილებს მომხმარებლის იდენტიფიკაციას და
მისი დამახასიათებელი თვისებების განსაზღვრას. აღნიშნული ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანია ვებგვერდისათვის, რადგან იქმნება მომხმარებლის პროფილი და ხდება მისი გამოყენება სხვადასხვა, მათ
შორის, კომერციული მიზნით26. შესაბამისად, საინტერესოა შეფასდეს, ჩაითვლება თუ არა სახელმწიფოს
ტერიტორიაზე არსებული ტექნიკური საშუალებების გამოყენებად სხვა სახელმწიფოში რეგისტრირებული
ვებ-გვერდის მიერ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება ქუქი-ჩანაწერების (cookies) გამოყენებით. როგორც
აღინიშნა, ამგვარი კვალიფიკაციისათვის საჭიროა მონაცემთა დამმუშავებელი იყენებდეს სახელმწიფოს
ტერიტორიაზე არსებულ კონკრეტულ ტექნიკურ საშუალებას. სამუშაო ჯგუფის მიერ დადგენილი
სტანდარტის თანახმად, ამგვარ ტექნიკურ საშუალებად მიიჩნევა თავად მომხმარებლის პერსონალური
კომპიუტერი, რომლის გამოყენებითაც ხდება ქუქი-ჩანაწერების მოპოვება და, შესაბამისად, მონაცემთა
სუბიექტის პერსონალური მონაცემების დამუშავება. შესაბამისად, ყველა ის ვებ-გვერდი, რომელიც
იყენებს ამგვარ ჩანაწერებს და ამუშავებს ევროკავშირის ტერიტორიაზე მცხოვრები მონაცემთა სუბიექტის
პერსონალურ მონაცემებს, ექცევა დირექტივის მოქმედების სფეროში და პერსონალურ მონაცემთა
დამუშავებისას ვალდებულია, შეასრულოს დირექტივის მოთხოვნები27. თუ საქართველოს კანონის
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WP 56, p. 9.

22

Ibid.

23

Ibid.

24

Ibid. p. 10.

25

WP 179, p. 20.

26 Hagel III, J., Singer, M., Net Worth: the emerging role of the informediary in the race for customer information, Harvard Business School
Press, 1999, p. 275.
27

WP 56, p. 18.

შესაბამისი ნორმაც ამგვარად განიმარტება, ყველა იმ ვებ-გვერდზე, რომელიც იყენებს ქუქი-ჩანაწერებს
(cookies), გავრცელდება საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობა.
განსახილველი ნორმის თანახმად, თუ ტექნიკური საშუალებები გამოიყენება მხოლოდ მონაცემთა
ტრანზიტისთვის, ამგვარ მონაცემთა დამუშავებაზე არ გავრცელდება კანონის მოთხოვნები. მონაცემთა
ტრანზიტის მაგალითად შეიძლება ჩაითვალოს სატელეკომუნიკაციო საშუალებებისა და საფოსტო
სერვისების გამოყენება, როდესაც პერსონალური მონაცემები ხვდება ქვეყნის ტერიტორიაზე სხვა
სახელმწიფოში გადაცემის მიზნით28.
კანონის თანახმად, თუ პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხდება საქართველოს ტერიტორიაზე
არსებული ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით, მონაცემთა დამმუშავებელი ვალდებულია, დანიშნოს/
განსაზღვროს საქართველოში რეგისტრირებული წარმომადგენელი. ამგვარი ჩანაწერი მოცემულია
დირექტივაშიც, თუმცა ევროკავშირის ქვეყნებში სხვადასხვაგვარად ხდება მისი განმარტება. ძირითად
პრობლემას წარმოადგენს იმის განსაზღვრა, შეიძლება თუ არა რეგისტრირებულ წარმომადგენელს
დაეკისროს პასუხისმგებლობა მონაცემთა დამმუშავებლის მიერ კანონმდებლობის დარღვევისათვის.
ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანა ექსპლიციტურად განსაზღვრავს სანქციებს რეგისტრირებული
წარმომადგენლის მიმართ29, ხოლო სხვა ქვეყნებში ამგვარი სანქციები არ არის განსაზღვრული30.
სასურველია, საქართველოშიც დადგინდეს წარმომადგენლის ვალდებულებები და მისი
პასუხისმგებლობის ფარგლები. არსებული მდგომარეობით კი წარმომადგენლის პასუხისმგებლობის
საკითხი მასა და მონაცემთა დამმუშავებელს შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე უნდა
განისაზღვროს.

3. საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობები და საკონსულო დაწესებულებები
საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობა ასევე ვრცელდება საქართველოს
დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების მიერ საზღვარგარეთ
პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებაზე. საერთაშორისო საჯარო სამართლის მიხედვით, დიპლომატიურ
წარმომადგენლობებს და საკონსულო დაწესებულებებს სპეციალური სტატუსი აქვთ და შეზღუდულია
მასპინძელი ქვეყნის კანონმდებლობის მოქმედების ფარგლები31. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ
მათ საქმიანობაზე გავრცელდეს საქართველოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობა.

თავი II. მონაცემთა სხვა სახელმწიფოსა და საერთაშორისო
ორგანიზაციისათვის გადაცემა
სახელმწიფოში არსებული პერსონალურ მონაცემთა დაცვის რეჟიმი, როგორც წესი, ითვალისწინებს სხვა
სახელმწიფოში პერსონალურ მონაცემთა გადაცემის რამდენიმე მეთოდს, რომელთა ძირითადი მიზანია
სახელმწიფოში არსებული სტანდარტის გავრცელება სხვა იურისდიქციაში გადაცემულ პერსონალურ
მონაცემებზე. ამ გზით სახელმწიფო ცდილობს, დაიცვას მონაცემთა სუბიექტის ინტერესები პერსონალურ
მონაცემთა ექსპორტისას32.
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„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 41-ე მუხლი ადგენს სპეციალურ რე
ჟიმს პერსონალურ მონაცემთა სხვა იურისდიქციაში გადაცემის დასარეგულირებლად და განსაზღვრავს,
რომ მონაცემთა სხვა სახელმწიფოსა და საერთაშორისო ორგანიზაციისათვის გადაცემა შეიძლება
იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს კანონით გათვალისწინებული მონაცემთა დამუშავების საფუძველი და
შესაბამის სახელმწიფოში ან საერთაშორისო ორგანიზაციაში უზრუნველყოფილია მონაცემთა დაცვის
სათანადო გარანტიები. სხვა სახელმწიფოსა და საერთაშორისო ორგანიზაციაში მონაცემთა დაცვის
სათანადო გარანტიების არსებობას აფასებს და გადაწყვეტილებას იღებს ინსპექტორი მონაცემთა
დამუშავების მარეგულირებელი კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე. აღსანიშნავია,
რომ მოცემული ნორმა არ განასხვავებს, პერსონალური მონაცემების სხვა სახელმწიფოში გადაცემა
28

WP 179, p. 23.

29 Belgian data protection law of 8 December 1992, O.J. 18 March 1993; Dutch Act of 6 July 2000 regarding the protection of personal data,
Bulletin of Acts, Orders and Decrees, No. 302, 20 July 2000; Greek Law 2472/1997 of 1972.
30

French Law 78/17 of 6 January 1978.

31

WP 179, p. 18.

32

Bennett, C., Raab, C., The Governance of Privacy: Policy Instruments in Global Perspective, Cambridge, MIT Press, 2006, p. 97.

ხდება კომპანიის ფილიალისთვის, ჰოლდინგის (კომპანიათა ჯგუფის) წევრისათვის თუ მესამე პირისთვის
და იდენტურ მოთხოვნებს ადგენს ნებისმიერ ასეთ შემთხვევაში33.
მსგავსი შინაარსის ნორმა პერსონალურ მონაცემთა სხვა სახელმწიფოში გადაცემის შესახებ მოცემულია
დირექტივის 25-ე მუხლში. გავრცელებული მოსაზრების თანახმად, აღნიშნული ჩანაწერის ძირითადი
მიზანი გახლდათ გავლენის მოხდენა ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებზე, რათა მათაც შემოეღოთ
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მსგავსი სტანდარტი, რადგან მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში ჩაითვლება,
რომ კონკრეტულ სახელმწიფოში უზრუნველყოფილია მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიები34.
სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებული ანალიზის თანახმად, დირექტივის 25-ე მუხლით გათვალისწინებული
შეფასება უნდა მოხდეს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში სხვა სახელმწიფოში გადასაცემი პერსონალური
მონაცემების სპეციფიკის, აღნიშნულ მონაცემთა მიმღების და სხვა გარემოებების საფუძველზე35. თუმცა,
იმის გათვალისწინებით, რომ პერსონალურ მონაცემთა მასშტაბი, რომელთა გადაცემა სხვადასხვა
სახელმწიფოში ყოველდღიურად ხდება, ძალიან დიდია, შეუძლებელია ყოველი კონკრეტული შემთხვევის
დამოუკიდებლად შეფასება. სწორედ ამის გამო ევროკავშირში შემუშავდა ე.წ. „თეთრი სია“ იმ ქვეყნებისა,
სადაც უზრუნველყოფილია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიები. ამგვარი სია
პირობით ხასიათს ატარებს და პერსონალურ მონაცემთა კონკრეტული გადაცემის თავისებურებებიდან
გამომდინარე, შესაძლებელია, არ მოხდეს მისი გათვალისწინება36. კონკრეტული სახელმწიფოს
შეყვანა „თეთრ სიაში“ ეფუძნება არა მხოლოდ ამ სახელმწიფოში არსებული სამართლებრივი აქტების
შეფასებას, არამედ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სფეროში არსებული კანონმდებლობის პრაქტიკულ
იმპლემენტაციას და იმ პროცედურულ მექანიზმებს, რომლებიც უზრუნველყოფს არსებული ნორმების
ეფექტიან გამოყენებას37. სახელმწიფოს შეყვანა „თეთრ სიაში” რთულია, როდესაც პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის სხვადასხვა სტანდარტი ვრცელდება სხვადასხვა სექტორზე, მაგალითად, არსებობს
ქვეყნები, სადაც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობა არეგულირებს საჯარო სექტორს,
მაგრამ არ ვრცელდება კერძო სექტორზე. ფედერალურ სახელმწიფოებში ფედერაციის თითოეული
სუბიექტი ერთგვაროვნად არ არეგულირებს აღნიშნულ სფეროს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში
არსებული მიდგომა კი უფრო ართულებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიების
არსებობის დადგენას, რადგან მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობას არ აქვს ზოგადი ხასიათი და
კონკრეტული აქტები ვრცელდება მხოლოდ კონკრეტულ ეკონომიკურ სექტორებზე38.
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის 42-ე მუხლის შესაბამისად, 2014 წლის 16 სექტემბერს
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა ასევე შეიმუშავა იმ ქვეყნების ნუსხა, რომლებშიც
უზრუნველყოფილია მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიები39. აღნიშნულ სიაში არ შედიან
საქართველოს მეზობელი ქვეყნები და სხვა მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორები, რაც იმას ნიშნავს,
33 Kuner, C., Regulation of Transborder Data Flows under Data Protection and Privacy Law: Past, Present, and Future, Tilburg Law School
Research Paper No. 016/2010, 2010, p. 9.
34

დირექტივა, მუხლი 25, პუნქტი 6; Kuner, Ibid., p. 5.

35

დირექტივა, მუხლი 25, პუნქტი 2.

36 Article 29 Data Protection Working Party, First orientations on Transfers of Personal Data to Third Countries - Possible Ways Forward in
Assessing Adequacy, XV D/5020/97-EN final, WP4, 1997, p. 3 (შემდგომში "WP 4"); Article 29 Data Protection Working Party, Working document
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on a common interpretation of Article 26(1) of Directive 95/46/EC of 24 October 1995, 2093/05/EN, WP 114, p. 4 (შემდგომში: "WP 114").
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37 WP 4, p. 5.
38 დღესდღეობით ევროკავშირში შემუშავებულ „თეთრ სიაში“ შემდეგი სახელმწიფოები და ტერიტორიული ერთეულები შედიან:
ანდორის სამთავრო, არგენტინის რესპუბლიკა, კანადა, შვეიცარიის კონფედერაცია, ფარერის კუნძულები, გერნზი, ისრაელის
სახელმწიფო, კუნძული მენი, ჯერსი, ურუგვაის აღმოსავლური რესპუბლიკა და ამერიკის შეერთებული შტატების ის კომპანიები,
რომლებიც საკუთარი ინიციატივით იცავენ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობას თავიანთ საქმიანობაში (Safe
Harbour); Commission decisions on the adequacy of the protection of personal data in third countries, იხ. http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/document/international-transfers/adequacy/index_en.htm (ბოლო განახლება: 31 დეკემბერი, 2014 წ.).
39
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ბრძანება #1, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიების
მქონე ქვეყნების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე, 16 სექტემბერი, 2014 წ.; დღესდღეობით „თეთრ სიაში“ შემდეგი სახელმწიფოები
შედიან: ავსტრალიის თანამეგობრობა, ავსტრიის რესპუბლიკა, ალბანეთის რესპუბლიკა, ანდორის სამთავრო, არგენტინის
რესპუბლიკა, ახალი ზელანდია, ბელგიის სამეფო, ბოსნია და ჰერცოგოვინა, ბულგარეთის რესპუბლიკა, გერმანიის ფედერაციული
რესპუბლიკა, დანიის სამეფო, დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო, ესპანეთის სამეფო,
ესტონეთის რესპუბლიკა, ირლანდია, ისლანდიის რესპუბლიკა, ისრაელის სახელმწიფო, იტალიის რესპუბლიკა, კანადა, კვიპროსის
რესპუბლიკა, ლატვიის რესპუბლიკა, ლიტვის რესპუბლიკა, ლიხტენშტეინის სამთავრო, ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგო, მალტის
რესპუბლიკა, მოლდოვას რესპუბლიკა, მონაკოს სამთავრო, მონტენეგროს რესპუბლიკა, ნიდერლანდების სამეფო, ნორვეგიის
სამეფო, პოლონეთის რესპუბლიკა, პორტუგალიის რესპუბლიკა, რუმინეთი, საბერძნეთის რესპუბლიკა, საფრანგეთის რესპუბლიკა,
სერბეთის რესპუბლიკა, სლოვაკეთის რესპუბლიკა, სლოვენიის რესპუბლიკა, უკრაინა, უნგრეთი, ურუგვაის აღმოსავლური
რესპუბლიკა, ფინეთის რესპუბლიკა, შვედეთის სამეფო, შვეიცარიის კონფედერაცია, ჩეხეთის რესპუბლიკა, ყოფილი იუგოსლავიის
რესპუბლიკა მაკედონია, ხორვატიის რესპუბლიკა.

რომ ამ ქვეყნებში არ არის უზრუნველყოფილი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სათანადო რეჟიმი და
პერსონალურ მონაცემთა გადაცემა მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი, თუ მონაცემთა დაცვის
სათანადო გარანტიების უზრუნველყოფა მხარეთა შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე
მოხდება.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

2. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა ხელშეკრულების საფუძველზე

9

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 41-ე მუხლი ადგენს, რომ პერსონალურ
მონაცემთა ექსპორტი შესაძლებელია, თუ მონაცემთა დამმუშავებელი უზრუნველყოფს მონაცემთა
დაცვის სათანადო გარანტიებს და მონაცემთა სუბიექტის ძირითადი უფლებების დაცვას მონაცემთა
დამმუშავებელსა და შესაბამის სახელმწიფოს, ასეთი სახელმწიფოს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს ან
საერთაშორისო ორგანიზაციას შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე40. კანონის თანახმად,
აღნიშნული საფუძვლით მონაცემთა გადაცემა შესაძლებელია მხოლოდ პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის ინსპექტორის ნებართვის შემდეგ41. ინსპექტორის აპარატმა შეიმუშავა ამგვარი ნებართვის
მისაღებად შესავსები განაცხადის ფორმა და სახელმძღვანელო განაცხადის განხილვისა და გასაჩივრების
წესის შესახებ. განაცხადის ფორმაში უნდა მიეთითოს ინფორმაცია მონაცემთა დამმუშავებლის
შესახებ; სახელმწიფოს/საერთაშორისო ორგანიზაციის დასახელება, სადაც იგზავნება მონაცემები;
მონაცემთა მიმღების სახელწოდება/ვინაობა და საქმიანობის ძირითადი მიმართულება; მონაცემთა
გადაცემის სამართლებრივი საფუძველი; მონაცემთა გადაცემის მიზანი; მონაცემთა უსაფრთხოების
უზრუნველსაყოფად მიღებული ორგანიზაციულ-ტექნიკური ზომები, მონაცემთა გადაცემის არხი და
საშუალება; გადასაცემი მონაცემის მოცულობა და კატეგორია; მონაცემთა გადაცემის პერიოდულობა;
ინფორმაცია მონაცემთა მიმღებ სახელმწიფოში/საერთაშორისო ორგანიზაციაში მონაცემთა დაცვის
სათანადო გარანტიების შესახებ42. სახელმძღვანელო ადგენს, რომ გადაცემის შესახებ განცხადების
განხილვის ვადაა 30 (ოცდაათი) დღე და ინსპექტორი აღნიშნულ ვადაში დასაბუთებული გადაწყვეტილებით
გასცემს ნებართვას ან უარს ამბობს მონაცემთა გადაცემაზე. უარის შემთხვევაში განმცხადებელს შეუძლია
განმეორებით მიმართოს ინსპექტორის აპარატს იმავე მონაცემთა გადაცემის შესახებ ნებართვის
მისაღებად, თუ შეიცვალა ის გარემოებები, რომლებიც საფუძვლად დაედო ნებართვის გაცემაზე უარის
მიღებას. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის გადაწყვეტილება მონაცემთა გადაცემის
ნებართვაზე უარის თქმის შესახებ შესაძლებელია გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში,
ნებართვაზე უარის თქმის შესახებ ინფორმაციის აპარატის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების ან ოფიციალური
წესით გაცნობის დღიდან 1 თვის ვადაში43. კანონის ჩანაწერი ხელშეკრულების საფუძველზე მონაცემთა
დაცვის სათანადო გარანტიების უზრუნველყოფის შესახებ შეესაბამება დირექტივის 26-ე მუხლის მე-2
პუნქტს. სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებული სახელმძღვანელო პრინციპები ჩამოთვლის იმ ელემენტებს,
რომელთაც უნდა მოიცავდეს მონაცემთა გამგზავნსა და მიმღებს შორის დადებული ხელშეკრულება,
რათა ჩაითვალოს, რომ იგი უზრუნველყოფს მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიებსა და მონაცემთა
სუბიექტის ინტერესების დაცვას. კონტრაქტი უნდა ითვალისწინებდეს მონაცემთა დამუშავების ძირითად
პრინციპებს, კერძოდ: მონაცემთა დამუშავება მხოლოდ კონკრეტული, მკაფიოდ განსაზღვრული და
კანონიერი მიზნებისათვის; მონაცემთა სიზუსტე და მისი დამუშავებისას პროპორციულობის პრინციპის
დაცვა; გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა მონაცემთა სუბიექტისთვის ინფორმაციის მიწოდების გზით;
მონაცემთა უსაფრთხოების დაცვა; მონაცემთა სუბიექტის მიერ მონაცემთა ხელმისაწვდომობის,
გასწორების და განადგურების უზრუნველყოფა; შეზღუდვა პერსონალურ მონაცემთა მიმღების მიერ
აღნიშნული მონაცემების სხვა პირისათვის გადაცემაზე. შესაბამისად, მხარეთა შორის დადებული
კონტრაქტი უნდა ითვალისწინებდეს, თუ რა მიზნით ხდება პერსონალურ მონაცემთა სხვა სახელმწიფოში
გადაცემა და მონაცემთა მიმღებს განსხვავებული მიზნით არ უნდა შეეძლოს პერსონალურ მონაცემთა
დამუშავება44.
მხარეთა შორის დადებული კონტრაქტით პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიების
უზრუნველყოფა შედარებით მარტივია, როდესაც მონაცემთა მიმღები წარმოადგენს უფლებამოსილ პირს,
რომელიც მონაცემთა გამგზავნის დავალებით ან მისი სახელით ამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს.
ასეთ შემთხვევაში მონაცემთა გამგზავნი კვლავ წარმოადგენს მონაცემთა დამმუშავებელს და ამგვარ
დამუშავებაზე ვრცელდება გამგზავნის ქვეყანაში არსებული კანონმდებლობით გათვალისწინებული
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საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“, მუხლი 41, პუნქტი 2, ქვეპუნქტი „ბ“.
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საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“, მუხლი 41, პუნქტი 3.

42 განაცხადი სხვა სახელმწიფოსთვის, სხვა სახელმწიფოს იურისდიქციის ქვეშ მყოფი იურიდიული ან ფიზიკური პირისთვის ან
საერთაშორისო ორგანიზაციისთვის პერსონალურ მონაცემთა გადაცემის ნებართვის შესახებ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის აპარატი.
43

სახელმძღვანელო, გვ. 6.

44

WP 4., p. 6.

სტანდარტი. შესაბამისად, მონაცემთა სუბიექტს შეუძლია, უზრუნველყოს საკუთარი უფლებების დაცვა.
აღნიშნული სურათი იცვლება, როდესაც მონაცემთა მიმღები წარმოადგენს არა უფლებამოსილ პირს,
არამედ თვითონ ხდება მონაცემთა დამმუშავებელი, რომელიც განსაზღვრავს დამუშავების მიზნებსა
და საშუალებებს და ახორციელებს მონაცემთა დამუშავებას. სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებული
სახელმძღვანელო პრინციპების თანახმად, ასეთ შემთხვევაში სასურველია, თუ მხარეთა შორის დადებული
ხელშეკრულება გაითვალისწინებს მონაცემთა სუბიექტის მიერ საკუთარი უფლების დაცვის ეფექტიან
მექანიზმს. ასეთ მექანიზმად შეიძლება ჩაითვალოს მონაცემთა სუბიექტის უფლება, მიმართოს დავის
გადაწყვეტის მექანიზმს მონაცემთა მიმღების წინააღმდეგ (ამ ტიპის გარიგება ჩაითვლება მესამე პირის მონაცემთა სუბიექტის - სასარგებლოდ დადებულად). ალტერნატიულად ასევე შესაძლებელია მონაცემთა
სუბიექტსა და მონაცემთა გამგზავნს შორის დადებული ხელშეკრულება ითვალისწინებდეს მონაცემთა
გამგზავნის პასუხისმგებლობას, თუ მონაცემთა მიმღები პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებისას
დაარღვევს მონაცემთა სუბიექტის უფლებებს45.
სამუშაო ჯგუფის რეკომენდაციები ასევე ითვალისწინებს მონაცემთა გამგზავნის მიერ მონაცემთა მიმღების
აუდიტს, რათა შეფასდეს, მონაცემთა მიმღები რამდენად უზრუნველყოფს პერსონალურ მონაცემთა
დაცვას. ამგვარი აუდიტი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც კონკრეტული გარემოებების გამო,
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის უგულებელყოფის მაღალი რისკი არსებობს46.
კანონის მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, როდესაც ხდება უფლებამოსილი პირის მიერ მონაცემთა
დამუშავება, მონაცემთა დამმუშავებელი ვალდებულია, დარწმუნდეს, რომ უფლებამოსილი პირი
მონაცემთა დასაცავად მიიღებს შესაბამის ორგანიზაციულ და ტექნიკურ ზომებს, რომ მონიტორინგი გაუწიოს
უფლებამოსილი პირის მიერ მონაცემთა დამუშავებას. როდესაც ხდება მონაცემთა დამმუშავებლის მიერ
პერსონალურ მონაცემთა ექსპორტი, მინიმუმ, აღნიშნული სტანდარტი უნდა იქნეს გამოყენებული, რათა
ჩაითვალოს, რომ მონაცემთა დამმუშავებელმა უზრუნველყო მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიების
არსებობა.
დირექტივის თანახმად, თუ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა 26-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე, გასცემს
პერსონალურ მონაცემთა გადაცემის ნებართვას, ის ვალდებულია, აღნიშნულის თაობაზე აცნობოს
ევროკომისიასა და სხვა წევრ ქვეყნებს47. 2003 წელს დირექტივის იმპლემენტაციის თაობაზე ჩატარებული
კვლევის თანახმად, აღნიშნული მექანიზმი საკმაოდ იშვიათად გამოიყენებოდა, რისი ძირითადი მიზეზიც
გახლდათ ნებართვის მიღებასთან დაკავშირებული დრო და ხარჯი48.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

ა) სტანდარტული კონტრაქტები
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როგორც ზემოთ აღინიშნა, მონაცემთა გამგზავნსა და მიმღებს შორის დადებული თითოეული კონტრაქტი
ინდივიდუალურად უნდა შეფასდეს, რათა დადგინდეს უზრუნველყოფილია თუ არა მონაცემთა დაცვის
სათანადო გარანტიები და მონაცემთა სუბიექტის ძირითადი უფლებების დაცვა. ამგვარი შეფასებისას
გათვალისწინებული უნდა იქნეს გაგზავნილი მონაცემების სახე, ოდენობა და სხვა თავისებურებანი. თუმცა
ამგვარი შეფასების საჭიროება არ გამორიცხავს სტანდარტული კონტრაქტების შემუშავებას, როდესაც
მონაცემთა გაგზავნა სისტემატურ ხასიათს ატარებს ან, როდესაც ის ხორციელდება ჰოლდინგური
კომპანიის წევრებს შორის, რადგან ასეთ შემთხვევაში კონტრაქტების სტანდარტიზაცია უფრო მარტივია49.
ევროკომისიამ შეიმუშავა ორი სტანდარტული კონტრაქტი, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს
პერსონალურ მონაცემთა გადაცემისას. პირველი მათგანი ეხება მონაცემთა დამმუშავებლის მიერ
ევროკავშირიდან სხვა სახელმწიფოში მონაცემთა გადაცემას სხვა მონაცემთა დამმუშავებლისათვის50,
ხოლო მეორე კი მონაცემთა დამმუშავებლის მიერ მონაცემთა გადაცემას უფლებამოსილი პირისათვის51.
აღნიშნული სტანდარტული კონტრაქტები ითვალისწინებს დირექტივით განსაზღვრულ მონაცემთა
45

Article 29 Data Protection Working Party, Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data, DG

XV D/5005/98 final, WP 9, 1998, p. 7 (შემდგომში: "WP 9").
46

WP 9, p. 9.

47 დირექტივა, მუხლი 26, პუნქტი 3; აღნიშნული ინსტიტუტის შესახებ ასევე იხილეთ ევროსაბჭოს, ევროკომისიისა და საერთაშორისო
სავაჭრო პალატის მიერ განხორციელებული კვლევა სახელწოდებით: Model Contract to Ensure Equivalent Data Protection in the Context
of Transborder Data Flows, with Explanatory Memorandum, 1992.
48 First Report on the Implementation of Directive 95/46/EC, European Commission, COM(2003)265, 2003; Analysis and impact study on the
implementation of Directive EC 95/46 in Member States, European Commission, 2003; Reidenberg, J., The Simplification of International Data
Privacy Rules, Fordham International Law Journal Volume 29, 2006, p. 1133; WP 4, p. 2.
49

WP 9, p. 1.1

50

Decision 2004/915/EC, European Commission.

51

Decision 2010/87/EU, European Commission.

დამუშავების პრინციპებს და მონაცემთა გადაცემისას მისაღებ ზომებს. კონტრაქტის თანახმად, მონაცემთა
გადამცემი იძლევა გარანტიას, რომ მან მიიღო გონივრული ზომები, რათა შეეფასებინა მონაცემთა
მიმღების უნარი, დაიცვას პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ევროპული სტანდარტი.
აღსანიშნავია, რომ მონაცემთა დამმუშავებელი უფლებამოსილია, გამოიყენოს სტანდარტული კონტრაქტი
და დაამატოს მას სხვა ნორმებიც მონაცემთა კონკრეტული გადაცემის სპეციფიკიდან გამომდინარე52.
ევროკავშირის ზოგიერთ ქვეყანაში არსებული კანონმდებლობის თანახმად, აღნიშნული სტანდარტული
კონტრაქტების გამოყენების შემთხვევაშიც კი მონაცემთა დამმუშავებელი ვალდებულია, მიიღოს
წინასწარი ნებართვა მონაცემთა სხვა სახელმწიფოში გადაცემის თაობაზე შესაბამისი მარეგულირებელი
ორგანოსაგან53. თუმცა ამგვარი კონტრაქტების გამოყენების შემთხვევაში ნებართვის მიღების პროცედურა
უფრო მარტივია54.

ბ) მბოჭავი კორპორაციული წესები

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

თანამედროვე ეკონომიკაში სულ უფრო და უფრო იზრდება ჰოლდინგური კომპანიების მულტინაციონალური კორპორაციების როლი და მასშტაბი და ისინი ეკონომიკის უმნიშვნელოვანეს
მოთამაშეებად გვევლინებიან. ჰოლდინგის წევრი კომპანიები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში
ოპერირებენ და ყოველდღიურ რეჟიმში ცვლიან პერსონალურ მონაცემებს. ამგვარი კომპანიები, როგორც
წესი, ცენტრალიზებულად არეგულირებენ მთელ რიგ ბიზნეს პროცესებს, როგორიც არის ადამიანური
რესურსების მართვა, მომწოდებლებთან და მომხმარებლებთან ურთიერთობა, ინფორმაციული
ტექნოლოგიები, კონტრაქტების მენეჯმენტი და სხვა. შესაბამისად, მათთვის განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია სხვა სახელმწიფოში მონაცემთა გადაცემის მოქნილი რეჟიმი. როდესაც პერსონალურ
მონაცემთა გადაცემა ხდება ქვეყანაში, სადაც მიიჩნევა, რომ არ არის უზრუნველყოფილი მონაცემთა
დაცვის სათანადო გარანტიები (სახელმწიფოები, რომლებიც არ შედიან „თეთრ სიაში“), ჰოლდინგური
კომპანიები იყენებენ სტანდარტულ კონტრაქტებს მონაცემთა გადასაცემად. თუმცა ბოლო პერიოდში
ამგვარ სტანდარტულ კონტრაქტებს ანაცვლებს მბოჭავი კორპორაციული წესები (Binding Corporate Rules)55.
მბოჭავი კორპორაციული წესები წარმოადგენს შიდა კორპორაციულ დოკუმენტს, რომელიც შინაარსით
ჰგავს სტანდარტულ კონტრაქტს. აღნიშნული დოკუმენტის შემუშავების შედეგად, ჰოლდინგის თითოეული
წევრი იღებს ვალდებულებას, რომ დაიცავს მასში გაწერილ სტანდარტს პერსონალური მონაცემების
დამუშავებისას. ევროკავშირში არსებული პრაქტიკის თანახმად, თუ მბოჭავი კორპორაციული წესები
შეესაბამება დირექტივით განსაზღვრულ მოთხოვნებს და მარეგულირებელი ორგანო მოიწონებს მათ,
არ არის საჭირო პერსონალურ მონაცემთა ყოველი გადაცემისას კონტრაქტით გაიწეროს მხარეთა
ვალდებულებები პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების პროცესში56.
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მულტინაციონალურ კორპორაციათა უმრავლესობას აქვს წარმომადგენლობა ევროკავშირის რომელიმე
ქვეყანაში და მენეჯმენტი დაინტერესებულია, რომ ჰოლდინგის ყველა წევრს შორის პერსონალურ
მონაცემთა გაცვლა გამარტივებული წესით წარმოებდეს. ჰოლდინგის თითოეულ წევრს, რასაკვირველია,
შეუძლია შეიმუშავოს კონტრაქტი მონაცემთა გადაცემის დასარეგულირებლად, მაგრამ გაცილებით
მარტივი და ეფექტიანია, თუ მთელი ჰოლდინგი შეიმუშავებს საერთო წესებს, რომელიც დარეგისტრირდება
ერთ-ერთ ევროპულ მარეგულირებელ ორგანოში და უზრუნველყოფს ჰოლდინგის წევრებს შორის
პერსონალურ მონაცემთა გამარტივებულ გაცვლას. მბოჭავი კორპორაციული წესების შემუშავების
პროცესში ჰოლდინგურმა კომპანიებმა რამდენიმე მნიშვნელოვანი გარემოება უნდა გაითვალისწინონ.
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ტერმინი ჰოლდინგი (კომპანიათა ჯგუფი) განსხვავებულად განიმარტება.
შესაბამისად, აღნიშნული დოკუმენტის შემუშავებისას უნდა განისაზღვროს, თუ რომელი იურიდიული
პირები მოიაზრებიან ჰოლდინგში და ვისზე ვრცელდება დოკუმენტით განსაზღვრული ვალდებულებები
პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებისას.

52

Clause VII of Model Clause 2004/915/EC; Clause 10 of Model Clauses 2010/87/EU.

53 ავსტრიის რესპუბლიკა, დანიის სამეფო, კვიპროსის რესპუბლიკა, ბულგარეთის რესპუბლიკა, ჩეხეთის რესპუბლიკა, ესპანეთის
სამეფო, სლოვენიის რესპუბლიკა და სხვა.
54 Article 29 Data Protection Working Party, Working Document Setting Forth a Co-Operation Procedure for Issuing Common Opinions on
“Contractual clauses” Considered as compliant with the EC Model Clauses, 14/EN, WP 226, 2014, p. 2.
55

Article 29 Data Protection Working Party, Working Document: Transfers of personal data to third countries: Applying Article 26 (2) of the EU

Data Protection Directive to Binding Corporate Rules for International Data Transfers, 11639/02/EN, WP 74, 2003, pp. 6-7 (შემდგომში: "WP 74").
56 WP 74, p. 8; Birnhack, M., The EU Data Protection Directive: an Engine of a Global Regime, 24(6) Computer Law & Security Report, 2008,
p. 12.

დღესდღეობით გამოკვეთილია რამდენიმე პრობლემური საკითხი, რაც დამახასიათებელია მბოჭავი
კორპორაციული წესებისათვის. ამგვარი წესების დარეგისტრირებისა და მარეგულირებელი ორგანოს
მიერ მოწონების პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივია, რადგან საჭიროა, შეფასდეს ძალიან ბევრი დეტალი57.
მიუხედავად იმისა, რომ მბოჭავი კორპორაციული წესები შესაძლოა წარმატებით დარეგისტრირდეს
ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში, არსებობს ალბათობა, რომ ის ეწინააღმდეგებოდეს ევროკავშირის
არაწევრი ქვეყნის კანონმდებლობას, მაგალითად, სხვადასხვა ქვეყანაში სახელმწიფო ორგანოებმა
შეიძლება დაავალდებულონ კერძო კომპანიები, გაამჟღავნონ პერსონალური მონაცემები დირექტივით
დადგენილი მოთხოვნების საწინააღმდეგოდ58. მიუხედავად აღნიშნული შეზღუდვებისა, ევროკავშირის
ქვეყნები ცდილობენ, დახვეწონ მბოჭავი კორპორაციული წესების მარეგულირებელი კანონმდებლობა,
რათა აღნიშნული მექანიზმი უფრო პრაქტიკული და ეფექტიანი გახდეს59.
მბოჭავი კორპორაციული წესები დადებით ინსტრუმენტად უნდა ჩაითვალოს, რადგან ისინი ამცირებენ
ბიუროკრატიულ ბარიერებს და, ამავდროულად, უზრუნველყოფენ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
სათანადო სტანდარტს. შესაბამისად, სასურველია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის
აპარატმა საქართველოშიც დაამკვიდროს ამგვარი წესები. პირველ ეტაპზე სასურველი იქნება, თუ
საქართველო ავტომატურად ცნობს ევროკავშირის ქვეყნებში დარეგისტრირებულ მბოჭავ კორპორაციულ
წესებს შესაბამისი კომპანიების მომართვის საფუძველზე. შემდეგ ეტაპზე კი იმ კომპანიებმა, რომლებიც
საქართველოში ოპერირებენ, უნდა შესძლონ მბოჭავი კორპორაციული წესების დარეგისტრირება
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორთან, რაც მათ შესაძლებლობას მისცემს, სხვადასხვა
სახელმწიფოში პერსონალური მონაცემები გამარტივებულად გადასცენ ჰოლდინგური კომპანიის სხვა
წევრებს. ამგვარი მექანიზმის გამოყენება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართველოში, რადგან,
როგორც ზემოთ აღინიშნა, ინსპექტორის აპარატის მიერ შემუშავებულ „თეთრ სიაში” არ შედის არც ერთი
მეზობელი ქვეყანა და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორი.

3. დამატებითი გამონაკლისები
ევროპული დირექტივა ქართული კანონისგან განსხვავებით ასევე ითვალისწინებს პერსონალურ
მონაცემთა სხვა სახელმწიფოსთვის გადაცემის დამატებით საფუძვლებს, რომლებიც მოცემულია
დირექტივის 26-ე მუხლის პირველ პუნქტში. სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციის
თანახმად, აღნიშნული საფუძვლები წარმოადგენს გამონაკლისს ზოგადი წესიდან, ისინი ვიწროდ
უნდა განიმარტოს და გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მონაცემთა სუბიექტის
უფლების დარღვევის რისკი შედარებით დაბალია ან, როდესაც მონაცემთა სუბიექტის პერსონალური
მონაცემების დაცვის ინტერესს აღემატება სხვა უფრო მნიშვნელოვანი ინტერესი (მაგალითად, საჯარო
ინტერესი ან თავად მონაცემთა სუბიექტის სასიცოცხლო ინტერესის დაცვა)60. აღნიშნულ გამონაკლისებს
სუბსიდიური ხასიათი აქვს და მონაცემთა დამმუშავებელმა ისინი მხოლოდ მაშინ უნდა გამოიყენოს,
როდესაც მიმღები ქვეყანა არ არის შესული „თეთრ სიაში“ და მონაცემთა მიმღებთან დადებული
ხელშეკრულების საფუძველზე, მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიების უზრუნველყოფა არ არის
პრაქტიკული61.
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დირექტივის 26-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა” ქვეპუნქტის თანახმად, მონაცემთა სხვა სახელმწიფოში
გადაცემა შესაძლებელია, თუ მონაცემთა სუბიექტი ნათლად დააფიქსირებს თანხმობას აღნიშნულის
თაობაზე, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კონკრეტულ სახელმწიფოში არ არსებობს პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის სათანადო გარანტიები. სამუშაო ჯგუფი ადგენს საკმაოდ მაღალ სტანდარტს ამგვარი
თანხმობისთვის, კერძოდ, თანხმობა უნდა იყოს ნებაყოფლობითი, კონკრეტული, ეფუძნებოდეს მონაცემთა
სუბიექტის მიერ მიღებულ სრულყოფილ ინფორმაციას და ნათლად უნდა გამოხატავდეს სუბიექტის ნებას62.
მონაცემთა სუბიექტმა უნდა იცოდეს, რომ მისი პერსონალური მონაცემების გადაცემა ხდება იმ ქვეყანაში,
57 Article 29 Data Protection Working Party, Model Checklist Application for approval of Binding Corporate Rules, 12110/04/EN, WP 102, 2004,
p. 2.
58 Birnhack, M., Elkin-Koren, N, The Invisible Handshake: The Reemergence of the State in the Digital Environment, Virginia Journal of Law &
Technology, Volume 8, 2003, p. 6; იხ. ასევე: Reidenberg, J., The Simplification of International Data Privacy Rules, Fordham International Law
Journal Volume 29, 2006, p. 1134.
59

WP 74, p. 8.

60 Article 29 Data Protection Working Party, Working Document: Transfers of personal data to third countries : Applying Articles 25 and 26 of the
EU data protection directive, DG XV D/5025/98, WP 12, 1998, p. 24 (შემდგომში: "WP 12").
61

WP 114, p. 9.

62

WP 12, p. 20; WP 114, pp. 11-12.

სადაც უზრუნველყოფილი არ არის მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიები. თანხმობა არ შეიძლება
დადგინდეს იმპლიციტურად მონაცემთა სუბიექტის ქმედებიდან გამომდინარე63.
სამუშაო ჯგუფის რეკომენდაციის თანახმად, მონაცემთა დამმუშავებელი არ უნდა დაეყრდნოს მონაცემთა
სუბიექტის თანხმობას პერსონალურ მონაცემთა სხვა სახელმწიფოში გადაცემისას, როდესაც მონაცემთა
გადაცემა სისტემატურ რეჟიმში ხდება (მაგალითად, მულტინაციონალური კორპორაციის მიერ
ადამიანური რესურსების მონაცემთა ბაზის ცენტრალიზაცია, რაც მოითხოვს მსოფლიოს სხვადასხვა
ქვეყნიდან კომპანიის თანამშრომელთა პერსონალური მონაცემების გადაცემას). თუ ერთი ან რამდენიმე
თანამშრომელი მოგვიანებით უარს განაცხადებს თანხმობაზე, სისტემის ფუნქციონირებამ შესაძლოა
აზრი დაკარგოს. შესაბამისად, სამუშაო ჯგუფის რეკომენდაციით სასურველია, თუ ამგვარ შემთხვევებში
მონაცემთა გადაცემა მოხდება სტანდარტული კონტრაქტის ან მბოჭავი კორპორაციული წესების
საფუძველზე64.

ბ) ხელშეკრულების შესრულება
დირექტივის 26-ე მუხლი ასევე ითვალისწინებს, რომ მონაცემთა სხვა სახელმწიფოში გადაცემა
შესაძლებელია, როდესაც ეს აუცილებელია მონაცემთა დამმუშავებელსა და მონაცემთა სუბიექტს
შორის დადებული ხელშეკრულების შესასრულებლად ან მონაცემთა სუბიექტის ინტერესებისათვის
მონაცემთა დამმუშავებელსა და მესამე პირს შორის ხელშეკრულების დასადებად ან შესასრულებლად65.
სამუშაო ჯგუფის მიერ შემოთავაზებული ინტერპრეტაციის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ, ერთი
შეხედვით, აღნიშნული გამონაკლისი საკმაოდ ფართოა, ის სახეზეა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც
პერსონალურ მონაცემთა გადაცემა კონტრაქტის შესასრულებლად აუცილებლობას წარმოადგენს.
შესაბამისად, თუ კონტრაქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულება არ საჭიროებს
პერსონალურ მონაცემთა გადაცემას ან, თუ ზედმეტი მონაცემების გადაცემა ხდება, აღნიშნული ნორმებით
დადგენილი გამონაკლისი არ მოქმედებს66. პრაქტიკაში ეს გამონაკლისი საკმაოდ ხშირად გამოიყენება
საერთაშორისო საბანკო გადარიცხვების ან ავიაბილეთების შეძენის დროს სუბიექტის პერსონალური
მონაცემების სხვა სახელმწიფოში გადაცემისას67.

გ) საჯარო ინტერესი
პერსონალურ მონაცემთა სხვა სახელმწიფოში გადაცემა ასევე შესაძლებელია, როდესაც ის აუცილებელია
მნიშვნელოვანი საჯარო ინტერესის დასაცავად ან დავის მიმდინარეობისას მონაცემთა დამმუშავებლის
მიერ საკუთარი პოზიციის დასაცავად. პირველ შემთხვევაში აუცილებელია მნიშვნელოვანი საჯარო
ინტერესის არსებობა. სამუშაო ჯგუფის ინტერპრეტაციის თანახმად, ასეთ ინტერესს შეიძლება
წარმოადგენდეს საგადასახადო და საბაჟო ორგანოების მიერ ინფორმაციის გაცვლა, ფინანსური
სისტემის მარეგულირებელი ორგანოების მიერ ინფორმაციის გაცვლა და სხვა68. მეორე შემთხვევაში კი
მონაცემთა დამმუშავებელს შეუძლია მონაცემთა სხვა სახელმწიფოში გადაცემა, როდესაც ეს საჭიროა
დავის მიმდინარეობისას მისი ინტერესების დასაცავად.
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დ) სასიცოცხლო ინტერესი
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დირექტივის 26-ე მუხლი ასევე ადგენს გამონაკლისს, როდესაც მონაცემთა დამუშავება საჭიროა
მონაცემთა სუბიექტის სასიცოცხლო ინტერესების დასაცავად. ასეთი შემთხვევის მაგალითია სხვა
სახელმწიფოში სამედიცინო ისტორიის გადაგზავნა, როდესაც უბედური შემთხვევის შედეგად, ადამიანს
გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება ესაჭიროება. დირექტივის პრეამბულა ამგვარ ინტერესს საკმაოდ
ვიწროდ განმარტავს და ასეთად მიიჩნევს შემთხვევას, რომელიც დაკავშირებულია მონაცემთა სუბიექტის
სიცოცხლესთან. შესაბამისად, აღნიშნული გამონაკლისი არ მოიცავს, მაგალითად, მნიშვნელოვან
ფინანსურ ინტერესს69.
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WP 114, p. 10.
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WP 114, p. 11.
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დირექტივა, მუხლი 26, პუნქტი 1, ქვეპუნქტი „ბ“, „გ“.
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WP 12, p. 25.

67

WP 12, p. 26.

68

WP 12, p. 25.
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დირექტივა, პრეამბულა, პუნქტი 31.

ე) საჯარო ინფორმაცია
დირექტივით დადგენილი ბოლო გამონაკლისის თანახმად, შესაძლებელია საჯარო რეესტრში დაცული
ინფორმაციის სხვა სახელმწიფოში გადაცემა. შესაბამისად, პირი, რომელსაც აქვს საჯარო რეესტრში
დაცული ჩანაწერების გაცნობის უფლება, არ კარგავს აღნიშნულ უფლებას და არ ურთულდება მისი
განხორციელება მხოლოდ იმ ფაქტის გამო, რომ იგი სხვა სახელმწიფოში იმყოფება70.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს გამონაკლისები სუბსიდიარული ხასიათისაა და მხოლოდ მაშინ უნდა იქნეს
გამოყენებული, როდესაც სხვა სახელმწიფოში მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიების უზრუნველყოფა
არაპრაქტიკულია, მთელ რიგ შემთხვევებში აქტიურად ხდება აღნიშნული საფუძვლით პერსონალურ
მონაცემთა გადაცემა.

დასკვნა
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობის მიღებით საქართველო შეუერთდა მსოფლიოს
100-ზე მეტ ქვეყანას, რომლებიც არეგულირებენ აღნიშნულ სფეროს. საქართველოში, ისევე როგორც
ამ ქვეყნების უმრავლესობაში, არსებული პერსონალურ მონაცემთა დაცვის რეჟიმი სწორედ ევროპულ
დირექტივას ეფუძნება.
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აღნიშნული კანონმდებლობის მიღება, რასაკვირველია, დამატებით რეგულაციას წარმოადგენს კერძო
კომპანიებისთვის და ზრდის მათ ხარჯებს. თუმცა თუ ქვეყანაში გაგრძელდება პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის სისტემის რეფორმირება და მოხდება არსებული ნორმების პრაქტიკაში იმპლემენტაცია, საშუალო
ვადიან პერსპექტივაში ქართულმა კომპანიებმა ეკონომიკური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი დადებითი
შედეგები შეიძლება მიიღონ. როგორც ზემოთ აღინიშნა, ევროკავშირში არსებობს „თეთრი სია” იმ
ქვეყნებისა, სადაც უზრუნველყოფილია მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიები. ამ სტატუსის მიღების
შემდეგ ევროკავშირსა და სიის წევრ ქვეყანას შორის პერსონალურ მონაცემთა გაცვლა გამარტივებულ
რეჟიმში წარმოებს, რაც კომპანიათა დიდი უმრავლესობისთვის საკმაოდ ხელსაყრელ გარემოს ქმნის.
სწორედ ამის გამო, ის ქვეყნები, რომელთაც მნიშვნელოვანი ეკონომიკური კავშირი აქვთ ევროკავშირთან,
ცდილობენ თეთრ სიაში მოხვედრას. თუ საქართველოში დამკვიდრდება პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის მაღალი სტანდარტი და იგი მოხვდება „თეთრ სიაში”, ის მიიღებს მნიშვნელოვან კონკურენტულ
უპირატესობას რეგიონის სხვა ქვეყნებთან შედარებით ევროკავშირთან ეკონომიკური კავშირების
დამყარების თვალსაზრისით.
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პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობის განვითარებასთან ერთად სასურველია, თუ
საქართველოშიც დამკვიდრდება ისეთი მექანიზმები, როგორიცაა სტანდარტული კონტრაქტები
და მბოჭავი კორპორაციული წესები, რაც მთელ რიგ შემთხვევებში მონაცემთა დამმუშავებლებს
გაუმარტივებს თავის საქმიანობაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სტანდარტის დანერგვას და
შეამცირებს ბიუროკრატიულ ბარიერებს. ასევე მიზანშეწონილია დირექტივით დადგენილი დამატებითი
გამონაკლისების რეცეფცია საქართველოს კანონმდებლობაში, რაც შესაძლებელს გახდის აღნიშნული
გამონაკლისების გამოყენებას და სხვა სახელმწიფოში პერსონალურ მონაცემთა გამარტივებული წესით
გადაცემას, როდესაც სხვა სახელმწიფოში მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიების უზრუნველყოფა
არაპრაქტიკულია. აღსანიშნავია, რომ ეს მექანიზმები არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირში არსებულ
სტანდარტს.
კანონმდებლობით დადგენილი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სტანდარტის გათვალისწინება
კომპანიათა ყოველდღიურ საქმიანობაში გარკვეულ დროს და აქტიურ მუშაობას მოითხოვს როგორც
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის, ასევე კომპანიების მხრიდან. პრაქტიკაში
აღნიშნული სტანდარტის დანერგვის შედეგად საქართველოს ტერიტორიაზე დაცული იქნება
პერსონალური მონაცემები და გაჩნდება შანსი, რომ საქართველო მოხვდეს ევროკავშირის „თეთრ სიაში”,
რაც ქართულ კომპანიებს გაუმარტივებს ევროკავშირის ბაზარზე საქმიანობას.

70

WP 12, p. 25.

ბრალეული ქმედებით
გამოწვეული პასუხისმგებლობა
დელიქტურ სამართალში
გიორგი ბათლიძე*

შესავალი

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

დელიქტური სამართალი არის კერძო სამართლის უმნიშვნელოვანესი მიმართულება. ალბათ, არ
არსებობს ნაციონალური კერძო სამართლის სისტემა სადაც დელიქტი, იგივე უნებართვო ქმედებით
გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების საფუძვლები, არ არის წარმოდგენილი კოდიფიცირებული ან
პრეცედენტული სამართლის სახით. უნივერსალური პრინციპების მიღმა, რომელთაც ბუნებითი
სამართალი და დელიქტური სამართლის როლი და მნიშვნელობა განაპირობებს, თითოეული ქვეყნის
დელიქტური სამართალი განსხვავებულია სამართლებრივი პოლიტიკისა და ტექნიკის თვალსაზრისით.
ხშირ შემთხვევაში, აღნიშნული სხვაობები ასანაზღაურებელ ზიანზე შედეგობრივ გავლენას არ ახდენს.
თუმცა გარკვეულწილად ნაციონალური სამართლის თავისებურებები პასუხისმგებლობის ფარგლებზე და
ასანაზღაურებელი ზიანის ოდენობაზეც აისახება.
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გლობალიზაციის მზარდი ტემპების გათვალისწინებით, გლობალური ეკონომიკის მონაწილე სუბიექტები
მათ საქმიანობას მხოლოდ ნაციონალური სამართლის სივრცით ვერ შეზღუდავენ. ერთი შეხედვით,
საერთაშორისო ასპექტის მქონე სამართლებრივი ურთიერთობების მოწესრიგება კოლიზიური
სამართლის მეშვეობით უნდა იყოს შესაძლებელი. მეორე მხრივ, კოლიზიური, ანუ საერთაშორისო
კერძო სამართალიც თითოეული ქვეყნის ნაციონალური სამართლის შემადგენელი ნაწილია. ამდენად,
საკითხის გადაწყვეტისას ნაციონალური სამართლის საზღვრების გადალახვა ვერ ხერხდება. შედეგად,
ნაციონალური სამართლის სისტემებში არსებული განსხვავებები ნეგატიურ გავლენას ახდენენ
გლობალური სამოქალაქო ბრუნვის გამართულ ფუნქციონირებაზე და არაპროგნოზირებადს ხდიან
მას. გასაკვირი არ უნდა იყოს იურიდიული საზოგადოების მისწრაფება შეისწავლონ, გააანალიზონ
ნაციონალური სისტემების თავისებურებები კომპარატივიზმის მეთოდების საშუალებით და უზრუნველყონ
კერძო სამართლის, მათ შორის დელიქტური სამართლის მაქსიმალური ჰარმონიზაცია.
ჰარმონიზაციის ტენდენცია განსაკუთრებით გამოკვეთილია ევროპაში. კერძო სამართლის სფეროში
მოღვაწე იურისტები აქტიურად მუშაობენ ერთიანი ევროპული დელიქტური სამართლის პრინციპების
შექმნასა და ჩამოყალიბებაზე. ამ კუთხით, აღნიშვნის ღირსია დელიქტური სამართლის ე.წ. „ტილბურგის“
ჯგუფის1, ვენაში მოღვაწე დელიქტური და სადაზღვევო სამართლის ევროპული ცენტრის, აგრეთვე2
* იურიდიული კომპანია „BLC“ -ის პარტნიორი.
1 European Group on Tort Law (EGTL), http://www.egtl.org.
2

European Centre of Tort and Insurance Law (ECTIL), http://www.ectil.org.

ევროპული დელიქტური სამართლის ინსტიტუტის საქმიანობა3. გარდა ამისა, დელიქტური სამართლის
ჰარმონიზაციის საქმეში მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის ევროპის სამოქალაქო კოდექსის ჯგუფსაც,
რომელიც პანევროპული სამოქალაქო კოდექსის შემუშავებით არის დაკავებული4. წინამდებარე სტატიის
ფარგლებში ხსენებული ჯგუფების მიერ შემუშავებული დელიქტური პასუხისმგებლობის პრინციპები
განხილული იქნება ქართული დელიქტური სამართლის კონტექსტში, როგორც არსებული საკანონმდებლო
ნორმების ინტერპრეტაციის დამხმარე საშუალებები.
რაც შეეხება ევროკავშირის სუპრანაციონალურ სამართალს და მის იმპლემენტაციას ნაციონალურ
კანონმდებლობებში, აქ ორ ძირითად მიდგომას ვხვდებით: 1) სრული ჰარმონიზაცია; 2) მინიმალისტური
მიდგომა, რომლის მიხედვით, ჰარმონიზაცია ხორციელდება მხოლოდ შედეგობრივი თვალსაზრისით,
იმ მინიმალური ოდენობით, რაც აუცილებელია ევროკავშირის შიდა ბაზრის ფუნქციონირებისათვის და
რაც ნაციონალურ სისტემებს საშუალებას უტოვებს, ჰარმონიზაციის აქტებით დასახული მიზნების მიღწევის
ტექნიკა თავისი შეხედულებისამებრ განსაზღვრონ5. სრული ჰარმონიზაციის ყველაზე ნიშანდობლივ
მაგალითს წარმოადგენს 1985 წლის 25 ივლისის დირექტივა 85/374/EEC წუნდებული პროდუქტით
გამოწვეული პასუხისმგებლობის შესახებ, რომელიც დეტალურად აღწერს წუნდებული პროდუქტით
გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების ასპექტებსა და წინაპირობებს. თუმცა სრული ჰარმონიზაცია
დღევანდელი მდგომარეობით უფრო გამონაკლისია, ვიდრე წესი. ევროკავშირის დელიქტური
სამართალი არ არის სისტემატიზებული და როგორც დამოუკიდებელი სამართლის დარგი არც არსებობს.
დელიქტური სამართლის წყაროებს ვხვდებით როგორც ევროკავშირის ძირითად ხელშეკრულებებში,
ასევე რეგულაციებში, დირექტივებში და ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლოს6 პრეცედენტულ
სამართალში. დელიქტით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების პრინციპების შესახებ დათქმებს ასევე
ვხვდებით სექტორულ დირექტივებსა და რეგულაციებში. მათ შორის არიან ისეთებიც, რომლებიც
შეტანილია საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების ფარგლებში სავალდებულოდ საიმპლემენტაციო კანონების
ნუსხაში7.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

საქართველოს ევროპულ ოჯახში საკუთარი ადგილის დამკვიდრების მისწრაფებების გათვალისწინებით,
ქართული დელიქტური სამართლის ჩამოყალიბებისა და განვითარების პროცესში ჩვენ გვერდს
ვერ ავუვლით დელიქტური სამართლის უნივერსალურ პრინციპებზე, ჰარმონიზაციის აქტებსა და
ევროკავშირის სუპრანაციონალურ სამართალზე მსჯელობას. მით უფრო, რომ, როგორც ზემოთ
აღინიშნა, ქართული კანონმდებლობის ევროპულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის ვალდებულება
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი
ვაჭრობის ხელშეკრულებითაც გვეკისრება.
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დელიქტური სამართლის პრაქტიკული მნიშვნელობის გათვალისწინებით, ქართული სასამართლო
პრაქტიკა მწირი არ არის. სამწუხაროდ, თავის გადაწყვეტილებებში სასამართლო ხშირად გვერდს
უვლის მოთხოვნის საფუძვლების ცალკეული ელემენტებისა და მათთან დაკავშირებული პრობლემატური
საკითხების სიღრმისეულ ანალიზს. მეორე მხრივ, უნდა აღინიშნოს, რომ მოძიებულ გადაწყვეტილებებში
აშკარად იკითხება სასამართლოს მცდელობა, გადაჭრას ანაზღაურების საკითხი და ანაზღაურება
დააწესოს სამართლიანობის უზოგადეს პრინციპზე დაყრდნობით, კონკრეტული შემთხვევის
თავისებურებების გათვალისწინებით. სასამართლოს ამგვარი მიდგომა ცალსახად მისასალმებელია.
ალბათ, კერძო სამართლის არც ერთ მიმართულებაში არ არის სამართლიანობის უნივერსალური
პრინციპი იმხელა მნიშვნელობის, როგორც დელიქტურ სამართალში. დელიქტური სამართლის
ნორმებთან მიმართებაში სასამართლოს მიერ ზედმეტად მკაცრი და ხისტი დოქტრინის ჩამოყალიბებამ
შესაძლოა არსებითად შეზღუდოს ნორმის გამოყენების არეალი და დაუკარგოს მას ადაპტაციის უნარი,
რაც ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო ბრუნვის რისკების სამართლიანი განაწილებისთვის.
აღნიშნულის გათვალისწინებით, მკითხველს შესაძლოა გაუჩნდეს კითხვები: რაში მდგომარეობს
ქართული დელიქტური სამართლის სისტემატიზაციის პრობლემის არსი? საჭიროა კი საერთოდ
მოთხოვნის საფუძვლების სისტემატიზაცია, კატეგორიზაცია და მათ უკან მყოფი პრინციპების განზოგადება?
მით უმეტეს, რომ თავად სამოქალაქო კოდექსში უკვე საკმაოდ დეტალურად არის სტრუქტურირებული
დელიქტური პასუხისმგებლობის საფუძვლები. სამოქალაქო პასუხისმგებლობის პრობლემების გადაწყვეტა
3

Institute of European Tort Law (ESR/ETL), http://www.etl.oeaw.ac.at.

4

Study Group on a European Civil Code, http://www.sgecc.net.

5

Van Dam, European Tort Law, გვ. 4.

6

European Court of Justice (ECJ).

7 Directive 2004/35/EC on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage; Liability of carriers of
passengers; Regulation (EC) No 392/2009 on the liability of carriers of passengers by sea in the event of accidents და ა.შ..

შესაძლებელია როგორც კაზუისტური, ასევე, კონცეპტუალური მიდგომის გამოყენებით, რომელსაც ჩვენი
სასამართლო მიმართავს. თუმცა კაზუისტურ და კონცეპტუალურ მიდგომებს შორის არჩევანი მხოლოდ
გემოვნების საკითხი არ არის. იგი განხილულ უნდა იქნეს ნაციონალური სამართლის არსებულ და
ისტორიულ კონტექსტში, იმ ფარგლებში, რაც მოცემულია კოდიფიცირებული სამართლის ტექსტში
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში). ქართული დელიქტური სამართალიც ამ ჭრილში უნდა დავინახოთ.
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის8 992-ე მუხლის ზოგადი შინაარსი მისი ფართო ინტერპრეტაციისა
და გამოყენების საშუალებას იძლევა. იმისათვის, რათა დაცული იქნეს ბალანსი დაზარალებულის
ინტერესებსა და მოქმედების თავისუფლებას შორის, აუცილებელია, ზოგად შინაარსში კორექტივების
შეტანა და სამართლიანი ანაზღაურების ერთიანი პრინციპების შემუშავება. ამ ბალანსის დადგენის
კრიტერიუმები კანონის ტექსტში მხოლოდ ზოგადად და ფრაგმენტულად არის მოცემული. ამდენად,
ზოგადი შინაარსის მქონე ნორმების ერთგვაროვანი, ლოგიკური და პროგნოზირებადი ინტერპრეტაცია
სწორედ სასამართლო პრაქტიკისა და სამართლებრივი ლიტერატურის პრეროგატივაა.
წინამდებარე სტატიის მიზანია, ბრალეული ქმედებით მიყენებული პასუხისმგებლობის ევროპული ქვეყნების
ნაციონალური სისტემების შედარებითი მიმოხილვა და ამის საფუძველზე დელიქტური პასუხისმგებლობის
ძირითადი პრინციპების იმპლემენტაცია ქართულ სამართალში, მათ შორის სამართლის ჰარმონიზაციის
აქტებში9 წარმოდგენილი უნივერსალური პრინციპების მოშველიების გზით. ნაციონალური სამართლის
სისტემებში არსებული კონცეფციების მაქსიმალური განზოგადების საფუძველზე, შესაძლოა დელიქტური
სამართლის ორ ძირითად მიმართულებად დაყოფა. პირველი მოიაზრებს პასუხისმგებლობას საკუთარი
ბრალეული ქმედებისთვის, ანუ ისეთი ქმედებისათვის, რომელიც წარმოადგენს ქცევის დადგენილი
სტანდარტისგან გადახვევას. მეორე მიმართულება ეხება დელიქტური პასუხისმგებლობის შერაცხვის
ისეთ შემთხვევებს, როდესაც პირი ზიანზე პასუხს აგებს იმისდა მიუხედავად, მისი ქმედება სრულ
შესაბამისობაშია ქცევის დადგენილ სტანდარტთან თუ არა. სხვაგვარად, დელიქტების პირველი ჯგუფი
შეიძლება ბრალეული პასუხისმგებლობის, ხოლო მეორე - მკაცრი პასუხისმგებლობის სახელით
მოვიხსენიოთ. ამ სტატიის ფარგლებში მხოლოდ ბრალეული პასუხისმგებლობის ზოგად პრინციპებს და
მათი ინტერპრეტაციის პრობლემებს შევეხებით. ცალკეული ინსტიტუტების და, მით უფრო, დელიქტური
პასუხისმგებლობის სამართლებრივი საფუძვლების ამომწურავი ანალიზი ერთი სტატიის ფარგლებში
შეუძლებელია და, ცხადია, ვერც მე მექნება ამის პრეტენზია. წინამდებარე ნაშრომი განხილულ უნდა
იქნეს, როგორც ქართული დელიქტური სამართლის შესწავლისა და პასუხისმგებლობის საფუძვლების
კატეგორიზაციის მიმართულებით გადადგმული მორიგი მოკრძალებული ნაბიჯი.
როგორც სტატიის ავტორი, იმედს ვიტოვებ, რომ აქ გამოთქმული მოსაზრებები შემდგომი განხილვისა და
კრიტიკის საგანი გახდება, რაც საშუალებას მოგვცემს, სწორად გამოვკვეთოთ არსებული პრობლემური
საკითხები და გამოვძებნოთ მათი გადაჭრის გზები. ასევე, იმედი მაქვს, მომავალშიც მომეცემა საშუალება,
ცალკე პუბლიკაცია მივუძღვნა მკაცრი პასუხისმგებლობის ერთობ საინტერესო თემას.
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დელიქტურ სამართალს ეკისრება სამოქალაქო ბრუნვის უსაფრთხოების დაცვის, სამოქალაქო ბრუნვაში
არსებული რისკების და მათთან დაკავშირებული სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სამართლიანი
გადანაწილების ფუნქცია. სახელშეკრულებო სამართალში ვალდებულებითი ურთიერთობის
წარმოშობა ემყარება მხარეთა ნებას, რითაც განისაზღვრება სახელშეკრულებო ურთიერთობის
მონაწილე მხარეთა მიერ მისაღები სარგებლის და მასთან ასოცირებული რისკების განაწილება.
სახელშეკრულებო სამართლისაგან განსხვავებით, დელიქტურ სამართალში ვალდებულება წარმოიშობა
მხარეთა ნების გარეშე, უფრო ზუსტად, დაზარალებულის და, უმეტეს შემთხვევაში, ზიანის მიმყენებლის
ნების საწინააღმდეგოდ10. ვალდებულების წარმოშობისათვის საკმარისია სამართლით წინასწარ
განსაზღვრული ობიექტური გარემოების (ზიანის) დადგომა, რომლითაც არსებული მდგომარეობა
იცვლება დაზარალებულის ნების საწინააღმდეგოდ. ამრიგად, დელიქტური სამართლის დაცვის ობიექტი
არის status quo11. ანუ, მან უნდა უზრუნველყოს სამოქალაქო ბრუნვის მონაწილე პირის უფლებებისა და
ინტერესების სფეროში დაუშვებელი ჩარევისაგან დაცვა. ძნელად წარმოსადგენია კერძო სამართლის
8

შემდგომში - სსკ.

9 Principles of European Tort Law (PETL); Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame of Reference
(DCFR).
10

გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ზიანის მიმყენებელი ზიანის მიყენების განზრახვით მოქმედებს.

11

ლათინურად - არსებული მდგომარეობა.

სისტემა, სადაც სამოქალაქო ბრუნვის მონაწილე პირის მიერ შექმნილი, ან ხელშეკრულების საფუძველზე,
ან მემკვიდრეობით შეძენილი ქონება და სხვა მატერიალური თუ არამატერიალური სიკეთე არ იყოს
დაცული სამართლის სპეციალური დარგით12.
დაუშვებელია, პირის ნების საწინააღმდეგოდ მის უფლებებსა და ინტერესებში ჩარევა, მათი შელახვა.
აღნიშნული ეფუძნება ბუნებითი სამართლის პრინციპს - neminem laedere13. თუ უფლებებისა და
ინტერესების შელახვას ადგილი ჰქონდა, დაზარალებულს შესაძლებლობა ეძლევა, მოითხოვოს ამით
გამოწვეული ზიანის კომპენსაცია და დარღვეული უფლების რესტიტუცია. კომპენსაციის მოთხოვნის
უფლება წარმოადგენს ზიანის სახით არსებული დისბალანსის გათანაბრების სამართლებრივ საშუალებას,
რითაც ნეგატიური შედეგი აღმოიფხვრება დაზარალებულთან და ეკისრება იმ პირს, ვისთანაც არის
დაკავშირებული სამოქალაქო ბრუნვის კონკრეტული რისკის რეალიზება14. ეს ნათლად მიუთითებს, რომ
დელიქტური სამართლის უპირველესი მოვალეობა ზიანის კომპენსაციაა15. ამავდროულად, დელიქტურ
სამართალს პრევენციის ფუნქციაც ეკისრება16. როგორც წესი, ზიანის ანაზღაურების ვალდებულების
დაკისრების საფრთხე პრევენციულ გავლენას ახდენს სამოქალაქო ბრუნვის მონაწილეთა ქცევაზე და
აიძულებს მათ, გამოიჩინონ გულისხმიერება სხვისი უფლებებისა და ინტერესებისადმი. სამოქალაქო
პასუხისმგებლობის სამართლებრივ კონტექსტში ზიანის მიმყენებლის დასჯა ნაკლებად რელევანტურია,
მაშინაც კი, როდესაც საქმე ბრალეული ქმედებით მიყენებულ ზიანს ეხება17.
ნეგატიური თვალსაზრისით, სხვისი უფლებებისა და ინტერესებისადმი გულისხმიერების ვალდებულება
გულისხმობს უფლებებსა და ინტერესებში ჩაურევლობას. გარდა ამისა, გულისხმიერების ვალდებულება
სხვისი უფლებებისა და ინტერესებისათვის ზრუნვის და პოტენციური ზიანის გაუვნებელყოფის პოზიტიური
ვალდებულებაცაა. გარკვეული წინაპირობების არსებობისას სამოქალაქო ბრუნვის მონაწილე
ვალდებულია, სხვისი უფლებებისა და ინტერესების დაცვაზე ისევე იზრუნოს, როგორც საკუთარის დაცვაზე
იზრუნებდა. მეორე მხრივ, სხვისი ინტერესებისადმი ზრუნვის პოზიტიური ვალდებულება აბსოლუტური
ხასიათის ვერ იქნება. არ არსებობს სხვა პირების ზიანისგან დაცვის უნივერსალური ვალდებულება.
პოზიტიური გულისხმიერების ვალდებულების ფარგლების დადგენა დელიქტური სამართლის ერთ-ერთ
ყველაზე პრობლემურ საკითხს წარმოადგენს და ამ სტატიის ფარგლებშიც დეტალურად განვიხილავთ.
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ბრალეული პასუხისმგებლობის ევროპული ნაციონალური სისტემები შესაძლებელია სხვადასხვა
კატეგორიებად დავყოთ. შინაარსობრივი კუთხით ორ სისტემას გამოყოფენ - კაზუისტურსა და
კონცეპტუალურს. კაზუისტურ სისტემაში, მაგალითად, გერმანიასა და ინგლისში, პასუხისმგებლობის
წესების გამოყენება შეზღუდულია და დამოკიდებულია სასამართლო პრეცედენტებით ან კანონმდებლის
მიერ მკაცრად ჩამოყალიბებულ „რესტრუქციულ“ წინაპირობებზე. კონცეპტუალურ სისტემაში,
მაგალითად, საფრანგეთში, ათვლის წერტილი პასუხისმგებლობის ზოგადი ნორმაა, ხოლო მისი
ტელეოლოგიური შეზღუდვის დისკრეცია სასამართლოს ხელშია18. რეალურ ცხოვრებაში კაზუისტური
სისტემის მოსამართლეები თავს არ იზღუდავენ კანონის მკაცრი დანაწესით და სამართლიანობის
ზოგადი პრინციპების მოშველიებით პასუხისმგებლობას აწესებენ მაშინაც კი, როდესაც ანაზღაურების
წინაპირობები, ვიწრო გაგებით, სახეზე არ არის, მაგრამ ანაზღაურება მართებული და მიზანშეწონილია19.
კაზუისტური სისტემის მოსამართლეების კრეატიული მიდგომა განსაკუთრებით ნიშანდობლივია, როდესაც
საქმე მაღალი ღირებულების მქონე უფლების დარღვევას ეხება. ამრიგად, კონცეპტუალურ მოდელში
სასამართლო ზოგადი წესის გამოყენებას ზღუდავს დედუქციის გზით. ხოლო კაზუისტური მოდელი
მოსამართლეს აიძულებს, ამის საჭიროების შემთხვევაში, მიმართოს ინდუქციის მეთოდს20.
12

Von Bar/Drobnig, The Interaction of Contract Law and Tort Law and Property Law in Europe, გვ. 26.

13

ლათინურად - არ ავნო სხვას.

14

Looschelders, Schuldrecht Besonderer Teil, §56, Rn 1167.

15

Larenz/Canaris, Schuldrecht II 2, §75 I 2.

16

Staudinger/Hager, Großkommentar BGB, Vorb. zu §§823 ff. Rn.13.

17

Staudinger/Hager, Großkommentar BGB, Vorb. zu §§823 ff. Rn.11.

18

Van Dam, European Tort Law, გვ. 137.

19

Von Caemmerer, Wanldungen des Deliktsrechts, გვ. 526.

20

The International Encyclopedia of Comparative Law (IECL).

ლიტერატურაში ასევე ვხვდებით ნაციონალური დელიქტური სისტემების კატეგორიზაციას ანაზღაურების
წესების რაოდენობის მიხედვით. საერთო სამართლის ქვეყნებში დელიქტური ანაზღაურების წესები
წარმოდგენილია შეუზღუდავი პლურალიზმის სახით, სადაც თითქმის ყველა პოტენციური დელიქტური
შემთხვევა ცალკე წესით რეგულირდება21. ასევე, გვხვდება დელიქტური სამართლის ისეთი სისტემები,
რომლებიც აგებულია ერთი ზოგადი ანაზღაურების წესზე. მესამე ჯგუფის სისტემებში დელიქტური
ანაზღაურება წარმოდგენილია რამდენიმე ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი წესისა და მოთხოვნის
საფუძვლის სახით (შეზღუდული პლურალიზმი)22. წინამდებარე სტატიის მიზნებისთვის განვიხილავთ
მხოლოდ დელიქტური სამართლის ინგლისურ, ფრანგულ და გერმანულ სისტემებს, რომელთაგან
თითოეული არის ზემოხსენებული სისტემების ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელი. აღსანიშნავია,
რომ ხსენებული სამი ქვეყნის კერძო სამართალი ისტორიულად დიდ გავლენას ახდენდა სხვა ევროპული
და არაევროპული ქვეყნების სამართლის განვითარებაზე. არც ქართული სამართალი არის თავისუფალი
ამ გავლენებისგან. უფრო მეტიც, ქართულ დელიქტურ სამართალში მრავლად ვხვდებით როგორც
გერმანული, ასევე ფრანგული კოდიფიკაციის და, რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ზოგიერთ ასპექტში
(მაგალითად, ზიანის განჭვრეტადობასთან დაკავშრებით) ინგლისური სამართლის ელემენტებსაც. შეიძლება
ითქვას, რომ ქართული დელიქტი ევროპული დოქტრინების სინთეზურ იმპლემენტაციას წარმოადგენს.

ინგლისი
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საერთო სამართლის ქვეყნებში, მათ შორის ინგლისში, ქცევის სტანდარტები წარმოდგენილია ცალკეული
დელიქტების (torts) სახით. თითოეული დელიქტი დამოუკიდებლად აღწერს უნებართვო ქცევის წესს,
განსაზღვრავს დაცულ უფლებებს, ანაზღაურების წინაპირობებს და ანაზღაურებას დაქვემდებარებული
ზიანის შინაარს. შესაბამისად, ანაზღაურების ამომწურავი კრიტერიუმები (მათ შორის ზიანის
განჭვრეტადობა, მიზეზობრივი კავშირი და პასუხისმგებლობის შერაცხვის სხვა ელემენტები) გამოიყენება
ცალკეული დელიქტის მიზნობრიობისა და საჭიროებების მიხედვით და სპეციფიკურია მხოლოდ
კონკრეტული დელიქტისათვის. მართლწინააღმდეგობას, რომელიც ქართულ სამართალში დელიქტით
გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების წინაპირობაა, საერთო სამართალში ნაკლები დატვირთვა აქვს. tortის ობიექტური შემადგენლობის არსებობა თავისთავში გულისხმობს მართლწინააღმდეგობას და აღარ
საჭიროებს განცალკევებულ კვლევას. იგივე ეხება ბრალის შესატყვის სამართლებრივ ინსტიტუტს (fault).
საერთო სამართლის ქვეყნების უმეტესობას დელიქტში ენაცვლება უფრო ზოგადი - პასუხისმგებლობის
შერაცხვის, თუ გნებავთ, „პასუხისმგებლობის მიწერის“ სამართლებრივი ინსტიტუტი (attributed to). ბრალის
ელემენტი, იმ დატვირთვით, როგორსაც ქართული სსკ-ის 992-ე და 395-ე მუხლებში ვხვდებით, უფრო
სხვის უფლებებში განზრახ ჩარევის და ზიანის განზრახ მიყენების (ე.წ. trespass to person, land and goods და
nuisance) შემთხვევაში იძენს დატვირთვას.
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პრაქტიკაში ყველაზე განვრცობილი და მნიშვნელოვანი დელიქტი არის ე.წ. გაუფრთხილებლობით
მიყენებული ზიანის დელიქტი (tort of negligence). გაუფრთხილებლად მიყენებული ზიანის დელიქტი
განიმარტება შემდეგნაირად: „გაუფრთხილებლობა, როგორც დელიქტი არის სამართლით დაკისრებული
გულისხმიერების ვალდებულების დარღვევა, რომლის შედეგად მოსარჩელეს წარმოეშვა ზიანი“23. ამ
დეფინიციის ცენტრალურ ელემენტებს წარმოადგენენ გულისხმიერების ვალდებულება (duty of care) და
მისი დარღვევა (breach of duty of care). მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება ასევე ზიანის განჭვრეტადობის
(foreseeability of damage) სამართლებრივ ინსტიტუტს, როგორც სამართლებრივი კაუზალობის დადგენის
კრიტერიუმს.
ისტორიულად, გულისხმიერების ვალდებულება, ვიწრო გაგებით გამოიყენებოდა და ვრცელდებოდა
მხოლოდ ცალკეულ, წინასწარ განსაზღვრულ შემთხვევებზე. ზოგადი წესის ჩამოყალიბება მეოცე
საუკუნის მეორე ნახევრიდან დაიწყო. ამ მიზნით ლორდთა პალატის მართლმსაჯულების კომიტეტმა24
შეიმუშავა ორსაფეხურიანი ტესტი. პირველ საფეხურზე სასამართლოს უნდა შეეფასებინა, არსებობდა
თუ არა დაზარალებულსა და სავარაუდო ზიანის მიმყენებელს შორის საკმარისი სიახლოვე (relationship
of proximity and neighborhood), რომელიც დაუდევრობის შემთხვევაში იწვევდა ზიანის წარმოშობის
21

ინგლისურ სამართალში 70-ზე მეტი tort არსებობს.
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Von Bar/Drobnig, The Interaction of Contract Law and Tort Law and Property Law in Europe, გვ. 26.; Van Dam, European Tort Law, გვ. 137.

23 Van Dam, European Tort Law, გვ. 103. Winfield and Jolowicz-ს (2010), Markensinis and Deakin-ს (2008) და Lunney and Oliphant-ის (2010)
მიხედვით.
24

2005 წლის საკონსტიტუციო რეფორმით გარდაიქმნა გაერთიანებული სამეფოს უზენაეს სასამართლოდ.

ალბათობას25. ამასთან გასათვალისწინებელია, რომ სასამართლოს მიერ ციტირებული „სიახლოვე“
სივრცით, ნათესაურ ან სიახლოვის სხვა კონკრეტული სახით გამოვლინებას არ გულისხმობს. აქ
საუბარია იმ სახის „სიახლოვეზე“, რომელიც აფუძნებს დაზარალებულსა და ზიანის მიმყენებელს შორის
რისკების ალოკაციისთვის რელევანტურ სოციალურ ურთიერთკავშირს. მეორე ეტაპზე, სასამართლოს,
სამართლიანობის პრინციპებზე დაყრდნობით, უნდა დაედგინა, ხომ არ არსებობდა რაიმე გარემოება,
რომელიც გამორიცხავდა ან შეამცირებდა გულისხმიერების ვალდებულების ფარგლებს ან/და
ასანაზღაურებელ ზიანს26. დროთა განმავლობაში ამ დოქტრინამ განიციდა სახეცვლილება და ე.წ.
კაპაროს ტესტის სახით ჩამოყალიბდა27. ცვლილება ძირითადად შეეხო ტესტის მეორე საფეხურს.
გამორიცხვის წესი შეცვალა სამართლიანი ანაზღაურების პოზიტიურად დადგენის წესმა. გულისხმიერების
ვალდებულების არსი არ შეცვლილა. უბრალოდ, სასამართლოს დაეკისრა ვალდებულება, ანაზღაურების
მართებულობის და მიზანშეწონილობის (just and reasonable) საკითხი დაედგინა წინაპირობების კვლევის
ეტაპზე და არა როგორც გამომრიცხველი გარემოება. ლორდთა პალატის მართლმსაჯულების
კომიტეტმა ეს ცვლილება დაასაბუთა იმ მოტივით, რომ გამორიცხვის მეთოდი, ხშირად, სუბიექტური
თუ ობიექტური გარემოებების გამო, სათანადოდ ვერ ასრულებდა ანაზღაურების ფილტრის ფუნქციას
და ქმნიდა მოქმედების თავისუფლების არაგონივრულად შეზღუდვის საშიშროებას. ამჟამად მოქმედი
წესით გულისხმიერების ვალდებულება სახეზეა თუ: ა) ზიანის დადგომამდე დაზარალებულსა და ზიანის
მიმყენებელს შორის არსებობდა გულისხმიერების ვალდებულების წარმოშობისათვის საჭირო სიახლოვე
და ბ) თუ (სასამართლოს აზრით) ზიანის მიმყენებელზე გულისხმიერების ვალდებულების დაკისრება
სამართლიანი, მიზანშეწონილი და გონივრულია.
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გულისხმიერების ვალდებულების მეორე ზოგადი წესი ეხება ისეთ შემთხვევებს, როდესაც სავარაუდო
ზიანის მიმყენებელი იღებს რაიმე სახის პასუხისმგებლობას დაზარალებულის მიმართ28 (assumption
of responsibility). ეს წესი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს უმოქმედობით მიყენებული ზიანის,
ადმინისტრაციული ორგანოების პასუხისმგებლობის და წმინდა ეკონომიკური ზიანის შემთხვევებში.
მაგალითისთვის, სასამართლო პასუხისმგებლობის აღების შემთხვევად განიხილავს, როდესაც ზიანის
მიმყენებელი დაზარალებულთან ურთიერთობაში თავს წარმოაჩენს როგორც განსაკუთრებული
ცოდნის ან უნარების მქონე პირად. აღსანიშნავია, რომ ამ წესის თანახმად, არ არის აუცილებელი
ზიანის მიმყენებელმა დაზარალებულის მიმართ ცალსახად გამოხატოს პასუხისმგებლობის აღების ნება.
მთავარია, დამტკიცდეს, რომ დაზარალებულს ჰქონდა ზიანის მიმყენებლის მიერ პასუხისმგებლობის
აღების გონივრული მოლოდინი. ამრიგად, შესაძლებელია პასუხისმგებლობის აღება კონკლუდენტურადაც
მოხდეს.
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მიზეზობრივი კავშირის დადგენისას გამოიყენება, ეგრეთ წოდებული მიზეზ-შედეგობრივი ეკვივა
ლენტურობის (but for test) და ალბათობათა ბალანსის ტესტი (balance of probabilities test). კაუზალობის
ხსენებული კრიტერიუმების თანახმად, მატერიალურ-სამართლებრივი თვალსაზრისით, ვალდებულების
დამრღვევი პასუხს აგებს, თუ მისი ქმედება შედეგის ეკვივალენტურია და გონივრული ადამიანის ობიექტური
გადმოსახედიდან 50%-ზე მეტი ალბათობით ამგვარ ქმედებას შეეძლო დამდგარი ზიანი გამოეწვია29.
როგორც ვხედავთ, ზიანის დადგომის ალბათობის შესაფასებლად, ქართული კანონმდებლობისათვის
კარგად ნაცნობი განჭვრეტადობის პრინციპი გამოიყენება. ინგლისური სამართლის თავისებურება
აღნიშნულ პრინციპთან მიმართებაში განჭვრეტადობის აბსტრაქტულ გაგებაში მდგომარეობს. კერძოდ,
თუ ზოგადად შედეგის წინასწარ განჭვრეტა შესაძლებელი იყო (მაგალითად, სხეულის დაზიანება, ნივთის
დაზიანება), მნიშვნელობა არ აქვს კონკრეტულად რა ფორმით მოხდა შედეგის რეალიზება. ამდენად,
ინგლისურ სასამართლო პრაქტიკაში განჭვრეტადობა ფართოდ განიმარტება და ამ პრინციპის ფართო
განმარტება მომეტებული საფრთხის წყაროდან გამოწვეული ზიანის შემთხვევებშიც გამოიყენება30.
შეჯამების სახით შეიძლება ითქვას, რომ საერთო სამართლის მიხედვით, დელიქტური პასუხისმგებლობა
გაუფრთხილებლობით მიყენებული ზიანისთვის სახეზეა, როდესაც პირი დაარღვევს დაზარალებულის
უფლებებისა და ინტერესებისადმი ზრუნვის ვალდებულებას, რომელიც მას დაზარალებულთან
სიახლოვის გათვალისწინებით ეკისრებოდა და, ამასთან, ობიექტურად განჭვრეტადი იყო ზიანის
დადგომის ალბათობა.
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ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ცალკე tort-ების სახით არის გამოყოფილი სხვა პირის პიროვნულ უფლებებში
ჩარევა და საკუთრებაში ან კანონიერ მფლობელობაში არსებულ ნივთებზე ფიზიკური ზემოქმედება
და მის პირად სფეროში შეღწევის დელიქტები (trespass to person, trespass to land, trespass to goods or
conversion). უფლებებსა და ინტერესებში ჩარევის ფორმები შეიძლება განსხვავებული იყოს, შესაბამისად,
განსხვავებულია ცალკეული tort-ების წესებიც. სხვა პირის პირად სფეროში შეღწევა მოიცავს როგორც
ფიზიკურ შეხებას - თავდასხმას და სხვა სახის ფიზიკურ ზემოქმედებას (assault and battery), ასევე პიროვნული
უფლებების დარღვევას, ზიანის მიმყენებელი ცნობების გავრცელებას, ცილისწამებას, შეურაცხყოფას
(defamation, libel, slander). Trespass tort-ებს აერთიანებთ რამდენიმე საერთო ნიშანი. პირველ რიგში, ამ
სახის დელიქტის ჩადენა შესაძლებელია მხოლოდ განზრახ. თუ მოსარჩელე ვერ დაამტკიცებს, რომ
ფიზიკური ზემოქმედება განხორციელდა გაცნობიერებულად, ასეთ შემთხვევაში დაიშვება მხოლოდ
გაუფრთხილებლობით მიყენებული ზიანის დელიქტის გამოყენება31. შემდეგი საერთო ნიშანი გახლავთ ის,
რომ trespass tort-ის შემთხვევაში, მოსარჩელე არ არის ვალდებული, ამტკიცოს ზიანი მისი მატერიალური
მნიშვნელობით, საკმარისია, თუ დაამტკიცებს, რომ მოხდა მის უფლებებში ჩარევა, ხოლო სასამართლო
უფლებამოსილია, უფლების დამრღვევს დააკისროს ნომინალური ზიანი32. გაუფრთხილებლობით
მიყენებული ზიანისა და უფლების განზრახ ხელყოფის დელიქტების გამიჯვნას დაზარალებულისთვის
განსაკუთრებული პრაქტიკული მნიშვნელობას აქვს. პირველ შემთხვევაში მოთხოვნის ხანდაზმულობის
ვადა შეადგენს 3 წელს, მაშინ, როდესაც განზრახ ხელყოფილი უფლების აღდგენის მოთხოვნის
ხანდაზმულობის ვადა 6 წელია.
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ცალკე აღნიშვნის ღირსია ასევე tort of nuisance (არამართლზომიერი ზემოქმედება). ერთმანეთისგან
განასხვავებენ არამართლზომიერ ზემოქმედებას საჯარო უფლებით სარგებლობისას (public nuisance)
და არამართლზომიერ ზემოქმედებას უძრავ ქონებაზე (private nuisance). Public nuisance მოიცავს ისეთ
შემთხვევებს, როდესაც პირის არამართლზომიერი ქმედების ან პასუხისმგებელი პირის უმოქმედობის
შედეგად ზიანი ადგება დაზარალებულს საჯარო უფლებით სარგებლობისას. მაგალითად, ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის შეუკეთებლობის, საჯარო სივრცეში მოხმარებისათვის უვარგისი პროდუქტის გაყიდვის,
საჯარო სივრცეში ცუდად ორგანიზებული ღონისძიების გამო წარმოშობილი ზიანის შემთხვევებს33.
საილუსტრაციოდ შეიძლება მოყვანილ იქნეს 1983 წელს ლორდთა პალატის მართლმსაჯულების
კომიტეტის მიერ გადაწყვეტილი საქმე, სადაც ზიანზე პასუხისმგებლობა პასუხისმგებელ პირს დაეკისრა
public nuisance-ს წესების გამოყენებით34. კომპანია Tate & Lyle ფლობდა შაქრის გადამამუშავებელ ქარხანას
ტემზის ნაპირზე და პროდუქციის ტრანსპორტირებას ახდენდა მისი კუთვნილი ნავსაყუდელიდან. ტემზაზე
აშენებული ახალი ტერმინალის კონსტრუქციული დიზაინის გამო Tate & Lyle-ს კუთვნილ ნავსადგურთან
მისასვლელმა არხმა განიცადა სედიმენტაცია და გახდა სატრანსპორტო გემებისთვის გამოუსადეგარი.
საჭირო გახდა არხის სედიმენტებისგან გაწმენდა, რაც იწვევდა დამატებით ხარჯს 540,000 ფუნტი
სტერლინგის ოდენობით. სასამართლომ განმარტა, რომ აღნიშნულით Tate & Lyle-ს ეზღუდებოდა არხით
სარგებლობის, ანუ ნავიგაციის საჯარო უფლება და, ამდენად, ხარჯი ექვემდებარებოდა მშენებლობაზე
პასუხისმგებელი ლონდონის საკრებულოს მიერ ანაზღაურებას. რაც შეეხება private nuisance-ს, ეს ეხება
ისეთ შემთხვევებს, როდესაც ხდება უძრავ ქონებაზე ზემოქმედება და, ამავდროულად, ეს ზემოქმედება არ
ატარებს ფიზიკური შეღწევის ხასიათს35, მაგალითად, გარემოს დაბინძურების, უსიამოვნო სუნის, კვამლის
და სხვა მსგავსი ზემოქმედების შემთხვევები. დაცული არის მხოლოდ საკუთრების და საკუთრებისმაგვარი
ინტერესი უძრავ ქონებაზე. Tort of nuisance საკმაოდ რთული და მხოლოდ საერთო სამართლის
სისტემებისათვის დამახასიათებელი სამართლებრივი კონცეფციაა. იგი გამოიყენება იმ კატეგორიის
შემთხვევებზე, რომლებიც კონტინენტური სამართლის სისტემაში გაუფრთხილებლობით მიყენებული
მართლსაწინააღმდეგო ზიანის სპეციალურ კატეგორიას განეკუთვნებიან ან სამეზობლო სამართლით
რეგულირდებიან.

საფრანგეთი
კონტინენტურ ევროპაში ვხვდებით ნაციონალურ სისტემებს, სადაც დელიქტური პასუხისმგებლობის
სისტემა აგებულია პასუხისმგებლობის უზოგადეს წესზე. ამ კონცეფციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი
არის საფრანგეთი. საფრანგეთის სამოქალაქო კოდექსის Art.1382 თანახმად, პირი, ვისი ბრალითაც
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(faute) ზიანი მიადგა სხვა პირს, ვალდებულია, აანაზღაუროს ეს ზიანი. Art. 1383 ერთგვარად განავრცობს
Art. 1382 მოცემულ პასუხისმგებლობის საფუძვლებს, ისე, რომ ზოგადი ნორმის შინაარსს არსებითად
არ ცვლის. კერძოდ, Art. 1383 ზიანის ანაზღაურების ვალდებულების დაკისრება ხდება არა მხოლოდ
აქტიური ქმედებისთვის, არამედ, გაუფრთხილებლობისა და არაკეთილგონიერი უმოქმედობისათვისაც.
არსებობს ზიანის ანაზღაურების მხოლოდ სამი წინაპირობა: ზიანი, ზიანის მიმყენებლის ბრალი (faute) და
მიზეზობრივი კავშირი. როგორც ვხედავთ, საკანონმდებლო დონეზე დელიქტური ზიანის ანაზღაურების
წინაპირობები ძალიან ზოგადი და ყოვლისმომცველია. უკიდეგანო სამოქალაქო პასუხისმგებლობის
საშიშროების თავიდან აცილების მიზნით, საფრანგეთის საკასაციო სასამართლო ფართო მნიშვნელობას
ანიჭებს faute-ს წინაპირობას. შეიძლება ითქვას, რომ ფრანგული faute მოიცავს ბრალეულობას, მისი
როგორც კლასიკური გაგებით, ასევე მართლწინააღმდეგობას36.
ერთგვარი ფილტრის ფუნქციას ასრულებს ასევე საფრანგეთის სამოქალაქო კოდექსის Art. 1151. ეს
ნორმა აწესებს მიზეზობრივი კავშირის დადგენის ნორმატიულ კრიტერიუმებს, რომელთა მიხედვით,
ანაზღაურებას ექვემდებარება მხოლოდ პირდაპირი (direct) და გარდაუვალი (certain) ზიანი. ფრანგულ
ლიტერატურაში გავრცელებულია ადეკვატურობისა და ნორმის დაცვის ფუნქციის თეორიებიც, თუმცა
ისინი ნაკლებად იქნა გაზიარებული ფრანგულ სასამართლო პრაქტიკაში37. სასამართლო პრაქტიკაში
მიზეზობრივი კავშირის ფარგლების დადგენა სწორედ ცალსახა და პირდაპირი ზიანის პრინციპის ფართო
და მოქნილი განმარტების მეშვეობით ხდება.
წინამდებარე სტატიის მიზნების გათვალისწინებით, განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს ფრანგული faute,
რომელსაც, როგორც უკვე აღინიშნა, არამართებული ბრალეული ქმედების კვალიფიკაციის ფუნქცია
ეკისრება. როგორც წესი, faute ნიშნავს, რომ პირის ქცევა წარმოადგენს გულისხმიერების სტანდარტული
ქცევის წესიდან გადახვევას. ინგლისური სამართლისგან განსხვავებით, faute არ საჭიროებს ზიანის
მიმყენებელსა და დაზარალებულს შორის სიახლოვის ურთიერთკავშირის არსებობას. faute-ის დადგენისას
გამოიყენება რამდენიმე ძირითადი კრიტერიუმი. Faute სახეზეა, თუ დარღვეულია კანონით განსაზღვრული
ქცევის წესი. ეს ეხება დანაშაულის ან ნებისმიერი სხვა კანონისმიერი გადაცდომის შემთხვევებს.
ამასთან, მნიშვნელობა არ აქვს, კანონით დანაწესი დაზარალებულის დაცვის მიზანს ემსახურებოდა თუ
არა. Faute ასევე სახეზეა, როდესაც დარღვეულია დაუწერელი ქცევის წესი. დაუწერელი ქცევის წესები
შეიძლება გამომდინარეობდეს ჩვეულებებიდან, კეთილსინდისიერების პრინციპიდან ან ტექნიკური
სტანდარტებიდან. დაუწერელი წესების განსაზღვრისას გამოიყენება კარგი ოჯახის მამის (le bon pere
de famille), სამართლიანი და მზრუნველი ადამიანის (l’homme droit et avise) და კარგი პროფესიონალის
(le bon professionnel) ობიექტური საზომი. და ბოლოს, faute სახეზეა უფლების ბოროტად გამოყენების
შემთხვევებში38.
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აღსანიშნავია, რომ ფრანგულ სამართალში ბრალეული ქმედებით მიყენებული ზიანის წესებს
მნიშვნელოვნად აქვს დაკარგული გამოყენების არეალი საფრანგეთის სამოქალაქო კოდექსის Art. 1384 Al.
1, მკაცრი (ბრალის გარეშე პასუხისმგებლობის) ზოგადი წესების სასარგებლოდ, რომლებიც ზიანის უმეტეს
შემთხვევებზე (მაგ., სხეულისა და ჯანმრთელობის, ნივთის დაზიანება) უპირატესი წესით გამოიყენებიან.
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გერმანია
გერმანულ სამოქალაქო კოდექსში უნებართვო ბრალეული ქმედებით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების
წესი მოცემულია სამი ძირითადი მოთხოვნის საფუძვლის სახით. ერთმანეთისგან გამიჯნულია
აბსოლუტური უფლებების დარღვევით და სავალდებულო ქცევის წესის დარღვევით გამოწვეული ზიანის
ანაზღაურების წესები. გერმანული სამოქალაქო კოდექსის § 823 I აბზაცის თანახმად, ვინც განზრახ ან
გაუფრთხილებლობით დაარღვევს სხვა პირის სიცოცხლის, ფიზიკური ხელშეუხებლობის, ჯანმრთელობის,
თავისუფლების, საკუთრების ან სხვა უფლებას, ვალდებულია, აანაზღაუროს ამით გამოწვეული ზიანი.
როგორც ვხედავთ, გერმანულ დელიქტურ სამართალში პასუხისმგებლობის ამოსავალი წერტილი
ნორმაში ჩამოთვლილი რომელიმე სამართლებრივად დაცული უფლების ან მათი ეკვივალენტი „სხვა“
უფლების დარღვევაა. სამართლებრივად დაცულ უფლებებში იგულისხმება ისეთი აბსოლუტური
36

Van Dam, European Tort Law, გვ. 57.
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Van Dam, European Tort Law, გვ. 319-320.
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Van Dam, European Tort Law, გვ. 57.

ხასიათის მქონე სამოქალაქო უფლებები, რომლებიც მისი მფლობელის ექსკლუზიური გამგებლობის
სფეროს განეკუთვნებიან და რომელთა მფლობელიც უფლებამოსილია, არ დაუშვას ამ უფლებებში
სხვა პირების ჩარევა39. აღსანიშნავია, რომ კანონით, ანაზღაურების მხოლოდ აბსოლუტურ უფლებებზე
დავიწროებამ გერმანული მართლმსაჯულება იძულებული გახადა, შეექმნა არაერთი დამატებითი
სამართლებრივი ინსტიტუტი, რომელთა მეშვეობით შესაძლებელი იქნებოდა კანონის ტექსტის მიღმა
მოხვედრილ შემთხვევებზე ადეკვატური გადაწყვეტილებების მიღება. ალბათ, გერმანული სამოქალაქო
კოდექსის თითქმის 100 წლიან ისტორიაში დაგროვილი გამოცდილება გახდა იმის საფუძველი, რომ
გერმანული სამართლის გავლენით შექმნილ ქართულ სამოქალაქო კოდექსში ზოგადი დელიქტის ნორმა
აბსოლუტური უფლებების დაცვით არ შემოიფარგლა.
აბსოლუტური უფლებები გერმანელი კანონმდებლების მიერ გამოყოფილია როგორც განსაკუთრებული
სამართლებრივი ღირებულების მატარებელი უფლებები. მათი პირდაპირი დარღვევა თავისთავად
მიუთითებს მართლწინააღმდეგობაზე. ზოგიერთ შემთხვევაში მართლწინააღმდეგობა პოზიტიურად
დგინდება40. კერძოდ, როდესაც სახეზე არის დაცული უფლების არაპირდაპირი დარღვევა ან
უმოქმედობით გამოწვეული ზიანი, მართლწინააღმდეგობას განსაზღვრავს ე.წ. სამოქალაქო ბრუნვის
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ვალდებულების დარღვევა (Verletzung der Verkehrssicherungspflichten).
მართლწინააღმდეგობა ცალსახად ობიექტური შემადგენლობის ნაწილია, თუმცა იგი არაპირდაპირი
და უმოქმედობით მიყენებული ზიანის შემთხვევაში გაუფრთხილებელი ბრალის მსგავს სუბიექტურ
ელემენტებსაც შეიცავს41. მართლწინააღმდეგობის, ანუ არამართლზომიერი ქცევის ელემენტი, პრინციპში,
დელიქტური პასუხისმგებლობის ნებისმიერ ნაციონალურ სისტემაში მოიაზრება, მაგრამ ზემოხსენებული
მხოლოდ გერმანულ სამართალშია წარმოდგენილი ანაზღაურების კანონისმიერი წინაპირობის
სახით. მართლწინააღმდეგობისა და ბრალის წინაპირობების ამგვარი ფორმალური გამიჯვნა
გერმანულ იურიდიულ ლიტერატურასა და სასამართლო პრაქტიკაში იწვევს დაუსრულებელ დისკუსიას
სამოქალაქო ბრუნვის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ვალდებულების42 ობიექტური შემადგენლობის
ურთიერთკავშირზე გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის § 276 II გულისხმიერების ვალდებულებასთან43.
ამის გამო, გერმანულ ლიტერატურაში გაუთავებლად მიდის დისკუსია იმის თაობაზე, ხომ არ ხდება
მიმართებაში სუბიექტური ელემენტების კვლევა ობიექტური შემადგენლობის ეტაპზე, როგორც უნდა
გაიმიჯნოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ვალდებულება, როგორც ობიექტური გარემოება და
როგორც გაუფრთხილებლობის ბრალის ნაწილი და ა.შ. არსებობს შეხედულება, რომ ბრალისა და
მართლწინააღმდეგობის ამგვარი ფორმალური გამიჯვნა მოძველებულია და ზედმეტ სირთულეებს ქმნის
ანაზღაურების წინაპირობების განსაზღვრისას44.
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დაცული უფლებების ჩამონათვალი არ მოიცავს მოთხოვნის უფლებებს და სხვა უფლებებს, რომლებიც
მხოლოდ უფლების მფლობელსა და ცალკეულ პირებს შორის, ანუ რელატიურ ვალდებულებით
ურთიერთობაში არსებობს. დაცვას არ ექვემდებარება ასევე ქონება და წმინდა ეკონომიკური ინტერესი45.
ქონებისა და წმინდა ეკონომიკური ინტერესების დაცვა ხორციელდება გერმანული სამოქალაქო
კოდექსის § 823 II აბზაცის საფუძველზე. აღნიშნული ნორმის მიხედვით, პასუხისმგებლობა ეკისრება
ასევე იმ პირს, რომელიც დაარღვევს მესამე პირების დაცვის მიზნით არსებულ კანონს. შესაბამისად,
წმინდა ეკონომიკური ზიანისგან დაცვა მხოლოდ მაშინ ხდება სამართლებრივად რელევანტური, თუ იგი
გამოწვეულია კანონის დარღვევით.
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გერმანულ სამართალში მიზეზობრივი კავშირის დადგენის ამოსავალი პრინციპი ეკვივალენტურობის
თეორიაა. ეკვივალენტურობის თეორიით გამოწვეული განუსაზღვრელი პასუხისმგებლობის ჩარჩოში
მოქცევის მიზნით, მე-19 საუკუნის მიწურულს გერმანელი ავტორების მიერ შემუშავებულ იქნა
ადეკვატურობის თეორია, რომელიც შემდგომში ფართოდ იქნა გაზიარებული სასამართლო პრაქტიკაში.
ადეკვატურობის თეორია განმარტავს, რომ მოვალეს დამდგარი ზიანისათვის პასუხი მხოლოდ მაშინ
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Palandt/Sprau, BGB Kommentar, §823, Rn. 11.
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41 სუბიექტური ელემენტების არსებობის მიუხედავად, უნდა აღინიშნოს, რომ სამოქალაქო ბრუნვის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის
ვალდებულება ფასდება ობიექტური კრიტერიუმებით.
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ეკისრება, როდესაც მისი ქმედება ადეკვატურ კავშირშია ზიანთან. ხოლო ადეკვატური კავშირი სახეზეა,
თუ მოვალის ქმედებამ ობიექტურად გაზარდა დამდგარი შედეგის დადგომის ალბათობა. ამასთან,
ალბათობა ფასდება ოპტიმალური დამკვირვებლის გადმოსახედიდან და იმ სპეციალური ცოდნის
გათვალისწინებით, რომელიც გააჩნდა ვალდებულების დამრღვევ პირს46. არსებობს ადეკვატურობის
თეორიის ნეგატიური განმარტებაც: თუ ქმედება იმდენად განყენებულია და დაშორებულია შედეგისგან,
რომ იგი ბრუნვის გონიერ მონაწილესაც არ შეეძლო მიეჩნია შედეგის ადეკვატურ მიზეზად, ასეთი ქმედება
ადეკვატურად არ ჩაითვლება47. ვინაიდან ადეკვატურობის თეორია მრავალი ურთიერთგამომრიცხავი
ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა, გრძელვადიან პერსპექტივაში ის არასაკმარისი აღმოჩნდა
პასუხისმგებლობის სამართლებრივი მიზეზობრიობის დადგენისათვის. მაგალითად, ადეკვატურობის
თეორიისათვის პრობლემატური საკითხია იმის ობიექტურად დადგენა, თუ ვინ შეიძლება ჩაითვალოს
ოპტიმალურ დამკვირვებლად. გარდა ამისა, ადეკვატურობის თეორიის გამოყენებით შესაძლებელია,
ნაკლებად სავარაუდო შედეგების სამართლებრივი დაცვის გარეშე დატოვება, რაც განსაკუთრებით
მომეტებული საფრთხის წყაროდან გამომდინარე ზიანის შემთხვევაში არასასურველ შედეგს იწვევს.
ამიტომ გერმანულ სამართალში მიიჩნევა, რომ ადეკვატურობის თეორია სამართლებრივი კაუზალობის
დადგენის დამოუკიდებელი კრიტერიუმი არ არის. იგი სამართლებრივი კაუზალობის მეორე თეორიასთან
- ნორმის დაცვის ფუნქციის თეორიასთან ერთად გამოიყენება. ამ თეორიის ამოსავალი წერტილი არის
კითხვა, რამდენად იცავს დარღვეული ქცევის წესი პოტენციურ დაზარალებულს ისეთი სახის ზიანისაგან,
როგორიც ფაქტობრივად დადგა48. აღნიშნული თეორია ძალიან კარგად თავსდება გერმანული
სამოქალაქო კოდექსის სისტემატიკაში, განსაკუთრებით აბსოლუტური უფლების დარღვევით (§ 823 I)
და მომეტებული საფრთხის წყაროდან გამომდინარე ზიანთან მიმართებაში. ნორმის დაცვის ფუნქციის
თეორიის მეშვეობით მოვალეს შეიძლება პასუხისმგებლობა სრულიად მოულოდნელი შედეგებისთვისაც
შეეფარდოს, თუ დარღვეული ვალდებულება სწორედ ამგვარი შედეგებისაგან დაცვისკენ არის
მიმართული ან სწორედ ნორმით გათვალისწინებული საფრთხის რეალიზება მოხდა. საერთო ჯამში,
გერმანულ სასამართლო პრაქტიკაში ორივე თეორია გამოიყენება ერთმანეთის შემავსებლად.
ცალკეულ შემთხვევაში სასამართლო სამართლებრივი კაუზალობის ჩარჩოებს ადგენს იმ თეორიის
მეშვეობით, რომელიც უფრო სამართლიანია მოვალის პასუხისმგებლობის ფარგლების დადგენისათვის.
ლოგიკურად ნორმის დაცვის ფარგლების თეორია განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს § 823 II მუხლით
გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის შემთხვევებში.
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ცალკე ნორმად არის გამოყოფილი პასუხისმგებლობა ზნეობისა და კეთილსინდისიერების წესის, ე.წ.
bonos mores დარღვევით განზრახ მიყენებული ზიანისათვის (§ 826). ამორალური განზრახვით მიყენებული
ზიანის წესები გამოიყენება ისეთ შემთხვევებზე, როგორიცაა ხელშეკრულების მეორე მხარის მიმართ
აშკარა არალოიალური და ზიანის მომტანი ქცევა, აშკარად არასწორი ინფორმაციისა და დასკვნების
გაცემა, კრედიტორებისთვის ზიანის მიმყენებელი ქმედებები, უფლების და მონოპოლისტური პოზიციის
ბოროტად გამოყენება49. ვინაიდან ამ ნორმის მიხედვით პასუხისმგებლობა მხოლოდ განზრახი
ქმედებისთვის არის გათვალისწინებული, რომლის მტკიცება დაზარალებული მხარისათვის ძალიან
რთულია, მისი პრაქტიკული მნიშვნელობა დაბალია. როგორც წესი, ეს ნორმა წარმოადგენს ერთგვარ
დამხმარე საშუალებას, რომელიც საქმეში ერთვება მაშინ, როდესაც პასუხისმგებლობის დაკისრება § 823
მიხედვით ვერ ხერხდება.
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4. ევროპული დელიქტური კონცეფციების რეცეფცია ქართულ სამართალში
ცნობილია, რომ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი გერმანული სამოქალაქო კოდექსის მაგალითზე
შეიქმნა გერმანელი და ქართველი იურისტების მონაწილეობით. თუმცა ქართული დელიქტური
სამართალი, უფრო ზუსტად ბრალეული პასუხისმგებლობის ზოგადი ნორმა (სსკ-ის 992-ე მუხლი)
არსებითად განსხვავდება გერმანულისაგან. სსკ-ის 992-ე მუხლი ზოგადი შინაარსის არის და შესაბამისად,
უფრო ფართო გამოყენების არეალი აქვს. მსგავსად ფრანგული სამოქალაქო კოდექსის 1382-ე
მუხლისა, იგი არ უთითებს არც დაცულ უფლებებსა და ინტერესებზე და არც სხვა პირების დაცვის მიზნის
მქონე სავალდებულო ქცევის წესის დარღვევაზე. მეორე მხრივ, ქართული დელიქტური სამართლის
სისტემის მიდგომას ფრანგულის ანალოგადაც ვერ ჩავთვლით. აღსანიშნავია, რომ ქართული ნორმა
ცალკე გამოყოფს მართლწინააღმდეგობას, როგორც პასუხისმგებლობის დაკისრების წინაპირობას.
46

BGH, NJW 1995, გვ. 126-127.

47

BGH, NJW 2002, 2232-2233.

48

Larenz, Schuldrecht I, §27 IIIb.

49

Looschelders, Schuldrecht Besonderer Teil, §63, Rn. 1296-1302.

ბუნებრივად ჩნდება კითხვა, თუ რა კრიტერიუმებით უნდა მოხდეს სამართლებრივად რელევანტური
ზიანის იდენტიფიცირება სსკ-ის 992-ე მუხლის შინაარსის გათვალისწინებით. საქართველოს უზენაესი
სასამართლოს განმარტების თანახმად, დელიქტური „ვალდებულება წარმოიშობა დაზარალებულის
აბსოლუტური სუბიექტური სამოქალაქო უფლების დარღვევის შედეგად, ატარებს არასახელშეკრულებო
ხასიათს და მიმართულია მიყენებული ქონებრივი ან მორალური ზიანის ანაზღაურებისკენ“50. უზენაესი
სასამართლო იქვე განმარტავს, რომ სუბიექტური უფლების დარღვევა სათანადო უფლებამოსილების
გარეშე, თავისთავად, მიუთითებს მართლწინააღმდეგობაზე, „ვინაიდან აღნიშნული იკრძალება
კანონით და უფლების დამრღვევი ამავდროულად არღვევს კანონს, რომელიც იცავს პირების უფლებებს
თავისუფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს“. უზენაესი სასამართლოს აღნიშნული განმარტება შეგვიძლია
დელიქტური ვალდებულების განზოგადების მცდელობად მივიჩნიოთ, რომელშიც აშკარად იკითხება
გერმანული დელიქტური დოქტრინის გავლენა.
სუბიექტურ სამოქალაქო უფლებებზე მითითება გასაგები და მართებულია. ცოტა გაუგებარია სსკ-ის 992ე მუხლით დაწესებული ზიანის ანაზღაურების წესის დავიწროება მხოლოდ აბსოლუტურ უფლებებზე,
მაშინ როცა ამგვარი რამ ნორმის სიტყვასიტყვითი შინაარსიდან არ გამომდინარეობს. კრიტიკას
იმსახურებს ასევე არაამომწურავი მსჯელობა მართლწინააღმდეგობის ერთობ პრობლემურ საკითხზე.
თუ უზენაესი სასამართლოს ზემოხსენებულ განმარტებას დავეყრდნობით, დელიქტური პასუხისმგებლობა
არ უნდა დადგეს რელატიური უფლების დარღვევის ან წმინდა ეკონომიკური ზიანისთვის, რომელიც
ცალსახად არააბსოლუტური ინტერესებია, მაშინაც კი, როდესაც თავად დამრღვევის ქმედება ატარებს
მართლსაწინააღმდეგო ხასიათს.
გერმანულ დოქტრინაში მართლწინააღმდეგობა ავტომატურად ნაგულისხმებია მხოლოდ სამართლით
დაცული აბსოლუტური უფლების პირდაპირი შელახვისას51. რაც შეეხება აბსოლუტური უფლების
არაპირდაპირ შელახვას ან უმოქმედობით გამოწვეულ ზიანს, მართლწინააღმდეგობა ცალკე კვლევის
საგანია და საჭიროებს პოზიტიურ დადგენას. გერმანული დოქტრინის მიხედვით, მართლწინააღმდეგობის
საკითხი ან ქმედების, ან კი შედეგის მართლსაწინააღმდეგო ბუნების შეფასების საფუძველზე წყდება52.
მართლწინააღმდეგობის პრობლემატიკის და გულისხმიერების ობიექტური სტანდარტის სიღრმისეული
კვლევა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სწორედ ქართული დელიქტის სამართლისათვის. ვინაიდან
სამოქალაქო კოდექსის სსკ-ის 992-ე მუხლი არ შეიცავს კონკრეტიკას დაცული უფლებების და ქცევის
სტანდარტის თაობაზე, ლოგიკურად სწორედ მართლწინააღმდეგობის წინაპირობების ფარგლებში უნდა
განისაზღვროს, არის თუ არა ზიანი სამართლებრივად რელევანტური და წარმოადგენს თუ არა ზიანის
მიმყენებლის ქმედება ქცევის დადგენილი სტანდარტისგან გადახვევას.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

თვალსაჩინოებისა და პრობლემატიკის უკეთ აღქმის მიზნით, განვიხილოთ შემდეგი მაგალითები:

25

საწარმო ფლობს მიწის ტერიტორიას, რომელზეც ის ინერტული მასალების მოპოვების სამუშაოებს
ახორციელებს. მასალების მოპოვების შედეგად წარმოიშობა რამდენიმე მეტრის სიღრმის თხრილი.
ტერიტორია მდებარეობს დასახლებული პუნქტის განაპირას. თხრილი შემოღობილი არ არის და
არც რაიმე სახის გამაფრთხილებელი ან ამკრძალავი ნიშანი არ არის დატანილი. არასრულწლოვანი
თანატოლებთან ერთად სათამაშოდ შეიპარება საწარმოს კუთვნილ ტერიტორიაზე. თამაშისას ბავშვს
ფეხი დაუცდება, თხრილში ჩავარდება და მიიღებს სხეულის დაზიანებას.
უნდა აუნაზღაუროს თუ არა საწარმომ არასრულწლოვან ბავშვს მკურნალობის ხარჯები? როგორ უნდა
შეფასდეს საწარმოს პასუხისმგებლობის საკითხი, თუ სხეულის დაზიანება მიადგა სრულწლოვან პირს?
საკმარისი იქნებოდა თუ არა მხოლოდ გამაფრთხილებელი/ამკრძალავი ნიშნის განთავსება თხრილის
სიახლოვეს?
საბანკო კრედიტის მიღების მიზნით, საწარმოს დირექტორი ბანკს წარუდგენს გაყალბებულ
საბუღალტრო დოკუმენტაციას. საბუღალტრო დოკუმენტაციასთან ერთად ასევე წარადგენს
აუდიტორული კომპანიის დასკვნას, რომელიც ადასტურებს საბუღალტრო დოკუმენტაციაში ასახულ
ყალბ ინფორმაციას. საბუღალტრო დოკუმენტაციისა და აუდიტის დასკვნის სისწორეზე დაყრდნობით,
ბანკი გასცემს დიდი ოდენობის კრედიტს. საკრედიტო მოთხოვნის აღსრულება ვერ ხერხდება,
ვინაიდან საწარმო გადახდისუუნაროა.
50 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს რეკომენდაციები სამოქალაქო სამართლის სასამართლო პრაქტიკის პრობლემატურ
საკითხებზე, 25 ივლისი, 2007, გვ. 77.
51

Looschelders, Schuldrecht Besonderer Teil, §57, Rn. 1174.
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Palandt/Sprau, BGB Kommentar, § 823, Rn. 24.

შეუძლია თუ არა ბანკს საკრედიტო მოთხოვნის განუხორციელებლობით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
მოსთხოვოს საწარმოს დირექტორს? შეიძლება თუ არა ზიანის ანაზღაურების პასუხისმგებლობა
დაეკისროს აუდიტორულ კომპანიას?
ზემოხსენებული მაგალითები ცხადყოფს, რომ ორივე შემთხვევაში კვლევის საგანი სავალდებულო
ქცევის წესი და გულისხმიერების სტანდარტი უნდა გახდეს. სწორედ გულისხმიერების სტანდარტის
დარღვევისა და სავალდებულო ქცევის წესიდან გადახვევის საფუძველზე შეიძლება ჩაითვალოს
ქმედება მართლსაწინააღმდეგოდ და, შესაბამისად, ზიანი სამართლებრივად რელევანტურად. პირველ
შემთხვევაში, ვინაიდან ზიანი დადგა უმოქმედობის შედეგად, უნდა შეფასდეს, იყო თუ არა ვალდებული
საწარმო, ემოქმედა და დაეცვა მესამე პირები მის ტერიტორიაზე უნებართვოდ ყოფნისას მიღებული
ზიანისგან. ანუ, უნდა დადგინდეს, რა შინაარსის არის და ვის მიმართ ეკისრება საფრთხის შემცველი
ობიექტის (თხრილი) მფლობელს გულისხმიერების ვალდებულება. მეორე შემთხვევაში სახეზე არ არის
აბსოლუტური უფლების შელახვა. ზიანი გამოიხატება საკრედიტო მოთხოვნის აღუსრულებლობაში და,
ამდენად, წმინდა ეკონომიკური ხასიათისაა. დირექტორის დელიქტური პასუხისმგებლობის დადგენა
შედარებით ადვილია, ვინაიდან საქმე ეხება საბუღალტრო დოკუმენტაციის გაყალბებას, რაც სისხლის
სამართლით დასჯადი ქმედებაა. შესაბამისად, თუ ქმედების მართლწინააღმდეგობის დოქტრინას
მოვიშველიებთ, მართლწინააღმდეგობასაც ადვილად დავადგენთ. შედარებით რთულია აუდიტორული
კომპანიის პასუხისმგებლობის განსაზღვრა. აუდიტორული კომპანიის პასუხისმგებლობის კუთხით მთავარი
საკითხია, ჰქონდა თუ არა მას საერთოდ გულისხმიერების ვალდებულება მესამე პირების, მათ შორის
ბანკის წინაშე. ამ შემთხვევაში, პრობლემურია ასევე მიზეზობრივი კავშირის დადგენაც, ანუ რამდენად
არის მოთხოვნის აღუსრულებლობა აუდიტორის დაუდევრობის უშუალო და სავარაუდო (განჭვრეტადი)
შედეგი.

5. დაცული უფლებები და ინტერესები
ადამიანის უფლებების სამართალი იცავს პირს დაცულ უფლებებში სახელმწიფოს ჩარევისგან. დელიქტური
სამართალი შესაძლოა განხილულ იქნეს, როგორც ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების
„ჰორიზონტალური“, ანუ კერძო-სამართლებრივი დაცვის საშუალება53.
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ქართულ დელიქტურ სამართალში ზიანის ანაზღაურება არ არის დამოკიდებული კანონით წინასწარ
განსაზღვრული სამართლებრივი სიკეთის, დაცული უფლების ან ინტერესის ხელყოფაზე. სსკ-ის 992ე მუხლის საფუძველზე ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა შესაძლებელია მართლსაწინააღმდეგო
ბრალეული ქმედებით გამოწვეული ნებისმიერი სახის ზიანისათვის. კონკრეტული მითითებები ცალკეული
უფლებების და ინტერესების შესახებ მოცემულია მხოლოდ ბრალის გარეშე, მომეტებული საფრთხის
წყაროდან გამომდინარე საფრთხის რეალიზების შედეგად დამდგარ ზიანთან დაკავშირებულ ნორმებში
(სსკ-ის 999-ე მუხლის პირველი ნაწილი, სსკ -ის მე-1000 მუხლის პირველი ნაწილი). აღნიშნული ნორმების
თანახმად, ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა დაიშვება მხოლოდ მაშინ, თუ საფრთხის განხორციელებას
მოჰყვა სიცოცხლის ხელყოფა, სხეულის ან ჯანმრთელობის, ან ნივთის დაზიანება.
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სამოქალაქო კოდექსის ნორმათა სისტემური ანალიზის საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ
ზიანი სამართლებრივად რელევანტურია, როდესაც იგი გამოწვეულია მართლსაწინააღმდეგო
ბრალეული ქმედებით ან, როდესაც ზიანის მართლწინააღმდეგობა გამომდინარეობს კონკრეტული
დაცული უფლების შელახვიდან. სხვა სიტყვებით, მართლწინააღმდეგობას განაპირობებს დამრღვევის
ქმედების ან დამდგარი ზიანის ბუნება54. რაც უფრო მაღალია დაცული სამართლებრივი სიკეთის
ღირებულება, ლოგიკურად მით უფრო მაღალი უნდა იყოს მისი დაცვის ხარისხიც55. სიცოცხლის,
ფიზიკური ხელშეუხებლობის, ჯანმრთელობის, საკუთრების ან სხვა ეკვივალენტი აბსოლუტური უფლების
დარღვევისათვის პასუხისმგებლობის დაკისრება უფრო ნაკლებად მკაცრ წინაპირობებს მოითხოვს, ვიდრე
პასუხისმგებლობა წმინდა ეკონომიკური ინტერესების დარღვევისთვის. უფლებებისა და ინტერესების
ფარდობითი დაცვის პრინციპი აღიარებულია არაერთი წამყვანი ევროპული ქვეყნის სამართალში
როგორც დელიქტური სამართლის უნივერსალური პრინციპი. აღნიშნულმა ასევე ასახვა პოვა დელიქტური
სამართლის ევროპული ჯგუფის მიერ შემუშავებულ დელიქტური სამართლის პრინციპების 2:102 მუხლში 53 Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame of Reference (DCFR), გვ. 64.
54

Van Dam, European Tort Law, გვ. 167.

55

Van Dam, European Tort Law, გვ. 219.

„რაც უფრო ღირებულია დარღვეული უფლება, რაც უფრო ზუსტად შეიძლება ამ უფლების იდენტიფიცირება
და გამოყოფა სხვა უფლებებისგან, მით უფრო ქმედითი უნდა იყოს მისი დაცვა“.
დაცული სამართლებრივი სიკეთეების განსაზღვრა და სისტემატიზაცია არც დელიქტური სამართლის
ზოგადი ნორმის - სსკ-ის 992-ე მუხლისათვის არის უმნიშვნელო. როგორც უკვე ზემოთ აღინიშნა, ამის
თაობაზე განმარტება მოცემულია უზენაესი სასამართლოს რეკომენდაციებშიც, სადაც დელიქტი
განმარტებულია როგორც აბსოლუტური სუბიექტური სამოქალაქო უფლების დარღვევა.
ზიანის ანაზღაურების სამართლებრივ ინტერესს ბუნებრივად უპირისპირდება მოქმედების თავისუფლების
ინტერესი. მოქმედების თავისუფლება წარმოადგენს საზოგადოების განვითარების უმნიშვნელოვანეს
მამოძრავებელ ძალას. ამდენად, აუცილებელია, ზუსტად განისაზღვროს ის სამართლებრივი ინტერესები,
რომლებიც დაცულია სსკ-ის 992-ე მუხლით და ამით პროგნოზირებადი და განჭვრეტადი გახდეს
პასუხისმგებლობის რისკი, რაც შეიძლება მოჰყვეს სამოქალაქო ბრუნვის მონაწილის მიერ მოქმედების
თავისუფლების უფლების განხორციელებას.
სსკ-ის 992-ე მუხლის ზოგადი ფორმულირებით კანონმდებელმა სასამართლოს დააკისრა პოზიტიური
ვალდებულება, თავად მოახდინოს დაცული უფლებებისა და ინტერესების სისტემატიზება და
ჩამოაყალიბოს ცალკეული ინტერესის დარღვევისათვის პასუხისმგებლობის დაკისრების კონკრეტული
წინაპირობები. მიზანშეწონილია, არაამომწურავი სახით მიმოვიხილოთ დელიქტური სამართლით
დაცული უფლებები და ინტერესები.

სიცოცხლის უფლება

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

სიცოცხლის უფლება არის ადამიანის ყველაზე ფუნდამენტური უფლება. სიცოცხლის უფლება
გარანტირებული და დაცულია საქართველოს კონსტიტუციის მე-15 მუხლის პირველი ნაწილით, აგრეთვე
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ევროპული კონვენციის56 მე-2 მუხლით. მისი
მაღალი ღირებულების გათვალისწინებით, სიცოცხლის უფლება ბუნებრივად მოიაზრება დელიქტური
სამართლით დაცულ უფლებადაც. თუმცა რეალურ ცხოვრებაში სიცოცხლის ხელყოფისათვის
სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაკისრება ერთგვარად გართულებულია. პირის გარდაცვალებით მისი
უფლებაუნარიანობა წყდება (სსკ-ის მე-11 მუხლი), თავად გარდაცვლილს ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის
წარდგენა არც სამართლებრივად და არც ფაქტობრივად აღარ შეუძლია. სიცოცხლის ხელყოფის
შემთხვევაში ხელმყოფი პირისათვის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაკისრების მოთხოვნა შეუძლიათ
მხოლოდ მესამე პირებს, ისიც მხოლოდ მკაცრად განსაზღვრულ შემთხვევებში. სსკ-ის 1006-ე მუხლი შეიცავს
სპეციალურ დებულებებს, რომლებიც განსაზღვრავს დაზარალებულის გარდაცვალების შემთხვევაში
მოთხოვნის უფლების მქონე პირებს და ანაზღაურების მოთხოვნის შინაარსს. ხსენებული ნორმის თანახმად,
ზიანის მიმყენებელი ვალდებულია, სარჩოს დაწესებით აუნაზღაუროს ზიანი იმ პირებს, ვისი რჩენაც
დაზარალებულს ევალებოდა. გარდა ამისა, თუმცა ნორმა პირდაპირ არ ითვალისწინებს, სასამართლო
პრაქტიკაში აღიარებულია დაკრძალვის ხარჯის ანაზღაურების დაკისრება ზიანის მიმყენებელ პირზე57.
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რაც შეეხება გარდაცვლილის ოჯახის წევრებისათვის მორალური ზიანის ანაზღაურებას, აღნიშნულთან
მიმართებით სასამართლოს წლების განმავლობაში ჰქონდა ძალიან კონსერვატული მიდგომა და სსკის 413-ე მუხლზე დაყრდნობით, უარყოფდა გარდაცვლილის ახლობლებისათვის მორალური ზიანის
ანაზღაურების შესაძლებლობას58. სასამართლოს ამგვარი მიდგომა ერთგვარად უგულებელყოფდა
სიცოცხლის, როგორც სამართლებრივი სიკეთის განსაკუთრებულ ღირებულებას. სახელმწიფოს
ვალდებულებაა არა მხოლოდ არ დაუშვას სახელმწიფოს მიერ კონსტიტუციითა და საერთაშორისო
სამართლით დაცული სიცოცხლის უფლების ხელყოფა, არამედ შექმნას სიცოცხლის უფლების დაცვის
შესაბამისი სამართლებრივი გარანტიები, მათ შორის სამოქალაქო სამართლებრივი პრევენციული
მექანიზმები (ECHR მე-13 მუხლი). სახელმწიფოს სიცოცხლის უფლების დაცვასთან დაკავშირებული
პოზიტიური ვალდებულების გადაფასებად უნდა მივიჩნიოთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს
2010 წლის 22 ივლისის გადაწყვეტილება, რომელიც შემდგომში ძალაში დარჩა უზენაესი სასამართლოს
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European Court of Human Rights (ECHR).
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საქართველოს უზენაესი სასამართლო, ას-356-336-2011, განჩინება, 30.01.2011.
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იქვე.

გადაწყვეტილებით59. თავის გადაწყვეტილებაში სააპელაციო სასამართლომ განმარტა, რომ მორალური
ზიანის ანაზღაურების დაკისრებას გააჩნია პრევენციული ფუნქცია, რომლის განხორციელებისას
მნიშვნელობა ენიჭება ისეთ ფაქტორს, როგორიცაა სამართალდარღვევის განმეორების საშიშროება ზიანის
მიმყენებლის მიერ. ამასთან, ანაზღაურება უწინარესად მიმართულია მორალური ზიანით გამოწვეული
ტკივილის შემსუბუქებისა და უარყოფითი ემოციების გაქარწყლებისკენ. აღნიშნული მსჯელობით
სააპელაციო სასამართლომ გაიზიარა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება და აღიარა
მშობლის უფლება, მოითხოვოს შვილის სიკვდილით მიყენებული მორალური ზიანის ანაზღაურება.

ფიზიკური ხელშეუხებლობის უფლება (დაცვა სხეულის დაზიანებისაგან) და
ფიზიკური ჯანმრთელობის უფლება
ფიზიკური ხელშეუხებლობისა და ჯანმრთელობის უფლება, შეიძლება ითქვას, დელიქტური
ვალდებულებების სამართლით ყველაზე კარგად დაცული უფლებაა. ანაზღაურებას ექვემდებარება არა
მხოლოდ მკურნალობის ხარჯი (სსკ-ის 408-ე მუხლის პირველი ნაწილი), არამედ შრომისუუნარობით
გამოწვეული სამომავლო ქონებრივი დანაკლისი (სსკ-ის 408-ე მუხლის მეორე ნაწილი) და მორალური
ზიანი (სსკ-ის 413-ე მუხლის მეორე ნაწილი). მართალია, სამოქალაქო კოდექსი ერთმანეთისაგან
განასხვავებს სხეულის და ჯანმრთელობის დაზიანებას, თუმცა, ვინაიდან სხეულის დაზიანება, როგორც
წესი, ჯანმრთელობის დაზიანებასაც გულისხმობს, მკაცრი გამიჯვნა აუცილებელი არ არის60.
სხეულის ან ჯანმრთელობის დაზიანებით გამოწვეულ ზიანზე პასუხისმგებლობის განსაზღვრისას
აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული დაზარალებული პირის დაცვის ინტერესი და გარემოება,
რომელშიც მიადგა პირს ზიანი. მაგალითად, სპორტული შეჯიბრის დროს მიღებული ტრავმა და მისი
მკურნალობის ხარჯი, როგორც წესი, ანაზღაურებას არ ექვემდებარება, ვინაიდან სპორტული შეჯიბრის დროს
ზიანის მიყენება ვერ ჩაითვლება ზიანის მიმყენებლის მართლსაწინააღმდეგო და ბრალეულ ქმედებად61.
იგივე შეიძლება ითქვას ქირურგიული ჩარევის დროს სხეულის დაზიანებაზე, რომელიც ვერ ჩაითვლება
მართლსაწინააღმდეგო ქმედებად, თუ არსებობს პაციენტის ან მისი წარმომადგენლის მიერ ჯანმრთელობის
დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად გაცემული ინფორმირებული თანხმობა. ამ კუთხით
გასათვალისწინებელია აგრეთვე პაციენტის უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის დებულებები.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

ფსიქიკური (მენტალური) ჯანმრთელობის უფლება
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ცალკე უნდა გამოიყოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის უფლება. სასამართლო პრაქტიკაში ფსიქიკური ზიანი
განიხილება როგორც მორალური ზიანის თანმდევი ფაქტორი, რომელიც ანაზღაურებას ექვემდებარება
მხოლოდ სსკ-ის 413-ე მუხლის დებულებების გათვალისწინებით, როგორც წესი, ჯანმრთელობისათვის
მიყენებული ზიანის ანაზღაურების პარალელურად62. მაგალითად, მორალური ზიანი არ ანაზღაურდება
ქონებრივი ზიანისგან გამოწვეული ტანჯვისთვის63. ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში სასამართლო
გაუმართლებლად მიიჩნევს ფსიქიკური ზიანისათვის პასუხისმგებლობის დაკისრებას64. გამონაკლის
შემთხვევაში, კონკრეტული საქმის გარემოებების გათვალისწინებით, შესაძლებელია მორალური
ანაზღაურება მიეცეს გარდაცვლილი პირის ოჯახის წევრს განცდილი ფსიქიკური ტანჯვის გამო, რაც
ქართული სასამართლო პრაქტიკისათვის ერთგვარ სიახლეს წარმოადგენს65.

პირადი არაქონებრივი უფლებები
კერძო სამართალში აღიარებული და დაცულია ადამიანის პირადი არაქონებრივი უფლებები, როგორიცაა:
სახელის უფლება, ღირსება, პატივი, საქმიანი რეპუტაცია და ა.შ. (სსკ-ის მე-18). პირადი არაქონებრივი
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საქართველოს უზენაესი სასამართლო, ას-868-817-2010, განჩინება, 22.11.2010.
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Looschelders, Schuldrecht Besonderer Teil, §58, Rn 1203.
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საქართველოს უზენაესი სასამართლო, ას-714-670-2012, განჩინება, 11.05.2011.
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საქართველოს უზენაესი სასამართლო, ას-665-626-2012, განჩინება, 7.06.2012.
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საქართველოს უზენაესი სასამართლო, ას-1156-1176-2011, განჩინება, 20.01.2012.
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საქართველოს უზენაესი სასამართლო, ას-665-626-2012, განჩინება, 7.06.2012.
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საქართველოს უზენაესი სასამართლო, ას-868-817-2010, განჩინება, 22.11.2010.

უფლებები აგრეთვე მოიხსენიება როგორც პიროვნული უფლებები. პიროვნული უფლება აბსოლუტური
უფლებაა, რომელიც გამოხატავს ადამიანის პიროვნების პატივისცემასა და მის ინდივიდუალურობას
(იდენტობას)66. ამ უფლებებისათვის სამართლებრივი დაცვის მინიჭება უზრუნველყოფს პიროვნულ
სფეროში მართლსაწინააღმდეგო ჩარევის აღკვეთას და ადამიანის პატივის, ღირსების და სხვა პიროვნული
უფლებების ხელშეუვალობას67. პიროვნული უფლების შესახებ ჩამონათვალი მოცემულია სსკ-ის მე-18
მუხლის მეორე ნაწილში. მიუხედავად იმისა, უთითებს თუ არა სამოქალაქო კოდექსი კონკრეტულად
მის რომელიმე გამოვლინებაზე, დაცვას საჭიროებს ნებისმიერი პიროვნული უფლება, რომელიც
გამომდინარეობს კონსტიტუციით აღიარებული - პიროვნული თავისუფალი განვითარების (კონსტიტუციის
მე-16 მუხლი), პირადი სფეროს ხელშეუხებლობის (კონსტიტუციის მე-20 მუხლი) და უფრო ზოგადად
პატივისა და ღირსების უფლებიდან (კონსტიტუციის მე-17 მუხლის პირველი ნაწილი). შესაბამისად, სსკ-ის
მე-18 მუხლის მეორე ნაწილში არსებული ჩამონათვალი ამოუწურავია. ამ კუთხით, სასამართლოს, როგორც
მართლმსაჯულების განმახორციელებელი ხელისუფლების ერთ-ერთი შტოს, პოზიტიურ ვალდებულებას
წარმოადგენს შეიმუშაოს პიროვნული უფლებების დაცვის შესაბამისი მექანიზმები და კრიტერიუმები68.
კონსტიტუციით აღიარებული უფლებების გარდა, გასათვალისწინებელია აგრეთვე ადამიანის უფლებათა
და ძირითად თავისუფლებათა ევროპული კონვენციის (ECHR) მე-8 მუხლით აღიარებული პირადი სფეროს
ხელშეუვალობის უფლება.
პიროვნული, იგივე პირადი არაქონებრივი უფლებების დაცვის სამართლებრივი საშუალებები მოცემულია
სსკ-ის მე-18 მუხლში. ამავდროულად, ამ უფლებების სფეროში ნებისმიერი არამართლზომიერი ჩარევა
შესაძლებელია განხილულ იქნეს დელიქტად სსკ-ის 992-ე მუხლის მიხედვით.
პიროვნული უფლებების შელახვით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურებისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს
სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ საქართველოს კანონის დებულებები, რომლებიც,
ერთი მხრივ, აკონკრეტებენ პიროვნული უფლების შელახვის გარემოებებს და, მეორე მხრივ, აწესებენ
დამატებით შეზღუდვებს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების კონსტიტუციური უფლების დაცვის
უზრუნველყოფის მიზნით.
პიროვნული უფლებების დაცვის კუთხით აღსანიშნავია აგრეთვე სსკ-ის 993-ე მუხლი, რომლის თანახმად,
პირი, რომელიც ბრალეულად ავრცელებს სხვა პირის ქონებისათვის ზიანის მომტან არასწორ ფაქტებს,
ვალდებულია, აანაზღაუროს ამით გამოწვეული ზიანი. სასამართლო პრაქტიკაში სსკ-ის 993-ე მუხლი
განხილულია როგორც ქონებრივი ზიანის ანაზღაურების საფუძველი და არა როგორც პირადი
არაქონებრივი უფლების დარღვევის შედეგად გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების სამართლებრივი
საფუძველი69. სსკ-ის 993-ე მუხლის პრაქტიკული მნიშვნელობა ძალიან შემცირებულია. სიტყვისა და
გამოხატვის შესახებ კანონის მიღების შემდეგ ზიანის მომტანი ცნობების გახმაურების საკითხი მთლიანად
ამ სპეციალური კანონის რეგულირების სფეროში ექცევა.
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საკუთრება, შეზღუდული სანივთო უფლებები, მფლობელობა
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კანონმდებლობით დაცულია არა მხოლოდ პირის პირადი და პიროვნული უფლებები, არამედ პირის
ინტერესი მატერიალური და არამატერიალური ქონების მიმართ. ნივთის დაზიანება არის საკუთრების
უფლების შელახვა და თუ ეს გამოწვეულია მართლსაწინააღმდეგო და ბრალეული ქმედებით,
იწვევს ზიანის მიმყენებელი პირის პასუხისმგებლობას. ზოგიერთ შემთხვევაში ზიანის ანაზღაურების
პასუხისმგებლობა შეიძლება დადგეს დამრღვევის ბრალის გარეშეც (სსკ-ის 999-ე მუხლი, სსკ-ის მე-1000
მუხლი). ერთმანეთისაგან უნდა განვასხვაოთ საკუთრების უფლების შელახვით უშუალოდ გამოწვეული
ზიანი და შემდგომი თანმდევი ზიანი. ვინაიდან საკუთრების უფლება მოიცავს საკუთრებაში მყოფი ნივთით
სარგებლობის უფლებასაც, ანაზღაურებას ექვემდებარება არა მხოლოდ ნივთის დაზიანებით გამოწვეული
ზიანი (ნივთის გაუფასურება, შეკეთების ხარჯი), არამედ ის ზიანიც, რომელიც გამოიწვია დაზიანებული
ნივთით სარგებლობის შეუძლებლობამ (მიუღებელი შემოსავალი).
ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება შესაძლოა წარმოიშვას შეზღუდული სანივთო უფლების (აღნაგობა
- სსკ-ის 233-ე მუხლი, უზუფრუქტი - სსკ-ის 242-ე მუხლი, სერვიტუტი - სსკ-ის 247-ე მუხლი, გირავნობა - სსკ66
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საქართველოს უზენაესი სასამართლო, 3კ/924-01, განჩინება, 26.12.2001.

ის 254-ე მუხლი, იპოთეკა - სსკ-ის 286-ე მუხლი) მართლსაწინააღმდეგო შელახვისათვისაც. შეზღუდული
სანივთო უფლების შელახვა სახეზეა, როდესაც დამრღვევის სამართლებრივი ან ფაქტობრივი ქმედების
შედეგად უფლების მფლობელს ხელი ეშლება ან ვეღარ ახორციელებს დაცულ შეზღუდულ სანივთო
უფლებას და ამას მოჰყვება ქონებრივი ზიანი70. არამართლზომიერი ხელშეშლისგან დაცვას შეიძლება
დაექვემდებაროს აგრეთვე მართლზომიერი მფლობელობა. მაგალითად, იჯარით აღებული მანქანადანადგარების მართლსაწინააღმდეგო დაზიანების გამო, რასაც შედეგად მოჰყვა მოიჯარის საწარმოო
პროცესის შეფერხება, ამ უკანასკნელს შეუძლია ზიანის მიმყენებელს მოსთხოვოს მანქანა-დანადგარების
მოცდენით გამოწვეული ზიანის (მიუღებელი შემოსავალი) და შეკეთების ხარჯის ანაზღაურება.

წმინდა ეკონომიკური ზიანი
სსკ-ის 992-ე მუხლის საფუძველზე, ზიანის ანაზღაურების ვალდებულების დაკისრება შესაძლებელია
წმინდა ეკონომიკური ინტერესის შელახვისთვისაც. ამ მხრივ ქართული სამოქალაქო კოდექსი ფორმალურ
შეზღუდვებს არ აყენებს. წმინდა ეკონომიკური ზიანი (pure economic loss, bloße Vermögensschaden) არის
ისეთი ფინანსური დანაკლისი, რომელიც არ გამომდინარეობს სიცოცხლის ხელყოფის, სხეულისა და
ჯანმრთელობის დაზიანების ან ნივთის დაზიანებიდან71. სამართლებრივი თვალსაზრისით, უპრობლემოა
წმინდა ეკონომიკური ინტერესების დაცვა, როდესაც ეკონომიკური დანაკლისის გამომწვევი ქმედება
მართლსაწინააღმდეგო ქმედებად არის მიჩნეული სისხლის სამართლის ან ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა კოდექსის მიხედვით (მართლწინააღმდეგობის შესახებ ქვემოთ დაწვრილებით
ვისაუბრებთ).
სირთულეს წარმოადგენს დელიქტური პასუხისმგებლობის დადგენა ისეთ შემთხვევაში, როდესაც
მართლწინააღმდეგობა არც აბსოლუტური უფლების დარღვევიდან გამომდინარეობს და არც სისხლის
სამართლის ან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი იძლევა მართლწინააღმდეგობის
დადგენის საფუძველს. აგრეთვე პრობლემურია წმინდა ეკონომიკური ზიანის ანაზღაურება, როდესაც
სუსტია ურთიერთკავშირი დამრღვევის ქმედებასა და დამდგარ ზიანს შორის. თვალსაჩინოებისათვის
განვიხილოთ შემდეგი მაგალითი:
მართლსაწინააღმდეგო ქმედებით გამოწვეული ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად წარმოშობილი
საცობის გამო, საცობში მოყოლილი გადამზიდველი ვერ შეძლებს ტვირთის დათქმულ დროს
მიწოდებას, რის შედეგადაც, დაეკისრება ვადის გადაცილების პირგასამტეხლო.
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შეუძლია თუ არა გადამზიდველს
ზიანი დააკისროს ავარიის გამომწვევ პირს?

30

მოცემული მაგალითი, ისევე როგორც ზემოხსენებული მაგალითი აუდიტორული კომპანიის დაუდევრობის
შესახებ, შესაძლოა განხილულ იქნეს დელიქტის ზოგადი ნორმის ჭრილში, ვინაიდან ორივე შემთხვევაში
სახეზეა სსკ-ის 992-ე მუხლის დისპოზიციის შემადგენელი ელემენტები. სსკ-ის 992-ე მუხლი დაცული
სიკეთეების დარღვევის წინაპირობას არ აყენებს. ამდენად, ზიანის ანაზღაურება არ შეუძლება იმის გამო
გამოირიცხოს, რომ საქმე ეხება წმინდა ეკონომიკურ ზიანს. პირველ შემთხვევაში მიზანშეწონილია,
გამოირიცხოს ავარიის გამომწვევი პირის პასუხისმგებლობა იმ არგუმენტით, რომ გადამზიდველის ზიანი
არ ექცევა დამრღვევი მძღოლის გულისხმიერებისა და ზრუნვის ვალდებულების ფარგლებში. მას არ
შეეძლო და არც უნდა შესძლებოდა ამგვარი ზიანის განჭვრეტა (სსკ-ის 412-ე მუხლი). ამგვარ მსჯელობას
განაპირობებს ასევე ბუნებითი სამართლიანობის განცდა. ცალსახაა, რომ საცობით გამოწვეული
შესრულების დაგვიანება იმდენად არის დაშორებული ავარიის გამომწვევი ქმედებისგან, რომ აშკარად
არაგონივრული და უსამართლო იქნებოდა ამისათვის პასუხისმგებლობის დაკისრება. სათუოა აგრეთვე,
მოცემულ შემთხვევაში რამდენად იცავს საგზაო-მოძრაობის წესები გადამზიდველის ინტერესს. თუ ავარია
ზუსტად იმ მიზნით არის გამოწვეული, ბუნებრივია, მსჯელობა სხვანაირი იქნება. ვინაიდან მასში ჩართული
იქნება ზიანის მიმყენებლის არაკეთილსინდისიერი ზრახვა, არ იარსებებს მისი დაცვის ღირსი ინტერესი
და არც განჭვრეტადობის ფილტრის გამოყენება დაგვჭირდება.
რაც შეეხება მეორე მაგალითს, ამ შემთხვევაში უნდა მივიჩნიოთ, რომ აუდიტორს გულისხმიერების
ვალდებულება ბანკთან მიმართებაშიც ჰქონდა. აქ შეგვიძლია მოვიშველიოთ ინგლისურ სამართალში
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არსებული პასუხისმგებლობის აღებით გამოწვეული ზიანის (assumption of responsibilities) და ევროპის კერძო
სამართლის მოდელური წესებით განმტკიცებული საზოგადოების მოლოდინებთან72 დაკავშირებული
მსჯელობა. დამდგარი ზიანი წარმოადგენს აუდიტორის მიერ გულისხმიერების სტანდარტის დარღვევის
ადეკვატურ და განჭვრეტად შედეგს. აუდიტის დასკვნის ფუნქციაც სწორედ ის გახლავთ, რომ მესამე
პირებს დაუდასტუროს ფინანსური აღრიცხვის სისწორე. შესაბამისად, მესამე პირებს შესაძლოა გააჩნდეთ
გონივრული მოლოდინი, რომ აუდიტის დასკვნა სწორია. ამდენად, ბანკი, რომელიც აუდიტის დასკვნას
დაეყრდნო, სსკ-ის 992-ე მუხლის დაცვის ფარგლებში ექცევა, მიუხედავად იმისა, რომ ვიწრო გაგებით,
უშუალობის წინაპირობა შესრულებული არ არის.
მოყვანილი მაგალითები ცხადყოფენ, რომ წმინდა ეკონომიკური ზიანისათვის პასუხისმგებლობის
დაკისრების მკაფიო და ცალსახა კრიტერიუმების წინასწარ განსაზღვრა რთული ან სულაც შეუძლებელია.
ექვემდებარება თუ არა ამ სახის ზიანი ანაზღაურებას სსკ-ის 992-ე მუხლის საფუძველზე, დამოკიდებულია
კონკრეტული საქმის გარემოებებზე. ამიტომ, დელიქტური სამართლის ეს სფერო მეტწილად ე.წ. ius in
causa positum73 პრინციპებით უნდა დარეგულირდეს74.

6. პასუხისმგებლობა ბრალეული ქმედებისთვის სსკ-ის 992-ე მუხლის მიხედვით
მართლწინააღმდეგობა და გულისხმიერების სტანდარტი

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

დელიქტური პასუხისმგებლობის შერაცხვის ცენტრალური ელემენტი არის მართლწინააღმდეგობა.
თავად მართლწინააღმდეგობის განმარტებას სამოქალაქო კოდექსი არ იძლევა. დელიქტური
მართლწინააღმდეგობის განსაზღვრისათვის აუცილებელია სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი ნორმების
შინაარსობრივი, სისტემური და ტელეოლოგიური ანალიზი. სსკ-ის 992-ე მუხლი პირდაპირ მიუთითებს
ქმედების მართლწინააღმდეგობაზე, რაც, ერთი შეხედვით, გამორიცხავს მართლწინააღმდეგობის
შეფასებას შედეგის მიხედვით. მეორე მხრივ, დელიქტური სამართლის ზოგიერთი ნორმა უშვებს ქმედების
გარეშე (ბრალის გარეშე) პასუხისმგებლობასაც (სსკ-ის 999-ე მუხლი, სსკ-ის მე-1000 მუხლი). ასეთ
დროს უნდა ვიგულისხმოთ, რომ მართლწინააღმდეგობა გამოხატულია თავად უფლების შელახვისა
და ზიანის დადგომის ფაქტით. ასეთ დროს ზიანის ანაზღაურებაზე პასუხისმგებლობის შერაცხვისათვის
პასუხისმგებელი პირის ქმედების შეფასება აუცილებელი არ არის. მაგალითად, სსკ-ის 999-ე და მე-1000
მუხლებში მოცემულია აბსოლუტური უფლებების ჩამონათვალი, რომელთა დარღვევაც თავისთავად
განაპირობებს შედეგად წარმოშობილი ზიანის მართლწინააღმდეგობას. მკითხველს შევახსენებ, რომ
გერმანია ზემოხსენებული მაგალითებიდან ერთადერთია, რომელიც ზიანის მართლწინააღმდეგობას
ცალკე გამოყოფს. შესაბამისად, თუ გერმანულ დოქტრინას დავესესხებით და ქართული დელიქტური
სამართლის მოთხოვნის საფუძვლებს სისტემური და ლოგიკური თვალსაზრისით გავაანალიზებთ,
შეიძლება დავასკვნათ, რომ მართლწინააღმდეგობა უნდა დადგინდეს ალტერნატიულად: ა) ზიანის
მიმყენებლის ქმედების ან ბ) დამდგარი შედეგის შეფასებით75.
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ზემოხსენებულის გათვალისწინებით, ერთმანეთისგან უნდა გავმიჯნოთ ქმედების მართლწინააღმდეგობის
და შედეგის მართლწინააღმდეგობის მოძღვრება76. შედეგის მართლწინააღმდეგობის მოძღვრების
მიხედვით, მართლწინააღმდეგობას განაპირობებს აბსოლუტური უფლების უშუალო დარღვევა77.
როდესაც სახეზეა აბსოლუტური, სუბიექტური უფლების პირდაპირი და უშუალო შელახვა, საფრთხის
შემცველ ქცევასა (ქმედება) და უფლების მართლსაწინააღმდეგო შელახვას (შედეგს) შორის
ურთიერთკავშირი იმდენად მჭიდროა, რომ შედეგის მართლწინააღმდეგობა თავისთავად გულისხმობს
ქმედების მართლწინააღმდეგობასაც78. ხოლო ქმედების მართლწინააღმდეგობის მოძღვრების
მიხედვით, ქმედება მართლსაწინააღმდეგოა, თუ დარღვეულია სოციალ-ადეკვატური ქცევის წესი. სხვა
სიტყვებით, ქმედების მართლწინააღმდეგობას განსაზღვრავს, თუ რამდენად იყო ზიანის მიმყენებელი
ვალდებული, სამოქალაქო ბრუნვის თავისებურებების გათვალისწინებით, თავი შეეკავებინა გარკვეული
მოქმედებისაგან ან განეხორციელებინა გარკვეული ქმედება, რათა თავიდან აეცილებინა დამდგარი
ზიანი.
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სხვისი ინტერესებისადმი ზრუნვის ვალდებულება, როგორც ქცევის ობიექტური სტანდარტი, არსებობს
მხოლოდ იმ ფარგლებში, რაც განპირობებულია დელიქტური სამართლის ფუნქციით. როგორც უკვე
აღინიშნა, დელიქტური სამართლის ამოცანა არც სრული უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა და არც
ანაზღაურების გარანტიების შექმნა79. ამდენად, ეს ვალდებულებაც მხოლოდ იმ მინიმალური სტანდარტის
სახით შეიძლება არსებობდეს, რომელიც აუცილებელია სამოქალაქო ბრუნვის რისკების სათანადო
კონტროლისა და გაუვნებელყოფისთვის.
გულისხმიერების ვალდებულების დარღვევა, თავისი სიტყვასიტყვითი მნიშვნელობის გათვალისწინებით,
ასოცირდება გაუფრთხილებლობის ბრალის სამართლებრივ ინსტიტუტთან. სისხლის სამართალში
გაუფრთხილებლობით დანაშაულად ითვლება ქმედება, რომელიც ჩადენილია თვითიმედოვნებით
ან დაუდევრობით. გაუფრთხილებლობა სახეზეა, როდესაც პირს შეეძლო (ან უნდა შეძლებოდა)
გაეთვალისწინებინა მართლსაწინააღმდეგო ქმედების ჩადენის შესაძლებლობა და დაუდევრობით ვერ
გაითვალისწინა ან თვითიმედოვნებით არ შეიტანა კორექტივი მის ქმედებაში (სისხლის სამართლის
კოდექსის მე-10 მუხლი). აშკარაა მსგავსება სამოქალაქო სამართლის გულისხმიერების ვალდებულებასთან
- სამოქალაქო ბრუნვის მონაწილეს უნდა გაეთვალისწინებინა, რომ მის მოქმედებას ან უმოქმედობას
შეიძლება ზიანის დადგომა მოჰყოლოდა, მაგრამ არ გაითვალისწინა. არსებითი განსხვავება მდგომარეობს
იმაში, რომ სისხლის სამართალში გაუფრთხილებლობით დანაშაულის ჩადენა შეიძლება მხოლოდ
კოდექსით პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევებში. თითოეულ შემთხვევაში გაუფრთხილებლობით
ჩადენილი დანაშაული (ქცევის წესი ან/და დამდგარი მართლსაწინააღმდეგო შედეგი) მეტ-ნაკლები
სიზუსტით არის გაწერილი ნორმის დისპოზიციაში, რაც აადვილებს მართლწინააღმდეგობის დადგენას.
განსხვავებულია მდგომარეობა დელიქტურ სამართალში. გენერალური დელიქტი საუბრობს მხოლოდ
ზიანზე. ანაზღაურებას ექვემდებარება მხოლოდ მართლსაწინააღმდეგო ზიანი, მაგრამ ყველა ზიანი
თავისთავად მართლსაწინააღმდეგო არ არის. ამრიგად, 992-ე მუხლის ობიექტური შემადგენლობის
დადგენის პროცესი ზიანის ფაქტისა და მიზეზობრივი კავშირის კვლევით ვერ შემოიფარგლება. სუბიექტური
ელემენტის - ბრალის შეფასებამდე - პირველ რიგში, უნდა განისაზღვროს სოციალ-ადეკვატური ქცევის
ობიექტური სტანდარტი (სხვისი უფლებებისა და ინტერესებისადმი ზრუნვის სტანდარტი). დადგენილი
სტანდარტიდან გადახვევა არის ობიექტური გარემოება და მართლწინააღმდეგობის დადგენის ელემენტი.
გულისხმიერების სტანდარტის ობიექტური კრიტერიუმებით განსაზღვრა აუცილებელია სამოქალაქო
ბრუნვის მონაწილეებს შორის პასუხისმგებლობის სფეროების სწორი და ადეკვატური განაწილებისათვის.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

სხვისი უფლებებისა და ინტერესებისათვის ზრუნვისა და გულისხმიერების მოვალეობას სამოქალაქო
ბრუნვის მონაწილეს აკისრებს სსკ-ის 316-ე მუხლის მეორე ნაწილი. სამოქალაქო კოდექსში ვხვდებით
გულისხმიერების ვალდებულების კანონისმიერ კონკრეტიზაციას (სსკ-ის 177-ე, 691-ე, მე-1000 მუხლები
და ა.შ.). ცალკეულ შემთხვევაში გულისხმიერების სტანდარტის კონკრეტიზაცია მოცემულია ასევე სხვა
სპეციალურ კანონებში. მაგალითად, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონის
მე-20 მუხლი ადგენს იმ სავალდებულო ქცევის წესებს, რომელიც ევალება საგზაო-სატრანსპორტო
შემთხვევის მონაწილე მძღოლს (საავარიო მაშუქი სიგნალიზაციის ჩართვა, დაზარალებულისათვის
პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა და ა.შ.). კანონით წინასწარ განსაზღვრული
გულისხმიერების სტანდარტის დარღვევა პირდაპირ მიუთითებს მართლწინააღმდეგობაზე და, სხვა
წინაპირობების არსებობის შემთხვევაში, იწვევს დამრღვევის დელიქტურ პასუხისმგებლობას.
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სირთულეს წარმოადგენს გულისხმიერებისა და ზრუნვის სტანდარტის დადგენა ისეთ შემთხვევებში,
როდესაც არ არსებობს კანონით კონკრეტულად გაწერილი სავალდებულო ქცევის წესი. გერმანულ
იურიდიულ ლიტერატურაში80 გამოყოფენ გულისხმიერების სტანდარტის დადგენის შემდეგ კრიტერიუმებს:
ა) საფრთხის შემცველი ობიექტის ან სივრცის კონტროლი (საფრთხის შემცველი შენობა-ნაგებობა,
სატრანსპორტო საშუალება, ქიმიური ლაბორატორია და ა.შ.); ბ) საფრთხის შემცველი პროფესიული
საქმიანობის განხორციელება (ექიმი, მეხანძრე, სამთო-გიდი და ა.შ.); გ) წინმსწრები საფრთხის შემცველი
მოქმედება (ავტოსატრანსპორტო შემთხვევის გამოწვევა, როდესაც ე.წ. სამართლებრივი გარანტი
ხდება შემთხვევის გამომწვევი პირი)81. თითოეული ზემოხსენებული კრიტერიუმის გამოყენება ხდება
სასამართლოს მიერ გულისხმიერების სტანდარტის განსაზღვრის მიზნით, თითოეული კონკრეტული
საქმის გარემოებების გათვალისწინებით. პრინციპი ერთია - რისკი უნდა მართოს იმან, ვინც ყველაზე
ახლოს არის რისკის წარმოშობის წყაროსთან და, შესაბამისად, ყველაზე მეტად შესწევს ამ რისკების
მართვის უნარი.
79

Von Bar/Drobnig, The Interaction of Contract Law and Tort Law and Property Law in Europe, გვ. 26.

80

Larenz/Canaris, Schuldrecht II 2, §76 III; Medicus/Lorenz, Schuldrecht BT, Rn. 1244; Wagner, in MüKo BGB, §823, Rn 232ff.

81

Looschelders, Schuldrecht Besonderer Teil, §57, Rn. 1178-1180.

სავალდებულო ქცევის სტანდარტის განსაზღვრის კუთხით საინტერესოა აგრეთვე დელიქტური სამართლის
ევროპული ჯგუფის (ე.წ. ტილბურგის ჯგუფის) მიერ შემუშავებული დელიქტური სამართლის პრინციპების
4:102(1) მუხლი. მასში მოყვანილი შეფასების კრიტერიუმები სრულიად ამომწურავად ასახავენ იმ
გარემოებებს, რომლებიც გათვალისწინებულ უნდა იქნენ ქცევის სტანდარტის ex post82 განსაზღვრისათვის.
კერძოდ, „ქცევის სავალდებულო სტანდარტი არის გონიერი ადამიანის ქცევა, რომელიც ყოველ
მოცემულ შემთხვევაში დამოკიდებულია: (1) საფრთხეში მყოფი დაცული ინტერესის ღირებულებასა და
სამართლებრივ ბუნებაზე, (2) ქმედების საფრთხის ხარისხზე, (3) ქმედების განმახორციელებელი პირის
უნარებზე, რომელიც მას მოეთხოვება ამგვარი ქმედების განხორციელებისას, (4) ზიანის განჭვრეტადობაზე,
(5) მოვლენასთან დაკავშირებულ მხარეებს შორის არსებული ურთიერთკავშირის, სიახლოვის,
ურთიერთდამოკიდებულების ხარისხზე და (6) პრევენციული ან ალტერნატიული მექანიზმებისა და
მეთოდების არსებობასა და მათთან დაკავშირებულ ხარჯზე. შეიძლება ითქვას, რომ აქ მოყვანილი
კრიტერიუმები, მათი უნივერსალური ხასიათის გათვალისწინებით, გამოხატავენ ევროპული დელიქტური
სამართლის საერთო სულისკვეთებას83. ამავდროულად, ეს კრიტერიუმები არ უნდა იქნეს გაგებული
როგორც პასუხისმგებლობის დადგენის აუცილებელი წინაპირობები. ეს უფრო სავალდებულო ქცევის
სტანდარტის დამდგენი შეფასებითი ელემენტებია, რომლებიც მოსამართლეს კონკრეტულ შემთხვევაში
პასუხისმგებლობის სფეროების ადეკვატურად განსაზღვრაში უნდა დაეხმაროს.
როგორც ზემოთ აღინიშნა, გულისხმიერების სტანდარტი ეფუძნება იმ გონივრულ მოლოდინებს, რაც
(რომლებიც) სამოქალაქო ბრუნვას ან კონკრეტულ დაზარალებულს აქვს მის კონტროლს მიღმა არსებული
რისკების პრევენციის მიმართ. ამ მოლოდინის შესახებ პირდაპირ არის აღნიშნული ევროპული კერძო
სამართლის სამოდელო წესებში. კერძოდ, სამოდელო წესების თანახმად84, ანაზღაურებას ექვემდებარება
ზიანი მაშინ, თუ მისი ანაზღაურება სამართლიანი და მიზანშეწონილია. ხოლო ანაზღაურება სამართლიანად
და მიზანშეწონილად ითვლება, როდესაც დაზარალებულს/მართლწესრიგს ჰქონდა ზიანის პრევენციის
გონივრული მოლოდინი საფრთხის სიმძიმის და მისი რეალიზების ალბათობის გათვალისწინებით.
ამ ეტაპზე ქართულ სასამართლო პრაქტიკასა და ლიტერატურაში გულისხმიერების სტანდარტის
განსაზღვრის კრიტერიუმები არ არის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული. ქართული სასამართლო პრაქტიკისა
და იურიდიული ლიტერატურის შემდგომ განვითარებასთან ერთად უნდა ველოდოთ, რომ მათი მეტნაკლები სიზუსტით განსაზღვრა ქართულ დელიქტურ სამართალშიც მოხდება.

ბრალი

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

ბრალს განსაზღვრავს სუბიექტური ელემენტი. თუმცა მიყენებული ზიანისთვის სამოქალაქო
პასუხისმგებლობის დაკისრებისას ბრალის არსებობა ობიექტური გადმოსახედიდან ფასდება. ამ კუთხით
მნიშვნელოვანია დადგინდეს, თუ რამდენად ეკისრებოდა ზიანის მიმყენებელ პირს დაზარალებულის
უფლებებისა და ინტერესებისადმი გულისხმიერება. ამდენად, უფლების დამრღვევის ბრალი (განზრახვა
ან გაუფრთხილებლობა) უნდა დადგინდეს არა იზოლირებულად, არამედ დარღვეული უფლების დაცვის
ინტერესთან ურთიერთკავშირში.
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არსებობს ბრალის ორი ძირითადი ფორმა: განზრახვა და გაუფრთხილებლობა (სსკ-ის 395-ე მუხლის
პირველი ნაწილი). სამოქალაქო კოდექსი არ შეიცავს განმარტებებს ბრალის ხსენებულ ფორმებზე.
ნორმატიული თვალსაზრისით, განმარტებები მოცემულია სისხლის სამართლის კოდექსში. მიუხედავად
დელიქტური სამართლის აშკარა სიახლოვისა სისხლის სამართალთან, მისი თავისებურებებისა და
სამოქალაქო-სამართლებრივი ბუნების გათვალისწინებით, სისხლის სამართლის კოდექსში მოცემული
განმარტებები გარკვეულ მოდიფიცირებას საჭიროებს. ეს განსაკუთრებით ეხება გაუფრთხილებელი
ბრალის კატეგორიას.
დელიქტური პასუხისმგებლობის განსაზღვრისათვის ბრალის ხარისხს დელიქტურ სამართალში,
ბრალის ფორმას და მის სიმძიმეს არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ანაზღაურებას ექვემდებარება
როგორც პირდაპირი და არაპირდაპირი განზრახვით მიყენებული ზიანი, ასევე უხეში და მსუბუქი
გაუფრთხილებლობით მიყენებული ზიანი. ბრალის ფორმას არც კომპენსაციის ოდენობაზე აქვს
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ლათინურად - შემთხვევის დადგომის შემდეგ (რეტროსპექტულად).

83

Van Dam, European Tort Law, გვ. 234.

84 Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), Book IV, 2:101 (3).

გავლენა85. ბრალის ხარისხმა შეიძლება დატვირთვა შეიძინოს ისეთ შემთხვევებში, როდესაც საქმე ზიანის
არაკეთილსინდისიერი განზრახვით მიყენებას ეხება.
განზრახვად მიიჩნევა მოვალის ნებისმიერი მიზანმიმართული და გაცნობიერებული მართლსაწინააღმ
დეგო ქმედება, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის ვალდებულებასა და სავალდებულო ქცევის წესთან86.
განზრახვა ეფუძნება ორ ძირითად ელემენტს: ინტელექტუალურს და ნებელობითს. ინტელექტუალური
ელემენტი სამართალდარღვევის გაცნობიერებას გულისხმობს87. ანუ, დამრღვევი უნდა აცნობიერებდეს
როგორც საკუთარი მოქმედების ხასიათს, ასევე შედეგის მართლსაწინააღმდეგო ბუნებას88. მეორე
ელემენტი გულისხმობს დამრღვევის სურვილს ამა თუ იმ შედეგის დადგომასთან მიმართებაში.
განზრახვა შეიძლება იყოს პირდაპირი (dolus directus) ან არაპირდაპირი (dolus eventualis). პირდაპირი
განზრახვის შემთხვევაში დამრღვევს გაცნობიერებული ჰქონდა მისი ქმედების მართლსაწინააღმდეგო
ხასიათი, ითვალისწინებდა მართლსაწინააღმდეგო შედეგის დადგომას და სურდა შედეგის
დადგომა (სისხლის სამართლის კოდექსის მე-9 მუხლის მეორე ნაწილი). არაპირდაპირი განზრახვა
სახეზეა, როდესაც დამრღვევს გაცნობიერებული ჰქონდა თავისი ქმედების მართლწინააღმდეგობა,
ითვალისწინებდა მართლსაწინააღმდეგო შედეგის დადგომის შესაძლებლობას და არ სურდა ეს შედეგი,
მაგრამ შეგნებულად უშვებდა ან გულგრილად ეკიდებოდა მის დადგომას (სისხლის სამართლის კოდექსის
მე-9 მუხლის მესამე ნაწილი).

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

ზოგადად, განზარხვა მიმართული უნდა იყოს უფლების ან ინტერესის შელახვისაკენ ან არამართლზომიე
რი ქმედების ჩადენისკენ. დამდგარი ქონებრივი თუ მორალური ზიანი, მატერიალური თვალსაზრისით,
წარმოადგენს უფლების შელახვის/არამართლზომიერი ქმედების შედეგს და არ არის აუცილებელი,
ექცეოდეს ბრალის ფარგლებში. მაგალითად, თუ პირი განზრახ მიაყენებს სხვა პირს სხეულის მძიმე
დაზიანებას (უფლების შელახვა), მკურნალობის ხარჯი უნდა დაექვემდებაროს ანაზღაურებას სსკ-ის 992ე მუხლის მიხედვით, იმის მიუხედავად, ითვალისწინებდა თუ არა უფლების დამრღვევი ამგვარი ზიანის
დადგომას. სხვაგვარად უნდა შეფასდეს ზიანის განზრახ მიყენების შემთხვევები - contra bonos mores. ასეთ
დროს ქმედება და მასთან დაკავშირებული ბრალი მიმართულია ზიანის კონკრეტული სახით დადგომისკენ.
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გაუფრთხილებლად იქცევა ის, ვინც არღვევს სამოქალაქო ბრუნვისათვის დამახასიათებელ
აუცილებელ გულისხმიერებას89. გაუფრთხილებლობა სამოქალაქო სამართალში განისაზღვრება
ობიექტური მასშტაბებით. გაუფრთხილებლობის ობიექტივიზაცია სამოქალაქო ბრუნვის ინტერესებით
არის ნაკარნახევი, რათა აღმოფხვრილ იქნეს გაუფრთხილებლობის ინდივიდუალურად შეფასებით
გამოწვეული ქაოსი90. აღნიშნულის გათვალისწინებით, მძღოლის ბრალეულობა ვერ იქნება
დამოკიდებული მის ინდივიდუალურ უნარებზე, არამედ მას მოეთხოვება იგივე ხარისხის გულისხმიერება,
რაც ყველა სხვა მძღოლს. იგივე შეიძლება ითქვას ექიმების, იურისტების, საწარმოს ხელმძღვანელების
პასუხისმგებლობაზე. ინდივიდუალურ უნარ-ჩვევებს მნიშვნელობა არ აქვს, თითოეული პროფესიის,
სოციალური წრის წარმომადგენელს მოეთხოვება ყურადღების და სხვისი ინტერესებისათვის ზრუნვის ის
ხარისხი, რაც ჩვეულებრივ დამახასიათებელია ამ პროფესიის თუ სოციალური წრის ადამიანებისათვის.
სამოქალაქო კოდექსი ერთმანეთისაგან განასხვავებს უხეშ და მსუბუქ გაუფრთხილებლობას.
განსხვავება მდგომარეობს გულისხმიერების სტანდარტის უგულებელყოფის ხარისხში91. ამ გამიჯვნას
დელიქტურ სამართალში პირდაპირი პრაქტიკული მნიშვნელობა არ აქვს, ვინაიდან ზიანზე დელიქტის
პასუხისმგებლობა არ გამოირიცხება მსუბუქი გაუფრთხილებლობის შემთხვევაშიც. მეორეს მხრივ, მსუბუქი
გაუფრთხილებლობა ნაკლები სიმძიმის მქონე საფრთხეების მიმართ შესაძლოა გამორიცხავდეს ქცევის
სტანდარტის დარღვევას და ამით ქმედების მართლწინააღმდეგობას.
ზემოთ ვრცლად ვისაუბრეთ გულისხმიერების სამართლებრივ ინსტიტუტზე, რომელიც არის მართლ
წინააღმდეგობის ობიექტური შემადგენლობის განმაპირობებელი ელემენტი. გაუფრთხილებლობის
85
ბ.ზოიძე, სკ-ის კომენტარი, წიგნი III, 2001, გვ.383; საქართველოს უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეთა რეგულარული
შეხვედრების შედეგად სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სფეროში შემუშავებული რეკომენდაციები და სამოქალაქო
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ინსტიტუტის საფუძვლად მყოფი ობიექტივირებული გულისხმიერება დაახლოებით იგივეს მოიაზრებს.
სწორედ ეს გახლავთ გერმანული სამართლიდან გადმოტანილი ბრალისა და მართლწინააღმდეგობის
გამიჯვნის პარადოქსი. გერმანული დოქტრინის მიხედვით, გულისხმიერებისა და ზრუნვის სტანდარტი
უფრო მკაცრი საზომებით იზომება, ვიდრე ობიექტური გულისხმიერება, როგორც გაუფრთხილებლობის
ელემენტი92. გულისხმიერებისა და ზრუნვის სტანდარტის ამოცანა არის პასუხისმგებლობის სფეროების
ობიექტური გამიჯვნა. მას სხვაგვარად გარე გულისხმიერება (äußere Sorgfalt, outer care) ეწოდება. თუ
რამდენად შეეძლო (ან უნდა შეძლებოდა) ბრუნვის ჩვეულებრივ მონაწილეს გულისხმიერების სტანდარტის
გაცნობიერება და დაცვა, არის ეგრეთ წოდებული შიდა გულისხმიერების საგანი (innere Sorgfalt, inner care),
რომელიც განსაზღვრავს ზიანის მიმყენებელი პირის ბრალეულობას. გერმანულ დოქტრინაში არსებული
განსხვავების უკეთ აღქმა შესაძლებელია გერმანიის ფედერალური უზენაესი სასამართლოს მიერ
გადაწყვეტილი ერთ-ერთი საქმის მაგალითზე93.
13 წლის ბავშვი აძვრა დეპოში მდებარე სატვირთო ვაგონის თავზე და მიიღო სხეულის მძიმე
დაზიანება ვაგონის თავზე არსებული მაღალი ძაბვის ელექტროსადენთან შეხებისგან. მფლობელს
ვაგონის გარე პერიმეტრზე განთავსებული ჰქონდა გამაფრთხილებელი „ელვის“ ნიშანი.
სასამართლომ დაადგინა, რომ „ელვის“ ნიშნის ვაგონზე განთავსება არ იყო საკმარისი მაღალი
ძაბვის ელექტროსადენიდან გამომდინარე საფრთხის აღსანიშნავად. თუმცა ამავდროულად,
სასამართლომ დაადგინა, რომ მფლობელის ქმედება არ იყო ბრალეული, ვინაიდან მას
შემთხვევის დროს, არსებული კანონმდებლობის და სასამართლო პრაქტიკის გათვალისწინებით,
შეეძლო ევარაუდა, რომ „ელვის“ ნიშნის განთავსება აკმაყოფილებდა გულისხმიერების
დადგენილ სტანდარტს.
წარმოდგენილი მაგალითი ცხადყოფს, თუ რამდენად მოუქნელია გერმანულ სამართალში
გავრცელებული კაზუისტური მეთოდი. დოქტრინისეული ლოგიკის მათემატიკური სიზუსტით შენარჩუნების
მცდელობით, კაზუისტიკა ხელოვნურ ბარიერებს ქმნის და მერე თავადვე ცდილობს, იმავე ლოგიკის
ფარგლებში, აუაროს გვერდი მის მიერვე შექმნილ ხელოვნურ ბარიერს. მიზანშეწონილი არ იქნება
ეს მკაცრი გამიჯვნა პირდაპირ იქნეს გადმოტანილი ქართულ დელიქტურ სამართალში. მიუხედავად
იმისა, რომ ქართული ზოგადი დელიქტის ნორმა, სსკ-ის 992-ე მუხლი - გერმანულის მსგავსად, ბრალსა
და მართლწინააღმდეგობას ცალ-ცალკე ელემენტებად გამოყოფს, უფრო ლოგიკური იქნება, თუ ამ
ელემენტებს, ფრანგული feute-ს მსგავსად, ურთიერთკავშირში განვიხილავთ მაშინ, როდესაც საქმე ქცევის
სტანდარტის გაუფრთხილებლობით დარღვევით მიყენებულ ზიანს ეხება. ზოგ შემთხვევაში ბრალის
სუბიექტური ელემენტი აღმოჩნდება განმსაზღვრელი, ხოლო სხვა შემთხვევებში მართლწინააღმდეგობის
ობიექტური მხარე. მართლწინააღმდეგობა და ბრალი ერთობლიობაში ქმნიან ობიექტური გარემოებების
სამართლებრივი შეფასების მიცემის საშუალებას, რომლის მეშვეობით სასამართლო დაადგენს, თუ
როდის უნდა ჩაითვალოს ზიანი დელიქტურ ზიანად.
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მიზეზობრივი კავშირი

35

ზიანის ანაზღაურების მოვალეობის დაკისრების ერთ-ერთი წინაპირობა არის მიზეზობრივი კავშირი
ზიანის მიმყენებლის მართლსაწინააღმდეგო ქმედებასა და დამდგარ ზიანს შორის94. ამაზე არაპირდაპირ
მიგვითითებს სსკ-ის 992-ე მუხლის დანაწესი. მიზეზობრივი კავშირი უნდა დადგინდეს ეკვივალენტურობის
პრინციპის მიხედვით, რომლის თანახმად, ქმედება უნდა იყოს შედეგის ეკვივალენტური. ამისათვის
გამოიყენება ლათინური ფორმულა condicio sine qua non - რომ არა ეს გარემოება, შედეგი არ დადგებოდა.
შესაბამისად, მიზეზი ზიანის კაუზალურია, თუ მის გარეშე დამდგარი შედეგი არ დადგებოდა. მიზეზობრივი
კავშირის ჯაჭვი შეიძლება ერთ ან რამდენიმე მიზეზს აერთიანებდეს. ამ შემთხვევაში, მიზეზობრივი
კავშირი დგინდება თითოეული მიზეზის ურთიერთკავშირის საფუძველზე. ამდენად, გარემოებათა
ერთობლიობა შედეგის საერთო მიზეზს, ხოლო თითოეული მათგანი - კონკრეტულ მიზეზს წარმოადგენს95.

92

Larenz/Canaris, Schuldrecht II 2, §75 II.

93

BGH, NJW 1995, S. 2631.

94 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს რეკომენდაციები სამოქალაქო სამართლის სასამართლო პრაქტიკის პრობლემატურ
საკითხებზე, 25 ივლისი, 2007, გვ. 79.
95

ბ.ზოიძე, სკ-ის კომენტარი, წიგნი III, 2001, გვ.369.

ეკვივალენტურობის პრინციპი აგრეთვე მოიხსენიება ნატურალური96 ან ფაქტობრივი97კაუზალობის
სახელით. მისი ძირითადი დანიშნულებაა, ყოველგვარი ნორმატიული შეფასების გარეშე, დაადგინოს
მიზეზთა ჯაჭვისა და დამდგარი შედეგის ფაქტობრივი ურთიერთკავშირი. მაშასადამე, ეკვივალენტურობის
პრინციპი მიზეზობრივი კავშირის დადგენის საფუძველი და ზიანის ანაზღაურების მოვალეობის დადგენის
აუცილებელი, მაგრამ, ამავდროულად, არასაკმარისი წინაპირობაა. ეკვივალენტურობის პრინციპის
საფუძველზე მიზეზობრივი კავშირის დადგენისას ყველა მიზეზი, მათი ხარისხის და გამომწვევი
ფაქტორების და სამართლებრივი რელევანტობის მიუხედევად, თაბარი მნიშვნელობისაა. პრაქტიკაში
გვხვდება მთელი რიგი შემთხვევებისა, რომელთა მიმართებაში ბუნებრივ/ფაქტობრივ კაუზალობას
არასათანადო შედეგებამდე მივყავართ, რაც, თავის მხრივ, აუცილებელს ხდის ეკვივალენტურობის
პრინციპის სამართლებრივ კორექციას. განსაკუთრებით პრობლემურია შემთხვევები, როდესაც შედეგი
მოვლენათა აშკარად მოულოდნელი განვითარების შედეგად დგება ან, როდესაც უფლების დამრღვევის
ქმედების გარდა, შედეგის დადგომაში სხვა გარემოებები მონაწილეობს და თავდაპირველ ქმედებასა და
შედეგს შორის მხოლოდ არაპირდაპირი კავშირი არსებობს. ასეთ შემთხვევებში სამართლებრივი სისტემა
ვალდებულია, პასუხისმგებლობის შერაცხვის დამატებითი კრიტერიუმები შეიმუშაოს.
მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის დამატებითი კრიტერიუმები მოცემულია სამოქალაქო კოდექსის
სახელშეკრულებო სამართლის ნაწილში, კერძოდ, სსკ-ის 412-ე მუხლში. სსკ-ის 326-ე მუხლის
დებულებების გათვალისწინებით, ზიანის ანაზღაურების მოვალეობასთან დაკავშირებული წესები
ეხება ნებისმიერ შემთხვევას, სადაც დადგენილია ზიანის ანაზღაურების მოვალეობა98, მათ შორის,
დელიქტურ ვალდებულებებსაც. წესები სახელშეკრულებო ვალდებულების შესახებ გამოიყენება ასევე
სხვა არასახელშეკრულებო ვალდებულებათა მიმართ, თუ ვალდებულების ხასიათიდან სხვა რამ არ
გამომდინარეობს99.
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სსკ-ის 412-ე მუხლის სამართლებრივი კაუზალობის პირველი კრიტერიუმი არის უშუალობა. ამ ნორმის
თანახმად, ზიანი უნდა წარმოადგენდეს ზიანის გამომწვევი ქმედების უშუალო შედეგს. ერთი შეხედვით,
ქმედებასა და ზიანს შორის უშუალო ურთიერთკავშირზე მითითება გამორიცხავს პასუხისმგებლობას
არაპირდაპირი, უფრო ზუსტად, კომპლექსური მიზეზობრივი ჯაჭვის შედეგად წარმოშობილი ზიანისათვის.
მეორე მხრივ, სიტყვა „უშუალო“ უფრო ნორმატიული გაგებით უნდა გავიაზროთ, ვიდრე მისი ვიწრო
სიტყვასიტყვითი მნიშვნელობით. ანუ, სსკ-ის 412-ე მუხლის მიზნებისათვის სიტყვა „უშუალო“ შეფასებითი
კატეგორიაა და არა ფაქტობრივი. ეს კრიტერიუმი მოსამართლეს საშუალებას აძლევს, ცალკეულ
შემთხვევაში სამართლებრივი შეფასება გააკეთოს, არის თუ არა არაპირდაპირი ზიანი კონკრეტული
მოვალის მოქმედების შედეგი და რამდენად შეიძლება მას ამგვარი არაპირდაპირი ზიანის ანაზღაურების
მოვალეობა დაეკისროს. შეფასებისას სასამართლომ უნდა შეამოწმოს დარღვეული ვალდებულების
შინაარსი და დაადგინოს, რამდენად არის დამდგარი ზიანი კონკრეტულ შემთხვევაში დაცული
სამართლებრივი ინტერესის შელახვის შედეგი100. ამდენად, უშუალობის კრიტერიუმი უნდა განიმარტოს
ფართოდ.

36

გარდა უშუალობისა, ზიანი უნდა იყოს მოვალისათვის წინასწარ სავარაუდო. ეს დათქმა ცნობილია
როგორც ზიანის განჭვრეტადობის პრინციპი, რომელიც დამახასიათებელია ანგლო-საქსონური
სამართლისთვის და თავისი არსით ჰგავს გერმანულ ადეკვატური კაუზალობის თეორიას. 412-ე მუხლი
მიუთითებს, რომ ზიანი მოვალისათვის უნდა იყოს სავარაუდო. „მოვალისათვის სავარაუდო“ არ ნიშნავს,
რომ ზიანი უნდა იყოს კონკრეტული მოვალისთვის სავარაუდო. სასამართლო პრაქტიკაში სავარაუდოობა
განისაზღვრება სამოქალაქო ბრუნვის ჩვეულებრივი მონაწილე გონიერი ადამიანის თვალსაზრისით101.
ამავდროულად, გასათვალისწინებელია კონკრეტული პირის სპეციალური ცოდნაც. თუ ზიანის
მიმყენებლის სუბიექტური განჭვრეტადობის უნარი აღემატება ჩვეულებრივი გონიერი ადამიანის
განჭვრეტადობის მასშტაბს, მიზეზობრივი კავშირის არსებობა არ უნდა გამოირიცხოს მხოლოდ ობიექტური
სტანდარტით.

96

Looschelders, Schuldrecht Allgemeiner Teil, §46, Rn 894.

97

Van Dam, European Tort Law, გვ. 310.

98

ვილემსი ჰუუბ, ვალდებულებითი სამართალი, 2006, გვ. 129.

99

საქართველოს უზენაესი სასამართლო, ას-762-818-2011 განჩინება, 4.07.2011.

100

საქართველოს უზენაესი სასამართლო, ას-205-195-2010, განჩინება, 24.05.2010.

101 საქართველოს უზენაესი სასამართლო, ას-857-1483-03, განჩინება, 30.04.2004; საქართველოს უზენაესი სასამართლო, ას-899845-2012, განჩინება, 22.11.2012.

სიტყვა „სავარაუდო“ გულისხმობს, რომ მხოლოდ ზიანის შესაძლებლობის დაშვება მიზეზობრივი
კავშირის დადგენისათვის საკმარისი არ არის. ამ მხრივ სსკ-ის 412-ე მუხლი მკაცრ სტანდარტს აწესებს და
ითხოვს, რომ ზიანის დადგომა მაღალი ალბათობით იყოს განჭვრეტადი, თუმცა კონკრეტული შედეგის
განჭვრეტა აუცილებელი არ არის. საკმარისია, თუ ზიანის ზოგადი ბუნების განჭვრეტაა შესაძლებელი.
მაგალითად, თუ სხეულის დაზიანების შედეგად მკურნალობის ხარჯი დაზარალებულის დიაბეტის გამო
არსებითად აღემატება ჯანმრთელი ადამიანის მკურნალობის ხარჯს, დამრღვევის პასუხისმგებლობა
არ უნდა გამოირიცხოს იმის გამო, რომ დაზარალებულის ჯანმრთელობის მდგომაროების განჭვრეტა
შეუძლებელი იყოს ნებისმიერი გონიერი ადამიანისათვის. ამ მაგალითთან მიმართებაში შესაძლებელია
გერმანული სამართლის ნორმის დაცვის ფუნქციის თეორიის გამოყენება102. ამ შემთხვევაში დაცულ
ინტერესს წარმოადგენს ადამიანის ჯანმრთელობა, რაც აშკარად შეილახა მოვალის ქმედების შედეგად
და მკურნალობის ხარჯის გაწევის საჭიროება განჭვრეტადი იყო ნებისმიერი გონიერი ადამიანისათვის.
ზემოხსენებული მსჯელობის გათვალისწინებით, განჭვრეტის ობიექტი არის ზიანის ზოგადი ბუნება და არა
ზიანის ხარისხი/ფარგლები. ზოგიერთ შემთხვევაში ზიანის ხარისხი შეიძლება იმდენად აღემატებოდეს
გონივრულად მოსალოდნელს, რომ ეს მოვალის პასუხისმგებლობის ფარგლებზეც აისახოს. ასეთი
შემთხვევები კონკრეტული საქმის გარემოებების მიხედვით უნდა გადაწყდეს, იმის გათვალისწინებით,
თუ რა ტიპის ზიანთან გვაქვს საქმე. როდესაც საქმე ეხება ადამიანის ჯანმრთელობას, სიცოცხლეს და
საკუთრების უფლებას (კონსტიტუციური უფლებები), მიზანშეწონილია, მოვალისათვის უფრო მკაცრად
შეფასდეს ზიანის განჭვრეტადობა, ვიდრე წმინდა ეკონომიკური ზიანის შემთხვევებში.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

სსკ-ის 412-ე მუხლი შეიცავს დროით ელემენტსაც - ზიანი უნდა იყოს წინასწარ განჭვრეტადი.
სახელშეკრულებო ურთიერთობაში განმსაზღვრელია ხელშეკრულების დადების მომენტი, ვინაიდან
სწორედ ამ დროს ხდება ვალდებულებითი ურთიერთობის წარმოშობა და გონივრულად სწორედ ამ
დროს უნდა შეფასდეს ხელშეკრულების შეუსრულებლობით გამოწვეული სავარაუდო ზიანი103. რაც
შეეხება დელიქტური ქმედებით გამოწვეულ ზიანს, ვინაიდან ვალდებულებითი ურთიერთობა წარმოიშობა
ზიანის მომტანი ქმედების განხორციელების მომენტში, ლოგიკურად, განჭვრეტაც ამ დროს უნდა მოხდეს.
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102

Palandt/Heinrichs, BGB Komm, Vorbem. § 249, Rn. 62-65.

103

Schwenzer, in Schlechtriem&Schwenzer, Commentary on the CISG, Art. 74, p. 1019.

საერთაშორისო ბიზნესხელშეკრულებების მოლაპარაკება და
შედგენა საერთაშორისო ნასყიდობის
სამართლის მაგალითზე
გიორგი სვანაძე*
წინამდებარე სტატიაში გამოთქმული მოსაზრებები
ეკუთვნის მხოლოდ ავტორს და არ წარმოადგენს
მისი დამსაქმებლის შეხედულებებს

შესავალი

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

მსოფლიოში მიმდინარე საერთაშორისო ეკონომიკური და ბიზნეს-ურთიერთობების სწრაფი და მზარდი
განვითარება თავის გავლენას საქართველოზეც ახდენს. შესაბამისად, ქართულ სამართლებრივ სივრცეში,
სახელდობრ, კერძო სამართლებრივ-ურთიერთობებში სულ უფრო ხშირია ისეთი ტიპის საერთაშორისო
კომერციული თუ ბიზნეს-ხელშეკრულებების დადება, რომელიც მხოლოდ ქართული სამართლის
რეგულირების სფეროს აღარ განეკუთვნება. ქართველ ადვოკატებს, ნოტარიუსებს, კომპანიის იურისტებსა
და ცალკეულ შემთხვევაში მოსამართლეებსაც სულ უფრო და უფრო ხშირად უწევთ ისეთი ტიპის
სახელშეკრულებო-სამართლებრივი გარიგებების, მოლაპარაკებების დადებისა და შესაბამისი დავის
პროცესის თანხლება და წარმართვა, სადაც უცხო ქვეყნის სამართლისა თუ სასამართლოს ფაქტორის
გათვალისწინება არის საჭირო. მსგავსი ტიპის ხელშეკრულებებზე მუშაობისას უპირატესად აუცილებელია
საქართველოს საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ კანონით1 (სკ) ხელმძღვანელობა.
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წინამდებარე სტატია წარმოადგენს ზემოაღნიშნული ბიზნეს და კომერციული ურთიერთობების თანმდევი
სამართლებრივი ასპექტების ქართულ სამართლებრივ კონტექსტში მოკრძალებული მიმოხილვის
მცდელობას.
წინამდებარე სტატიაში განხილულია ზოგადად საერთაშორისო ბიზნეს-ხელშეკრულებებში ხშირად
გამოყენებადი სტანდარტული მუხლები, რომლებიც უმეტეს შემთხვევაში საერთაშორისო ნასყიდობის
ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილსაც წარმოადგენენ.
მიმოხილვის მიზნებისათვის გამოყენებულია ე.წ. შედარებით-სამართლებრივი ანალიზის მეთოდის
კომპონენტები, რათა მსოფლიოში მიმდინარე საერთაშორისო კერძო-სამართლებრივ ურთიერთობებში
დამკვიდრებული მიდგომებისა და ტენდენციების ქართულ სამართალთან შედარების ფონზე მოხდეს
ქართული სამართლებრივი კონტექსტისთვის პრაქტიკული მნიშვნელობისა და საყურადღებო ასპექტების
გამოვლენა და განსჯა-გაანალიზება.

* სამართლის დოქტორი, ბიზნეს-სამართლის ეროვნული ცენტრის აკადემიური თანადირექტორი, კომპანია „Deloitte & Touche„-ის
იურიდიული სამსახურის უფროსი
1 საქართველოს კანონი საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ N1361-IIს, 1998 წლის 29 აპრილი. ძალაშია 1998 წლის 1
ოქტომბრიდან.

სტატიის ბოლოს განხილული არის ჰიპოთეტური შემთხვევა საერთაშორისო სამოქალაქო საპროცესო,
საერთაშორისო კერძო და საერთაშორისო ნასყიდობის სამართლის კონტექსტში. ჰიპოთეტური
შემთხვევის განხილვისას მოყვანილია სამართლებრივი მსჯელობისა და არგუმენტაციის განვითარების
შესაძლო გზები, რომელსაც შეიძლება გაჰყვნენ მხარეები ან/და დავის განმხილველი სასამართლო.
თუმცა აღნიშნული გზები წარმოადგენს ავტორის მოკრძალებულ პოზიციას და განსახილველი შემთხვევის
ცალკეულ გარემოებათა მცირედი, ნიუანსური ცვლილების შემთხვევაშიც კი წინამდებარე სტატიაში
წარმოდგენილი მსჯელობა შეიძლება განიხილებოდეს გარკვეული მოდიფიკაციის საგნად.

A.
I.

საერთაშორისო ბიზნეს-ხელშეკრულებების2 დადება

საერთაშორისო და ადგილობრივი ბიზნეს-ხელშეკრულებები და ძირითადი განსხვავებები

როდესაც, მაგალითად, ქართული კომპანია მომსახურების ხელშეკრულებას დებს მეორე ქართულ
კომპანიასთან (ადგილობრივი ხელშეკრულება), მაშინ ასეთ ხელშეკრულებაზე გამოსაყენებელი
სამართალი, რომლითაც დარეგულირდება მხარეთა ურთიერთობა, იქნება ქართული და დავათა
შემთხვევაშიც საქართველოს სასამართლოებს ექნებათ შესაბამისი განსჯადობა წარმოშობილი დავის
გადასაწყვეტად (თუ მხარეები ადგილობრივ არბიტრაჟზე არ არიან შეთანხმებულნი).

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

თუმცა, როდესაც ხელშეკრულება „საერთაშორისო“ ხასიათის არის, მაშინ ზემოაღნიშნული საკითხები
უფრო კომპლექსური და რთული ხდება3. მაგალითად, თუ ქართული კომპანია აშშ-ში ან გერმანიაში
დაფუძნებულ კომპანიასთან გააფორმებს კერძო-სამართლებრივი ხასიათის ხელშეკრულებას, ასეთ
შემთხვევაში თავს იჩენს რამდენიმე ლოგიკური შეკითხვა. კერძოდ, რომელი ქვეყნის სამართლით უნდა
დარეგულირდეს სახელშეკრულებო ურთიერთობა? ხელშეკრულების მონაწილე მხარეთაგან ერთ-ერთის
ქვეყნის სამართლით? ნეიტრალური ქვეყნის სამართლით? საერთაშორისო ორმხრივი ხელშეკრულებით
თუ მრავალმხრივი კონვენციით? სავაჭრო ჩვეულებებით? ტრანსნაციონალური წესებით ან/და ე.წ. „soft-law“თი, რომლებიც არც ერთი სუვერენული სახელმწიფოს ადგილობრივი სამართლებრივი სისტემის ნაწილს
არ წარმოადგენს? უფრო მეტიც, არსებითი ხასიათის არის ასევე საერთაშორისო სამოქალაქო საპროცესოსამართლებრივი შეკითხვები, რომლებიც დგება, მაგალითად, ზემოაღნიშნულ ხელშეკრულებასთან
დაკავშირებით, დავის წარმოშობის შემთხვევაში. კერძოდ, რომელი ქვეყნის სასამართლოებს აქვთ
საერთაშორისო განსჯადობა/კომპეტენცია? მოსარჩელის თუ მოპასუხის ქვეყნის სასამართლოებს? იქნებ
ნეიტრალური ქვეყნის სასამართლოებს ან საერთოდ საერთაშორისო კომერციულ არბიტრაჟს? რომელი
ქვეყნის სასამართლოებს აქვთ საერთაშორისო პროცესის მიზნებისთვის უზრუნველყოფის ღონისძიებების
გამოყენების უფლება, სად შეიძლება მათი საბოლოო სასამართლო გადაწყვეტილებასთან ერთად ცნობა
და შემდეგ აღსრულება4?
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ეს და კიდევ სხვა შეკითხვები თავის სირთულესა და კომპლექსურ ხასიათს იძენს ე.წ. საზღვრის
გადამკვეთი ტრანზაქციების (“cross-border transactions”) არსებობისას. განსხვავებით კონკრეტული
ქვეყნის ადგილობრივი სამართლებრივი სისტემისა, სადაც ყველა შეკითხვას შიდა სამართლებრივი
რეგულაციებით გაეცემა პასუხი, საერთაშორისო კონტექსტში ერთგვაროვანი და უნიფიცირებული
სამართლებრივი და სასამართლო სისტემის არარსებობის გამო, არც ისე მარტივია სათანადო პასუხების
მოძიება. სწორედ ამ ფაქტორის გამოც, ყოველდღიურად უდიდეს მნიშვნელობას იძენს საერთაშორისო
ბიზნეს-ხელშეკრულებები, როგორც ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის/მეწარმეებისთვის, ასევე მათი
იურისტებისათვის.

II. საერთაშორისო ბიზნეს-ხელშეკრულებების მოლაპარაკება
1.

ფაქტობრივი გარემოებები

ყოველი მეწარმე, რომელიც ე.წ. საერთაშორისო ბიზნეს-ურთიერთობებში არის ჩართული (მაგალითად,
2 წინამდებარე სტატიის მიზნებისათვის სიტყვათა წყობა „საერთაშორისო ბიზნეს-ხელშეკრულებების“ ქვეშ იგულისხმება ის კერძო
სამართლებრივი ხასიათის ხელშეკრულებები (საერთაშორისო კომერციული ხელშეკრულებები), რომლებიც ექცევა საერთაშორისო
კერძო სამართლებრივი რეგულირების სფეროში.
3

Bortolotti, Drafting and Negotiating International Commercial Contracts, 2008, 18.

4 შეად.: Bortolotti, Drafting and Negotiating International Commercial Contracts, 2008, 18; Svanadze, Grundlagen des deutsch-georgischen
Anerkennungsrechts, Eine rechtsvergleichende Analyse, 2014, 1, 4.

უცხო ქვეყნის კომპანიებიდან ყიდულობს გარკვეულ საქონელს ან მომსახურებას საქართველოში
შემდგომი გაყიდვისა თუ გამოყენების მიზნით), შესაბამისი ხელშეკრულების დადებისას ცდილობს,
რომ მისთვის მისაღები სახელშეკრულებო პირობები ასახოს შესაბამის ხელშეკრულებაში. სასურველი
პირობების შინაარსის განმსაზღვრელი ფაქტორები შეიძლება იყოს უშუალოდ კონკრეტული ფაქტობრივი
გარემოებები ან/და სამართლებრივი რეგულაციები.
ფაქტობრივ გარემოებებს შორის შეიძლება იყოს კულტურულ-მენტალური მომენტები, პოლიტიკური
ასპექტები, ვალუტა და სხვა ასპექტები, რაც კონკრეტულ ურთიერთობაზე გარკვეულ გავლენას ახდენს.
2.

სამართლებრივი გარემოებები

სამართლებრივ გარემოებებს შეიძლება მიეკუთვნებოდეს სხვადასხვა ქვეყნის მატერიალური, კოლიზიური
და პროცესუალური სამართლის გამოყენებით დამდგარი განსხვავებული სამართლებრივი შედეგები.
მაგალითად, რომელიმე ქვეყნის მატერიალური სამართლით შეიძლება კონკრეტული ტიპის
ხელშეკრულებაზე ვრცელდებოდეს 2 წლიანი ხანდაზმულების ვადა, მაგრამ მეორე ქვეყნის სამართლით,
აღნიშნული ვადა 3 წელს შეადგენდეს ან შეიძლება ერთი ქვეყნის სამართლით სახელშეკრულებო
პირგასამტეხლოს ნებისმიერი ოდენობის განსაზღვა იყოს შესაძლებელი და განხორციელებადი,
მაგრამ მეორე ქვეყნის სასამართლოს პრაქტიკით შეუსაბამოდ მაღალი პირგასამტეხლო ბათილობის ან
შემცირების საგანი გახდეს.
მხარეთათვის პრაქტიკული მნიშვნელობის მქონე განსხვავებები შეიძლება იყოს პროცესუალურსამართლებრივ ან კოლიზიურ-სამართლებრივ რეგულაციებში. მაგალითად, საპროცესო ხარჯები,
ცნობა-აღსრულებადი გადაწყვეტილებები, ნამდვილი და მბოჭავი ხასიათის გამოსაყენებელი სამართლის
განსაზღვრის წინა პირობები და ა.შ.

3.

მოლაპარაკების პროცესი და სამართლებრივი ფარგლები

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

საერთაშორისო ბიზნეს-ხელშეკრულებების მოლაპარაკებისას საკუთრივ ხელშეკრულების დადებამდე
მოლაპარაკების მხარეთა შორის შეიძლება მოხდეს მრავალი კომერციული მნიშვნელობის მქონე
ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა ან სამომავლოდ დასადები ხელშეკრულების არსებითი პირობების
წინასწარ განსაზღვრა. აღნიშნული და სხვა მსგავსი კატეგორიის საკითხებისთვის სამართლებრივი
მნიშვნელობის მინიჭების მიზნით საერთაშორისო ბიზნეს და სამეწარმეო საქმიანობის პრაქტიკამ
წარმოშვა სხვადასხვა ტიპის სამართლებრივი ინსტრუმენტები, როგორის არის ე.წ. განზრახულობათა
ოქმი („Letter of Intent, LOI“), ურთიერთგაგების/ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი (“Memomandum
of Understanding, MoU”), შეთანხმება კონფიდენციალურობის თაობაზე (“Non-Diclosure Agreement, NDA”)
წინარე ხელშეკრულება, ოფცია, ჩარჩო-შეთანხმება და სხვა ინსტრუმენტები5.
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აღნიშნულ ე.წ. სამართლებრივ ინსტრუმენტთა რეგულირების საგანი და ფუნქცია შეიძლება სხვადასხვა
იყოს, როგორებიც არის6:
• უკვე მიღწეული შეთანხმებების წერილობითი ფორმით განსაზღვრა; ან/და
• მოლაპარაკებათა შემდგომი განვითარების თანმიმდევრობის დადგენა; ან/და
• მოსალაპარაკებელ საკითხთა წრის განსაზღვრა; ან/და
• შესასრულებელ ვალდებულებებზე შეთანხმებისა და შესაბამისი ანაზღაურების დოკუმენტირება;
ან/და
• მოლაპარაკებათა პროცესში გაცვლილი ინფორმაციისათვის კონფიდენციალური სტატუსის
მინიჭება და სხვა.
თუმცა აღნიშნულ ინსტრუმენტთა საერთო მიზანს წინასახელშეკრულებო ურთიერთობისთვის გარკვეული
სამართლებრივი მნიშვნელობის მინიჭება წარმოადგენს. საინტერესო რეგულაციებს სთავაზობს
საერთაშორისო ბიზნეს-ურთიერთობების მოსაწესრიგებლად ე.წ. „რბილი სამართლის“ “soft-law”-ს
ერთ-ერთი სანიმუშო ინსტრუმენტი, როგორიც არის UNIDROIT7-ის საერთაშორისო-კომერციული
5 Bortolotti, Drafting and Negotiating International Commercial Contracts, 2008, 18; დამატებითი წყაროებისთვის იხ.: ზ.ძლიერიშვილი/გ.
ცერცვაძე/ი.რობაქიძე/გ.სვანაძე/ლ.ცერცვაძე/ლ.ჯანაშია, სახელშეკრულებო სამართალი, 2014, 114, 115.
6

ზ.ძლიერიშვილი/გ.ცერცვაძე/ი.რობაქიძე/გ.სვანაძე/ლ.ცერცვაძე/ლ.ჯანაშია, სახელშეკრულებო სამართალი, 2014, 114.

7 იხ. კერძო სამართლის უნიფიკაციის საერთაშორისო ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული საერთაშორისო კომერციული
ხელშეკრულებების „უნიდროას“ პრინციპები 2010: UNIDROIT PRINCIPLES on International Commercial Contracts 2010 published by the
International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) (http://www.unidroit.org/).

ხელშეკრულებების პრინციპები („უნიდროას პრინციპები“).
ასე მაგალითად, საერთაშორისო კომერციული ხელშეკრულებების მოლაპარაკების შესაბამისი
ეტაპებისთვის გარკვეული სამართლებრივი ფარგლების დაწესების მიზნით, საინტერესო მუხლია
„უნიდროას პრინციპების“ მუხლი 2.1.15, რომლის რეგულირების საგანიც არის მოლაპარაკებების
კეთილსინდისიერად წარმართვის პრინციპისათვის მბოჭავი სამართლებრივი ბუნების მინიჭება.
კერძოდ, აღნიშნული მუხლი შემდეგნაირ ფორმულირებას სთავაზობს საერთაშორისო კომერციულ
ხელშეკრულებათა მონაწილე მხარეებს:

„UNIDROIT PRINCIPLES: მუხლი 2.1.158

(მოლაპარაკებები კეთილსინდისიერების პრინციპის დაუცველად)
(1) მხარე უფლებამოსილია, თავისუფლად მიიღოს მოლაპარაკებებში მონაწილეობა და არ არის
პასუხისმგებელი იმ შემთხვევისთვის, თუკი ვერ მოხდება შეთანხმების მიღწევა.
(2) თუმცა მხარე, რომელიც მოლაპარაკების პროცესშია ან მოლაპარაკებებს შეწყვეტს
არაკეთილსინდისიერად, პასუხისმგებელია ზიანისთვის, რომელიც მეორე მხარეს მიადგა.
(3) კერძოდ, არაკეთილსინდისიერად მიიჩნევა,
როდესაც მხარე იწყებს ან აგრძელებს
მოლაპარაკებებს ისეთ დროს, როდესაც არ გააჩნია მეორე მხარესთან შეთანხმების მიღწევის
განზრახვა“.
აღნიშნულ კონტექსტში ასევე საყურადღებო რეგულაცია არის მოცემული „უნიდროას პრინციპების“ მუხლში
2.1.16, რომელიც შემდეგი შინაარსის ფორმულირებით არეგულირებს საერთაშორისო კომერციულ
ხელშეკრულებათა მოლაპარაკების პროცესში გაცვლილი ინფორმაციის კონფიდენციალურობის
საკითხს.

„UNIDROIT PRINCIPLES: მუხლი 2.1.169

(კონფიდენციალურობის დაცვის ვალდებულება)
როდესაც მოლაპარაკებების პერიოდში ერთი მხარე გასცემს კონფიდენციალურ ინფორმაციას, მეორე
მხარე ვალდებულია, არ გაამჟღავნოს ეს ინფორმაცია ან არ გამოიყენოს იგი შეუსაბამოდ საკუთარი
მიზნებისთვის, თავისი პირადი მიზნებისთვის, იმისდა მიუხედავად, შემდგომში ხელშეკრულება დაიდება
თუ არა. მიზანშეწონილობის შემთხვევაში, ზემოაღნიშნული დარღვევისას მეორადი მოთხოვნა შეიძლება
ითვალისწინებდეს კომპენსაციას იმის გათვალისწინებით, თუ რა სარგებელი მიიღო მეორე მხარემ ამ
ინფორმაციის გამჟღავნებით“.
შესაბამისად, აღნიშნული და სხვა წინასწარ განსაზღვრული დებულებების მოდიფიცირებისა და
ინდივიდუალურ სახელშეკრულებო მიზნებზე მორგების გზით გამოყენება სავსებით პრაქტიკული და
საერთაშორისო იურიდიულ პრაქტიკაში აღიარებული ე.წ. „კაუტელარ-იურიდიული“ საქმიანობის
მეთოდია, მათ შორის კომპლექსური საერთაშორისო ბიზნეს-ტრანზაქციების მოლაპარაკება-დადებისას.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

B. სტანდარტული და მოდელური ხელშეკრულებები, მუხლები და მათი
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I.

გამოყენება

პრაქტიკული დანიშნულება

როგორც წესი, საერთაშორისო კომერციული ხელშეკრულებების შედგენისას მხარეები პრაქტიკაში
ხელმძღვანელობენ წინასწარ შედგენილი სტანდარტული ან/და მოდელური ხელშეკრულებებითა თუ
მუხლებით. თუმცა აღნიშნულს ადგილი არა მხოლოდ ისეთ შემთხვევებში აქვს, როდესაც მხარეები
იურისტების გარეშე არიან წარმოდგენილები. თავად იურისტებიც მანამდე უკვე მათ მიერვე შედგენილი
ან ზოგადად ხელმისაწვდომი სტანდარტული ხელშეკრულებებით სარგებლობენ როგორც წესი, რათა

8 სტატიის ავტორის თარგმანი ინგლისურიდან. იხ. ინგლისური ტექსტი:
„ARTICLE 2.1.15 (NEGOTIATIONS IN BAD FAITH)
(1) A party is free to negotiate and is not liable for failure to reach an agreement.
(2) However, a party who negotiates or breaks off negotiations in bad faith is liable for the losses caused to the other party.
(3) It is bad faith, in particular, for a party to enter into or continue negotiations when intending not to reach an agreement with the other party.“
9 სტატიის ავტორის თარგმანი ინგლისურიდან. იხ.ინგლისური ტექსტი:
„ARTICLE 2.1.16 (DUTY OF CONFIDENTIALITY)
Where information is given as confidential by one party in the course of negotiations, the other party is under a duty not to disclose that information
or to use it improperly for its own purposes, whether or not a contract is subsequently concluded. Where appropriate, the remedy for breach of that
duty may include compensation based on the benefit received by the other party.“

კონკრეტული გარიგებისთვის გამოსაყენებელი ხელშეკრულება შეადგინონ10.
მართალია, წინასწარ შედგენილი ხელშეკრულებების ნიმუშების გამოყენება გავრცელებული მეთოდია
ერთი მხრივ, თუმცა, მეორე მხრივ, აღნიშნული მიდგომა საკმაოდ სარისკოა, განსაკუთრებით
მაშინ, როდესაც ნიმუშების გამოყენება ყოველ კონკრეტულ ინდივიდუალურ სახელშეკრულებო
ურთიერთობასთან სათანადო მისადაგება-ადაპტაციის გარეშე ხდება. შესაბამისად, ყოველთვის
მნიშვნელოვანია, რომ იურისტის მიერ მოხდეს წინასწარ შედგენილი ხელშეკრულების ნიმუშის განხილვა,
შესაბამისი ცვლილებების შეტანა და მხარეთა შორის მიღწეულ კონკრეტულ შეთანხმებაზე მორგება11.

II. ხელშეკრულებათა სტრუქტურა და სტანდარტული მუხლები
საერთაშორისო კომერციული ხელშეკრულებების სტრუქტურა ძირითადად ემთხვევა ადგილობრივი,
მხოლოდ შიდანაციონალური სამართლებრივი რეგულირების ქვეშ მოქცეული ხელშეკრულებების
სტრუქტურას12. თუმცა, ამავდროულად, აღსანიშნავია, რომ საერთაშორისო ბიზნეს-ხელშეკრულებების
საერთაშორისო ხასიათი განაპირობებს მისი სტრუქტურის განსხვავებულობასაც, რაც თავის გამოხა
ტულებას სტანდარტული ხასიათის მუხლებში პოულობს, რომლებიც ცალკეული თავისებურებებით
ხასიათდება. ზოგ შემთხვევაში, მსგავსი მუხლების სტანდარტული სათაურიდან (როგორც წესი ინგლისურ
ენაზე) ირკვევა ცალკეული სახელშეკრულებო-სამართლებრივი კონცეფციები და იურიდიული
კონსტრუქციები, რომლებიც შესაბამისი მუხლის შინაარსს განსაზღვრავენ. ხელშეკრულების ასეთ
მუხლთა13 რიცხვს შეიძლება მიეკუთვნოს ხელშეკრულების:
• პრეამბულა (Preamble, Recitals);
• განმარტებები და დეფინიციები (Interpretations and Definitions);
• ხელშეკრულების ენა (Language of the Contract);
• ფორს-მაჟორი (Force-Majeure);
• შესრულების გართულება (Hardship);
• ჯარიმა/პირგასამტეხლო (Penalty/Liquidated Damages);
• ერთიანი ხელშეკრულება ე.წ. „Parol Evidence Rule“-ის (Merger Clause) გათვალისწინება;
• ცალკეულ დებულებათა ნაწილობრივი ბათილობა (Partial Nullity/Severability of provisions/Invalid clauses);
• გამოსაყენებელი სამართალი/მარეგულირებელი კანონმდებლობა (Applicable Law/Governing Law);
• დავის გადაწყვეტა/სასამართლოთა განსჯადობა/საერთაშორისო კომპეტენცია/საარბიტრაჟო
შეთანხმება (Dispute Settlement/Jurisdiction of Courts/Arbitration Clause).

პრეამბულა
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პრეამბულაში მხარეებს შეუძლიათ იმ ფაქტობრივ გარემოებათა ჩამონათვალის გაკეთება, რამაც
განაპირობა ხელშეკრულების დადება, ანუ, რაც გახდა ხელშეკრულების დადების საფუძველი. ამგვარი
ხაზგასმით მხარეებს შეუძლიათ, დასახელებული ფაქტობრივი გარემოებების შეცვლის შემთხვევაში
ხელშეკრულების შეცვლილი გარემოებებისადმი მისადაგების მექანიზმის გამოყენებას დაუკავშირონ
სახელშეკრულებო ურთიერთობის შემდგომი განვითარება.
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თუ მხარეებს სურთ, რომ პრეამბულას მაღალი დონის სამართლებრივი მნიშვნელობა მიენიჭოს, ასევე
მნიშვნელოვანია, მხარეებმა ხელშეკრულებაში პირდაპირ მიუთითონ, რომ პრეამბულა წარმოადგენს
ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და მას, უბრალოდ, ფაქტების კონსტატაციის მნიშვნელობა არ აქვს
და ის, რომ პრეამბულა ხელშეკრულების ჩვეულებრივი პირობების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია.

განმარტებები და დეფინიციები
განმარტებებსა და დეფინიციებს შეიძლება ძალიან დიდი მნიშვნელობა მიენიჭოს ისეთი კომპლექსური
გარიგებებისას, როდესაც ხელშეკრულება მრავალ ტექნიკურ თუ ფინანსურ ტერმინებს შეიცავს, რომელთა
ერთგვაროვანი განმარტება და აღქმა არსებითი ხასიათის არის. შეიძლება მსგავსი მუხლების განსაზღვრა
მნიშვნელოვანი იყოს დიდ პროექტებთან დაკავშირებულ სამშენებლო, საინვესტიციო, პროდუქციის
წილობრივი განაწილებისა თუ სხვა კომპლექსურ ხელშეკრულებათა გაფორმებისას.

10 Jaletzke/Henle, M&A Agreements in Germany, 2011; Patt/Giles, Stockholders‘ Agreements Line by Line, 2011; Wolf, The Law and Practice
of Shareholders’ Agreements in National and International Joint Ventures: Common and Civil Law Uses, With Multiple Clauses and Forms for the
Practitioners, 2014; Model Stock Purchase Agreement with Commentary, Second Edition, 2010 (2 Volumes); Sikora/Mayer, Kautelarjuristische
Klausuren im Zivilrecht, 2008.
11

შეად.: Bortolotti, Drafting and Negotiating International Commercial Contracts, 2008, 18;

12

იხ. ზ.ძლიერიშვილი/გ.ცერცვაძე/ი.რობაქიძე/გ.სვანაძე/ლ.ცერცვაძე/ლ.ჯანაშია, სახელშეკრულებო სამართალი, 2014, 94, 95.

13

შეად.:Bortolotti, Drafting and Negotiating International Commercial Contracts, 2008, 174-190.

ხელშეკრულების ენა
როგორც წესი, საერთაშორისო ხელშეკრულებების უმრავლესობა უპირატესად ინგლისურ ენაზე იდება.
თუმცა არსებობს შემთხვევები, როდესაც ხელშეკრულებები ორენოვანი არის. ასეთ დროს აუცილებელია,
რომ ყოველგვარი ორაზროვნებისა და გაუგებრობის თავიდან არიდების მიზნით, საერთაშორისო
ხელშეკრულებებში მხარეებმა განსაზღვრონ მუხლი, რომლითაც გათვალისწინებულია ხელშეკრულების
სხვადასხვა ენაზე შედგენილ ტექსტებს შორის წინააღმდეგობრიობის, ბუნდოვანებისა თუ განსხვავებების
შემთხვევაში რომელ ენაზე შედგენილ ტექსტს მიენიჭება უპირატესობა.
ხელშეკრულების ბუნდოვანი მუხლების კონტექსტში საყურადღებოა საერთაშორისო კომერციულ
ხელშეკრულებებში ე.წ. „soft-law“-ის მიერ აღიარებული წესი, ე.წ. „Contra proferentem rule“-ის სახელწოდებით
ცნობილი, რომელიც „უნიდროას პრინციპებში“ შემდეგი სახით არის ასახული:

„UNIDROIT PRINCIPLES: მუხლი 4.614

(განმარტება ხელშეკრულების შემდგენის წინააღმდეგ)
თუ ერთი მხარის მიერ განსაზღვრული სახელშეკრულებო პირობები ბუნდოვანია, მაშინ ისინი განიმარტება
მეორე მხარის სასარგებლოდ“.
აღნიშნული დანაწესის უკან მის საფუძვლად მდგომი რაციონალი არის ის, რომ მხარე, რომელიც წერს
ხელშეკრულებას, შესაძლებლობა აქვს, რომ მისი ყველა პირობა გასაგებად და ნათლად ჩამოაყალიბოს.
ხოლო, თუ მხარემ თავად დაწერა ხელშეკრულების ბუნდოვანი მუხლი ან მისი სათანადო მისადაგების
გარეშე სტანდარტული მუხლი გამოიყენა ხელშეკრულების რომელიმე წინასწარ შედგენილი ნიმუშიდან,
მაშინ მუხლის მისთვის საწინააღმდეგოდ ინტერპრეტაციის რისკის მატარებელი თავად ამ მუხლის
შემდგენი მხარე უნდა იყოს15.
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ფორს-მაჟორი
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საერთაშორისო ბიზნეს-ხელშეკრულებათა მიზნებისთვის გამოსაყენებელ მოდელურ მუხლებს ასევე
საერთაშორისო სავაჭრო პალატაც (Internationl Chamber of Commerce (ICC)16) სთავაზობს ხელშეკრულების
მონაწილე მხარეებს. “ICC”-ის ფორს-მაჟორის მოდელური მუხლი ცნობილია „ICC Force Majeure Clause
2003“17-ის სახელწოდებით, რომელზეც ხელშეკრულებაში მითითებაც შეიძლება საკმარისი იყოს, მისი
როგორც ხელშეკრულების ფორს-მაჟორის მუხლად განსაზღვრისთვის. აღნიშნული მოდელური მუხლის
პირველი ნაწილი განსაზღვრავს შესაბამის წინა პირობებს შემდეგი ფორმულირებით18:
1. გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მხარეები ხელშეკრულებით პირდაპირ ან არაპირდაპირ სხვა
რამეზე შეთანხმდებიან, თუ მხარე დაარღვევს ერთ ან მეტ სახელშეკრულებო ვალდებულებას,
მაშინ 4-9 პარაგრაფებით გათვალისწინებული სამართლებრივი შედეგები დადგება [მხარე
გათავისუფლდება ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის გამო პასუხისმგებლობისაგან] იმ შემთხვევაში,
თუ ვალდებულების დამრღვევი მხარე დაამტკიცებს, რომ:
(a) ვალდებულების დარღვევა გამოწვეული იყო მისი კონტროლის მიღმა მყოფი დამაბრკოლებელი
გარემოებებით; და
(b) არ იქნებოდა გონივრული, რომ მას, ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის გაეთვალისწინებინა
აღნიშნული დამაბრკოლებელი გარემოებები ან მათი უარყოფითი შედეგები; და
(c) გონივრულობის ფარგლებში, მისთვის შეუძლებელი იყო თავიდან აერიდებინა ან გადაელახა
აღნიშნული დამაბრკოლებელი გარემოებები.
ამ მუხლის (a), (b) და (c) ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული 3 კუმულატიური წინა პირობის არსებობის

14 სტატიის ავტორის თარგმანი ინგლისურიდან. იხ.ინგლისური ტექსტი:
„ARTICLE 2.1.16 (CONTRA PROFERENTEM RULE)
If contract terms supplied by one party are unclear, an interpretation against that party is preferred.”
15 იხ. საერთაშორისო კომერციული ხელშეკრულებების „უნიდროას“ პრინციპები 2010-ის ოფიციალური განმარტებები: UNIDROIT
PRINCIPLES on International Commercial Contracts 2010 published by the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)
(http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf).
16 International Chamber of Commerce (http://www.iccwbo.org/).
17 იხ. ICC Force Majeure Clause and ICC Hardship Clause – ICC Publication No. 650 (http://store.iccwbo.org/t/ICC%20Force%20Majeure%20
Hardship%20Clause).
18 სტატიის ავტორის თარგმანი ინგლისურიდან. იხ.ინგლისური ტექსტი:
„Unless otherwise agreed in the contract between the parties expressly or impliedly, where a party to a contract fails to performone or more of its
contractual duties, the consequences set out in paragraphs 4 to 9 of this Clause will follow if and to the extent that party proves:
[a] that its failure to perform was caused by an impediment beyond its reasonable control; and
[b] that it could not reasonably have been expected to have takenthe occurrence of the impediment into account at the time of the conclusion of the
contract; and
[c]that it could not reasonably have avoided or overcome the effects of the impediment.“

დამტკიცების შემთხვევაში დგება პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების სამართლებრივი შედეგი.
აღნიშნული მოდელური მუხლი ასევე განსაზღვრავს ფორს-მაჟორული გარემოებების ვრცელ
ჩამონათვალს, რომელთა ხელშეკრულებით წინასწარ გათვალისწინება უდიდესი პრაქტიკული
მნიშვნელობის არის19.

შესრულების გართულება20
ასევე ცნობილია “ICC”-ის მოდელური მუხლი „ICC Hardship Clause 2003“21-ის სახელწოდებით, რომელიც
ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული შეიძლება იქნეს ფორს-მაჟორის მუხლთან ერთად შემდეგი
ფორმულირებით22:
1. ხელშეკრულების ერთი მხარე ვალდებულია, შეასრულოს სახელშეკრულებო ვალდებულება
მაშინაც, თუ ცალკეულმა გარემოებებმა იმაზე მეტად გაართულა მისთვის შესრულება, ვიდრე ეს
გონივრულობის ფარგლების დაცვით, ხელშეკრულების დადების დროს შეიძლება ყოფილიყო
მოსალოდნელი.
2. პირველი პარაგრაფის მიუხედავად, თუ მხარე დაამტკიცებს, რომ:
(a) შესრულების გაგრძელება გახდა შეუსაბამოდ რთული იმ გარემოებების გამო, რომლებიც
ვერ ექცევა მისი გონივრული კონტროლის ფარგლებში და რომელთა გათვალისწინებაც,
ხელშეკრულების დადების მომენტში, მისთვის შეუძლებელი იყო; და, რომ
(b) მას არ შეეძლო აერიდებინა ან გადაელახა აღნიშნული გარემოებები ან მისი შედეგები, მაშინ
მხარეები ვალდებულნი არიან, გონივრულ ვადებში მოილაპარაკონ ალტერნატიული პირობები,
რომლებიც აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებას შესაძლებელს ხდის.

3. თუ მეორე პარაგრაფი გამოიყენება, მაგრამ, თუ ალტერნატიულ პირობებს არ თანხმდება
მეორე მხარე, მაშინ მხარეს, რომელიც ითხოვს ხელშეკრულების ცვლილებას,
უფლებამოსილია გააუქმოს ხელშეკრულება.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

აღნიშნული კონცეფცია არ არის უცნობი ქართული სამართლებრივი სივრცისთვის. კერძოდ, საქართველოს
სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლი (ხელშეკრულების მისადაგება შეცვლილი გარემოებებისადმი)
სწორედ მსგავს შემთხვევას აწესრიგებს23.
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19 იხ. ICC Force Majeure Clause and ICC Hardship Clause – ICC Publication No. 650 (http://store.iccwbo.org/t/ICC%20Force%20Majeure%20
Hardship%20Clause):
In the absence of proof to the contrary and unless otherwise agreed in the contract between the parties expressly or impliedly, a party invoking this
Clause shall be presumed to have established the conditions described in paragraph 1[a] and [b] of this Clause incase of the occurrence of one or
more of the following impediments:
[a] war (whether declared or not), armed conflict or the serious threat of same (including but not limited to hostile attack,blockade, military embargo),
hostilities, invasion, act of aforeign enemy, extensive military mobilisation;
[b] civil war, riot rebellion and revolution, military or usurped power,insurrection, civil commotion or disorder, mob violence, act of civil disobedience;
[c] act of terrorism, sabotage or piracy;
[d] act of authority whether lawful or unlawful, compliance with any law or governmental order, rule, regulation or direction, curfew restriction,
expropriation, compulsory acquisition, seizure of works, requisition, nationalisation;
[e] act of God, plague, epidemic, natural disaster such as but not limited to violent storm, cyclone, typhoon, hurricane, tornado, blizzard, earthquake,
volcanic activity, landslide, tidal wave,tsunami, flood, damage or destruction by lightning, drought;
[f] explosion, fire, destruction of machines, equipment, factories and of any kind of installation, prolonged break-down of transport, telecommunication
or electric current;
[g] general labour disturbance such as but not limited to boycott, strike and lock-out, go-slow, occupation of factories andpremises.
20

იხ. გ.ვაშაკიძე, გართულებულ ვალდებულებათა სისტემა, 2010.

21 იხ. ICC Force Majeure Clause and ICC Hardship Clause – ICC Publication No. 650 (http://store.iccwbo.org/t/ICC%20Force%20Majeure%20
Hardship%20Clause).
22 სტატიის ავტორის თარგმანი ინგლისურიდან. იხ.ინგლისური ტექსტი:
„1. A party to a contract is bound to perform its contractual duties even if events have rendered performance more onerous than could reasonably
have been anticipated at the time of the conclusion of the contract.
2. Notwithstanding paragraph 1 of this Clause, where a party to a contract proves that:
[a] the continued performance of its contractual duties has become excessively onerous due to an event beyond its reasonable control which it could
not reasonably have been expected to have taken into account at the time of the conclusion of the contract; and that
[b] it could not reasonably have avoided or overcome the event or its consequences,the parties are bound, within a reasonable time of the invocation
of this Clause, to negotiate alternative contractual terms which reasonably allow for the consequences of the event.
3. Where paragraph 2 of this Clause applies, but where alternative contractual terms which reasonably allow for the consequences of the event are
not agreed by the other party to the contract as provided in that paragraph, the party invoking this Clause is entitled to termination of the contract.“
23

იხ. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლი (საქართველოს კანონი N786-IIს, 1997 წლის 26 ივნისი):

„1. თუ ის გარემოებები, რომლებიც ხელშეკრულები სდადების საფუძველი გახდა, ხელშეკრულების დადების შემდეგ
აშკარადშეიცვალა და მხარეები არ დადებდნენ ამ ხელშეკრულებას ანდა დებდნენ სხვა შინაარსით, ეს ცვლილებები რომ
გაეთვალისწინებინათ, მაშინ შეიძლება მოთხოვნილ იქნეს ხელშეკრულების მისადაგება შეცვლილი გარემოებებისადმი.
წინააღმდეგ შემთხვევაში, ცალკეულ გარემოებათა გათვალისწინებით, ხელშეკრულების მხარეს არ შეიძლება მოეთხოვოს

ჯარიმა/პირგასამტეხლო
„Penalty“ და “Liquidated Damages“ წარმოადგენს საერთაშორისო კომერციულ ხელშეკრულებებში
გამოყენებად საყურადღებო ტერმინებს, რომელთა ნამდვილობა-ბათილობა დამოკიდებული
არის არა მხოლოდ იმაზე, თუ რომელი ქვეყნის სამართლის ნორმები იქნება გამოყენებული მათი
ინტერპრეტაციისთვის, არამედ იმაზეც, თუ უშუალოდ რომელი ტერმინი იქნება გამოყენებული.
მაგალითად, ხელშეკრულებაში ტერმინი“Penalty”-ს უბრალოდ ხსენებამაც კი შეიძლება ანგლო-ამერიკულ
სამართლებრივ სივრცეში განაპირობოს აღნიშნული მუხლის ბათილად შეფასება-კვალიფიკაცია24.
მაგალითად აშშ-ის ერთგვაროვანი სავაჭრო კოდექსის (UCC) § 2-718-ის თანახმად, პირობა, რომელიც
შეუსაბამოდ/არაგონივრულად მაღალ „liquidated damages“ ადგენს ჩაითვლება ბათილად როგორც
„penalty“25.
უფრო მეტიც, ინგლისის სასამართლოს პრაქტიკით განვითარებული სტანდარტების თანახმად, შემდეგი
წინა პირობების არსებობის შემთხვევაში, შეიძლება პირგასამტეხლო/ჯარიმის მუხლი ჩაითვალოს
ნამდვილად და შესაბამისად განხორციელებადად26:

(a)
(b)
(c)
(d)

წინასწარ დათვლილი სავარაუდო ზიანის შეფასება ხელშეკრულების დადებისას;
ზიანის ყველა სახის გამოთვლებისა თუ განხილვების შესახებ ჩანაწერის შენახვა;
განსაზღვრული თანხის ოდენობის პროპორციულობა მოსალოდნელ ზიანთან
სიტყვა „ჯარიმის/Penalty“-ს გამოყენებისაგან თავის შეკავება.
მაგალითისათვის, ინგლისის სამართლებრივ სივრცეში შეიძლება შემდეგი ფორმულირების მუხლი
ჩაითვალოს ნამდვილად და განხორციელებადად.

„Liquidated Damages27

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

კომპანია Acme აღიარებს, რომ წინამდებარე ხელშეკრულების VII ნაწილის დარღვევიდან წარმოშობილი
ზიანის სავარაუდო ოდენობის განსაზღვრა რთულია ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის და ასევე
რთული იქნება დასამტკიცებლად კომპანია Widgetco-სთვის. მხარეები ადასტურებენ, რომ მათი სურვილია,
რომ Acme-ს მიერ Widgetco-სთვის Liquidated Damage-ით განსაზღვრული თანხის გადახდა წარმოადგენს
კომპენსაციას Acme-ს მიერ ხელშეკრულების VII ნაწილის დარღვევით მიყენებული ზიანისათვის და
რომ მხარეებს არ აქვთ განზრახული, რომ იგი გამოყენებულ იქნეს როგორც სასჯელი ხელშეკრულების
დარღვევისათვის“.
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ზოგადად ლიტერატურაში გამოყოფენ პირგასამტეხლოს როგორც სამართლებრივი მექანიზმის 3
განსხვავებულ ფუნქციას:
(1) თანხის წინასწარ განსაზღვრა და მტკიცების ტვირთის მოხსნა მომავალში დაზარალებული
მხარისთვის, რომელსაც აღარ მოუწევს დამდგარი ზიანის ოდენობის მტკიცება; ან
(2) მეორე მხარის პრევენცია-უზრუნველყოფა ან იძულება, რათა შეასრულოს ვალდებულება და არ
დაჯარიმდეს; ან
(3) პასუხისმგებლობის იმ ფარგლებით შეზღუდვა, რასაც ჯარიმა ითვალისწინებს.
იმის გათვალისწინებით, რომ აღნიშნული საკითხი არ რეგულირდება გაერთიანებული ერების
ორგანიზაციის საქონლის საერთაშორისო ყიდვა-გაყიდვის (ნასყიდობის) 1980 წლის კონვენციით
(შემდგომში „CISG“), ხოლო პირგასამტეხლოს/ჯარიმის მუხლები კი ხშირად გამოყენებადია საერთაშორისო
ნასყიდობის ხელშეკრულებებში, გაეროს ამ სფეროს უნიფიკაციის მცდელობაც ჰქონდა, როდესაც ქმნიდა
კონვენციას სახელწოდებით: „Draft United Nations Convention on Contract Clauses for an Agreed Sum Due upon
შეუცვლელი ხელშეკრულების მკაცრად დაცვა.
2. გარემოებათა შეცვლას უთანაბრდება, როცა წარმოდგენები, რომლებიც ხელშეკრულების საფუძველი გახდა, არასწორი აღმოჩნდა.
3. მხარეები ჯერ უნდა შეეცადონ, რომ ხელშეკრულება მიუსადაგონ შეცვლილ გარემოებებს. თუკი შეუძლებელია ხელშეკრულების
მისადაგება შეცვლილი გარემოებებისადმი, ან მეორე მხარე ამას არ ეთანხმება, მაშინ იმ მხარეს, რომლის ინტერესებიც დაირღვა,
შეუძლია უარი თქვას ხელშეკრულებაზე“.
24 Charles R. Calleros, TOWARDS HARMONIZATION AND CERTAINTY IN CHOICE-OF-LAW RULES FOR INTERNATIONAL CONTRACTS:
SHOULD THE U.S. ADOPT THE EQUIVALENT OF ROME I? in: 28 Wisconsin International Law Journal, Winter 2011, 639-703.
25 იხ.: Charles R. Calleros, TOWARDS HARMONIZATION AND CERTAINTY IN CHOICE-OF-LAW RULES FOR INTERNATIONAL CONTRACTS:
SHOULD THE U.S. ADOPT THE EQUIVALENT OF ROME I? in: 28 Wisconsin International Law Journal, Winter 2011, 659, 661:
„UCC § 2-718. Liquidation or Limitation of Damages; Deposits.
(1) Damages for breach by either party may be liquidated in the agreement, but only at an amount which is reasonable in the light of the anticipated
or actual harm caused by the breach, the difficulties of proof of loss, and the inconvenience or non-feasibility of otherwise obtaining an adequate
remedy. A term fixing unreasonably large liquidated damages is void as a penalty.“
26 Ignacio Marin Garcia, Enforcement of Penalty Clauses in Civil and Common Law: A Puzzle to be Solved by the Contracting Parties, in:
European Journal of Legal Studies, Volume 5, Issue 1, 2012, 98-123.
27

იხ: (http://www.adamsdrafting.com/as-liquidated-damages-and-not-as-a-penalty/).

Failure of Performace (A/38/17, annex II) (A/CN.9/243, annex II)“28.
საყურადღებო ნორმას შეიცავს განსახილველ საკითხთან მიმართებით უნიდროას პრინციპები. კერძოდ,
მისი 7.4.13-ე მუხლი ერთგვარი მცდელობა არის, რათა გაითვალისწინოს როგორც საერთო სამართლის,
ასევე კონტინენტური ევროპის სამართლის სისტემის მიდგომები და ორივე სამართლებრივ სივრცეში
განხორციელებადი გახადოს შეთანხმებული ჯარიმის მუხლი:

„UNIDROIT PRINCIPLES: მუხლი 7.4.1329

(შეუსრულებლობისთვის გადასახდელი შეთანხმებული თანხა)

(1) თუ ხელშეკრულებით განსაზღვრულია კონკრეტული თანხა, რომლის გადახდაც შეუსრულებლობის

შემთხვევაში უნდა მოხდეს დაზარალებულისათვის დამრღვევი მხარის მხრიდან, მაშინ
დაზარალებულ მხარეს უფლება აქვს, მიიღოს აღნიშნული შეთანხმებული თანხა რეალურად
დამდგარი ზიანის მიუხედავად.
(2) ამასთან, მიუხედავად საპირისპიროზე შეთანხმებისა, განსაზღვრული თანხა შეიძლება შემცირდეს
გონივრულ ოდენობამდე, თუ აღნიშნული თანხა ძალიან შეუსაბამოდ მაღალი არის მიყენებულ
ზიანთან და სხვა გარემოებებთან მიმართებით.
ერთიანი ხელშეკრულება
“Merger Clause”30-ისა და „Parol Evidence Rule“31-ის კონცეფციების საფუძველზე, ანგლო-ამერიკული
სამართლებრივი სივრციდან საერთაშორისო კომერციულ ხელშეკრულებებში თავისი ადგილი დაიკავა
ე.წ. “entire agreement clause”-მა. აღნიშნული ტიპის მუხლები მიუთითებენ, რომ შესაბამისი ხელშეკრულება
წარმოადგენს მხარეთა საბოლოო შეთანხმებას, რომელიც მათ ხელშეკრულების შესაბამის დაწერილ
პირობებში ასახეს და რომ მათ შორის (მხარეთა შორის) ხელშეკრულების დადებამდე არსებულ
მოლაპარაკებებს, მიმოწერა-კორესპონდენციას თუ სხვა ქმედებებს, თუნდაც ისინი აშკარად მიმართული
იყოს სახელშეკრულებო ურთიერთობაზე, მაინც არანაირი იურიდიული ძალა აღარ აქვთ და შესაბამისი
ხელშეკრულების მიზნებისთვის საერთოდ არ გამოიყენება, მათ შორის არც მხარეთა ნების განმარტებადადგენისათვის.
შესაბამისად, საყურადღებოა, რომ აღნიშნული კონცეფციის ავტომატური გამოყენების სამართლებრივი
შედეგები მხარეებმა სახელშეკრულებო მოლაპარაკების ეტაპიდანვე კარგად გაითვალისწინონ, რათა
სამომავლოდ თავიდან იქნეს არიდებული ყოველგვარი მოულოდნელობა, რაც კი შეიძლება იყოს
დაკავშირებული წინასახელშეკრულებო ეტაპზე მიღწეული, მაგრამ ხელშეკრულებაში პირდაპირ არ
ასახული შეთანხმებების იურიდიული ძალის თაობაზე.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

ცალკეულ დებულებათა ნაწილობრივი ბათილობა
საერთაშორისო ბიზნეს-ხელშეკრულებებში დამკვიდრებული აღნიშნული სტანდარტული მუხლის
თანახმად, ხელშეკრულების ცალკეული დებულებების ბათილობა არ იწვევს მთლიანი ხელშეკრულების
ბათილობას32.
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აღნიშნული სტანდარტული მუხლის შინაარსიც არ არის უცნობი ქართული სამართლებრივი სივრცისთვის.
კერძოდ, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 62-ე მუხლი სწორედ მსგავსი შინაარსის რეგულაციას
ადგენს და შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ მოცულობითსაც. კერძოდ, საქართველოს სამოქალაქო
კოდექსის 62-ე მუხლის თანახმად:
„გარიგების ნაწილის ბათილობა არ იწვევს მისი სხვა ნაწილების ბათილობას, თუ სავარაუდოა, რომ
გარიგება დაიდებოდა მისი ბათილი ნაწილის გარეშეც“.
28 იხ.: (http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/contract/vol14-p272-273-e.pdf); Komarov, The Limitation on Contract Damages in
Domestic Legal Systems and International Instruments, 245, 262-264 in: Saidov/Cunnington, Contract Damages, Domestic and International
Perspectives, 2008.
29 სტატიის ავტორის თარგმანი ინგლისურიდან; იხ. ინგლისური ტექსტი:
„ARTICLE 7.4.13 (AGREED PAYMENT FOR NON-PERFORMANCE)
(1) Where the contract provides that a party who does not perform is to pay a specified sum to the aggrieved party for such non-performance, the
aggrieved party is entitled to that sum irrespective of its actual harm.
(2) However, notwithstanding any agreement to the contrary the specified sum may be reduced to a reasonable amount where it is grossly excessive
in relation to the harm resulting from the non-performance and to the other circumstances.”
30 შეად.: Lando/Beale, Principles of European Contract Law, 2000, 152; ზ.ძლიერიშვილი/გ.ცერცვაძე/ი.რობაქიძე/გ.სვანაძე/ლ.
ცერცვაძე/ლ.ჯანაშია, სახელშეკრულებო სამართალი, 2014, 110.
31 შეად.: CISG-AC Opinion no 3, Parol Evidence Rule, Plain Meaning Rule, Contractual Merger Clause and the CISG, 23 October 2004.
Rapporteur: Professor Richard Hyland, Rutgers Law School, Camden, NJ, USA; (http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG-AC-op3.html#1);
ზ.ძლიერიშვილი/გ.ცერცვაძე/ი.რობაქიძე/გ.სვანაძე/ლ.ცერცვაძე/ლ.ჯანაშია, სახელშეკრულებო სამართალი, 2014, 110.
32

Bortolotti, Drafting and Negotiating International Commercial Contracts, 2008, 187.

62-ე მუხლის ბოლო ნაწილი „[...] თუ სავარაუდოა, რომ გარიგება დაიდებოდა მისი ბათილი ნაწილის
გარეშეც“, ძალიან დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობის არის. როგორც წესი, იმ შემთხვევაში, თუ მხარეები
ხელშეკრულების კონკრეტულ დებულებებს პირდაპირ არ განსაზღვრავენ, რომ ისინი ხელშეკრულების
არსებით პირობებს წარმოადგენენ, მაშინ მათი რომელიმე ნაწილის ბათილობამ, რომ მთლიანი
ხელშეკრულების ბათილობა შეიძლება გამოიწვიოს, ეს შეიძლება შესაბამის მხარეს უფრო რთულ
პირობებში სამტკიცებელი გაუხდეს. თუმცა, თუ ხელშეკრულებაზე გამოსაყენებელი სამართალი ქართული
სამართალი იქნება, მაშინ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 62-ე მუხლის შესაბამის ზემოაღნიშნულ
ნაწილზე დაყრდნობით, მხარეს მტკიცების ტვირთი ბევრად შეუმსუბუქდება.

გამოსაყენებელი სამართალი/მარეგულირებელი კანონმდებლობა და დავის გადაწყვეტა
იმისათვის, რომ თითოეული ზემოჩამოთვლილი სტანდარტული მუხლის სამართლებრივი შინაარსი
დადგინდეს, საჭიროა გაირკვეს, თუ რომელი ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად უნდა განიმარტოს
ისინი. ხოლო კიდევ უფრო დიდი პრაქტიკული და შინაარსობრივი მნიშვნელობის საკითხია, თუ დავის
გადაწყვეტის რა მექანიზმის გამოყენების საფუძველზე, რომელი ქვეყნის სასამართლოს/მოსამართლის
თუ არბიტრის/არბიტრაჟის მიერ მოხდება აღნიშნული მუხლების განმარტება.
სწორედ ამ საკითხთა დეტალურ განხილვას ეძღვნება წინამდებარე სტატიის მომდევნო თავები.

C.საერთაშორისო

ნასყიდობის ხელშეკრულება საერთაშორისო კერძო და საერთაშორისო
სამოქალაქო საპროცესო სამართლის კონტექსტში

წინამდებარე თავის მიზნებისთვის ქვემოთ მოყვანილ ჰიპოთეტურ შემთხვევაში წარმოშობილი
სამართლებრივი საკითხების განხილვის ფონზე მოხდება საკუთრივ საერთაშორისო ნასყიდობის
სამართლისა და საერთაშორისო კოლიზიური და პროცესუალური სამართლის ცალკეული ასპექტების
განხილვა უპირატესად ქართული სამართლის პერსპექტივიდან.

ჰიპოთეტური შემთხვევა
ინგლისში დაფუძნებული კომპანია (შემდგომში „მყიდველი“) ლონდონში ღვინის მაღაზიათა
საკუთარი ქსელის მეშვეობით ვაჭრობს ღვინოებით. მყიდველს, საფრანგეთისა და გერმანიის გარდა
საქართველოშიც აქვს თავისი ფილიალი, რომლის მეშვეობითაც საქართველოში დაფუძნებულ
კომპანიასთან (შემდგომში„გამყიდველი“) რამდენიმე წელია თანამშრომლობს.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

მყიდველი, როგორც წესი გარკვეული კატეგორიის ღვინოს ყიდის ტრადიციული ქართული
ორნამენტებით გაფორმებული სასაჩუქრე შესაფუთი ყუთებით, რომლებსაც აწვდის გამყიდველი.
მყიდველის მომხმარებლებს არაერთგზის აღუნიშნავთ მყიდველის წარმომადგენლებთან, რომ
ქართული ორნამენტებით გაფორმებული ყუთები ძალიან კარგი მოფიქრება არის ღვინის საჩუქრად
მისართმევად. აღნიშნულის თაობაზე ცნობილი იყო გამყიდველისთვის.
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2005-2012 წლებში მყიდველი მხოლოდ ერთი ხარისხის და ტრადიციული ქართული ორნამენტებით
გაფორმებულ სასაჩუქრე ყუთებს ყიდულობდა გამყიდველისაგან.
2013 წლის დეკემბერში საახალწლო დღესასწაულებთან დაკავშირებით, მყიდველმა გამყიდველს
შეუკვეთა ყუთები შემდეგი პირობებით:

• 10,000 ერთეული ქართული ორნამენტებით გაფორმებული სასაჩუქრე ყუთი;
• ერთეულის ფასი - 4 აშშ დოლარი;
• მიწოდების ვადა - არა უგვიანეს 2013 წლის 1 დეკემბერი.

მიწოდების თარიღად 1 დეკემბერი განისაზღვრა იმ მოტივით, რომ მყიდველს მოესწრო ღვინის
შეფუთვა სასაჩუქრე ყუთებში საახალწლო დღესასწაულთან დაკავშირებული გაყიდვების
დღეებისთვის მზადყოფნის მიზნით.
გამყიდველმა მართალია, 2013 წლის 1 დეკემბერს განახორციელა მიწოდება, თუმცა ისინი არ იყო
ქართული ორნამენტებით გაფორმებული და შეკვეთილი ხარისხის მქონე ყუთები.
ყუთების მიღებისთანავე შემოწმების შემდეგ, 1 დეკემბერსვე მყიდველის წარმომადგენელმა
ელექტრონული ფოსტის საშუალებით შემდეგი შინაარსის წერილი გაუგზავნა გამყიდველს:

„ამ საღამოს მივიღეთ 10,000 ყუთი, თუმცა ყუთებს არ აქვს ორნამენტები და არ არის

შესაბამისი ხარისხის. იმის გათვალისწინებით, რომ სადღესასწაულო დღეები მოდის, ჩვენ
დავკარგავთ უამრავ კლიენტს, თუ შესაბამის სასაჩუქრე ყუთებში არ შევფუთავთ ღვინოს.
გთხოვთ, გამოაგზავნოთ ორნამენტებიანი შეკვეთილი ყუთები რაც შეიძლება მალე, ოღონდ
უზრუნველყოთ, რომ ჩვენ მივიღოთ ახლად გამოგზავნილი ყუთები არა უგვიანეს 2013 წლის 15
დეკემბრისა.“
გამყიდველმა მაინც არ გააგზავნა ახალი ყუთები.
მყიდველს ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ გამოეყენებინა გამოგზავნილი ყუთები ღვინის შესაფუთად,
თუმცა ორნამენტების დასახატად და უკეთესი ხარისხის უზრუნველსაყოფად, მას მოუწევდა 2000
დოლარის სპეციალური მოსახატი საღებავისა და ქაღალდის შეძენა და თანამშრომლებისთვის
2000 დოლარის ოდენობით ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება. ამასთანავე, მას უკვე მიღებული
ჰქონდა 3000 ერთეული შეფუთული ღვინის შეკვეთა მისი მუდმივი კლიენტებისაგან და თუ იგი
სათანადო შეფუთვით ვერ მიაწოდებდა კლიენტებს ღვინოს, მას მოუწევდა ფასის შემცირება, რაც
მისთვის 6000 აშშ დოლარის დანაკლისს გამოიწვევდა.
მხარეებს შორის ნასყიდობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული იყო შემდეგი მუხლები:

მუხლი 10. გამოსაყენებელი სამართალი და დავათა გადაწყვეტა
10.1. წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, მოთხოვნები ხელშეკრულების
ნამდვილობის, შესაბამისი მოთხოვნის ხანდაზმულობის ან/და საკუთრების უფლების
თაობაზე რეგულირდება ინგლისის სამართლით33.
.10.2. წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე ან/და მასთან მიმართებით
წარმოშობილი დავები გადაწყდება ინგლისის სასამართლოს მიერ.
მუხლი 11. ჯარიმა/პირგასამტეხლო
წინამდებარე
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული
საქონლის
მიწოდების
ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში, გამყიდველი ვალდებულია მყიდველს ჯარიმის
სახით გადაუხადოს 45,000 აშშ დოლარი.
მხარეთა შორის წარმოიშვა დავა ქვემოთ მოყვანილი ორი ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელი
საფუძვლით:

პირველი დავა:
მყიდველმა 2013 წლის 20 დეკემბერს სარჩელით მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს და
მოითხოვა:
• ხელშეკრულებიდან გასვლა;
• ზიანის ანაზღაურება;
• ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჯარიმის თანხის მოპასუხისთვის დაკისრება.
ორივე მხარე სასამართლოში წარმოდგენილი იყო ადვოკატების მიერ.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

განსახილველი სამართლებრივი საკითხები
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(1) ექნება თუ არ ასაქართველოს სასამართლოს საერთაშორისო კომპეტენცია/განსჯადობა?
(2) რომელი ქვეყნის სამართლით უნდა გადაწყვიტოს საქართველოს სასამართლომ დავა შესაბამისი
საერთაშორისო კომპეტენციის/განსჯადობის არსებობის შემთხვევაში?
   (3) რა ფარგლებში შეიძლება აღნიშნული მოთხოვნების დაკმაყოფილება შესაბამისი
გამოსაყენებელი სამართლით?

მეორე დავა
მყიდველს, 2009 წელს იგივე პირობებით დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე მიღებული 25,000
აშშ დოლარის ღირებულების ყუთების საფასური არ ჰქონდა გადახდილი, გამყიდველმა სარჩელით
მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს და მყიდველისაგან მოითხოვა გადაუხდელი თანხის
გადახდა.
აღნიშნული სარჩელის წინააღმდეგ კი მყიდველი შევიდა არსებით დავაში, წარადგინა შესაგებელი და
მიუთითა, რომ გამყიდველის მოთხოვნა საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, ხანდაზმულია,
რადგან გასულია ხანდაზმულობის 3 წლიანი ვადა.
33 ქართულ სამართალში ე.წ. „dépeçage“-ეს დასაშვებობის თაობაზე იხ.: Vashakidze, Das Internationale Privatrecht von Georgien, 2014,
174, 175; ა.იოსელიანი, მოქნილი მეთოდის უპირატესობა ხისტ მეთოდთან შედარებით სახელშეკრულებო საკოლიზიო სამართალში,
2010, 40; ი.გაბისონია, საერთაშორისო კერძო სამართალი, 2011, 220.

ორივე მხარე სასამართლოში წარმოდგენილი იყო ადვოკატების მიერ.

განსახილველი სამართლებრივი საკითხები
(1) ექნება თუ არა საქართველოს სასამართლოს საერთაშორისო კომპეტენცია/განსჯადობა?
(2) რომელი ქვეყნის სამართლით უნდა გადაწყვიტოს საქართველოს სასამართლომ დავა შესაბამისი
საერთაშორისო კომპეტენციის/განსჯადობის არსებობის შემთხვევაში ხანდაზმულობის თაობაზე?
(3) ხანდაზმულად შეფასდება თუ არა შესაბამისი სამართლით მოსარჩელის მოთხოვნა?

I. გამოსაყენებელი სამართლისა და დავის გადაწყვეტის მექანიზმის34 განსაზღვრა

გამოსაყენებელი სამართლისა და დავის გადამწყვეტი სასამართლოს სამართლებრივი ასპექტების
ანალიზი მოცემულია წინამდებარე სტატიაში მოყვანილი ჰიპოთეტური შემთხვევის განხილვისას35. ხოლო
ამ ქვეთავში კი აღნიშნული საკითხების თაობაზე ზოგადი სამართლებრივი საფუძვლები არის მოყვანილი.

1. გამოსაყენებელი სამართალი
მხარეთა ნების ავტონომია საერთაშორისო კერძო სამართალშიც მნიშვნელოვან პრაქტიკულ როლს
ასრულებს როგორც კოლიზიურ, ასევე საერთაშორისო სამოქალაქო საპროცესო სამართლებრივ
კონტექსტში36.
აღნიშნულ პრინციპს იზიარებს საქართველოს საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ კანონიც,
კერძოდ, მისი 35-ე მუხლის თანახმად, ხელშეკრულების მონაწილე მხარეებს, მათ შორის საერთაშორისო
ნასყიდობის ხელშეკრულებაშიც, შეუძლიათ აირჩიონ მათთვის სასურველი, ხელშეკრულებაზე
გამოსაყენებელი, მატერიალური სამართალი.37
თავისი სამართლებრივი ბუნებით, ლიტერატურაში გაბატონებული შეხედულების შესაბამისად,
გამოსაყენებელ სამართალზე შეთანხმება წარმოადგენს თვითმყოფად, დამოუკიდებელ ხელშეკრულებას,
რომელიც აღნიშნულ სტატუსს თავისი თვითმყოფადი ფუნქციისა და ბუნების გამო მაშინაც ინარჩუნებს,
როდესაც გამოსაყენებელ სამართალზე შეთანხმება ძირითადი ხელშეკრულების ნაწილს წარმოადგენს
რომელიმე მუხლის სახით38 (როგორც ეს განსახილველ ჰიპოთეტურ შემთხვევაში არის წარმოდგენილი).
აღნიშნული დასკვნის ქართულ სამართალთან მიმართებით გამოყენების საშუალებას იძლევა სკ-ის
35-ე მუხლის მეორე ნაწილიც, რომელიც ე.წ. „dépeçage“-ს პრინციპის ერთგვარ დაშვებად შეიძლება
განიხილებოდეს39. თავად გამოსაყენებელ სამართალზე შეთანხმების, როგორც ხელშეკრულების
ნამდვილობა და ძალაში შესვლა განისაზღვრება იმ ქვეყნის სამართლით, რომელიც უშუალოდ არის
ამავე შეთანხმებით განსაზღვრული (სკ 27-ე მუხლი)40. რაც შეეხება ასეთი შეთანხმების ფორმის თაობაზე
გამოსაყენებელ სამართალს, აღნიშნულთან მიმართებით მოქმედებს ე.წ. „favor validitatis“-ის პრინციპი (სკ
29-ე მუხლი)41.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

საერთაშორისო ნასყიდობის ხელშეკრულებაზე გამოსაყენებელ სამართალთან მიმართებით, როგორც
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34 წინამდებარე სტატიის მიზნებისთვის, დავის განხილვის მექანიზმებთან მიმართებით მსჯელობები უპირატესად ეთმობა
სახელმწიფოს სასამართლოების განსჯადობის საკითხების განხილვას და საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟისა თუ მედიაციის
მნიშვნელოვანი ასპექტები წინამდებარე სტატიის განხილვის ფარგლებს სცდება. დეტალურად ქართულ ენაზე აღნიშნული სფეროს
შესახებ იხ.: გ.ცერცვაძე, საერთაშორისო არბიტრაჟი, 2011; გ.ცერცვაძე, მედიაცია, 2012.
35

იხ. თავი C. III. ჰიპოთეტური შემთხვევის განხილვა.

36 შეად.: Hay/Weintraub/Borchers, Conflict of Laws, 2009, 522; Hay/Weintraub/Borchers, Comparative Conflict of Laws: Conventions, Regulations,
and Codes, 2009, 1, 140; Folsom/Gordon/Spanogle, Principles of International Business Transactions, 2010, 8; DiMatteo, Law of International
Contracting, 2009, 43; Larry/DiMatteo/Dhooge, International Business Law, 2006, 105, 214, 251; Heiss, Party Autonomy,in: Ferrari/Leible, Rome I
Regulation, The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe, 2009, 1-2; Watt, Private International Law in: Smiths, Elgar Encyclopedia of
Comparative Law, 2006, 566, 573; Hill/Chong, International Commercial disputes, Commercial Conflict of Laws in English Courts, 493-652; ქართულ
სამართალში: Vashakidze, Das Internationale Privatrecht von Georgien, 2014, 171; ა.იოსელიანი, მოქნილი მეთოდის უპირატესობა ხისტ
მეთოდთან შედარებით სახელშეკრულებო საკოლიზიო სამართალში, 2010; ი.გაბისონია, საერთაშორისო კერძო სამართალი, 2011;
Svanadze, Grundlagen des deutsch-georgischen Anerkennungsrechts, Eine rechtsvergleichende Analyse, 2014, 84; Svanadze, Rechtsnatur der
internationalen Gerichtsstandsvereinbarung im georgischen Recht: Kann die ausschließliche Gerichtsstandsvereinbarung georgischen Gerichten
als Abwehrmaßnahme gegen forum shopping im Ausland dienen? (Rechtsvergleichende Analyse) in: Beiträge und Informationen zum Recht im
postsowjetischen Raum (www.mpipriv.de/gus), (http://www.mpipriv.de/files/pdf3/2010_12_22_013.pdf).
37

Vashakidze, Das Internationale Privatrecht von Georgien, 2014, 171.

38

დამატებითი ლიტერატურის მითითებით იხ.: Vashakidze, Das Internationale Privatrecht von Georgien, 2014, 173.
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Vashakidze, Das Internationale Privatrecht von Georgien, 2014, 174, 175.
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Vashakidze, Das Internationale Privatrecht von Georgien, 2014, 176.
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Vashakidze, Das Internationale Privatrecht von Georgien, 2014, 176, 177.

მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, საქართველოშიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს CISG, რომელიც
დამოუკიდებელ საქართველოში მოქმედებს 1995 წლის 1 სექტემბრიდან და წარმოადგენს ქართული
სამართლის შემადგენელ და განუყოფელ ნაწილს42.

2. დავის განმხილველი სასამართლო
საპროცესო სამართალში მხარეთა ნების ავტონომიის საუკეთესო გამოვლინებას წარმოადგენს
მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის კანონმდებლობით გათვალისწინებული სასურველი სასამართლოს
საერთაშორისო განსჯადობაზე/საერთაშორისო კომპეტენციაზე შეთანხმების შესაძლებლობა43.
სასამართლოს
საერთაშორისო
განსჯადობაზე/კომპეტენციაზე
შეთანხმების
შესაძლებლობას
საქართველოს საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ კანონის მე-18 მუხლიც იძლევა44.
იურიდიულ ლიტერატურაში დამკვიდრებული პოზიციის თანახმად, შეთანხმება სასამართლოს
(საერთაშორისო) განსჯადობაზე/კომპეტენციაზე წარმოადგენს ძირითადი ხელშეკრულებისაგან
დამოუკიდებელ და თვითმყოფად ხელშეკრულებას, რომლის ნამდვილობა და ძალაში შესვლაც
რეგულირდება მატერიალური სამართლით, ხოლო მისი დასაშვებობა/ფორმა და სამართლებრივი
შედეგები განისაზღვრება შესაბამისი საპროცესო სამართლით45. ქართული სამართლის შემთხვევაში
შეიძლება ითქვას, რომ ფორმის საკითხი გადაწყდება სკ-ის მე-18 მუხლის თანახმად, ხოლო ნამდვილობა
და ძალაში შესვლაზე გამოსაყენებელი სამართალი კი სკ-ის 27-ე მუხლით შეიძლება განისაზღვროს.

II. „Forum Shopping“, საერთაშორისო პროცესი და მისი გავლენა საერთაშორისო ბიზნესხელშეკრულებებზე

ტერმინ “Forum Shopping”46-ის ქვეშ საერთაშორისო სამოქალაქო საპროცესო სამართალში იგულისხმება
მოსარჩელის მიერ სარჩელის აღძვრისას მისთვის სასურველი იმ სასამართლოს არჩევის უფლება,
რომელში დავის განხილვაც მისთვის ყველაზე მეტად ხელსაყრელია შესაბამისი ფაქტობრივი,
საპროცესო, კოლიზიური და მატერიალურ-სამართლებრივი შედეგების გათვალისწინებით47. ეს
მოსარჩელის ლეგიტიმური უფლებაა, რომ სარჩელი იქ შეიტანოს, სადაც მას სურს თავისი საპროცესო
სტრატეგიიდან გამომდინარე (შეად. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მუხლი 20), იმის
გათვალისწინებით, თუ შესაბამისი ქვეყნების საერთაშორისო საპროცესო სამართალი ასეთი არჩევანის
საშუალებას იძლევა.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

„სავსებით ნათელია, რომ მაგალითად საერთაშორისო ბიზნესში/ვაჭრობაში მყიდველი სწორედაც იქ
ყიდულობს, სადაც ყველა გარემოების გათვალისწინებით, მას ყველაზე ხელსაყრელ წინადადებას/
შეთავაზებას სთავაზობენ. ამ მხრივ არც საერთაშორისო საპროცესო-სამართლებრივ ურთიერთობაში არ
არის საქმე სხვაგვარად48." ლორდი დენინგის სიტყვებით:
„No one who comes to these courts [English courts]asking for justice should come in vain. He must, of course, come in
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42 ქართულ სამართალთან დაკავშირებით შეად.: ზ.ძლიერიშვილი, ქონების საკუთრებაში გადაცემის ხელშეკრულებათა
სამართლებრივი ბუნება, 2010, 141-163; დ.კერესელიძე, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენცია საქონლის საერთაშორისო
ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულებათა შესახებ, გამოყენების სფერო და წინა პირობები, ქართული სამართლის მიმოხილვა, 1998,
მე-2 და მე-3 კვარტალი, 97-107; Tvalavadze, Gewährleistung nach deutschem, georgischem und UN-Kaufrecht, 2009, 1, 4; Vashakidze, Das
Internationale Privatrecht von Georgien, 2014, 201;
(http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries-Georgia.html).
43 შეად.: Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 6. Aufl., 2014, Rn. 493-553; Magnus/Mankowski/Magnus, Brussels I Regulation (2nd ed.
2012) art 23; Hay/Weintraub/Borchers, Conflict of Laws, 2009, 170; Hill/Chong, International Commercial disputes, Commercial Conflict of Laws in
English Courts, 216.
44 დამატებით ლიტერატურაზე მითითებით იხ.: Svanadze, Rechtsnatur der internationalen Gerichtsstandsvereinbarung im georgischen
Recht: Kann die ausschließliche Gerichtsstandsvereinbarung georgischen Gerichten als Abwehrmaßnahme gegen forum shopping im Ausland
dienen? (Rechtsvergleichende Analyse) in: Beiträge und Informationen zum Recht im postsowjetischen Raum(www.mpipriv.de/gus), (http://www.
mpipriv.de/files/pdf3/2010_12_22_013.pdf).
45

დამატებით ლიტერატურაზე მითითებით იხ.: Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 6. Aufl., 2014, Rn. 495.

46

Juenger/Samtleben, Der Kampf ums Forum, in RabelsZ 46, (1982), S. 708, 709.

47 დამატებით ლიტერატურაზე მითითებით იხ.: Svanadze, Rechtsnatur der internationalen Gerichtsstandsvereinbarung im georgischen
Recht: Kann die ausschließliche Gerichtsstandsvereinbarung georgischen Gerichten als Abwehrmaßnahme gegen forum shopping im Ausland
dienen? (Rechtsvergleichende Analyse) in: Beiträge und Informationen zum Recht im postsowjetischen Raum(www.mpipriv.de/gus), (http://www.
mpipriv.de/files/pdf3/2010_12_22_013.pdf).
48

Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 6. Aufl., 2014, Rn. 251.

good faith. […] This right to come here is not confined to Englishmen. It extends to any friendly foreigner. He can seek
the aid of our courts if he desires to do so. You may call this ‘forum shopping’ if you please, but if the forum is England,
it is a good place to shop in, both for the quality of the goods and the speed of service“.49”
ზემოთ მოყვანილი ციტატა ქვეყნების საერთაშორისო საპროცესო და საერთაშორისო კერძო
სამართლისადმი დამოკიდებულების ერთგვარ ილუსტრაციას წარმოადგენს. კერძოდ, ყველა ქვეყანა
ცდილობს, რომ მისი იუსტიცია, სასამართლო და საკანონმდებლო სისტემა მსოფლიოში ყველაზე
მიმზიდველი გახადოს ნებისმიერი პოტენციური მხარისთვის საკუთარი დავის წარმართვა-გადაწყვეტის
მიზნებისათვის. აღნიშნულის ნათელი გამოვლინება და დადასტურება არის გერმანიის ფედერაციული
რესპუბლიკის, ინგლისისა და უელსის მიერ მომზადებული ბროშურები, სადაც ახსნილი არის ამ ქვეყნების
სამართლებრივი სისტემები, როგორც ყველაზე ხელსაყრელი, რათა საერთაშორისო ბიზნეს-დავები
გადაწყდეს მათი მოსამართლეების, არბიტრებისა და ადვოკატების თუ სხვა პოზიციის მქონე იურისტების
მონაწილეობით მათსავე სამართლებრივ სივრცეში50.
აღნიშნული მიდგომა სხვა არაფერია, თუ არა სახელმწიფოებს შორის კონკურენციით განპირობებული
სტრატეგიული მოქმედება. აღნიშნული კონკურენციის პირობებში კი სახელმწიფოები მიმართავენ
მარკეტინგულ მეთოდებს, რათა თავისი იუსტიციის მიერ შეთავაზებული „სერვისი“ - სასამართლოს,
არბიტრაჟის თუ სამართლის თაობაზე - შესაბამის მხარეთათვის უფრო ხელსაყრელად და მიმზიდველად
წარმოაჩინონ51.
როგორც ზემოთ აღინიშნა, „Forum Shopping“-ის მოტივები შეიძლება იყოს როგორც საპროცესო,
მატერიალური ან კოლიზიურ-სამართლებრივი განსხვავებები სხვადასხვა ქვეყნის სამართლებრივ
სისტემაში, ასევე საკუთრივ წმინდა ფაქტობრივი გარემოებები52.
„Forum Shopping“-ის შესაძლებლობის არსებობა თუ ერთ მხარეს (მოსარჩელეს) ხელსაყრელ პოზიციაში
აგდებს, აძლევს რა მას საშუალებას, აირჩიოს მისთვის სასურველი სასამართლო, რომელსაც სარჩელით
მიმართავს, მეორე მხრივ, აღნიშნულ მეორე მხარეს (მოპასუხეს) არასახარბიელო სამართლებრივ თუ
ფაქტობრივ პირობებს უქმნის. ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით კი, საჭიროა იმ შესაძლებლობის
გამოყენება, რასაც „Forum Shopping“-ის თავიდან არიდება ჰქვია. კერძოდ, ამ შემთხვევაში ჯერი უკვე
შესაბამის იურისტზეა, რომელმაც ხელშეკრულების წერის მომენტშივე უნდა გაითვალისწინოს და
შესთავაზოს მის მარწმუნებელს, რომ დავათა გადაწყვეტის ისეთ მექანიზმზე შეთანხმდეს მეორე
მხარესთან, რაც მიზანმიმართული იქნება მხოლოდ ერთი ან მხოლოდ კონკრეტულად რამდენიმე
სასამართლოს წინაშე დავის განხილვის შესაძლებლობაზე. „Forum Shopping“-ის თავიდან არიდების ერთერთ შესაძლო საშუალებად მიიჩნევა სასამართლოთა ე.წ. გამომრიცხავ, ექსკლუზიურ განსჯადობაზე/
კომპეტენციაზე შეთანხმება53. საკითხის ამგვარად დაყენება კი იურისტს უწესებს ვალდებულებას, რათა
მიმართოს „Forum Shopping“-ს ან თავი აარიდოს მას. აღნიშნული ვალდებულების იურისტის (ადვოკატის)
მიერ არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში კი შეიძლება, იურისტს (ადვოკატს) ზიანის ანაზღაურების
ვალდებულება დაეკისროს54. ქართულ სამართლებრივ სივრცეში სასამართლოთა გამომრიცხავ/
ექსკლუზიურ საერთაშორისო განსჯადობაზე/კომპეტენციაზე შეთანხმების საკითხის ერთგვარი ანალიზი
ქვემოთ ჰიპოთეტური შემთხვევის განხილვის ნაწილში არის მოყვანილი55.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

მატერიალურ-სამართლებრივი და კოლიზიურ-სამართლებრივი მოტივი:
მხარის მატერიალურ-სამართლებრივი მოტივი, რათა მიმართოს „Forum Shopping“-ს შეიძლება
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49

The Atlantic Star [1972] 3 All ER 705, 709 (C.A.); Siehr ZfRV 1984, 135.

50 შეად.: Kötz, The Jurisdiction of Choice: England and Wales or Germany?' (2010) 18 European Review of Private Law, Issue 6, pp. 1243–
1257; Brochures: ‘Law – Made in Germany’ (http://www.lawmadeingermany.de/Law-Made_in_Germany.pdf); ‘England and Wales: The Jurisdiction
of Choice’ (http://www.lawmadeingermany.de/Law-Made_in_Germany.pdf).
51

Kötz, The Jurisdiction of Choice: England and Wales or Germany?' (2010) 18 European Review of Private Law, Issue 6, pp. 1243–1257.

52

Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 6. Aufl., 2014, Rn. 253.

53 შეად.: ქართულ სამართალში: Svanadze, Rechtsnatur der internationalen Gerichtsstandsvereinbarung im georgischen Recht: Kann
die ausschließliche Gerichtsstandsvereinbarung georgischen Gerichten als Abwehrmaßnahme gegen forum shopping im Ausland dienen?
(Rechtsvergleichende Analyse) in: Beiträge und Informationen zum Recht im postsowjetischen Raum (www.mpipriv.de/gus), (http://www.mpipriv.
de/files/pdf3/2010_12_22_013.pdf); გერმანიის, ევროპის და სხვა ქვეყნების სამართალში დამატებითი ლიტერატურის მითითებით:
Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 6. Aufl., 2014, Rn. 261, 493-553.
54 შეად.: ქართულ სამართალში: Svanadze, Rechtsnatur der internationalen Gerichtsstandsvereinbarung im georgischen Recht: Kann
die ausschließliche Gerichtsstandsvereinbarung georgischen Gerichten als Abwehrmaßnahme gegen forum shopping im Ausland dienen?
(Rechtsvergleichende Analyse) in: Beiträge und Informationen zum Recht im postsowjetischen Raum (www.mpipriv.de/gus), (http://www.mpipriv.
de/files/pdf3/2010_12_22_013.pdf). გერმანიის, ევროპის და სხვა ქვეყნების სამართალში დამატებითი ლიტერატურის მითითებით:
Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 6. Aufl., 2014, Rn. 253.
55

იხ. თავი C. III. ჰიპოთეტური შემთხვევის განხილვა.

გამომდინარეობდეს, მაგალითად, როგორც აღინიშნა, სხვადასხვა ქვეყნის სამართალში განსხვავებული
ხანდაზმულობის ვადების არსებობიდან. ასე მაგალითად, თუ ერთი ქვეყნის სამართლის შესაბამისად,
ხანდაზმულობის ვადა უკვე გასულია, შესაბამისი „Forum“-ის (სასამართლოს) საერთაშორისო კერძო
სამართლის მითითების თანახმად, გამოსაყენებელი მეორე ქვეყნის სამართლით ის ჯერ კიდევ არ
გასულა. შესაბამისად, ერთ-ერთ მხარეს შეიძლება ამ მეორე ქვეყნის სამართლის გამოყენება აწყობდეს,
რათა თავისი მოთხოვნა ჯერ კიდევ განხორციელებადად შეფასდეს56.
„Forum Shopping“-ის მამომიტივირებელი ერთ-ერთი მატერიალურ-სამართლებრივი ფაქტორი შეიძლება
იყოს მოლოდინი ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის ძალიან მაღალი ოდენობის ფულადი კომპენსაციით
დაკმაყოფილებისა57. ასეთ შემთხვევაში აშშ-ის სასამართლოებში აშშ-ის მატერიალური სამართლით
დავის გადაწყვეტა შეიძლება გახდეს მხარისთვის საინტერესო აშშ-ის კანონმდებლობაში არსებული ე.წ.
punitive damages / exemplary damages58 ინსტიტუტის არსებობის გამო.

საპროცესო-სამართლებრივი მოტივი
„Forum Shopping“-ის მოტივაცია შეიძლება მომდინარეობდეს ამა თუ იმ ქვეყნის საპროცესო სამართლით
განსაზღვრული რეგულაციებიდან. მაგალითად, საპროცესო ხარჯების განაწილების ან მტკიცებულებათა
გამოკვლევის წესები59.
ყველაზე დიდი მნიშვნელობის მქონე მოტივად შეიძლება შეფასდეს შესაბამისი სასამართლოს
გადაწყვეტილების იმ ქვეყანაში ცნობის60 საკითხი, სადაც მისი სამართლებრივი შედეგები უნდა
დადგინდეს61.
იმ შემთხვევაში, თუ ზემოთ აღნიშნული ფაქტორების საფუძველზე აშკარად გამოკვეთილი „Forum Shopping“ის მოტივები არ იჩენს თავს, მაშინ მოსარჩელისთვის, რომელსაც სწრაფი და ეკონომიური პროცესის
ინტერესი გააჩნია, შეიძლება ხელსაყრელი იყოს სარჩელის იმ ქვეყნის სასამართლოში აღძვრა, რომლის
მატერიალური სამართალიც იქნება გამოსაყენებელი სამართალი დავის არსებითად გადაწყვეტისას62.
მოსარჩელემ ასევე შეიძლება აირჩიოს მისთვის ნაცნობი და ახლოს მყოფი სასამართლო, თუმცა
ეს შეიძლება მაშინ იყოს გამართლებული, თუ სამართლებრივი შედეგიც პერსპექტიულად და
ხელსაყრელად შეფასებადი იქნება63. წინააღმდეგ შემთხვევაში. კონკრეტული სასამართლოს სისტემაში
გათვითცნობიერებულობა და მხოლოდ ტერიტორიული სიახლოვე არ კმარა სასურველი სამართლებრივი
შედეგის მისაღწევად.

III. ჰიპოთეტური შემთხვევის განხილვა
ამ ქვეთავში მოცემულია ზემოთ მოყვანილი ჰიპოთეტური შემთხვევის სამართლებრივი შეფასებების
შესაძლო მიმართულებები ქართული სამართლის პერსპექტივიდან.
შესაბამის საკითხთა წრის განხილვის რიგითობა ემთხვევა ჰიპოთეტურ შემთხვევაში დასმულ შეკითხვებს.
ორივე დავის საკითხთა განხილვა მოცემულია პარალელურად.

1.

სასამართლოს საერთაშორისო კომპეტენცია/განსჯადობა

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

პირველი დავა

52

(1) ექნება თუ არა საქართველოს სასამართლოს საერთაშორისო კომპეტენცია/განსჯადობა?
დავის საერთაშორისო ხასიათი
56

Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 6. Aufl., 2014, Rn. 254.

57

Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 6. Aufl., 2014, Rn. 254.

58 აღნიშნული ინსტიტუტის ქართულ კონტექსტში განხილვის თაობაზე დამატებით ლიტერატურაზე მითითებით იხ.: Svanadze,
Recognition of USA Money Judgments in Germany as a Model for Recognition of Foreign Judgments in Georgia, 2009, 40-45 (http://www.gbv.de/
dms/buls/631104895.pdf).
59

Schack,Einführung in das US-amerikanische Zivilprozessrecht, 4. Auflage, 2011, Rn. 20.

60 ქართულ სამართლებრივ კონტექსტში უცხო ქვეყნის სასამართლოს გადაწყვეტილების ცნობის თაობაზე დამატებითი
მითითებებით იხ.: Svanadze, Grundlagen des deutsch-georgischen Anerkennungsrechts, Eine rechtsvergleichende Analyse, 2014.
61

Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 6. Aufl., 2014, Rn. 257.

62

შეად.: Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 6. Aufl., 2014, Rn. 257; Siehr ZfRV 1984, 143.

63

Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 6. Aufl., 2014, Rn. 257.

იმის გათვალისწინებით, რომ განსახილველი შემთხვევის ფაქტობრივ გარემოებებს შემხებლობა აქვს
არა მხოლოდ საქართველოსთან, არამედ ინგლისთანაც, შეიძლება მსჯელობა განვითარდეს იმ
მიმართულებით, რომ საქმის ფაქტობრივ გარემოებებს სამართლებრივი მნიშვნელობის64 შემხებლობა/
კავშირი აქვს ინგლისის სამართალთან. შესაბამისად, საქართველოს საერთაშორისო კერძო
სამართლის შესახებ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის თანახმად, შეიძლება ითქვას, რომ
სწორედ ამ კანონით უნდა იხელმძღვანელოს საქართველოს სასამართლომ თავისი საერთაშორისო
კომპეტენციის/განსჯადობის დადგენის თაობაზე, რამდენადაც საქმის ფაქტობრივი გარემოებები ექცევა
ამავე კანონის გამოყენების სფეროში65, თუ სახეზე არ არის რაიმე საერთაშორისო ხელშეკრულება,
რომელიც უპირატესად არის გამოსაყენებელი66. მოცემულ შემთხვევაში შესაბამისი საერთაშორისო
ხელშეკრულების არარსებობის გამო, ქართულმა სასამართლომ lex fori-ს პრინციპზე დაყრდნობით67
უნდა იხელმძღვანელოს საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ საქართველოს კანონით.

სასამართლოს საერთაშორისო კომპეტენცია/განსჯადობა
საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ საქართველოს კანონის II თავში განსაზღვრულია
საქართველოს სასამართლოების საერთაშორისო კომპეტენციის შემთხვევები. შეიძლება ითქვას, რომ
აღნიშნული თავით განსაზღვრული წესები, როგორც საპროცესო სამართლის ნორმები, გამოიყენება
მოსამართლის მიერ საერთაშორისო კერძო ხასიათის საქმის წარმოებისას (იხ. სკი-ს მუხლი 1-ლი) და
არა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით (სსსკ) დადგენილი სასამართლოს განსჯადობის
წესები68 (გარდა სსსკ-ს მე-17 მუხლისა69).
იმის გათვალისწინებით, რომ მხარეებს შორის ხელშეკრულების 10.2 მუხლით განსაზღვრულია დავათა
გადაწყვეტის წესი, საქართველოს შესაბამისმა სასამართლომ, პირველ რიგში, სწორედ აღნიშნული მუხლი
უნდა შეაფასოს. სკ-ის მე-18 (3) მუხლი იძლევა შესაძლებლობას, რომ მხარეები შეთანხმდნენ უცხო ქვეყნის
სასამართლოს საერთაშორისო კომპეტენციაზე იმ შემთხვევაში, თუ ერთ-ერთ მათგანს რეზიდენცია უცხო
ქვეყანაში აქვს. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნული მუხლის წინა პირობები განსახილველ
ჰიპოთეტურ შემთხვევაში შესრულებული არის, რამდენადაც:
(a) მყიდველი ინგლისში დაფუძნებული კომპანია არის (სკ 18 (3));
(b) მხარეთა შორის შეთანხმება ინგლისის სასამართლოს საერთაშორისო კომპეტენციაზე
წერილობით არის დადებული (სკ 18 (1)) და
(c) აღნიშნული შეთანხმება არ ექცევა სკ-ის მე-10-16 მუხლებით გათვალისწინებული საქართველოს
სასამართლოს კომპეტენციაში (სკ 18 (4)).
თუმცა, მიუხედავად ზემოაღნიშნული წინა პირობების არსებობისა, სასამართლოს მსჯელობის საგანი
შეიძლება გახდეს საკითხი იმის თაობაზე, თუ რა სამართლებრივი ბუნება აქვს თავად ხელშეკრულების 10.2
მუხლით განსაზღვრულ შეთანხმებას. კერძოდ, ინგლისურ სასამართლოებზე შეთანხმება წარმოადგენს
(a) გამომრიცხავი ხასიათის, ექსკლუზიურ საერთაშორისო კომპეტენციაზე/განსჯადობაზე შეთანხმებას70
თუ (b) სხვა, არსებულ სასამართლოთა საერთო ან/და განსაკუთრებულ საერთაშორისო კომპეტენციათა/
განსჯადობათა გამორიცხვის გარეშე, უბრალოდ, ინგლისის სასამართლოებზე, როგორც დამატებითი
ხასიათის საერთაშორისო კომპეტენციაზე/განსჯადობაზე შეთანხმებას71.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

სკ განსაზღვრავს, რომ „მხარეებს შეუძლიათ შეთანხმდნენ უცხო ქვეყნის სასამართლოს საერთაშორისო
კომპეტენციაზე [...]“ (სკ მუხლი 18 (3)), თუმცა განსხვავებით ბრიუსელის რეგულაციის 23-ე მუხლის
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Hay/Krätschmar, Internationales Privat- und Zivilverfahrensrecht, 2010, 110.

65

Vashakidze, Das Internationale Privatrecht von Georgien, 2014, 25, 26.

66 შეად: Vashakidze, Das Internationale Privatrecht von Georgien, 2014, 12; Svanadze, Grundlagen des deutsch-georgischen Anerkennungsrechts,
Eine rechtsvergleichende Analyse, 2014, 12 და საქართველოს კონსტიტუციის მუხლი 6, ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს
კანონის მუხლი 7 და საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ საქართველოს კანონის მუხლი 2.
67 შეად.: Vashakidze, Kodifikation des Internationalen Privatrechts in Georgian in: Transformation durch Rezeption?: Möglichkeiten und
Grenzen des Rechtstransfers am Beispiel der Zivilrechtsreformen im Kaukasus und in Zentralasien, Eugenia Kurzynsky-Singer (Hrsg), 2014, 290,
310; Svanadze, Grundlagen des deutsch-georgischen Anerkennungsrechts, Eine rechtsvergleichende Analyse, 2014, 29.
68

Svanadze, Grundlagen des deutsch-georgischen Anerkennungsrechts, Eine rechtsvergleichende Analyse, 2014, 81.

69

Svanadze, Grundlagen des deutsch-georgischen Anerkennungsrechts, Eine rechtsvergleichende Analyse, 2014, 82, 83.

70 Svanadze, Rechtsnatur der internationalen Gerichtsstandsvereinbarung im georgischen Recht: Kann die ausschließliche
Gerichtsstandsvereinbarung georgischen Gerichten als Abwehrmaßnahme gegen forum shopping im Ausland dienen? (Rechtsvergleichende
Analyse) in: Beiträge und Informationen zum Recht im postsowjetischen Raum (www.mpipriv.de/gus), (http://www.mpipriv.de/files/
pdf3/2010_12_22_013.pdf).
71

Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 6. Aufl., 2014, Rn. 518-524.

პირველი ნაწილისაგან72 (დღეის მდგომარეობით მოქმედი რეგულაციის 25-ე მუხლის პირველი ნაწილი73),
ქართული კანონი მითითებას არ შეიცავს იმის თაობაზე, თუ რა სახის საერთაშორისო კომპეტენცია
იგულისხმება მხარეთა შორის მიღწეულ ასეთ შეთანხმებაში. შესაბამისად, აღნიშნული საკითხი შეიძლება
იქცეს განმარტების საგნად. ბრიუსელის რეგულაციის 23-ე მუხლის (კომპეტენციის პროროგაცია) პირველი
ნაწილის თანახმად74:

„1. თუ მხარეები, რომელთაგან ერთს ან მეტს ჩვეულებრივი ადგილსამყოფელი აქვს წევრ სახელმწიფოში,
შეთანხმდებიან, რომ წევრი სახელმწიფოს სასამართლოს ან სასამართლოებს გააჩნიათ კომპეტენცია იმ
დავის განსახილველად, რომელიც წარმოიშვა ან შეიძლება წარმოიშვას კონკრეტულ სამართლებრივ
ურთიერთობასთან მიმართებით, აღნიშნულ სასამართლოს ან სასამართლოებს უნდა მიენიჭოთ
კომპეტენცია. მსგავსი ფორმით განსაზღვრული კომპეტენცია უნდა ჩაითვალოს როგორც გამომრიცხავი
ხასიათის (ექსკლუზიური) კომპეტენცია, თუ საწინააღმდეგო არ არის შეთანხმებული“.
გამოდის, რომ ბრიუსელის რეგულაციის თანახმად, მხარეთა მიერ შეთანხმებით განსაზღვრული ქვეყნების
სასამართლო(ებ)ს ენიჭებათ გამომრიცხავი (ექსკლუზიური) კომპეტენცია, თუ საპირისპიროზე მხარეები
პირდაპირ არ შეთანხმდებიან75. ქართული სამართლის შემთხვევაში კი საკითხი შეიძლება პირიქით
განიმარტოს ან ბრიუსელის რეგულაციის მსგავსადაც კი.

საბოლოო შეფასების ნაცვლად
შესაბამისმა სასამართლომ მხარეთა მიერ წარმოდგენილი პოზიციისა და საქართველოს
კანონმდებლობის განმარტების გზით შეიძლება შემდეგი სახის არგუმენტაციაზე დაყრდნობით
მიიღოს გადაწყევტილება. კერძოდ, სკ-ის მე-18 მუხლის მე-3 ნაწილის ორი ძირითადი მიმართულებით
განმარტებაზე შეიძლება მსჯელობის განვითარება:
(a) ერთ მიმართულებას შეიძლება წარმოადგენდეს არგუმენტაცია იმის თაობაზე, რომ თუ
ხელშეკრულებაში მხარეებმა პირდაპირი მითითებით დაასახელეს კონკრეტული ქვეყნ(ებ)ის
სასამართლო(ები), მაშინ ეს სხვა არაფერია, თუ არა მხარეთა მიერ მხოლოდ შეთანხმებულ
სასამართლო(ებ)ში დავების ექსკლუზიურად/გამომრიცხავად გადაწყვეტის სურვილის გამოხატულე
ბა. აღნიშნული მიდგომა ახლოს იქნებოდა ზემოთ მოყვანილ ბრიუსელის რეგულიაციის დანაწესთან76.

(b) თუმცა მეორე მიმართულებას შეიძლება წარმოადგენდეს პირველი მიმართულების საწინააღმდეგო
მსჯელობა იმის თაობაზე, რომ, თუ მხარეებს სურთ მხოლოდ ერთი ან რამდენიმე კონკრეტული
ქვეყნის სასამართლო(ებ)ზე, როგორც ექსკლუზიური/გამომრიცხავი საერთაშორისო კომპეტენციის
მქონე სასამართლოებზე შეთანხმება, მაშინ აღნიშნულის შესახებ პირდაპირ, მკაფიოდ და გარკვევით
უნდა მიუთითონ ხელშეკრულებაში, მით უმეტეს, რომ მათ ამის შესაძლებლობა თავიდანვე აქვთ77.
აღნიშნული ორი მიმართულების ფონზე ჰიპოთეტური შემთხვევის ხელშეკრულების 10.2 მუხლის
განმარტებისას შეიძლება შემდეგი სახის პოზიციების ჩამოყალიბება:

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

„მუხლი 10. გამოსაყენებელი სამართალი დადავათა გადაწყვეტა
10.2. წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე ან/და მასთან მიმართებით წარმოშობილი
დავები გადაწყდება ინგლისის სასამართლოს მიერ“.
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72 Council Regulation (EC) no 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and
commercial matters.
73 საყურადღებოა, რომ 10. 1. 2015 წლიდან ბრიუსელის რეგულაცია გაუქმებულად ითვლება და აღნიშნული დროიდან მოქმედებს
ე.წ. Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and
enforcement of judgments in civil and commercial matters.
74 ავტორის თარგმანი ინგლისურიდან. იხ. ინგლისური ტექსტი: “Prorogation of jurisdiction Article 23
1. If the parties, one or more of whom is domiciled in a Member State, have agreed that a court or the courts of a Member State are to have jurisdiction
to settle any disputes which have arisen or which may arise in connection with a particular legal relationship, that court or those courts shall have
jurisdiction. Such jurisdiction shall be exclusive unless the parties have agreed otherwise. Such an agreement conferring jurisdiction shall be either:”
75 Magnus/Mankowski/Magnus, Brussels I Regulation (2nd ed. 2012) art 23; Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 6. Aufl., 2014, Rn. 525540.
76 Svanadze, Rechtsnatur der internationalen Gerichtsstandsvereinbarung im georgischen Recht: Kann die ausschließliche
Gerichtsstandsvereinbarung georgischen Gerichten als Abwehrmaßnahme gegen forum shopping im Ausland dienen? (Rechtsvergleichende
Analyse) in: Beiträge und Informationen zum Recht im postsowjetischen Raum (www.mpipriv.de/gus), (http://www.mpipriv.de/files/
pdf3/2010_12_22_013.pdf).
77 Svanadze, Rechtsnatur der internationalen Gerichtsstandsvereinbarung im georgischen Recht: Kann die ausschließliche
Gerichtsstandsvereinbarung georgischen Gerichten als Abwehrmaßnahme gegen forum shopping im Ausland dienen? (Rechtsvergleichende
Analyse) in: Beiträge und Informationen zum Recht im postsowjetischen Raum (www.mpipriv.de/gus), (http://www.mpipriv.de/files/
pdf3/2010_12_22_013.pdf).

განსახილველ 10.2 მუხლში საკმაოდ ზოგადი ხასიათის დანაწესი არის. განსაკუთრებული აქცენტები არ
არის გაკეთებული არც იმაზე, რომ:

(1) ნებისმიერი და/ან ყველა დავა ინგლისის სასამართლოების მიერ უნდა გადაწყდეს; ან/და
(2) მითითება არც იმაზე არის, რომ შესაბამისი დავები მხოლოდ ინგლისის სასამართლოების მიერ
უნდა გადაწყდეს; ან/და

(3) არც საკუთრივ ინგლისის სასამართლოთა საერთაშორისო კომპეტენციის ხასიათზე არ არის
მითითება გაკეთებული, უნდა იყოს ეს ექსკლუზიური/გამომრიცხავი, თუ უბრალოდ დამატებითი
და
(4) თავად მე-10 მუხლის დასახელებაშიც უბრალოდ „დავათა გადაწყვეტა“ არის მითითებული
და არა, მაგალითად, „დავათა [ექსკლუზიურად/გამომრიცხავად] გადაწყვეტა“ ან უბრალოდ
„სასამართლოთა ექსკლუზიური განსჯადობა“.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ, თუ მხარეები იყენებენ შეთანხმების უფლებას,
მაშინ აღნიშნული შეთანხმების მოქმედების სამართლებრივი ფარგლები და შედეგები მათსავე ხელშია
და, თუ ისინი ზედმიწევნით ვერ ან არ განსაზღვრავენ სასამართლოთა საერთაშორისო კომპეტენციის
სამართლებრივ ბუნებას, მაშინ უბრალოდ შესაბამისი ქვეყნ(ებ)ის ხსენება შეიძლება ვერ აღმოჩნდეს
საკმარისი იმისათვის, რომ აღნიშნული ქვეყნის სასამართლოების საერთაშორისო განსჯადობას/
კომპეტენციას მიენიჭოს ექსკლუზიური/გამომრიცხავი ხასიათი.
საკითხის გადაჭრის მექანიზმები მხარეთა იურისტების ხელშია, რომლებსაც შეეძლოთ, მაგალითად,
უფრო მკაფიოდ განესაზღვრათ შესაბამისი მუხლი და ჩამოეყალიბებინათ შემდეგი ფორმულირებით, თუ
შესაბამისი მხარის სურვილი იყო, რომ ინგლისის სასამართლოს მინიჭებოდა გამომრიცხავი/ექსკლუზიური
ხასიათის საერთაშორისო კომპეტენცია, ასე მაგალითად:

„10.2. წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით და მის საფუძველზე წარმოშობილ
ყველა და ნებისმიერი სახის დავათა გადაწყვეტა უნდა მოხდეს მხოლოდ ინგლისის
სასამართლოების მიერ, როგორც ექსკლუზიური/გამომრიცხავი საერთაშორისო
კომპეტენციის/განსჯადობის მქონე სასამართლოს მიერ, სხვა დანარჩენინებისმიერი ქვეყნის
სასამართლოების გამორიცხვით“.
აღნიშნული სახის ფორმულირების არსებობის პირობებში მხარეთა ნების განმარტების უკეთესი
შესაძლებლობა მიეცემა დაინტერესებულ მხარეს.

მეორე დავა
(1) ექნება თუ არა საქართველოს სასამართლოს საერთაშორისო კომპეტენცია/განსჯადობა?
დავის საერთაშორისო ხასიათი
აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მსჯელობა მოყვანილია პირველი დავის განხილვისას78.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

სასამართლოს საერთაშორისო კომპეტენცია/განსჯადობა

55

პირველ დავასთან დაკავშირებით მოყვანილი არგუმენტაცია სკ-ის მე-18 მუხლის განმარტებასთან
მიმართებით ამ შემთხვევაშიც გასათვალისწინებელია79. გარდა ამისა, აღსანიშნავია კიდევ ერთი ნიუანსი,
რომელსაც შეიძლება განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მსჯელობისას მიექცეს ყურადღება.
კერძოდ, სკ-ის მე-18 მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად:

„საქართველოს სასამართლოებს აქვთ საერთაშორისო კომპეტენცია, თუ მოპასუხე სასამართლოს
კომპეტენტურობა ზეპროტესტის გარეშე თანხმდება პროცესში მონაწილეობაზე, მიუხედავად იმისა, რომ:
(ა) მოპასუხე წარმოდგენილია ადვოკატის მიერ; (ბ) მოსამართლემ შეატყობინა მოპასუხეს პროტესტის
განცხადების შესაძლებლობაზე და ეს შეტყობინება დაფიქსირებულია საქმისწარმოების ოქმში“.
ამ დებულების კონტექსტში უნდა შეფასდეს საკითხი იმის თაობაზე, თუ რა სამართლებრივი შედეგი უნდა
მოჰყვეს მოპასუხის ქმედებას, როდესაც იგი თავისი შესაგებლით არსებით დავაში შევიდა მოსარჩელესთან
და არაფერი არ უხსენებია ან/და მიუთითებია სასამართლოს საერთაშორისო განსჯადობა/კომპეტენციაზე.
საყურადღებოა, რომ დასახელებული მუხლის მსგავს დებულებას იცნობს საქართველოს სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსიც. კერძოდ, სსსკ-ის 21-ე მუხლის თანახმად:

78

იხ. ამ სტატიის ნაწილი C, II

79

იხ. ამ სტატიის ნაწილი C, II

„არაგანსჯადი სასამართლო შეიძლება განსჯადი გახდეს იმ შემთხვევაშიც, თუ მოპასუხე წინააღმდეგი
არ არის, რომ საქმე განიხილოს არაგანსჯადმა სასამართლომ და თანახმაა მონაწილეობა მიიღოს
საქმის განხილვაში, ამასთან, თუ მოპასუხე წარმოდგენილი იქნება ადვოკატით ან მიეცემა განმარტება
სასამართლოს არაგანსჯადობისა და მისი შედეგების, აგრეთვე იმის შესახებ, რომ მას უფლება აქვს,
წამოაყენოს შესაგებელი არაგანსჯადობის წინააღმდეგ. სასამართლოს მიერ მოპასუხისათვის ასეთი
განმარტების მიცემის შესახებ უნდა აღინიშნოს სასამართლო ოქმში“.
სკ-სა (მე-18 მუხლის მე-2 ნაწილი) და სსსკ-ის (21-ე მუხლი) შესაბამისი დებულებების შედარებისას ერთი
საინტერესო ნიუანსი იქცევს ყურადღებას. კერძოდ, მაშინ, როდესაც სკ შესაბამისი წინა პირობების
ჩამონათვალს აკეთებს (ა) და (ბ) ქვეპუნქტებში, აღნიშნული წინა პირობების თაობაზე სსსკ მხოლოდ
ალტერნატიულ, „ან“ კავშირს შეიცავს. შესაბამისად, სსსკ-ის 21-ე მუხლიდან გამომდინარე, შეიძლება
ითქვას, რომ, თუ მხარე ადვოკატით იქნება წარმოდგენილი, მაშინ მოსამართლეს მხარისთვის შესაბამისი
განმარტების მიცემის ვალდებულება განსჯადობის შესახებ პროტესტის გამოთქმის თაობაზე აღარ
აკისრია. საფიქრალია, რომ მეწარმე სუბიექტებს შორის დავისას სკ-ის მე-18 მუხლიც სსსკ-ის 21-ე მუხლის
შინაარსით უნდა განიმარტოს რათა მხარეთა საპროცესო შეჯიბრებითობა80 სათანადო დონეზე იქნეს
უზრუნველყოფილი.
იმის გათვალისწინებით, რომ:
(1) განსახილველ შემთხვევაში ორივე მხარე მეწარმე სუბიექტი არის; და
(2) ორივენი ადვოკატების მიერ არიან წარმოდგენილნი; და
(3) მოსარჩელემ სარჩელი ინგლისის ნაცვლად საქართველოს სასამართლოში შეიტანა; ხოლო
(4) მოპასუხემ კი საქართველოს სასამართლოს განსჯადობაზე პროტესტი არ განაცხადა; და
(5) მოპასუხე დავის არსებით განხილვაში შევიდა, რამეთუ შესაგებელი წარადგინა სასამართლოში
იმის თაობაზე, რომ საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, მოსარჩელის თანხმობა
ხანდაზმულია, მაშინ:
შეიძლება მსჯელობის იმ კუთხით განვითარება, რომ, მიუხედავად მხარეთა მხრიდან შესაბამისი
ხელშეკრულებით ინგლისის სასამართლოს განსჯადობაზე შეთანხმებისა, მხარეებმა თავიანთი
მოქმედებით (შეიძლება ითქვას, „კონკლუდენტური მოქმედებით“) ინგლისის სასამართლოს
განსჯადობის შეთანხმების მოდიფიცირება მოახდინეს და საქართველოს სასამართლოს განსჯადობა,
პროტესტის გარეშე, საქართველოს სასამართლოს წინაშე დავაში ჩართვის გზით, დაადგინეს.
მსგავს რეგულირებას გერმანიის სამოქალაქო საპროცესო კოდექსიც იცნობს, რომლის განსჯადობის
წესებსაც ორმაგი ფუნქცია81 აქვთ და ისინი როგორც ნაციონალურ, ასევე ინტერნაციონალურ
დონეზე გამოიყენებიან. გერმანული სამართლის შესაბამისადაც, მოსამართლემ უნდა შეატყობინოს
მოპასუხეს, რომ მას საერთაშორისო განსჯადობა არ გააჩნია და თუ რა სამართლებრივი შედეგები
დადგება, თუ სასამართლოს საერთაშორისო განსჯადობის საკითხს არ გააპროტესტებს82.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

კიდევ უფრო მკაცრია აღნიშნული საკითხის მოწესრიგებაში ბრიუსელის რეგულაცია და მისი
შემცვლელი რეგულაციაც, რომლის თანახმადაც, მოპასუხისთვის განსჯადობის თაობაზე პროტესტის
განცხადების წარდგენის თაობაზე შეტყობინების ვალდებულება სასამართლოს საერთოდ არ აქვს
და, თუ მხარე ჩაერთვება დავის არსებით განხილვაში, მაშინ შესაბამისი სასამართლო დაიდგენს
საერთაშორისო განსჯადობას83.
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საბოლოო შეფასების ნაცვლად
განსახილველი შემთხვევის თაობაზე საბოლოო შედეგის განსაზღვრა დამოკიდებულია იმაზე, თუ
მოსამართლე ზემოთ მოყვანილი მსჯელობიდან რომელ მიდგომას გამოიყენებს.
თუ მოსამართლე სიტყვასიტყვითი განმარტების მეთოდით იხელმძღვანელებს სკ-ის მე-18 მუხლის
80 იხ. სსსკ-ის „მუხლი 4. შეჯიბრებითობის პრინციპი:
1. სამართალწარმოება მიმდინარეობს შეჯიბრებითობის საფუძველზე. მხარეები სარგებლობენ თანაბარი უფლებებითა და
შესაძლებლობებით, დაასაბუთონ თავიანთი მოთხოვნები, უარყონ ან გააქარწყლონ მეორე მხარის მიერ წამოყენებული მოთხოვნები,
მოსაზრებები თუ მტკიცებულებები. მხარეები თვითონვე განსაზღვრავენ, თუ რომელი ფაქტები უნდა დაედოს საფუძვლად მათ
მოთხოვნებს ან რომელი მტკიცებულებებით უნდა იქნეს დადასტურებული ეს ფაქტები.
2. საქმის გარემოებათა გასარკვევად სასამართლოს შეუძლია თავისი ინიციატივით მიმართოს ამ კოდექსში გათვალისწინებულ
ღონისძიებებს“.
81

Svanadze, Grundlagen des deutsch-georgischen Anerkennungsrechts, Eine rechtsvergleichende Analyse, 2014, 79.

82

იხ. ZPO §§ 39, 504; Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 6. Aufl., 2014, Rn. 549.

83 Art. 24 of Council Regulation (EC) no 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and
commercial matters; Art. 26 of Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and
the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters; Magnus/Mankowski/Caravaca/Gonzalez, Brussels I Regulation (2nd ed.
2012) art 24; Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 6. Aufl., 2014, Rn. 550; Rauscher, Internationales Privatrecht, 3. A. Rn. 1831-1844.

მე-2 ნაწილის გამოყენებისას და თუ შესაბამისი მხარეც ვერ დაარწმუნებს მოსამართლეს სათანადო
არგუმენტაციით საპირისპიროში, მაშინ მოსამართლე ჯერ შეატყობინებს პროტესტის გაცხადების უფლების
შესახებ მოპასუხეს და შემდეგ უკვე მოპასუხის არჩევანის შესაბამისად იმოქმედებს იმის გათვალისწინებით,
რომ მოპასუხე ამავდროულად ადვოკატის მიერ იქნება წარმოდგენილი.
უფრო მკაცრი მიდგომის გამოყენების შემთხვევაში შეიძლება ფიქრი იმაზე, რომ, თუ მოპასუხე ადვოკატის
მიერ არის წარმოდგენილი, მაშინ უკვე ადვოკატმა უნდა მოახდინოს შესაბამისი საპროცესო უფლებებით
სარგებლობა და პროტესტი უნდა განაცხადოს სასამართლოს საერთაშორისო განსჯადობის თაობაზე.
შესაბამისად, ასეთ შემთხვევაში, მას სასამართლოსაგან ამის თაობაზე შეტყობინების მიღების მოლოდინი
არ უნდა ჰქონდეს და თუ იგი არ ასარგებლებს თავის მარწმუნებელ მოპასუხეს აღნიშნული საპროცესო
უფლებით, მაშინ სასამართლომ უნდა დაიდგინოს თავისი საერთაშორისო კომპეტენცია/განსჯადობა
მხარეთა „კონკლუდეტური მოქმედების“ საფუძველზე84.
ამავდროულად, ორივე ზემოაღნიშნული მიდგომის გამოყენებისას გასათვალისწინებელი იქნება სსსკ-ის
23-ე (3), 186-ე (1, „ე“), 187-ე (1), 377-ე (5) და 404-ე (3) მუხლების ურთიერთმიმართება სკ-ის მე-18 მუხლის
მე-2 ნაწილთან.

2.

გამოსაყენებელი სამართალი - ხელშეკრულებიდან გასვლა, ზიანი, ჯარიმა/პირგასამტეხლო,
ხანდაზმულობა

პირველი დავა
(2) რომელი ქვეყნის სამართლით უნდა გადაწყვიტოს საქართველოს სასამართლომ დავა?
დასმული შეკითხვის განხილვისას ქვემოთ მოყვანილი მსჯელობა შემოთავაზებულია საქართველოს
სასამართლოში დავის განხილვის პერსპექტივიდან იმ პრეზუმფციით,
როგორ შეიძლებოდა
არგუმენტაციის განვითარება, თუ დავუშვებდით, რომ საქართველოს შესაბამისმა სასამართლომ
დაიდგინა საერთაშორისო განსჯადობა/კომპეტენცია.

სამართლის არჩევა
იმის გათვალისწინებით, რომ მხარეებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების 10.1 მუხლით მხარეებმა
აირჩიეს გამოსაყენებელი სამართალი, საქართველოს შესაბამისმა სასამართლომ lex fori-ს პრინციპზე
დაყრდნობით უნდა შეაფასოს ქვემოთ მოყვანილი მუხლის სამართლებრივი შედეგები:

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

„მუხლი 10. გამოსაყენებელი სამართალი და დავათა გადაწყვეტა
10.1. წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნები ხელშეკრულების
ნამდვილობის, შესაბამისი მოთხოვნის ხანდაზმულობის ან/და საკუთრების უფლების
თაობაზე რეგულირდება ინგლისის სამართლით“.
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როგორც შესაბამისი შეთანხმებიდან ირკვევა, მხარეებმა მიმართეს ე.წ. „dépeçage“-ს პრინციპს და ინგლისის
სამართალზე შეთანხმდნენ, როგორც ხელშეკრულების (1) ნამდვილობის, (2) მოთხოვნის ხანდაზმულობის
და (3) საკუთრების უფლების თაობაზე გამოსაყენებელ სამართალზე. ეს დაყოფა, როგორც უკვე ზემოთ
აღინიშნა, სკ-ის 35-ე მუხლის განმარტებიდან დასაშვებად შეიძლება იქნეს მიჩნეული. თუმცა დავის საგანს
არც ერთი ზემოთ აღნიშნული საკითხი არ წარმოადგენს, რამდენადაც დავა ეხება ხელშეკრულებით
ნაკისრი ჯეროვანი შესრულების ვალდებულების შეუსრულებლობას და შესაბამისი ზიანის ანაზღაურებასა
და სხვა მეორად მოთხოვნებს. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ სადავო საკითხზე მხარეებს
გამოსაყენებელ სამართალზე შეთანხმებისთვის არ მიუღწევიათ (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც
საქმის ფაქტობრივი გარემოებები აშკარად იძლევა იმის საშუალებას, რომ დასკვნა გაკეთდეს მხარეთა
მიერ კონკლუდენტური მოქმედებით85 ან დავის წარმოშობის შემდეგ (სკ-ის 35-ე მუხლის მეორე ნაწილი)
სამართლის არჩევის თაობაზე).
ასეთი დასკვნის შემთხვევაში საქართველოს სასამართლომ, როგორც წესი, თუ რაიმე საერთაშორისო
საჯარო ხელშეკრულება არ არის სახეზე (სკ-ის მე-2 მუხლი), უნდა იხელმძღვანელოს სკ-ის 36-ე მუხლით,
რათა დაადგინოს დავის საგანზე გამოსაყენებელი სამართალი.

84

Svanadze, Grundlagen des deutsch-georgischen Anerkennungsrechts, Eine rechtsvergleichende Analyse, 2014, 84.

85

Vashakidze, Das Internationale Privatrecht von Georgien, 2014, 178.

თუმცა ნიშანდობლივია, რომ განსახილველი ხელშეკრულება წარმოადგენს საერთაშორისო ნასყიდობის
ხელშეკრულებას თავისი სამართლებრივი ბუნებით. საქართველო კი, როგორც აღინიშნა CISG-ს
ხელშემკვრელი სახელმწიფოა, რის გამოც, საქართველოს შესაბამის სასამართლოს, უპირველეს
ყოვლისა, მოუწევს თავად CISG-ის გამოყენების სფეროს შემოწმება86 მისივე ავტონომიური კოლიზიური
ნორმების ჩათვლით87.

საბოლოო შეფასების ნაცვლად
CISG-ის მოქმედების წინა პირობები
CISG გამოიყენება საქონლის ნასყიდობის ხელშეკრულებების მიმართ მაშინ, როდესაც88:
(a) ხელშეკრულება დადებულია მხარეებს შორის, რომელთა საქმიანობის ადგილიც სხვადასხვა
სახელმწიფოში იმყოფება და აღნიშნულ სახელმწიფოთაგან ორივე CISG-ის ხელშემკვრელი
სახელმწიფოები არიან (CISG-ის მუხლი 1 (1) (ა)); ან
(b) როდესაც საერთაშორისო კერძო სამართლის ნორმები მითითებას აკეთებენ ხელშემკვრელი
სახელმწიფოს სამართლის გამოყენებაზე (CISG-ის მუხლი 1 (1) (ბ));
(c) ხელშეკრულება ეხება განსხეულებულ, მოძრავ ნივთს/საქონელს (CISG-ის მუხლი 2);
(d) ხელშეკრულება წარმოადგენს ნასყიდობის ხელშეკრულებას;
(e) ხელშეკრულებას საერთაშორისო ხასიათი აქვს;
(f) პირადი მოხმარების მიზნით არ ხდება ნასყიდობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
საქონლის შეძენა (CISG-ის მუხლი 2 (ა));
(g) მხარეებს არ გამოურიცხავთ CISG-ის მოქმედება განსახილველი ხელშეკრულების მიზნებისთვის
(CISG-ის მუხლი 6).

CISG - როგორც გამოსაყენებელი სამართალი
განსახილველი ჰიპოთეტური შემთხვევის ფაქტობრივი გარემოებების შეფასებისას მეტ-ნაკლებად
ადვილად შეიძლება ყველა ზემოაღნიშნული წინა პირობის არსებობის დადასტურება, გარდა ერთისა.
კერძოდ, (a) წინა პირობა სახეზე არ არის, რადგან ინგლისი არ წარმოადგენს CISG-ის ხელშემკვრელ
სახელმწიფოს89, ხოლო განსახილველ შემთხვევაში კი მყიდველი ინგლისში დაფუძნებული კომპანია არის.
ასეთ შემთხვევაში შესამოწმებელი იქნება ზემოაღნიშნული (b) წინა პირობა ხომ არ იძლევა საშუალებას,
რომ CISG იქნეს გამოყენებული.

სკ-ის 36-ე მუხლის პირველი ნაწილი
ვინაიდან CISG-ის მუხლი 1-ლის (1) (ა) დანაწესით შეუძლებელია CISG-ის გამოყენება, რადგან ინგლისი არ
წარმოადგენს მის ხელშემკვრელ სახელმწიფოს, მაშინ საქართველოს სასამართლოს მოუწევს სკ-ის 36-ე
მუხლით ხელმძღვანელობა. სკ-ის 36-ე მუხლის პირველი ნაწილის პირველი წინადადების თანახმად კი:
„თუ მხარეებს არ აურჩევიათ რომელიმე ქვეყნის სამართალი, ხელშეკრულება დაექვემდებარება მასთან
ყველაზე მჭიდროდ დაკავშირებული ქვეყნის სამართალს“.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

ამავე მუხლის პირველი ნაწილის მეორე წინადადების თანახმად კი:
„ივარაუდება, რომ ხელშეკრულება ყველაზე მჭიდროდაა დაკავშირებული იმ ქვეყანასთან, სადაც მხარეს,
რომელსაც დამახასიათებელი სახელშეკრულებო ვალდებულება უნდა შეესრულებინა, ხელშეკრულების
დადებისას ჰქონდა ჩვეულებრივი ადგილსამყოფელი ან ადმინისტრაციის რეზიდენცია “.
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საქართველოს სასამართლომ შეიძლება ივარაუდოს, რომ განსახილველ შემთხვევაში მხარეთა შორის
გაფორმებული ხელშეკრულება ყველაზე მჭიდროდაა დაკავშირებული საქართველოს სამართალთან,
სადაც გამყიდველს, ანუ ქართულ კომპანიას, როგორც დამახასიათებელი სახელშეკრულებო
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Vashakidze, Das Internationale Privatrecht von Georgien, 2014, 201.

87

Ferrari, Contracts for the International Sale of Goods, 2012, 73.

88 გამოყენების წინა პირობები ქართულ ლიტერატურაში დეტალურად იხ.: დ.კერესელიძე, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის
კონვენცია საქონლის საერთაშორისო ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულებათა შესახებ, გამოყენების სფერო და წინა პირობები,
ქართული სამართლის მიმოხილვა, 1998, მე-2 და მე-3 კვარტალი, 97-107; ზ.ძლიერიშვილი, ქონების საკუთრებაში გადაცემის
ხელშეკრულებათა სამართლებრივი ბუნება, 2010, 141-163; ლ.ჭანტურია/ძლიერიშვილი, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის
კომენტარი, წიგნი მესამე, მუხლი 629.
89 იხ.: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries.html; Hofmann, Interpretation Rules and Good Faith as Obstacles to the UK's
Ratification of the CISG and to the Harmonization of Contract Law in Europe, 22 Pace International Law Review (Winter 2010) 141-181; Moss,
"Why the United Kingdom Has Not Ratified the CISG", 25 Journal of Law and Commerce (2005- 2006) 483-485; Forte, The United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Reason or Unreason in the United Kingdom, 26 Baltimore Law Review (1997) 51-66.

ვალდებულების შემსრულებელს, ხელშეკრულების დადებისას ჰქონდა ადმინისტრაციის რეზიდენცია90.
როგორც წესი, ე.წ. სასყიდლიან, სინალაგმატურ სახელშეკრულებო ურთიერთობებში დამახასიათებელი
ვალდებულების შემსრულებელ მხარედ მიიჩნევა ის მხარე, რომელიც, ფულადი ანაზღაურების
სანაცვლოდ, ასრულებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებას91. ნასყიდობის
შემთხვევაში კი სწორედ მყიდველი გადასცემს გამყიდველს ნივთს და მასზე საკუთრებასა და სათანადო
დოკუმენტაციას ფულის გადახდის სანაცვლოდ.
შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს სასამართლოს, აღნიშნული ვარაუდის საფუძველზე,
მოუწევს დასკვნის გაკეთება, რომ სკ-ის 36-ე მუხლმა მითითება გააკეთა საქართველოს სამართალზე,
როგორც ხელშეკრულებასთან ყველაზე მჭიდროდ დაკავშირებულ სამართალზე. გამოდის, რომ
საქართველოს საერთაშორისო კერძო სამართალი უთითებს საქართველოს შესაბამისი მატერიალური
სამართლის გამოყენებაზე, რომელიც მოქმედებს ნასყიდობის ხელშეკრულებებთან მიმართებით.
იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველო წარმოადგენს ზემოაღნიშნული CISG-ის ხელშემკვრელ
სახელმწიფოს, საქართველოში მოქმედ საერთაშორისო ნასყიდობის სამართლად სწორედ CISG
მიიჩნევა.
ამავდროულად, ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმის გათვალისწინება, რომ მჭიდრო კავშირის
განსაზღვრისას სკ-ის 36-ე მუხლის პირველი ნაწილის მეორე წინადადება იწყება სიტყვებით „ივარაუდება,
რომ“. ანუ შეიძლება ასევე დასკვნა გაკეთდეს, რომ აღნიშნული „ვარაუდიდან“ შეიძლება გადახვევაც,
იმ შემთხვევაში, თუ სახელშეკრულებო ურთიერთობის შესაბამისი გარემოებების გათვალისწინებით,
ხელშეკრულებას უფრო მჭიდრო კავშირი სხვა ქვეყანასთან შეიძლება ჰქონდეს, ვიდრე ეს
დამახასიათებელი სახელშეკრულებო ვალდებულების შემსრულებელი მხარის ადმინისტრაციის
რეზიდენციის ადგილსამყოფელი სახელმწიფო არის92.
როგორც ზემოთ აღინიშნა, სასამართლომ, უპირატესად, ჯერ უნდა შეამოწმოს CISG-ის გამოყენების
ავტონომიური წინა პირობები (მათ შორის ავტონომიური კოლიზიურ-სამართლებრივიც).
ვინაიდან საქართველოს საერთაშორისო კერძო სამართალი (მუხლი 36, პირველი ნაწილი) უთითებს
საქართველოს სამართალზე, საქართველოს სამართლის ნაწილსა და იერარქიულად უფრო ზემდგომ
ნასყიდობის სამართალს წარმოადგენს სწორედ CISG და არა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი93.
შესაბამისად, საქართველოს სასამართლოს შეეძლება განავითაროს მსჯელობა და მივიდეს იმ
დასკვნამდე, რომ საქართველოს საერთაშორისო კერძო სამართლის ნორმები მითითებას აკეთებს
ხელშემკვრელი სახელმწიფოს, ანუ საქართველოს სამართლის გამოყენებაზე (CISG-ის მუხლი 1 (1) (ბ)) და
დავის გადაწყვეტისას იხელმძღვანელოს CISG-ის დებულებებით, მისი მოქმედების ფარგლებში.
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მნიშვნელოვანი არის იმ გარემოების გათვალისწინება, რომ მიუხედავად CISG-ის დიდი მნიშვნელობისა
საერთაშორისო ნასყიდობის სამართლის სფეროში, CISG არ არეგულირებს მთელ რიგ სამართლებრივ
საკითხთა წრეს, რომელიც შეიძლება მხარეთა შორის სადავო გახდეს საერთაშორისო ნასყიდობის
ხელშეკრულებიდან გამომდინარე. კერძოდ, CISG-ის მე-4 მუხლის თანახმად:
„[...] კონვენცია აწესრიგებს მხოლოდ ნასყიდობის ხელშეკრულების დადებას და გამყიდველისა და
მყიდველის იმ უფლებებსა და მოვალეობებს, რომლებსაც ასეთი ხელშეკრულება წარმოშობს. კერძოდ,
თუ წინამდებარე კონვენცია სხვა რამეს პირდაპირ არ განსაზღვრავს, იგი არ ეხება:
a) თვით ხელშეკრულების ან მისი რომელიმე დებულების ან ჩვეულების ნამდვილობას;
90 განსახილველი ჰიპოთეტური შემთხვევიდან ირკვევა მხოლოდ ის, რომ შპს „Georgian Packaging“ საქართველოში არის
დაფუძნებული. შესაბამისად, შესაძლებელია იმის დაშვება, რომ მისი ადმინისტრაციის რეზიდენციაც საქართველოში იყო
განსახილველი ხელშეკრულების დადების დროს.
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Vashakidze, Das Internationale Privatrecht von Georgien, 2014, 198.

92 Vashakidze, Das Internationale Privatrecht von Georgien, 2014, 199; იოსელიანი, მოქნილი მეთოდის უპირატესობა ხისტ მეთოდთან
შედარებით სახელშეკრულებო საკოლიზიო სამართალში, 2010, 136; თ.ლილუაშვილი, საერთაშორისო კერძო სამართალი, 2000, 86.
93 იხ.: 2009 წლის 22 ოქტომბრის საქართველოს კანონი ნორმატიული აქტების შესახებ (N1876-IIს), მუხლი 7, ნაწილი 3:
„საქართველოს საკანონმდებლო აქტების, საქართველოს კონსტიტუციური შეთანხმებისა და საქართველოს საერთაშორისო
ხელშეკრულებისა და შეთანხმების მიმართ მოქმედებს შემდეგი იერარქია:
ა) საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს კონსტიტუციური კანონი;
ბ) საქართველოს კონსტიტუციური შეთანხმება;
გ) საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულება და შეთანხმება;
დ) საქართველოს ორგანული კანონი;
ე) საქართველოს კანონი, საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტი, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი“.

b) ხელშეკრულებით განპირობებულ შედეგებს, რომლებიც შეიძლება აისახოს საკუთრების უფლებაზე
საქონლის გაყიდვისას”.
მოსარჩელემ მოთხოვნა დააყენა არა მხოლოდ ხელშეკრულებიდან გასვლისა და ზიანის ანაზღაურების
თაობაზე, არამედ ასევე ხელშეკრულების მე-11 მუხლით გათვალისწინებული ჯარიმის თანხის - 45,000
აშშ დოლარის - გადახდის დაკისრებაზეც. CISG ვრცელდება ხელშეკრულებიდან გასვლასა და
ზიანის ანაზღაურებაზე, მაგრამ იგი არ არეგულირებს ჯარიმის საკითხს. შესაბამისად, საქართველოს
სასამართლოს მოუწევს საქართველოს საერთაშორისო კერძო სამართლით განსაზღვრული სამართლის
გამოყენება ჯარიმის დაკისრების თაობაზე, რამდენადაც მხარეები შესაბამის გამოსაყენებელ სამართალზე
არ შეთანხმებულან.

ჯარიმის დაკისრების თაობაზე გამოსაყენებელი სამართალი
ვინაიდან სკ-ის 36-ე მუხლის პირველი ნაწილის თაობაზე ზემოთ განვითარებული არგუმენტაციის თანახმად
შეიძლება ივარაუდებოდეს, რომ ხელშეკრულება ყველაზე მჭიდროდაა დაკავშირებული საქართველოს
სამართალთან, მაშინ საქართველოს სასამართლოს ჯარიმის თაობაზე საკითხის შეფასება და გადაწყვეტა
მოუწევს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის თანახმად.

მეორე დავა
(2)

რომელი ქვეყნის სამართლით უნდა გადაწყვიტოს საქართველოს სასამართლომ დავა?

დასმული შეკითხვის განხილვისასაც ქვემოთ მოყვანილი მსჯელობა შემოთავაზებულია საქართველოს
სასამართლოში დავის განხილვის პერსპექტივიდან იმ პრეზუმფციით, თუ როგორ შეიძლებოდა
არგუმენტაციის განვითარება, თუ დავუშვებდით, რომ საქართველოს შესაბამისმა სასამართლომ
დაიდგინა საერთაშორისო განსჯადობა/კომპეტენცია.
დავა შეეხება ხანდაზმულობის საკითხს. კერძოდ, მოპასუხე, მყიდველი ინგლისური კომპანია დავობს, რომ
დავა ხანდაზმულია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 129-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად,
რამეთუ მოთხოვნის წარმოშობის მომენტიდან გასულია 3 (სამი) წელი.
საყურადღებოა ის გარემოება, რომ CISG ჯარიმა/პირგასამტეხლოს მსგავსად არც ხანდაზმულობის
საკითხს არ არეგულირებს94. შესაბამისად, საკითხი უნდა შეფასდეს საერთაშორისო განსჯადობის/
კომპეტენციის მქონე სასამართლოს მიერ, თავისი ქვეყნის კოლიზიურ-სამართლებრივი მითითების გზით,
განსაზღვრული გამოსაყენებელი მატერიალური სამართლით.

სამართლის არჩევა
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იმის გათვალისწინებით, რომ მხარეებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების 10.1 მუხლით მხარეებმა
აირჩიეს გამოსაყენებელი სამართალი, საქართველოს შესაბამისმა სასამართლომ lex fori-ს პრინციპზე
დაყრდნობით უნდა შეაფასოს ქვემოთ მოყვანილი მუხლის სამართლებრივი შედეგები:
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„მუხლი 10. გამოსაყენებელი სამართალი დადავათა გადაწყვეტა
10.1. წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნები ხელშეკრულების
ნამდვილობის, შესაბამისი მოთხოვნის ხანდაზმულობის ან/და საკუთრების უფლების
თაობაზე რეგულირდება ინგლისის სამართლით“.
ხელშეკრულების 10.1 მუხლიდან ცალსახად ჩანს, რომ მხარეთა შორის მიღწეული შეთანხმების
შესაბამისად, „[...] ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნები [...] შესაბამისი მოთხოვნის
ხანდაზმულობის [...] თაობაზე რეგულირდება ინგლისის სამართლით.“ ანუ, ერთი შეხედვით, შეიძლება
ითქვას, რომ მხარეებმა შეთანხმებით განსაზღვრეს მოთხოვნის ხანდაზმულობის თაობაზე გამო
საყენებელი სამართალი. თუმცა შესამოწმებელია, თუ რამდენად დასაშვებია შეთანხმება ხანდაზმულობაზე
გამოსაყენებელი სამართლის თაობაზე.

94 Koller, Die Verjährung von Ansprüchen des Käufers aus der Lieferung nicht vertragskonformer Ware im Spannungsfeld zwischen UN-Kaufrecht
(CISG) und nationalem Partikularrecht, recht 2003 S. 41-54.

საბოლოო შეფასების ნაცვლად
გამოსაყენებელ სამართალზე შეთანხმების დასაშვებობა
საქართველოს კანონმდებლობის სისტემური ანალიზის შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ
ხანდაზმულობის ინსტიტუტი ქართულ სამართლებრივ სისტემაში განეკუთვნება მატერიალურსამართლებრივ ინსტიტუტს. აღნიშნული მიდგომა, განსხვავებით ანგლო-ამერიკული/საერთო სამართლის
სისტემისაგან95, ემთხვევა კონტინენტური ევროპის სამართლებრივი სისტემის მქონე მრავალი ქვეყნის
მიდგომას96. რეგულირების ტექნიკის თვალსაზრისითაც ხანდაზმულობის საკითხები მოწესრიგებული
არის საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში (მუხლები 128-146).
სკ-ის 35-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, ხელშეკრულების მხარეებს შეუძლიათ, აირჩიონ
სამართალი, კერძოდ:
„სახელშეკრულებო ურთიერთობებიდან გამომდინარე უფლება-მოვალეობების განსაზღვრა, კერძოდ,
ხელშეკრულებათა განმარტება, შესრულება, შეწყვეტა, აგრეთვე ბათილობის შედეგები, ვალდებულებათა
დარღვევა, წინასახელშეკრულებო და ხელშეკრულების შემდგომი ვალდებულებების დარღვევის
ჩათვლით, წესრიგდება მხარეების მიერ არჩეული ქვეყნის სამართლით“.
აღნიშნული მუხლის ვიწრო განმარტებისას შეიძლება ისეთ დასკვნამდე მისვლა, რომ თითქოს
კანონმდებელი მხარეებს მხოლოდ სკ-ის 35-ე მუხლის პირველ ნაწილში ჩამოთვლილ საკითხებთან
დაკავშირებით აძლევს უფლებას, შეთანხმდნენ გამოსაყენებელ სამართალზე, ხოლო იმ საკითხებზე,
რომლებიც პირდაპირ არ არის განსაზღვრული აღნიშნულ ჩამონათვალში (მაგალითად, ხანდაზმულობა)
მხარეთა ნების ავტონომია არ მოქმედებს. თუმცა აღნიშნული დასკვნა ვერ იქნებოდა გამართლებული,
რადგან სკ-ის 35-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, ფართო ხასიათის ფარგლები არის დადგენილი
პირველივე წინადადებით:
„სახელშეკრულებო ურთიერთობებიდან გამომდინარე უფლება-მოვალეობების განსაზღვრა [...]“.
შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნული წინადადება მოიცავს სახელშეკრულებო ურთიერთობათა სრულ
სპექტრს, რაც კი მხარეთა უფლება-მოვალეობების კონტექსტში შეიძლება წარმოიშვას, მათ შორის
ხანდაზმულობის საკითხსაც. შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით, ერთი შეხედვით, დასაშვებია
ხანდაზმულობის საკითხზე გამოსაყენებელი სამართლის მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრა.
უფრო მეტიც, საყურადღებოა ასევე სკ-ის 30-ე მუხლი - მოთხოვნის ხანდაზმულობა - რომელიც უფრო
სპეციალური ნორმა არის. აღნიშნული ნორმის თანახმად:
„მოთხოვნის ხანდაზმულობა განისაზღვრება იმ ქვეყნის სამართლით, რომელიც ამ მოთხოვნის მიმართ
გამოიყენება“.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

გამოდის, რომ თუ მხარეებს შეეძლოთ ხანდაზმულობაზე გამოსაყენებელი სამართლის განსაზღვრა
ან თუ მხარეებმა ზოგადად შესაბამის სახელშეკრულებო მოთხოვნაზე განსაზღვრეს გამოსაყენებელი
სამართალი, მაშინ სწორედ მხარეთა მიერ განსაზღვრული შესაბამისი სამართალი იქნება
გამოსაყენებელი სკ-ის 30-ე მუხლის თანახმადაც.
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სკ-ის მე-4 მუხლის მესამე ნაწილის თანახმად კი: „თუ მხარეებს შეუძლიათ აირჩიონ ერთ-ერთი ქვეყნის
სამართალი, ასეთი არჩევანი გულისხმობს მხოლოდ ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებული ნორმების
გამოყენებას“.
მხარეებმა კი განსახილველ შემთხვევაში განსაზღვრეს ინგლისის სამართალი, რომლის არსის დადგენაც
უნდა მოახდინოს საქართველოს სასამართლომ, თუ იგი ზემოაღნიშნული არგუმენტაციით დასაშვებად და
ნამდვილად ცნობს მხარეთა მიერ ინგლისის სამართლის არჩევას.
საყურადღებოა, რომ ინგლისის97 სამართლის გამოყენების შემთხვევაში იმოქმედებს 6 (ექვსი) წლიანი
95 Schwenzer/Manner, ’The Claim is Time-Barred’: The Proper Limitation Regime for International Sales Contracts in International Commercial
Arbitration, in ARBITRATION INTERNATIONAL, Vol. 23, No. 2, LCIA, 2007, 296, 297.
96 გერმანულ სამართალში განმარტებულია, რომ ხანდაზმულობის ნორმათა ფუნქციას წარმოადგენს სადავო საკითხის გადაწყვეტა,
რის გამოც, აღნიშნული ინსტიტუტის ფუნქციონალური შეფასებიდან გამომდინარე, იგი განიხილება როგორც მატერიალური
სამართლის ნაწილი. იხ.: Hay/Krätschmar, Internationales Privat - und Zivilverfahrensrecht, 2010, 121, 185; Rauscher, Internationales Privatrecht,
3. Auflage, 2009, Rn. 1067-1069.
97 იხ.: Limitation Act 1980, art. 5 (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1980/58); Schwenzer/Manner, ’The Claim is Time-Barred’: The Proper
Limitation Regime for International Sales Contracts in International Commercial Arbitration, in ARBITRATION INTERNATIONAL, Vol. 23, No. 2,
LCIA, 2007, 296, 297.

ხანდაზმულობა, განსხვავებით საქართველოში მოქმედი 3 (სამი) წლიანი ხანდაზმულობისა და,
შესაბამისად, სადავო შემთხვევა ხანდაზმულობის თაობაზე, თუ ინგლისის სამართლით განიხილება და
გადაწყდება, მაშინ ქართული კომპანიის (გამყიდველის) მოთხოვნა აღარ შეფასდება ხანდაზმულად და იგი
ჯერ კიდევ განხორციელებადად შეიძლება იქნეს მიჩნეული. თუმცა ყოველივე ამის სათქმელად საჭიროა
იმის გარკვევა, თუ როგორ უნდა მოახდინოს საქართველოს სასამართლომ უცხო ქვეყნის სამართლის
ნორმის არსის დადგენა და გამოყენება.

უცხო ქვეყნის სამართლის გამოყენება98

სკ-ის მე-3 მუხლის თანახმად, საქართველოს სასამართლოს ევალება უცხო ქვეყნის სამართლის ნორმის
არსის დადგენა და მისი სათანადო გამოყენება. კერძოდ, აღნიშნული მუხლის პირველი ნაწილის
თანახმად:

“უცხო ქვეყნის სამართლის გამოყენებისას საქართველოს სასამართლო იღებს საჭირო ზომებს მისი
ნორმების არსის დასადგენად, შესაბამის ქვეყანაში მათი ოფიციალური განმარტების, გამოყენების
პრაქტიკისა და დოქტრინის გათვალისწინებით“.
გამოდის, რომ საქართველოს სასამართლომ სრულად უნდა შეისწავლოს, განსახილველ შემთხვევაში,
ინგლისის სამართალი ხანდაზმულობის თაობაზე და ისე გამოიყენოს იგი.
უცხო ქვეყნის სამართლის არსის დასადგენად სასამართლომ შეიძლება მიმართოს რამდენიმე მეთოდს99,
კერძოდ: (a) სასამართლოს მიერ უცხო ქვეყნის სამართლის არსის დამოუკიდებლად, საკუთარი
ძალებით დადგენა; (b) სასამართლოს მიერ სამართლის არსის დადგენა სასამართლოსთვის სათანადო
სამართლებრივი დახმარების მოძიების გზით, კერძოდ: (bb) უცხოეთის კანონმდებლობაზე ინფორმაციის
მიღება ან (bbb) ექსპერტის დანიშვნის გზით ექსპერტისგან ინფორმაციის მიღება და (c) მხარეთა მიერ უცხო
ქვეყნის სამართლის არსის თაობაზე ინფორმაციის მოწოდება.

(a) სასამართლოს მიერ უცხო ქვეყნის სამართლის არსის დამოუკიდებლად, საკუთარი ძალებით
დადგენისას შესაბამისმა სასამართლომ საკუთარი რესურსებით უნდა მოახერხოს უცხო ქვეყნის
სამართლის შესახებ ინფორმაციის მოძიება და გამოყენება.

(b) სასამართლოს

მიერ სამართლის არსის დადგენა, სასამართლოსთვის სათანადო
სამართლებრივი დახმარების მოძიების გზით, შესაძლებელია ქვემოთ მოყვანილი ორი ფორმით:

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

(bb) უცხოეთის კანონმდებლობაზე ინფორმაციის მიღება სასამართლომ შეიძლება მოახდინოს
სახელმწიფოთაშორისი სამართლებრივი ურთიერთდახმარების გზით. საქართველოც და
ინგლისიც წარმოადგენს უცხოეთის კანონმდებლობაზე ინფორმაციის შესახებ 1968 წლის 7 ივნისის
ევროპული კონვენციის ხელშემკვრელ სახელმწიფოებს100. შესაბამისად, აღნიშნული კონვენციის
ფარგლებში შესაძლებელია, რომ საქართველოს სასამართლომ ინგლისური სამართლის
შესაბამისად, ხანდაზმულობის საკითხების თაობაზე ინფორმაცია თავად ინგლისისაგან
მოიპოვოს.
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(bbb) საქართველოს სასამართლომ შეიძლება სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის შესაბამისი
დებულებების თანახმად დანიშნოს ექსპერტიზა (იხ. სსსკ-ის 162-176-ე მუხლები) და მოიწვიოს
შესაბამისი ექსპერტი, რომელიც მოამზადებს შესაბამის დასკვნას უცხო ქვეყნის სამართლის
შესახებ101.

98 აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით ქართული სინამდვილისთვის ძალიან საყურადღებო, დეტალური და, ამავდროულოდ,
სარეკომენდაციო ხასიათის ანალიზი იხ.: Vashakidze, Das Internationale Privatrecht von Georgien, 2014, 96, 101;Vashakidze, Kodifikation
des Internationalen Privatrechts in Georgian in: Transformation durch Rezeption?: Möglichkeiten und Grenzen des Rechtstransfers am Beispiel
der Zivilrechtsreformen im Kaukasus und in Zentralasien, Eugenia Kurzynsky-Singer (Hrsg), 2014, 290, 314-329.
99 Vashakidze, Das Internationale Privatrecht von Georgien, 2014, 96, 101;Vashakidze, Kodifikation des Internationalen Privatrechts in
Georgian in: Transformation durch Rezeption?: Möglichkeiten und Grenzen des Rechtstransfers am Beispiel der Zivilrechtsreformen im Kaukasus
und in Zentralasien, Eugenia Kurzynsky-Singer (Hrsg), 2014, 290, 314-329.
100 იხ.: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=062&CM=8&DF=10/04/2015&CL=ENG.
101 სსსკ-ს 204-ე მუხლის შესაბამისად, სპეციალისტის მოწვევის თაობაზე იხ.: Vashakidze, Das Internationale Privatrecht von Georgien,
2014, 100;Vashakidze, Kodifikation des Internationalen Privatrechts in Georgian in: Transformation durch Rezeption?: Möglichkeiten und Grenzen
des Rechtstransfers am Beispiel der Zivilrechtsreformen im Kaukasus und in Zentralasien, Eugenia Kurzynsky-Singer (Hrsg), 2014, 290, 314-329.

(c) მხარეთა მიერ უცხო ქვეყნის სამართლის არსის თაობაზე ინფორმაციის მოწოდებისას
მნიშვნელოვანია თავად სკ-ის მე-3 მუხლის მეორე ნაწილის განხილვა, კერძოდ:

„თუ უცხო ქვეყნის სამართლის ნორმების არსის დადგენა ამ მუხლის პირველი პუნქტით
გათვალისწინებულ ღონისძიებათა განხორციელების მიუხედავად უშედეგოა ან მოითხოვს
გაუმართლებელ ხარჯებს, ხოლო პროცესის არც ერთ მხარეს არ შეუძლი ანორმების არსის
დადგენა და მათი გამოყენების დასაბუთება, სასამართლო იყენებს საქართველოს სამართალს“.
ზემოაღნიშნული დებულების თანახმად, შეიძლება ითქვას, რომ, თუ ერთ-ერთმა მხარემ მაინც
შეძლო უცხო ქვეყნის სამართლის ნორმის არსის დამდგენი ინფორმაციის სასამართლოსთვის
მიწოდება, მაშინ სასამართლოს მოუწევს აღნიშნული ინფორმაციის გათვალისწინება. უფრო
მეტიც, საფიქრალია, თუ რამდენად შეიძლება საპროცესო შეჯიბრებითობის ნაწილად იქცეს
და აღნიშნულ პრინციპზე დაყრდნობით მოხდეს დავის გადაწყვეტა, როდესაც მხოლოდ ერთი
მხარე წარმოადგენს უცხო ქვეყნის სამართლის შესახებ ინფორმაციას და მეორე მხარე ამას
ვერ მოახერხებს. რამდენად შეიძლება სსსკ-ის მე-4 მუხლის თანახმად, შეჯიბრებითობის
პრინციპზე დაყრდნობით სასამართლომ შეაფასოს სადავო საკითხი უცხო ქვეყნის სამართლის იმ
ინტერპრეტაციის თანახმად, რომელიც ერთმა მხარემ მიაწოდა მას.
აღნიშნული საკითხი სამოსამართლეო სამართლის შეფასების საგანი არის ქართულ
სინამდვილეში. თუმცა ამასთანავე შეიძლება ითქვას, რომ, მინიმუმ, თუ მოდავე მხარეები მეწარმე
სუბიექტები არიან, მაშინ, თუ ერთ-ერთი მხარე უზრუნველყოფს თავისი იურიდიული მომსახურების
გამწევი ადვოკატის ან შესაბამისი ორგანიზაციის მეშვეობით უცხო ქვეყნის სამართლის არსის
დადგენას და შესაბამისი სამართლებრივი შეფასების ე.წ. „legal opinion“-ის სასამართლოსთვის
წარდგენას, მაშინ სასამართლომ უნდა განიხილოს და იმსჯელოს აღნიშნული შეფასების
გამოყენების თაობაზე. მეორე მხარე კი, რომელიც ვერ შეძლებს საკუთარი პოზიციის წარმოდგენას
უცხო ქვეყნის სამართლის თაობაზე, ეს მისთვის შეიძლება აღმოჩნდეს არასასურველი საპროცესო
შედეგის საწინდარი.

უცხო ქვეყნის სამართლის გამოყენება და საჯარო წესრიგი
თუ მოხდება დაშვება, რომ განსახილველ სადავო შემთხვევაში საქართველოს სასამართლომ შეისწავლა
ინგლისის სამართალი და მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ სახელშეკრულებო სამართლებრივ მოთხოვნებზე
გამოსაყენებელი ხანდაზმულობის ვადა არის 6 წელი, მაშინ შესაფასებელი იქნება, თუ რამდენად შეიძლება
6 წლიანი ხანდაზმულობის ვადის გამოყენება საქართველოს სასამართლოს მიერ მაშინ, როდესაც
ქართული სამართლის თანახმად, ასეთ შემთხვევაზე 3 წლიანი ხანდაზმულობის ვადები მოქმედებს.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

აღნიშნული საკითხის შეფასებისას საინტერესოა სკ-ის 35-ე მუხლის მესამე ნაწილის, მე-5 და მე-6 მუხლებით
ხელმძღვანელობა.
სკ-ის 35-ე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად:
„სამართლის არჩევა ჩაითვლება ბათილად, თუ იგი უგულებელყოფს ხელშეკრულებასთან ყველაზე
მჭიდროდ დაკავშირებული ქვეყნის სამართლის იმპერატიულ ნორმებს“.
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სკ-ის მე-6 მუხლის თანახმად:
„ამ კანონის დებულებები არ ვრცელდება საქართველოს სამართლის იმპერატიული ნორმების მოქმედებაზე,
მიუხედავად იმისა, თუ რომელი ქვეყნის სამართალი გამოიყენება ურთიერთობათა მოწესრიგებისას“.
ზემოაღნიშნულ დებულებათა განხილვის საფუძველზე, შეიძლება გაკეთდეს დასკვნა, რომ საქართველოს
სასამართლომ უნდა შეაფასოს საქართველოს სამართლის ხანდაზმულობის წესების სამართლებრივი ბუნება.
იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 146-ე მუხლის თანახმად,
„ხანდაზმულობის ვადებისა და მათი გამოთვლის წესების შეცვლა მხარეთა შეთანხმებით დაუშვებელია“,
შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად, საქართველოში მოქმედი
ხანდაზმულობის ვადები და მათი გამოთვლის წესები წარმოადგენს იმპერატიულ ნორმებს.
ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შესაფასებელია, თუ რამდენად შეიძლება საქართველოს
სასამართლომ არ გამოიყენოს ინგლისის სამართლის 6 წლიანი ხანდაზმულობის წესი და
იხელმძღვანელოს საქართველოს სამართლის 3 წლიანი ხანდაზმულობის ვადით იმის საფუძველზე, რომ
საქართველოში მოქმედი ხანდაზმულობის წესები იმპერატიულ ნორმებს წარმოადგენს.
ლიტერატურაში დამკვიდრებული პოზიციის თანახმად, საერთაშორისო კერძო და საერთაშორისო
სამოქალაქო საპროცესო სამართლებრივ კონტექსტში ყველა იმპერატიული ნორმა არ არის

გასათვალისწინებელი. მხოლოდ იმ იმპერატიული ნორმების გათვალისწინება უნდა მოხდეს, რომლებიც
შესაბამისი სახელმწიფოს მიერ მიღებულია ქვეყნის სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური
ფაქტორების გათვალისწინებით, მისი საზოგადოებისა და საჯარო წესრიგის საერთო ინტერესების დაცვის
უზრუნველყოფის მიზნით102. იმპერატიულ ნორმებს ასევე საერთაშორისო ხასიათიც უნდა ჰქონდეს, რათა
მათი გათვალისწინება მოხდეს საერთაშორისო კერძო და საერთაშორისო სამოქალაქო საპროცესო
სამართლებრივ კონტექსტში.
აღნიშნული საკითხის განხილვისას აუცილებელი არის ასევე სკ-ის მე-5 მუხლის (საჯარო წესრიგი)
გათვალისწინებაც, რომლის თანახმადაც:
„საქართველოში უცხო ქვეყნის სამართლის ნორმები არ გამოიყენება, თუ ეს ეწინააღმდეგება საქართველოს
ძირითად სამართლებრივ პრინციპებს“.
იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს სასამართლო დაადგენს, რომ:
(1) სსკ-ის 129-ე მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული 3 წლიანი ხანდაზმულობის ვადა
წარმოადგენს ისეთ იმპერატიულ დანაწესს, რომლის დაცვაც აუცილებელი არის საქართველოს
სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური, საზოგადოებრივი და საჯარო წესრიგის ინტერესების
დასაცავად, მაშინ შესაძლოა, რომ სასამართლომ იმსჯელოს ინგლისის სამართლის
არგამოყენებაზე.
იმის გათვალისწინებით, რომ განსახილველ შემთხვევაში ზემოაღნიშნული მსჯელობის შედეგად
შეიძლება ივარაუდებოდეს, რომ ხელშეკრულება ყველაზე მჭიდროდ საქართველოსთან, როგორც
გამყიდველი ქვეყნის სამართალთან არის დაკავშირებული, სკ-ის 35-ე მუხლის მესამე ნაწილის
თანახმად, მხარეთა შეთანხმება ინგლისის სამართალზე ჩაითვლება ბათილად. თუმცა საჭიროა
აღნიშნული ნორმის ფართოდ განმარტება, რათა სამართლის არჩევა ბათილად ჩაითვალოს
მხოლოდ იმ ნაწილში, რომელ ნაწილშიც ის საქართველოს სამართლის იმპერატიულ ნორმებს
უგულებელყოფს.
ამასთანავე, თუ საქართველოს სასამართლო თავის შეფასებებში იმ დასკვნამდე მივა, რომ საქართველოში
მოქმედი ხანდაზმულობის წესები თავისი შინაარსით იმდენად იმპერატიული არის, რომ ისინი
საქართველოს ძირითად სამართლებრივ პრინციპებს წარმოადგენენ, მაშინ სასამართლოს შეეძლება იმ
დასკვნამდეც მისვლა, რომ:
(2) საქართველოში ინგლისის სამართლით განსაზღვრული 6 წლიანი ხანდაზმულობის გამოყენება
წინააღმდეგობაში მოვა საქართველოს ძირითად სამართლებრივ პრინციპებთან.
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ასეთ დასკვნამდე მისვლის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, საქართველოს სასამართლო ვერ გამოიყენებს
ინგლისის სამართალს და მოუწევს მხოლოდ ქართული სამართლით დადგენილი ხანდაზმულობის
წესებით ხელმძღვანელობა. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულ დასკვნამდე მისვლა კომპლექსური და
მაღალინტელექტუალური სამართლებრივი შეფასების შედეგი უნდა იყოს, რაც მოითხოვს მთლიანი
ქართული სამართლებრივი სისტემის დეტალურ განსჯა-გაანალიზებას და აღნიშნულ კონტექსტში
განსახილველი დებულების სამართლებრივი ბუნების შეფასებას.
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იმისათვის, რომ საქართველოს იმპერატიული ნორმები იქნეს გამოყენებული მაშინაც, როდესაც მხარეებს
უცხო ქვეყნის სამართალი აქვთ არჩეული, აუცილებელია, რომ უცხო ქვეყნის სამართალი აშკარად
წინააღმდეგობაში იყოს ქართულ დანაწესებთან და ეს წინააღმდეგობრიობა ფუნდამენტური/არსებითი
ხასიათის იყოს103.
განსახილველ შემთხვევაში შესაფასებელი იქნება, თუ რამდენად შეიძლება 3 წლიანი სხვაობა
ხანდაზმულობის ინგლისურ (6 წლიან) და ქართულ (3 წლიან) დანაწესებს შორის მიჩნეულ იქნეს არსებითი
ხასიათის დარღვევად. 3 წლიანი ვადა არც ისე მცირე პერიოდი არის ბიზნეს-ურთიერთობებისთვის.
თუმცა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ინდივიდუალური შეფასების საგანს წარმოადგენს, თუ რა ვადები
რომელი ტიპის ურთიერთობისთვის შეიძლება ჩაითვალოს გონივრულად ან არაგონივრულად.

102 შეად.: Vashakidze, Das Internationale Privatrecht von Georgien, 2014, 79-87;Vashakidze, Kodifikation des Internationalen Privatrechts in
Georgian in: Transformation durch Rezeption?: Möglichkeiten und Grenzen des Rechtstransfers am Beispiel der Zivilrechtsreformen im Kaukasus
und in Zentralasien, Eugenia Kurzynsky-Singer (Hrsg), 2014, 290, 319; Svanadze, Recognition of foreign judgments in Georgia: Is the Recognition
of foreign judgments in Georgia predictable?(Comparative analyse) in: Beiträge und Informationen zum Recht im postsowjetischen Raum (www.
mpipriv.de/gus), http://mpipriv.de/shared/data/pdf/2009_12_09_02.pdf; Svanadze, Grundlagen des deutsch-georgischen Anerkennungsrechts,
Eine rechtsvergleichende Analyse, 2014, 93-96.
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Vashakidze, Das Internationale Privatrecht von Georgien, 2014, 74, 75.

3.

მატერიალურ-სამართლებრივი შეფასებები

წინამდებარე სტატიის საერთაშორისო კერძო და საერთაშორისო სამოქალაქო საპროცესო სამრთლებ
რივი კონტექსტიდან გამომდინარე, განსახილველი შემთხვევის მატერიალურ-სამართლებრივი
შეფასებები მხოლოდ მატერიალურ-სამართლებრივ ნორმებზე და მათი ინტერპრეტაციის შესაძლო
მიმართულებებზე მოკლე მითითებებით შემოიფარგლება.

პირველი დავა:
მყიდველმა 2013 წლის 20 დეკემბერს სარჩელით მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს და
მოითხოვა:
• ხელშეკრულებიდან გასვლა;
• ზიანის ანაზღაურება;
• ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჯარიმის თანხის მოპასუხისთვის დაკისრება.

ხელშეკრულებიდან გასვლა
როგორც ზემოთ აღინიშნა, ხელშეკრულებიდან გასვლის თაობაზე საქართველოს სასამართლოს მოუწევს
CISG-ის გამოყენება. მყიდველის უფლება, გავიდეს ხელშეკრულებიდან მოწესრიგებული არის CISG-ის 49-ე
მუხლით. CISG-ის 49-ე მუხლის პირველი ნაწილი ადგენს ხელშეკრულებიდან გასვლის წინა პირობებს,
ხოლო მისი მეორე ნაწილი კი განსაზღვრავს გარკვეული დროის დაწესების თაობაზე შეზღუდვებს104.
ხელშეკრულებიდან გასვლის სამართლებრივი შედეგები კი მოწესრიგებული არის CISG-ის 81-ე და მის
მომდევნო მუხლებში105.

ხელშეკრულებიდან გასვლის წესი
CISG-ის 49-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, მყიდველი შეიძლება გავიდეს ხელშეკრულებიდან (ა),
თუ გამყიდველის მიერ ხელშეკრულებით ან ამ კონვენციით დაკისრებული რომელიმე ვალდებულების
შეუსრულებლობა წარმოადგენს ხელშეკრულების არსებით დარღვევას ან (ბ) საქონლის მიუწოდებლობის
შემთხვევაში, თუ გამყიდველი არ მიაწვდის საქონელს იმ დამატებითი ვადის გასვლამდე, რომელიც
დააწესა მყიდველმა 47-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად ან როდესაც გამყიდველი განაცხადებს,
რომ ვერ მიაწვდის საქონელს ამ მუხლის შესაბამისად დათქმულ ვადაში.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

შესაბამისად, ხელშეკრულებიდან გასვლის შესაძლებლობა მოცემულია ისეთ შემთხვევაში, როდესაც
სახეზეა ხელშეკრულების არსებითი დარღვევა CISG-ის 25-ე მუხლის შესაბამისად. აღნიშნული წესისაგან
გამონაკლისს ადგენს CISG-ის 49-ე მუხლის პირველი ნაწილის (ბ) პუნქტი, რომელიც მყიდველს აძლევს
საშუალებას, რათა არაარსებითი დარღვევა დამატებითი ვადის, ე.წ. “Nachfrist” პროცედურის დაცვით (CISGის 47-ე მუხლი) დანიშვნის გზით გაუტოლოს ისეთ დარღვევას, რომლის გამოც შეიძლება ხელშეკრულებიდან
გასვლა106. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ეს წესები მოქმედებს მაშინ, როდესაც შეძენილი საქონლის
გაგზავნა საერთოდ არ მოხდება ანუ სახეზეა საქონლის მიუწოდებლობა. განმარტების საგანს შეიძლება
წარმოადგენდეს საკითხი იმის თაობაზე თუ რამდენად შეიძლება შეუსაბამო ხარისხის საქონლის
მიწოდება შეფასდეს საერთოდ მიუწოდებლობად. წინამდებარე შემთხვევაში ყუთების მიწოდება მოხდა,
თუმცა საფიქრალია, თუ რამდენად შეიძლება გაუტოლდეს ორნამენტების არმქონე ყუთები ე.წ. “aliud”-ს107.
საერთოდ მიღებულია, რომ, როგორც წესი, მიუწოდებლობა მაშინ არის სახეზე, როდესაც გამყიდველი
დაარღვევს CISG-ის 31-ე მუხლით გათვალისწინებულ მიწოდების ვალდებულებას108.
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თუ გამყიდველმა რეალურად ხელშეკრულების მიზნებისათვის მიაწოდა მყიდველს რაიმე სახის საქონელი,
მაშინ შეიძლება ივარაუდებოდეს, რომ მიწოდება მოხდა, მიუხედავად იმისა, საქონელი წარმოადგენს
შეთანხმებული ხარისხისას/მახასიათებლებისას თუ არა (CISG-ის 35-ე მუხლი)109 და ასეთ შემთხვევაში

104

Huber, Mullis, The CISG, A new textbook for students and practitioners, 209.

105

Huber, Mullis, The CISG, A new textbook for students and practitioners, 209.

106

Huber, Mullis, The CISG, A new textbook for students and practitioners, 209.

107 (German) Bundesgerichtshof 3 April 1996, CISG-Online No. 135; Schwenzer, in: Schlechtriem/Schwenzer, Commentary, Art. 35 para. 10;
Müller-Chen, in: Schlechtriem/Schwenzer, Commentary, Art. 46 para. 20; Will, in: Bianca/Bonell, Commentary, Art. 46 para. 2.1.1.1; P. Huber, in:
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Art. 46 para. 7; Huber, Mullis, The CISG, A new textbook for students and practitioners, 197.
Müller-Chen, in: Schlechtriem/Schwenzer, Commentary, Art. 49 para. 15.
108

Müller-Chen, in: Schlechtriem/Schwenzer, Commentary, Art. 49, para. 15.

109 (German) Bundesgerichtshof 3 April 1996, CISG-Online No. 135; Schwenzer, in: Schlechtriem/Schwenzer, Commentary, Art. 35 para. 10;
Müller-Chen, in: Schlechtriem/Schwenzer, Commentary, Art. 46 para. 20; Will, in: Bianca/Bonell, Commentary, Art. 46 para. 2.1.1.1; P. Huber, in:
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Art. 46 para. 7.

საკითხი შეფასდება შეუსაბამო საქონლის მიწოდებად და არა მიუწოდებლობად. განსახილველ
შემთხვევაში სავარაუდოა, რომ გამყიდველის უფლებას - გამოასწოროს ნაკლი (CISG-ის 48-ე მუხლი)
და მყიდველის უფლებას - გავიდეს ხელშეკრულებიდან (CISG-ის 49-ე მუხლი) - შორის არსებული ე.წ.
ურთიერთმიმართება110არ ითამაშებს გადამწყვეტ როლს. აღნიშნული დასკვნის გაკეთება იმ ფაქტზე
დაყრდნობითაც არის შესაძლებელი, რომ გამყიდველი აშკარად არ აპირებდა საქონლის ნაკლის
გამოსწორებას, მით უმეტეს, რომ მისთვის დამატებითი ვადის დაწესების შემდეგაც არაფერი მოიმოქმედა.
ამასთანავე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მყიდველი საქონლის მიწოდების შემთხვევაში ინარჩუნებს
ხელშეკრულებიდან გასვლის უფლებას თუ CISG-ის 49-ე მუხლის წინა პირობები სახეზეა111.
შესაბამისად, რადგანაც გამყიდველმა ყუთები გააგზავნა და თუ აღნიშნული არ უტოლდება
მიუწოდებლობას, მაშინ CISG-ის 49-ე მუხლის პირველი ნაწილის (ბ) პუნქტის ნაცვლად მყიდველს მოუწევს
CISG-ის 49-ე მუხლის პირველი ნაწილის (ა) პუნქტზე დაყრდნობით არგუმენტაციის განვითარება, რომლის
წინა პირობასაც წარმოადგენს არსებითი დარღვევის დადასტურება112.

ხელშეკრულებიდან გასვლის წინა პირობები
A. ხელშეკრულების დარღვევა
იმის გათვალისწინებით, რომ გამყიდველმა მყიდველს მიაწოდა ყუთები ორნამენტების გარეშე, შეიძლება
ჩაითვალოს, რომ სახეზე არის დარღვევა, რამეთუ მიწოდებული საქონელი არ შეესაბამება შეთანხმებულ
ხარისხს/მახასიათებლებს113. ასეთ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ მყიდველმა ხელშეკრულებიდან
გასვლის შესახებ შეტყობინების გაკეთების თაობაზე იმოქმდოს შესაბამისი წესებით (CISG-ის 39-44-ე
მუხლები)114.

B. ხელშეკრულებიდან გასვლის საფუძველი
როგორც ზემოთ აღინიშნა, ხელშეკრულებიდან CISG-ის 49-ე მუხლის პირველი ნაწილის (ა) პუნქტის
შესაბამისად, გასვლის საფუძველს წარმოადგენს ვალდებულების არსებითი დარღვევა, რომლის
განხილვაც ქვემოთ არის მოცემული.

C. ხელშეკრულებიდან გასვლის თაობაზე შესაბამისი განცხადების გაკეთება
მნიშვნელოვანი არის, რომ მყიდველმა ნათლად განაცხადოს ხელშეკრულებიდან გასვლის თაობაზე
CISG-ის 26-27-ე მუხლების თანახმად, რამდენადაც ხელშეკრულება თავისით “ipso facto”-ს პრინციპის
მიხედვით ან კანონის ძალით არ ჩაითვლება გაუქმებულად/შეწყვეტილად115.
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იმ შემთხვევაში, თუ მოხდებოდა ხელშეკრულებიდან გასვლის თაობაზე CISG-ის 49-ე მუხლის საფუძველზე
განცხადების გაკეთება, მაშინ შეტყობინების ის ვადები უნდა იქნეს დაცული, რომელიც მოცემულია CISG-ის
26-ე და 49-ე მუხლის მეორე ნაწილში116. განსახილველ შემთხვევასთან მიმართებით შეიძლება მსჯელობა
CISG-ის 49-ე მუხლის მეორე ნაწილის (ბ) (ii) პუნქტის გამოყენებაზე ქვემოთ მოყვანილი არგუმენტაციის
საფუძველზე. კერძოდ, მიუხედავად იმისა, რომ ყუთების მიწოდება მოხდა, მყიდველმა იმოქმედა ე.წ.
“Nachfrist” პროცედურის შესაბამისად, როცა დამატებითი ვადა დაუწესა გამყიდველს (CISG-ის 47-ე მუხლი)
და, შესაბამისად, ხელშეკრულებიდან გასვლის განცხადების ვადის ათვლა დაიწყება “Nachfrist”-ით
განსაზღვრული დამატებითი ვადის გასვლის მომენტიდან117.

E. რესტიტუციის შესაძლებლობა
მნიშვნელოვანია, რომ მყიდველს შეეძლოს მიღებული ყუთების გამყიდველისთვის პირვანდელ
მდგომარეობაში დაბრუნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მყიდველი დაკარგავს ხელშეკრულებიდან
გასვლის უფლებას CISG-ის 82-ე მუხლის თანახმად118.
110 იხ.: Will, in Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, Giuffre: Milan (1987) 359-367. Reproduced with permission of
Dott. A Giuffrи Editore, S.p.A. (https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/will-bb49.html).
111

Huber, Mullis, The CISG, A new textbook for students and practitioners, 221, 241.

Müller-Chen, in: Schlechtriem/Schwenzer, Commentary, Art. 49 para. 15.; Huber, Mullis, The CISG, A new textbook for students and
112
practitioners, 236.
113

Huber, Mullis, The CISG, A new textbook for students and practitioners, 209.
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Morissey, Graves, International Sales Law and Arbitration, 210.

115

Huber, Mullis, The CISG, A new textbook for students and practitioners, 210.

116

Morissey, Graves, International Sales Law and Arbitration, 227.

117

Huber, Mullis, The CISG, A new textbook for students and practitioners, 241.

118

Huber, Mullis, The CISG, A new textbook for students and practitioners, 210.

F. CISG-ის მე-80 მუხლი
იმის გათვალისწინებით, რომ მყიდველის რაიმე ქმედებას არ გამოუწვევია ორნამენტების გარეშე ყუთების
გამოგზავნა, გამყიდველი ვერ დაეყრდნობა CISG-ის მე-80 მუხლს და, შესაბამისად, ხელშეკრულებიდან
გასვლის წინა პირობა აღნიშნულ კონტექსტშიც არ იქნება დარღვეული.

არსებითი დარღვევა
არსებითი დარღვევის დეფინიცია მოცემულია CISG-ის 25-ე მუხლში, კერძოდ:
„ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების დარღვევა არსებითია, თუ ამას მოჰყვა მეორე მხარის
ისეთი ზიანი, რომ ეს უკანასკნელი არსებითად კარგავს იმას, რისი მიღების იმედიც ხელშეკრულების
საფუძველზე სამართლიანად ჰქონდა, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ხელშეკრულების დამრღვევი მხარე ვერ
ითვალისწინებდა ასეთ შედეგს და მის ადგილას ანალოგიურ პირობებში მყოფი გონიერი პიროვნება ვერ
გაითვალისწინებდა ამგვარ შედეგს“.
აღნიშნული დებულება შედგება ორი ძირითადი კომპონენტისაგან: (1) არსებითი დანაკლისი119 (დამდგარი
ზიანის სიმძიმე120) და (2) ზიანის წინასწარგანჭვრეტადობა121.

(1) არსებითი დანაკლისი
აღნიშნული კომპონენტის ქვეშ ორი მომენტი მოიაზრება: პირველი არის ის, რომ ხელშეკრულების
დარღვევამ უნდა განაპირობოს მეორე მხარის, ამ შემთხვევაში მყიდველისთვის, გარკვეული დანაკლისის
გამოწვევა; ხოლო მეორე ის, რომ მყიდველმა არსებითად უნდა დაკარგოს ის, რისი მიღების იმედიც
ხელშეკრულების საფუძველზე მას სამართლიანად ჰქონდა122. დანაკლისის არსებითი ხასიათის
განსაზღვრისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ისეთ გარემოებებს, როგორიც არის (a)
ხელშეკრულების პირობები, (b) საქონლის შეძენის მიზნები (დარღვევის სერიოზულობა), (c) ნაკლის
გამოსწორების ან საქონლის გამოცვლის შესაძლებლობა123 და (d) გონივრული გამოყენების ტესტი124.

გონივრული გამოყენების ტესტი (Reasonable use test)125
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განსახილველ შემთხვევასთან მიმართებით ზემოაღნიშნული 3 კომპონენტის არსებობა მეტ-ნაკლებად
შესაძლებელია. კერძოდ, (a) არ მოქმედებს, რადგან ხელშეკრულება არსებითი დარღვევის შესახებ
არაფერს არ ადგენს; (b) დანაკლისი, რაც მყიდველმა განიცადა სერიოზული შეიძლება იყოს, თუმცა ის
მაინც რჩება სუბიექტური ინტერპრეტაციის საგნად; (c) გარემოებებიდან ირკვევა, რომ გამყიდველს არც
ნაკლის გამოსწორების და არც ყუთების ახალი ყუთებით ჩანაცვლების განზრახვა არ ჰქონია. რაც შეეხება
მეოთხე კომპონენტს - (d) გონივრული გამოყენების ტესტს - აღსანიშნავია გერმანიისა126 და შვეიცარიის127
სასამართლო პრაქტიკა, რომლებშიც განხილულ იქნა საკითხი იმის თაობაზე, თუ რამდენად შეეძლო
მყიდველს შეუსაბამო ხარისხის/მახასიათებლების საქონლის სხვაგვარად გონივრულად გამოყენება.
აღნიშნულ საქმეებში მხარეს უარი ეთქვა ხელშეკრულებიდან გასვლის უფლებაზე იმ შემთხვევაში, თუ
მყიდველისთვის შესაძლებელი და გონივრული იყო, რათა გადაეყიდა საქონელი მისი ყოველდღიური
ბიზნეს-საქმიანობის ფარგლებში, თუნდაც უფრო დაბალ ფასად128. თუმცა ამავე დროს აღსანიშნავია,
რომ გონივრული გამოყენების ტესტი ყველა შემთხვევაში არ გამოიყენება129. განსაკუთრებით, ამერიკულ
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Huber, Mullis, The CISG, A new textbook for students and practitioners, 213.
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Morissey, Graves, International Sales Law and Arbitration, 224.

121 Morissey, Graves, International Sales Law and Arbitration, 224; Huber, Mullis, The CISG, A new textbook for students and practitioners, 213.
122 Morissey, Graves, International Sales Law and Arbitration, 224; Huber, Mullis, The CISG, A new textbook for students and practitioners, 214.
123

იხ.: CISG Advisory Council Opinion No. 5 (http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG-AC-op5.html).

124 UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Art. 25, par. 8; Huber,
Mullis, The CISG, A new textbook for students and practitioners, 218, 228.
125 UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Art. 25, par. 8; Huber,
Mullis, The CISG, A new textbook for students and practitioners, 218, 228.
126 იხ.: (German) Bundesgerichtshof 3 April 1996, CISG-Online No. 135 (“cobalt sulphate”); ასევე შეად.: (German) Oberlandesgericht Köln 14
October 2002, Internationales Handelsrecht (IHR) 2003, 115, 116 = CISG-Online No. 709; (German) Oberlandesgericht Frankfurt 18 January 1994,
Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 1994, 1013, 1014 = CISG-Online No. 123.
127

იხ.: (Swiss) Bundesgericht 28 October 1998, CISG-Online 413.

128

Huber, Mullis, The CISG, A new textbook for students and practitioners, 218, 228.

129 იხ.:Huber, Mullis, The CISG, A new textbook for students and practitioners, 230: (German) Oberlandesgericht Hamburg 26 November 1999,
Internationales Handelsrecht (IHR) 2001, 19, 21 = CISG-Online No. 515. The position of the French courts is not clear yet: cf. (French) Cour de
Cassation, 23 January 1996, CISG-Online No. 159, where artificially sugared wine was regarded as a fundamental breach without examining the
question of whether it could have been resold (for instance for industrial purposes), but on the other hand stating that the wine was not suited for
consumption thus virtually excluding the very use wine is made for; (French) Cour de Cassation 26 Mai 1999, CISG-Online No. 487, where the Court

საქმეებში. მაგალითად, ამერიკულ საქმეზე Delchi vs Rotores130 სასამართლომ დარღვევა არსებით
დარღვევად განმარტა გონივრული გამოყენების ტესტის გათვალისწინების გარეშე.
საფიქრალია, თუ რამდენად შეიძლება გონივრული გამოყენების ტესტით ხელმძღვანელობა განსახილველ
შემთხვევაში იმის გათვალისწინებით, რომ მყიდველს შეეძლო ყუთების ორნამენტებით მოხატვა და შემდეგ
გადაყიდვა. ჰიპოთეტურ შემთხვევაში დაფიქსირებული აღნიშნული გარემოება, წესით, მოსამართლის
შეფასების საგანი უნდა გახდეს გონივრული გამოყენების ტესტის კონტექსტში.

(2) ზიანის წინასწარ განჭვრეტადობა
ხელშეკრულების დარღვევა შეიძლება შეფასდეს არსებით დარღვევად, თუ მყიდველი გამყიდველის
ამგვარი ქმედებით არსებითად დაკარგავს იმას, რისი მიღების იმედიც ხელშეკრულების საფუძველზე
მას სამართლიანად ჰქონდა და თუ აღნიშნული შედეგი წინასწარ განჭვრეტადი იყო გამყიდველისთვის.
თუ გამყიდველი დაამტკიცებს, რომ მისთვის წინასწარ განჭვრეტა შეუძლებელი იყო და იგივე
გარემოებებში მყოფი გონივრული განსჯის მქონე პირისთვისაც შეუძლებელი იქნებოდა, რომ წინასწარ
გაეთვალისწინებინა და განეჭვრიტა მაშინ აღნიშნული გარემოება, იმოქმედებს ასანაზღაურებელი ზიანის
განსაზღვრის ოდენობაზე131. ხელშეკრულების დადების მომენტი წარმოადგენს იმ მნიშვნელოვან მომენტს,
რომლის დროსაც ხელშეკრულების დარღვევის შედეგები განჭვრეტადი უნდა ყოფილიყო132.

მტკიცების ტვირთი
განჭვრეტადობის კომპონენტთან მიმართებით მტკიცების ტვირთი გამყიდველს აკისრია და სწორედ მან
უნდა ამტკიცოს, რომ მას ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის არ შეეძლო გაეთვალისწინებინა
ხელშეკრულების დარღვევის არსებითად დამაზიანებელი შედეგები133. მეორე მხრივ, უფლებაშელახულმა
მხარემ უნდა ამტკიცოს, რომ დარღვევამ მას არსებითად დააკლო ის, რის მიღებასაც იგი ხელშეკრულების
საფუძველზე მოელოდა134.

ზიანის ანაზღაურება
იმისათვის, რათა მყიდველმა მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, მაშინ შემდეგი წინა პირობების არსებობა
არის საჭირო135:
(1) სახეზე უნდა იყოს გამყიდველის მხრიდან ხელშეკრულების დარღვევა (CISG-ის 45-ე მუხლის
პირველი ნაწილის (ბ) პუნქტი), რომელთან მიმართებითაც
(2) გამყიდველს არ უნდა შეეძლოს პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება CISG-ის 79-ე და მე-80
მუხლებზე დაყრდნობით. ამასთანავე,
(3) შეტყობინების ვადები CISG-ის 47-ე (2) და 48-ე მუხლებზე დაყრდნობით დაცული უნდა იყოს.
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ზემოთ განხილული არგუმენტაცია აჩვენებს, რომ მყიდველს აქვს შესაძლებლობა, იდავოს
ხელშეკრულებიდან გასვლასა და ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე იმ შემთხვევაში,
თუ შესაბამის გარემოებათა გათვალისწინებით დაამტკიცებს, რომ ორნამენტებით გაფორმების გარეშე
ყუთების მისთვის მიწოდება უტოლდება არსებით დარღვევას, რომლის შედეგებიც გამყიდველისთვის,
ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის, წინასწარ განჭვრეტადი იყო და რომ გონივრული გამოყენების
ტესტის გამოყენება ამ შემთხვევაში არაგონივრულია გარემოებათა გათვალისწინებით. რაც შეეხება
ზიანის ანაზღაურების ოდენობის დაანგარიშებას, აღნიშნულთან მიმართებით მოქმედებს CISG-ის 74-75-ე
მუხლები.

may have been indirectly influenced by the fact that the goods were not usable.
130 იხ.: U.S. Court of Appeals (2nd Circuit) 6 December 1995, CISG-Online No. 140 =UNILEX E.1995-31 (Rotorex Corp. v Delchi Carrier S.p.A.).
131

იხ.: UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Art. 25, par. 3.

132
იხ.: CLOUT case No. 275 [Oberlandesgericht Düsseldorf, Germany, 24 April 1997] (see full text of the decision); CLOUT case No. 681,
[China International Economic and Trade Arbitration Commission, People’s Republic of China, 18 August 1997].
133 იხ.: UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Art. 25, par. 13;
CLOUT case No. 171 [Bundesgerichtshof, Germany, 3 April 1996];
134 იხ.: UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Art. 25, par. 13;
CLOUT case No. 882 [Handelsgericht des Kantons Aargau, Switzerland, 5 November 2002], ასევე: Internationales Handelsrecht 2003, 178.
135

Huber, Mullis, The CISG, A new textbook for students and practitioners, 256, 257.

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჯარიმის თანხის დაკისრება
როგორც უკვე აღინიშნა, ჯარიმის ან/და პირგასამტეხლოს საკითხი არ ექცევა CISG-ის რეგულირების
სფეროში. შესაბამისად, სკ-ის 36-ე მუხლის თანახმად, გამოსაყენებელი არის საქართველოს სამართალი.
შესაბამისად, განსახილველ შემთხვევაში მხარეთა მიერ ხელშეკრულების მე-11 მუხლით განსაზღვრული
დანაწესი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი პირგასამტეხლოს რეგულაციებისა (სსკ-ის
417-420-ე მუხლები) და საქართველოს სასამართლოს პრაქტიკის შესაბამისად უნდა შეფასდეს. მხარეებმა
ხელშეკრულების მე-11 მუხლით საქონლის მიწოდების ვალდებულების დარღვევის შემთხვევისთვის
განსაზღვრეს ფიქსირებული თანხა ჯარიმის/პირგასამტეხლოს სახით:
მუხლი 11. ჯარიმა/პირგასამტეხლო
წინამდებარე
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული
საქონლის
მიწოდების
ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში გამყიდველი ვალდებულია, მყიდველს ჯარიმის
სახით გადაუხადოს 45,000 აშშ დოლარი.
აღნიშნული მიდგომა შეესაბამება სსკ-ის 417-ე მუხლის მოთხოვნას, რამდენადაც 45,000 აშშ დოლარი
სწორედ „[...] განსაზღვრული ფულადი თანხაა“, რომელიც „მოვალემ უნდა გადაიხადოს ვალდებულების
შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისთვის [დარღვევის შემთხვევაში]“.
სსკ-ის 418-ე მუხლით, პირგასამტეხლოს ნამდვილობისთვის დადგენილი წერილობითი ფორმაც
შესრულებულია.
გასათვალისწინებელია, საქართველოს სასამართლო პრაქტიკით დადგენილი მიდგომა, როდესაც
სსკ-ის 420-ე მუხლზე დაყრდნობით, საქართველოს სასამართლო ხშირად ამცირებს პირგასამტეხლოს,
როგორც შეუსაბამოდ მაღალს136. განსახილველ შემთხვევაში აუცილებლად გასათვალისწინებელი არის
ის გარემოება, რომ ორივე მხარე მეწარმე სუბიექტია და, შესაბამისად, ბანკებსა და მის მომხმარებლებს
შორის გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან წარმოშობილ დავებზე გამოყენებული მიდგომა და
დადგენილი სასამართლო პრაქტიკა არ უნდა იყოს იდენტურად სახელმძღვანელო მეწარმე სუბიექტებთან
მიმართებით.
გარდა ამისა, ასევე საყურადღებოა ის გარემოება, რომ სსკ-ის 418-ე მუხლის პირველი ნაწილი პირდაპირ
განსაზღვრავს, რომ „ხელშეკრულების მხარეებს შეუძლიათ თავისუფლად განსაზღვრონ პირგასამტეხლო,
რომელიც შეიძლება აღემატებოდეს შესაძლო ზიანს“. ანუ გამოდის, რომ პირგასამტეხლოს ოდენობა
შეიძლება აღემატებოდეს რეალურად დამდგარ ზიანს. მთავარია, რომ იგი შეუსაბამოდ არ აღემატებოდეს,
რაც ცალკე შეფასების საგანია თუ რა კრიტერიუმების საფუძველზე შეიძლება დადგინდეს შეუსაბამოდ
მაღალია თუ არა პირგასამტეხლო.
განსახილველ შემთხვევაში ასევე ნიშანდობლივია ის მომენტი, რომ ხელშეკრულებით მხარეებმა
განსაზღვრეს ფიქსირებული ჯარიმა, რომელსაც შეიძლება საჯარიმო პირგასამტეხლოს137კვალიფიკაციაც
მიეცეს და ე.წ. კუმულატიური პირგასამტეხლოს138 ფუნქციაც შეასრულოს, რომლის თანახმადაც,
ფიქსირებული საჯარიმო პირგასამტეხლო არ ჩაითვლება ზიანის ანაზღაურების ანგარიშში და დამატებით
დაეკისრება ვალდებულების დამრღვევ მხარეს.
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საქართველოს სასამართლომ შეიძლება დააკმაყოფილოს, შეთანხმებული ჯარიმის/პირგასამტეხლოს
დაკისრების ნაწილში, მყიდველის მოთხოვნა, ზემოთ განხილული არგუმენტაციის გათვალისწინებით,
მით უმეტეს, რომ საქმე საერთაშორისო ხასიათის არის და თანამედროვე საერთაშორისო ბიზნესხელშეკრულებებში მსგავსი ტიპის ფიქსირებული საჯარიმო სანქციების განხორციელებადობა, როგორც
ზემოთ აღინიშნა, სავსებით რეალურია. მით უმეტეს, ასევე აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ არათუ
45,000 აშშ დოლარი, არამედ საქართველოს სამართლებრივი სივრცისთვის საერთაშორისო კონტექსტში
ცნობილია 1,000,000 აშშ დოლარიანი სახელშეკრულებო ჯარიმის დაკმაყოფილებაც139. მართალია,
აღნიშნულ შემთხვევაში საქმე ეხებოდა უცხო ქვეყნის სასამართლოს გადაწყვეტილების საქართველოში
136 იხ.: ანალიზი შესაბამის სასამართლოს გადაწყვეტილებებზე მითითებით: ლ.ჭანტურია, კრედიტის უზრუნველყოფის სამართალი,
2012, 234-248; ზ.ძლიერიშვილი/გ.ცერცვაძე/ი.რობაქიძე/გ.სვანაძე/ლ.ცერცვაძე/ლ.ჯანაშია, სახელშეკრულებო სამართალი, 2014,
589-606; ს.ტყემალაძე, „საჯარო წესრიგი“ როგორც საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების გაუქმების თუ მის ცნობასა და აღსრულებაზე
უარის თქმის საფუძველი (ქართული პრაქტიკის მოკლე მიმოხილვა), ქართული ბიზნესსამართლის მიმოხილვა, II გამოცემა, 2013,
14, 26.
137

ლ.ჭანტურია, კრედიტის უზრუნველყოფის სამართალი, 2012, 238.

138

ლ.ჭანტურია, კრედიტის უზრუნველყოფის სამართალი, 2012, 238.

139

იხ.: საქმე N: ა-2182-შ-72-09, 19 ნოემბერი, 2009 წელი.

ცნობას, თუმცა, რადგან აღნიშნული ოდენობის ჯარიმის დაკმაყოფილების საქართველოში საქართველოს
უზენაესი სასამართლოს მიერ ცნობა მოხდა, მაშინ 45,000 აშშ დოლარის ფარგლებში უშუალოდ
საქართველოს სასამართლოში დავის წარმოებისას ჯარიმის მოთხოვნის დაკმაყოფილებასაც უნდა
ჰქონდეს პერსპექტივა.

მეორე დავა
ხანდაზმულობა
როგორც ზემოთ აღინიშნა, იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს სასამართლო გამოიყენებს ინგლისის
სამართალს, მაშინ მოთხოვნა არ იქნება ხანდაზმული, რადგან იმოქმედებს 6 წლიანი ხანდაზმულობის
ვადა. ხოლო თუ საქართველოს სასამართლო იხელმძღვანელებს ქართული სამართლით, მაშინ
მოთხოვნა შეფასდება ხანდაზმულად, რადგან იმოქმედებს 3 წლიანი ხანდაზმულობის ვადა.

დასკვნა

განხილულ საკითხთა წრე ცხადყოფს, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი არის:
• საერთაშორისო ბიზნეს-ხელშეკრულებების შედგენისას შესაბამისი იურიდიული მნიშვნელობის
მქონე მომენტების მრავალმხრივი და კომპლექსური გათვალისწინება და ხელშეკრულებაში
ზედმიწევნით ასახვა;
• წინასახელშეკრულებო მოლაპარაკებებისას ფორმალური საფუძვლებისა და სამართლებრივი
ინსტრუმენტების შედგენა-გამოყენება;
• იურისტისა და ბიზნესის წარმომადგენლის მჭიდრო თანამშრომლობა და იურისტისთვის
სათანადო ინფორმაციის დროული მიწოდება;
• იურისტის როლი და მის მიერ საერთაშორისო ბიზნეს-სამართლებრივი ასპექტების,
საერთაშორისო კერძო და საერთაშორისო სამოქალაქო საპროცესო სამართლის ნორმების
ცოდნა;
• უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის მოძიება და საჭიროების შემთხვევაში ხელშეკრულების
შედგენისას უცხო ქვეყნის სამართლის გაანალიზება და უცხო ქვეყნის სამართალში
კვალიფიციური იურისტების ხელშეკრულების შედგენის პროცესში ჩართვა.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ საერთაშორისო ბიზნეს-ტრანზაქციის შედგენისას აუცილებელია,
რომ მხარეებმა (1), პირველ რიგში, ზედმიწევნით განსაზღვრონ ხელშეკრულებიდან წარმოშობილი დავის
შემთხვევაში, თუ რომელი ქვეყნის სასამართლოებს რა ფორმის საერთაშორისო განსჯადობა/კომპეტენცია
ექნებათ (იმ შემთხვევაში, თუ მხარეები საერთაშორისო კერძო არბიტრაჟზე არ შეთანხმდებიან), რა
საკითხი რომელი ქვეყნის მატერიალური სამართლის შესაბამისად გადაწყდება და (2) შემდეგ უკვე
დეტალურად განსაზღვრონ ხელშეკრულების სხვა პირობები.
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ფარული ჩანაწერი როგორც
მტკიცებულება სამოქალაქო
სასამართლო სამართალწარმოების
ფარგლებში1
ქეთევან მესხიშვილი*

თეორია
ა) ფარული ჩანაწერი როგორც კანონდარღვევით მოპოვებული მტკიცებულება

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

მტკიცებულებები შეფასებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში ექვემდებარება, თუ ისინი კანონის შესაბამისად
არის მოპოვებული2. მითითებული პრინციპი განმტკიცებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 103-ე მუხლის მე-3 ნაწილში, რომლის მიხედვითაც, კანონის დარღვევით მოპოვებულ
მტკიცებულებებს იურიდიული ძალა არ აქვთ.
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ფარულ (აუდიო/ვიდეო) ჩანაწერთან დაკავშირებით საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი
ცალკე დათქმას არ შეიცავს, ისევე როგორც არც ერთი ქვეყნის სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი
ყოველ კონკრეტულ მტკიცებულებასთან მიმართებით ცალკე დათქმებს არ ითვალისწინებს. როგორც
წესი, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი დასაშვებ და დაუშვებელ მტკიცებულებებთან მიმართებით
ზოგად წესებს ადგენს. ამ მხრივ არც საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსია გამონაკლისი.
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი არ განსაზღვრავს, თუ რომელი კანონის დარღვევით
მოპოვებულ მტკიცებულებას არ აქვს იურიდიული ძალა. უფრო მეტიც, საქართველოს სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსი არც მტკიცებულებათა მოპოვების რაიმე წესს ადგენს. შესაბამისად, კანონის
დარღვევით მოპოვებულად უნდა ჩაითვალოს მტკიცებულება, თუ მისი მოპოვებით ამა თუ იმ კანონით
დადგენილი წესი ირღვევა (ფორმალურ-პროცედურული დარღვევა) ან თუ მისი მოპოვებით მხარეთა
ან მესამე პირთა უფლებები ილახება (არსებითი პროცედურულ-შინაარსობრივი დარღვევა). ამ მხრივ
უაღრესად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმ გარემოებას, თუ ვინ მოიპოვებს მტკიცებულებებს.

* თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლე.
1 წარმოდგენილი კვლევა უმეტესწილად ეფუძნება გერმანიისა და საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართლის
კომენტარებსა და სასამართლო პრაქტიკას. რიგი მსჯელობისა, რომელიც საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის
მუხლების ანალიზს ეხება, განვითარებულია გერმანულ წყაროებზე დაყრდნობით, თუმცა გერმანული წყარო მხოლოდ იმ შემთხვევაშია
გამოყენებული საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ამა თუ იმ მუხლის კომენტირებისას, როდესაც ორივე ქვეყნის
კოდექსში რეგულაცია იდენტურია განსხვავებული რეგულაციის პირობებში კი საკითხები შედარებით-სამართლებრივი კვლევის
კონტექსტშია შეფასებული (ავტ.შ.).
2 Thomas/Putzo, Zivilprocessordnung, C.H.Beck, 35 Auflage, 2014, &286, Rn.6.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 103-ე მუხლის მე-3 ნაწილის კონტექსტში კანონის
დარღვევით მოპოვებულ მტკიცებულებათა კატეგორიას არ განეკუთვნება მტკიცებულება, რომელიც
უფლებამოსილი ორგანოს (პირის) მიერ არის მოპოვებული (შექმნილი), თუმცა თავად უფლებამოსილმა
ორგანომ (პირმა) მტკიცებულებათა მოპოვების (შექმნის) პროცესში შეცდომა დაუშვა3. მაგალითად,
გამომძიებელმა მოწმე სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესების დარღვევით
დაკითხა, ადმინისტრაციულმა ორგანომ წერილობითი მასალა კანონით დადგენილი პროცედურის
დაუცველად მოიპოვა და ა. შ. აღნიშნული მტკიცებულებები შეფასებას ექვემდებარება, რაც იმას ნიშნავს,
რომ სასამართლო მტკიცებულებათა კვლევის ეტაპზე, მხარეთა პოზიციებს მოისმენს, რა დროსაც
მხარეები უფლებამოსილი არიან, ყველა ის პრეტენზია გამოთქვან, რომელიც მათ მტკიცებულებასთან
მიმართებით გააჩნიათ. საბოლოოდ, მხარეთა მხრიდან გაჟღერებულ პრეტენზიებს სასამართლო აფასებს
და გამოაქვს დასკვნა, თუ რამდენად შეიძლება ემოქმედა აღნიშნულ დარღვევებს მტკიცებულების
შინაარსობრივ მხარეზე. თუ მტკიცებულების მოპოვების (შექმნის) პროცესში არსებული დარღვევა იმდენად
მნიშვნელოვანია, რომ მას მტკიცებულების შინაარსობრივ მხარეზე შეიძლება ემოქმედა, მითითებულ
მტკიცებულებას სასამართლო არ გაიზიარებს.
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როგორც წესი, შეფასებას არ ექვემდებარება არაუფლებამოსილი ორგანოს (პირის) მიერ კონსტიტუციურსამართლებრივი პრინციპების დარღვევით მოპოვებული მტკიცებულება, მაგალითად, საუბრის ფარული
ვიდეოგადაღება, სატელეფონო საუბრის ფარული ჩაწერა და ა. შ. მტკიცებულება კანონდარღვევითაა
მოპოვებული და, როგორც წესი, შეფასებას არ ექვემდებარება, თუ მტკიცებულება პირის კონსტიტუციურ
უფლებათა დარღვევის ხარჯზეა მოპოვებული. საგულისხმოა, რომ ასეთ შემთხვევაში განსაკუთრებული
აქცენტი ისეთი კონსტიტუციურ-სამართლებრივი უფლებების შელახვაზე კეთდება, როგორიც არის
პირადი უფლებები (პირადი ცხოვრება, პირადი საუბარი, პირადი მიმოწერა და ა. შ.)4. ამასთან,
გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველი დეტალების გახმაურება,
პირადი მიმოწერისა თუ საუბრის მტკიცებულების სახით წარდგენა, მითითებულ მტკიცებულებას
უკანონოდ არ აქცევს. მტკიცებულება უკანონოდ მიიჩნევა მისი არამართლზომიერი მოპოვების
(შექმნის) გამო, რომელიც, როგორც წესი, კონსტიტუციურ-სამართლებრივი პრინციპების დარღვევის
გზით ხორციელდება5. შედარებისათვის, ფოსტის, მეილისა თუ ფაქსის მეშვეობით მიღებული წერილის
მტკიცებულების სახით წარდგენა, თუნდაც მისი გამომგზავნი პირის თანხმობის გარეშე, კანონის
დარღვევით მოპოვებულ და, შესაბამისად, დაუშვებელ მტკიცებულებას არ წარმოადგენს, ვინაიდან მხარემ
მითითებული მტკიცებულება კანონის სრული დაცვით მოიპოვა6. თუ წერილი პირადი ცხოვრების ამსახველ
დეტალებს შეიცავს, აღნიშნული გარემოება მას, პირადი ცხოვრების ამსახველი დეტალების უნებართვოდ
გახმაურების საფუძვლით, სხვა სახის მატერიალურ-სამართლებრივი მოთხოვნის უფლებას წარმოუშობს
და არა მითითებული მტკიცებულების დაუშვებელ მტკიცებულებად მიჩნევის მოთხოვნის საპროცესოსამართლებრივ უფლებას7. იგივე მაგალითზე დაყრდნობით, თუ მხარემ პირადი მიმოწერა, სხვისი მეილის,
ფოსტის და ა. შ. უნებართვოდ სარგებლობის გზით (უკანონო შეღწევა და ა. შ.) მოიპოვა, რაღა თქმა უნდა,
მითითებული მტკიცებულება როგორც კანონდარღვევით მოპოვებული, უკანონო მტკიცებულებაა და
შეფასებას არ ექვემდებარება8. იგივე წესი ვრცელდება ფარულად მოპოვებულ ვიდეოჩანაწერებზე, სადაც
საუბარიც ისმის, ანუ აუდიო ეფექტიც აქვს და გამოსახულებაც ჩანს. მტკიცებულება უკანონოდ მოპოვებული
არ არის, თუ ვიდეო ან აუდიო ჩამწერი აპარატურა მხარისათვის შესამჩნევ ადგილზეა დამონტაჟებული ან,
მართალია, შეუმჩნეველ ადგილზეა დამონტაჟებული, თუმცა არსებობს მხარისათვის ნათლად აღქმადი
ფორმით მინიშნება იმის თაობაზე, რომ მითითებული სივრცის ვიდეო გადაღება ან აუდიო ჩაწერა
მიმდინარეობს. ამგვარი ფორმით მოპოვებული მტკიცებულება დაუშვებელ მტკიცებულებად არ მიიჩნევა9.

3 Thomas/Putzo, Zivilprocessordnung, C.H.Beck, 35 Auflage, 2014, &286, Rn.7.
4 Thomas/Putzo, Zivilprocessordnung, C.H.Beck, 35 Auflage, 2014, &286, Rn.7.
5 BGH NJW 03, 1123 nach Thomas/Putzo, Zivilprocessordnung, C.H.Beck, 35 Auflage, 2014, &286, Rn.7.
6 BGH 19, 325 NJW 64, 1139 nach Zöller, Zivilprocessordnung, Verlag Dr.Otto Schmidt, 29 neubearbeitete Auflage, &286, Rn, 15b.
7 Oldenburg NJW 2008, 3508 nachZöller, Zivilprocessordnung, Verlag Dr.Otto Schmidt, 29 neubearbeitete Auflage, &286, Rn, 15b.
8 Zöller, Zivilprocessordnung, Verlag Dr.Otto Schmidt, 29 neubearbeitete Auflage, &286, Rn, 15b.
9 Zöller, Zivilprocessordnung, Verlag Dr.Otto Schmidt, 29 neubearbeitete Auflage, &286, Rn, 15b.

კანონდარღვევით მოპოვებული მტკიცებულება, მხარეთა ორმხრივი თანხმობით, დასაშვები
მტკიცებულებაა. ასეთ ვითარებაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა იმ პირის ნებას ენიჭება, რომლის
კონსტიტუციურ უფლებათა ხარჯზეც იქნა მოპოვებული მტკიცებულება. მითითებული პირის თანხმობა
მეორე მხარის მიერ განხორციელებულ ნაკლოვან მტკიცებას ასწორებს10.
მტკიცებულება კანონდარღვევით მოპოვებულად არ მიიჩნევა და, შესაბამისად, შეფასებას ექვემდებარება,
თუ აუდიო ჩაწერა, ვიდეო გადაღება, პირადი წიგნაკიდან (დღიურიდან) მიმოწერის ამოღება მხარის
თანხმობით ხორციელდება. თანხმობა შეიძლება სხვადასხვა ფორმით იქნეს გამოხატული, მათ შორის,
კონკლუდენტური მოქმედება თანხმობად მიიჩნევა, მაგალითისათვის, თანხმობას უთანაბრდება პირის
ინფორმირებულობა მისი საუბრის ჩაწერის, ვიდეო გადაღებისა თუ მისი პირადი მიმოწერიდან
ინფორმაციის მოპოვების თაობაზე, რაზეც მან წინააღმდეგობა არ გასწია. თუმცა კონკლუდენტური
მოქმედება აუდიო/ვიდეო ჩანაწერის განხორციელების თაობაზე მითითებული ჩანაწერის მტკიცებულებად
გამოყენების შესახებ თანხმობას არ გულისხმობს11. კანონდარღვევით მოპოვებულ მტკიცებულებას
არ წარმოადგენს იმ მოწმის ჩვენება, რომელიც ორივე მხარის გაცნობიერებული თანხმობით
ხმამაღალმოსაუბრის მეშვეობით მხარეთა სატელეფონო საუბარს ისმენდა12. დაუშვებელ მტკიცებულებას
არ წარმოადგენს ასევე იმ მოწმის ჩვენება, რომელმაც მხარეთა საუბარი შემთხვევით მოისმინა ერთ-ერთი
მხარის მონაწილეობისა და ხელშეწყობის გარეშე13.
ამდენად, კანონდარღვევით მოპოვებული მტკიცებულება იმთავითვე დაუშვებელი მტკიცებულებაა
და შეფასებას არ ექვემდებარება. მტკიცებულების კანონსაწინააღმდეგო ხასიათს მისი
მოპოვების არამართლზომიერება განაპირობებს და არა მტკიცებულების შინაარსი. მოპოვების
არამართლზომიერებაში კი, პირველ რიგში, მოწინააღმდეგე მხარის უფლებებში უნებართვო ჩარევა
იგულისხმება, რითაც მხარის კონსტიტუციურ სამართლებრივი უფლებები ირღვევა. ერთი პირის
სამოქალაქო უფლების დაცვა კი მეორე პირის კონსტიტუციით უზრუნველყოფილ გარანტიათა შელახვის
ხარჯზე დაუშვებელია. თუმცა მითითებული აკრძალვა აბსოლუტურ ხასიათს არ ატარებს. ორმხრივი
ინტერესის აწონ-დაწონვისა და ურთიერთშეჯერებული ანალიზის შედეგად, კანონდარღვევით
მოპოვებული მტკიცებულება შეიძლება დასაშვებ მტკიცებულებადაც იქცეს. თუმცა მითითებული დაშვება
გამონაკლისია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით განმტკიცებული წესიდან, რომლის
მიხედვითაც, კანონის დარღვევით მოპოვებულ მტკიცებულებას იურიდიული ძალა არ აქვს.
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იგივე პოზიციას იზიარებს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, რომელმაც არაუფლებამოსილ
პირთა მიერ ფარული ჩანაწერის განხორციელება და ამ გზით მტკიცებულებათა მოპოვება პირადი
ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დარღვევად მიიჩნია და, შესაბამისად, მე-8 მუხლის დარღვევა
დააფიქსირა14.
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მითითებული პრაქტიკა განმტკიცებულია არა მხოლოდ კონტინენტური ევროპის ქვეყნებში, არამედ
ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც. მტკიცებულებათა შეფასების ფედერალური წესების მიხედვით, აუდიო/
ვიდეო ჩანაწერის დასაშვებ მტკიცებულებად მიჩნევის მიზნებისათვის აუცილებელია აღნიშნული ჩანაწერი
შემდეგ მოთხოვნებს აკმაყოფილებდეს, კერძოდ, ჩამწერი მოწყობილობა გამართულ მდგომარეობაში
უნდა იყოს; ჩაწერა საამისო კომპეტენციის მქონე პირმა უნდა განახორციელოს; ჩანაწერი ავთენტური
უნდა იყოს; მასზე ყოველგვარი ზემოქმედება, მათ შორის, შეცვლა, წაშლა, დამატება გამორიცხული
უნდა იყოს; საუბრისა და მოსაუბრე პირთა იდენტიფიცირება შესაძლებელი უნდა იყოს; ჩაწერა უნდა
განხორციელდეს კეთილსინდისიერად, მხარეთა ინფორმირებული თანხმობის პირობებში და მათ ნებაზე
ყოველგვარი პირდაპირი თუ ირიბი ზემოქმედების გარეშე15. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ მითითებული
10 Köln, NJW-RR 93, 1073 nach Thomas/Putzo, Zivilprocessordnung, C.H.Beck, 35 Auflage, 2014, &286, Rn.7.
11 BVerfG NJW 02, 3619-3623 nach Thomas/Putzo, Zivilprocessordnung, C.H.Beck, 35 Auflage, 2014, &286, Rn.7.
12 BVerfG NJW 03, 2375 nach Thomas/Putzo, Zivilprocessordnung, C.H.Beck, 35 Auflage, 2014, &286, Rn.7.
13 BAG NJW nach Thomas/Putzo, Zivilprocessordnung, C.H.Beck, 35 Auflage, 2014, &286, Rn.7.
14 Dumitru Popescu v. Romania,Http://heinonline.org.
15 S.Cain, Sound Recordings as Evidence in Court Proceeding, Http://heinonline.org

წესები კუმულატიური ხასიათისაა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა პირობის დაცვაა აუცილებელი იმისათვის,
რომ ჩანაწერი დასაშვებ მტკიცებულებად ჩაითვალოს. ერთ-ერთი პირობის არარსებობა ან ეჭვი მისი
არარსებობის თაობაზე, მითითებული მტკიცებულების მართლზომიერებას გამორიცხავს და, შესაბამისად,
მას სასამართლო დასაშვებ მტკიცებულებად არ ცნობს.
ინტერესს მოკლებული არ არის მითითებული საკითხის დანახვა საადვოკატო საქმიანობის
პერსპექტივიდანაც. მაგალითისათვის, ამერიკის ადვოკატთა ასოციაციის მიერ შემუშავებული ერთიანი
პროფესიული წესები, სხვა პირთა კონსტიტუციური უფლებების ხელყოფის გზით მტკიცებულებათა
მოპოვებას არაეთიკურად მიიჩნევს16. საქართველოში არსებული რეგულაციები ადვოკატთა შესახებ, მათი
მხრიდან მტკიცებულებათა მოპოვების ხერხებსა და საშუალებებს არ ეხება, თუმცა, თუ გავითვალისწინებთ
იმ ფაქტს, რომ „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლში საადვოკატო საქმიანობის
პრინციპების ჩამონათვალში პირველ ადგილზე საადვოკატო საქმიანობის კანონიერების პრინციპია
განმტკიცებული, შეიძლება გავაკეთოთ დასკვნა, რომ ადვოკატის საქმიანობა, ნებისმიერი მიმართულებით,
პირველ რიგში, კანონშესაბამისი უნდა იყოს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადვოკატმა მტკიცებულების მოპოვების
პროცესი სხვა პირთა უფლებებისა და თავისუფლებების პატივისცემის ხარჯზე უნდა განახორციელოს.
ამასთან, მის უკანონო ქმედებას მისი მანდატის ინტერესების დაცვის უპირატესობა კანონშესაბამისად ვერ
აქცევს.
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ბ) დაუშვებელი მტკიცებულების დასაშვებად ცნობის საგამონაკლისო შემთხვევები
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როგორც ზემოთ აღინიშნა, არაუფლებამოსილი ორგანოს (პირის) მიერ კონსტიტუციურ-სამართლებრივი
პრინციპების დარღვევით მოპოვებული მტკიცებულება, როგორც წესი, შეფასებას არ ექვემდებარება.
აღნიშნული ნიშნავს იმას, რომ გამონაკლის შემთხვევაში, ამგვარი მტკიცებულება შეიძლება დაშვებულ
იქნეს და შეფასებას დაექვემდებაროს. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის N1165 რეზოლუციაში
„Right to Privacy“ (1998) განმარტებულია, რომ „ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლმა უნდა დაიცვას
ინდივიდის პირადი ცხოვრება არა მარტო საჯარო ხელისუფლების, არამედ კერძო პირების მხრიდანაც“.
თუმცა, იმისდა მიხედვით, თუ პირადი ცხოვრების რომელ სფეროს შეეხება საქმე, დაცულობის ხარისხი
განსხვავებულია. თუ სახეზეა ინტიმური სფერო, იგი აბსოლუტური დაცვით სარგებლობს, რაც იმას ნიშნავს,
რომ მასში ჩარევა არც ერთი საფუძვლით არ არის გამართლებული. თუ საქმე ინტიმს არ ეხება, მაშინ იგი
აბსოლუტური პრივილეგიით არ სარგებლობს. მისი შეზღუდვა დასაშვებია, ანუ მასში ჩარევა შესაძლებელია
საამისო დაცვის ღირსი ინტერესისა და კანონიერი მიზნის არსებობის პირობებში. შესაბამისად, კერძო
სფეროში ჩარევის დროს, ჩარევის მართლზომიერების დადგენის მიზნით, უნდა შეფასდეს, არსებობს
თუ არა დაცვის ღირსი ისეთი ინტერესი, რომელიც პირადი ცხოვრებისა და პირადი კომუნიკაციის
ხელშეუხებლობის კონსტიტუციით გარანტირებულ უფლებაზე უფრო მაღლა დგას. ამდენად, ყოველ
კონკრეტულ შემთხვევაში, მხარეთა ორმხრივი ინტერესების აწონ-დაწონვის შედეგად, სასამართლომ
უკანონო გზით მტკიცებულების მოპოვება შეიძლება იმ პატივსადები ინტერესის გათვალისწინებით
გაამართლოს, რამაც მხარეს მტკიცებულების უკანონოდ მოპოვება აიძულა. ეს მხოლოდ ისეთი შემთხვევა
შეიძლება იყოს, როდესაც სასამართლო მტკიცებულების მოპოვების გზით სხვის კონსტიტუციურსამართლებრივი უფლებების ხელყოფას, მათ შორის, პირად ცხოვრებაში ჩარევას გაამართლებს17,
მაგალითისათვის, როდესაც ადგილი აქვს პირის უფლებათა ისეთ ხელყოფას, რომლის დადასტურება,
კანონით დასაშვები მტკიცებულებების მოპოვების გზით შეუძლებელია. მაგალითისათვის, როდესაც პირს
გარიგებაზე იძულების ისეთი მეთოდების გამოყენების გზით მოაწერინეს ხელი (იარაღით მუქარა, შანტაჟი
და ა. შ.), რომელიც ნების გამოხატვის თავისუფლებაზე ზემოქმედებს, თუმცა, განსხვავებით ფიზიკური
ზემოქმედებისაგან, ე.წ. „კვალს“ არ ტოვებს. ასეთ ვითარებაში გარიგებაზე ხელმომწერი პირის მიერ
ფარული აუდიო (სატელეფონო) ჩანაწერის შექმნა, მტკიცებულების არამართლზომიერად მოპოვებას
ამართლებს, ვინაიდან ასეთ შემთხვევაში იგულისხმება, რომ მხარეს მტკიცებულების „მართლზომიერად
მოპოვების“ შესაძლებლობა შეზღუდული აქვს და მტკიცებულების ამ გზით მოპოვება, თვითდახმარების
ფარგლებში, გარდაუვალი აუცილებლობით არის განპირობებული. შესაბამისად, ფარული მოსმენის,
16 P.A. Joy&K.C.McMunigal, To Tape or Not to Tape: Secret Recordings,Http://heinonline.org.
17 BVerfG NJW 92, 815 nachThomas/Putzo, Zivilprocessordnung, C.H.Beck, 35 Auflage, 2014, &286, Rn.7.

გადაღებისა და ა. შ. გზით მოპოვებული მტკიცებულება მართლზომიერად მოპოვებულ და, შესაბამისად,
დასაშვებ მტკიცებულებად არ მიიჩნევა, თუ მხარეს მტკიცებულების შექმნის თავისუფლება შეზღუდული არ
აქვს. ამდენად, სამოქალაქო-სამართლებრივი ურთიერთობიდან გამომდინარე, უფლების დადასტურების
მიზნით მტკიცებულების შექმნა სხვისი კონსტიტუციური უფლებების ხელყოფის ხარჯზე დაუშვებელია,
მაშინაც, როდესაც მხარეს მტკიცებულების სხვა გზით მოპოვება არ შეუძლია18. ამ მიმართებით
ნიშანდობლივია აღინიშნოს, რომ სამოქალაქო ურთიერთობებში, ნების თავისუფლების ფარგლებში,
მტკიცებულების შექმნა სამოქალაქო სამართალურთიერთობაში შესვლის ეტაპზე ყოველთვის
შესაძლებელია. ასეთ ვითარებაში კი მტკიცებულების არშექმნა სამოქალაქო-სამართლებრივი
დაუდევრობაა, რომელიც უფლების სადავოობის შემთხვევაში მტკიცების ნაკლს განაპირობებს. აღნიშნული
კი მხარის სამოქალაქო-სამართლებრივი რისკია, რომლის დაზღვევა სხა პირის კონსტიტუციურ უფლებათა
შელახვის ხარჯზე დაუშვებელია.

1. დაუშვებელ მტკიცებულებათა შეფასების საპროცესო-სამართლებრივი ასპექტები

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

ყველა მტკიცებულება არ ექვემდებარება შეფასებას19. მაგალითისათვის, მტკიცებულება, რომელიც კანონის
დარღვევითაა მოპოვებული, შეფასებას არ ექვემდებარება. ფორმულირება, რომ მტკიცებულება შეფასებას
არ ექვემდებარება, სამოქალაქო საპროცესო სამართლისათვის უცხოა. ამგვარ ფორმულირებას
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი არ შეიცავს. შესაბამისად, საინტერესოა მითითებული
საკითხის განხილვა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართლის ნორმათა კონტექსტში,
რომლის შესაბამისადაც უნდა დადგინდეს, კანონის დარღვევით მოპოვებული მტკიცებულება არ უნდა
იქნეს დაშვებული როგორც მტკიცებულება, თუ მტკიცებულებათა შეფასების შედეგად უნდა დადგინდეს
მისი კანონსაწინააღმდეგო ხასიათი და სასამართლომ მითითებული მტკიცებულება არ უნდა გაიზიაროს.
აღნიშნულ კითხვაზე პასუხის გაცემის მიზნით, უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს საპროცესო სამართლის
ნორმათა ერთობლივ, შინაარსობრივ და ლოგიკურ ანალიზს, რომლის მიხედვითაც, მხარეები
სარჩელისა და შესაგებლის წარდგენისთანავე, ვალდებული არიან, სარჩელსა და შესაგებელს მათ მიერ
მითითებული მტკიცებულებები დაურთონ ან მათი მოგვიანებით დართვის საპატიოობაზე მიუთითონ და,
მტკიცებულებათა წარმოდგენის მიზნით, გონივრული ვადის თაობაზე იშუამდგომლონ. ამავდროულად,
სასამართლოც უფლებამოსილია, მოსამზადებელ სხდომაზე მხარეებს დამატებითი მტკიცებულებების
წარმოდგენის მიზნით, წინადადება მისცეს. მთავარ სხდომაზე კი მტკიცებულებათა წარდგენა მხოლოდ იმ
შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ საქმის მოსამზადებელ სტადიაზე მხარეს მათი წარმოდგენა არ შეეძლო,
აგრეთვე, თუ მათ შესახებ მისთვის ობიექტური მიზეზებით ვერ იქნებოდა ცნობილი.
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ამდენად, საქმის მთავარ სხდომაზე განხილვამდე, კანონით დადგენილი წესით წარდგენილი
მტკიცებულება, ანუ მტკიცებულება, რომელიც სარჩელს ან შესაგებელს ერთვის, საქმეში იდება და
მითითებულ გარემოებაზე სასამართლო ზეგავლენას ვერ ახდენს. თუმცა სასამართლო საქმიდან ამოიღებს
მტკიცებულებას, რომელსაც საქმისათვის მნიშვნელობა არ აქვს. ნიშანდობლივია, რომ სასამართლო
აღნიშნულ საპროცესო მოქმედებას საკუთარი ინიციატივით (ex officio) ასრულებს, ამასთან, მითითებული
საპროცესო მოქმედების შესრულება სასამართლოს ვალდებულებაა და არა უფლება. ამგვარი დასკვნის
საფუძველს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 104-ე მუხლის პირველი ნაწილის სიტყვასიტყვითი ანალიზი წარმოადგენს, რომლის მიხედვითაც, სასამართლო არ მიიღებს, არ გამოითხოვს ან
საქმიდან ამოიღებს მტკიცებულებებს, რომლებსაც საქმისათვის მნიშვნელობა არა აქვთ. იმ შემთხვევაში,
თუ სასამართლო საქმესთან შემხებლობაში არარსებული მტკიცებულების საქმიდან ამოღების თაობაზე
მის კანონისმიერ მოვალეობას საკუთარი ინიციატივით არ შეასრულებს, რაღა თქმა უნდა, აღნიშნული
საპროცესო მოქმედება მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე შეიძლება განხორციელდეს. მითითებული
მსჯელობა ეყრდნობა საპროცესო სამართალში განმტკიცებულ პრინციპს, რომლის მიხედვითაც,
სასამართლო სამართალწარმოების ფარგლებში მხოლოდ საქმესთან შემხებლობაში არსებული
მტკიცებულებები ფასდება.

18 BVerfG NJW 02, 3619/3624; BGH NJW 03, 1727; BAG NJW 03, 3436 nach Thomas/Putzo, Zivilprocessordnung, C.H.Beck, 35 Auflage, 2014,
&286, Rn.7.
19 Zöller, ZPO Koommentar, Verlag Dr.Otto Scmidt Köln, 29.neubearbeitete Auflage, 2012, Vor &286, Rn.15a.

ამდენად, მტკიცებულებას, რომელსაც საქმესთან შემხებლობა არ აქვს, სასამართლო საქმიდან
ამოიღებს, ხოლო თუ მტკიცებულება სარჩელს ან შესაგებელს არ ერთვის, მაშინ, სასამართლო ამგვარი
მტკიცებულების დართვის თაობაზე შუამდგომლობას არ დააკმაყოფილებს. მართალია, კანონის სიტყვა
სიტყვითი განმარტების შესაბამისად, საქმიდან ამოღებას მხოლოდ საქმესთან შემხებლობის არმქონე
მტკიცებულება ექვემდებარება, თუმცა იგივე წესი უნდა გავრცელდეს კანონდარღვევით მოპოვებულ
მტკიცებულებაზე, ვინაიდან კანონის ჩანაწერის მიხედვით, მას მტკიცებულების ძალა არ აქვს. ამასთან,
გარდა იმისა, რომ იგი გაზიარებულ არ უნდა იქნეს, მიზანშეწონილია, რომ იგი სასამართლომ არ მოისმინოს
და არ ნახოს,რათა სასამართლოს შინაგანი რწმენა ქვეცნობიერად აღნიშნული მტკიცებულების
შთაბეჭდილების ქვეშ არ მოექცეს. ამდენად, თუ აშკარაა, რომ მხარემ მტკიცებულება ფარულად,
კანონდარღვევით მოიპოვა და არ არსებობს მისი საქმეში დატოვების მიმართ მეორე მხარის დაცვის
ღირსი ინტერესი, ასეთ ვითარებაში მითითებულ მტკიცებულებას სასამართლო საქმიდან ამოიღებს,
ხოლო თუ ამგვარი მტკიცებულება სარჩელს ან შესაგებელს იმთავითვე არ ერთვის, მაშინ სასამართლო
მას საქმეს მტკიცებულების სახით არ დაურთავს. ამასთან, ნიშანდობლივია აღინიშნოს, რომ, როგორც
საქმიდან მტკიცებულების ამოღება, ასევე მისი საქმეზე დართვა, მხარეთა პოზიციების მოსმენისა და
აწონ-დაწონვის საფუძველზე უნდა მოხდეს, რა დროსაც, სასამართლომ მხარეთა ორმხრივი ინტერესის
შეფასების საფუძველზე უნდა გააკეთოს დასკვნა, მტკიცებულება უკანონოდაა მოპოვებული თუ არა, და თუ
უკანონოდაა მოპოვებული, ხომ არ არსებობს მისი საქმეზე დართვის ან საქმეში დატოვების საგამონაკლისო
შემთხვევა. იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლო მიიჩნევს, რომ მტკიცებულება კანონდარღვევითაა
მოპოვებული და, ამასთან, არც მისი კანონდარღვევით შექმნის გამამართლებელი დაცვის ღირსი
ინტერესი არსებობს, ასეთ ვითარებაში სასამართლომ მტკიცებულება, როგორც კანონსაწინააღმდეგო,
საქმიდან უნდა ამოიღოს ან საქმეში არარსებული მტკიცებულება საქმეს არ უნდა დაურთოს.
ამდენად, კანონდარღვევით მოპოვებულ მტკიცებულებასთან მიმართებით, თეორიაში არსებული მიდგომა
ცალსახაა - ამგვარი მტკიცებულება საქმეში არ უნდა იყოს, რათა სასამართლო უკანონო მტკიცებულების
ზეგავლენისაგან სრულად გათავისუფლებული იყოს.

2. სასამართლო პრაქტიკა
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კანონის დარღვევით მოპოვებულ მტკიცებულებებთან მიმართებით, ამ ეტაპზე, სასამართლო პრაქტიკა
საქართველოში არაერთგვაროვანია. პრაქტიკის ერთგვაროვნების კუთხით, მითითებულ საკითხზე
საბოლოო სიტყვა საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ უნდა თქვას.
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ამ მიმართებით საინტერესოა სასამართლო პრაქტიკის მიმოხილვა, პირველ რიგში, მისი ისტორიული
განვითარების კუთხით. ფარულ ჩანაწერთან, როგორც კანონის დარღვევით მოპოვებულ
მტკიცებულებასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ყურადსაღებია საქართველოს უზენაესი
სასამართლოს 2010 წლის 1 ივნისის განჩინება20. მითითებულ საქმეში თბილისის საქალაქო სასამართლო
და თბილისის სააპელაციო სასამართლო, სხვა მტკიცებულებებთან ერთად, ფარულ აუდიო ჩანაწერსაც
დაეყრდნო, რომელიც მხარეთა შორის დიალოგს ასახავდა. მითითებული ფარული აუდიოჩანაწერით
ფულადი ვალდებულების არსებობა და მოპასუხის მხრიდან აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობის
ფაქტი დასტურდებოდა. ნიშანდობლივია, რომ მითითებულ საქმეზე ფარული აუდიოჩანაწერის
მტკიცებულების სახით გამოყენებას კასატორი სადავოდ ხდიდა და განმარტავდა, რომ სასამართლოებმა
საქმე უხეში საპროცესო-სამართლებრივი დარღვევებით განიხილეს, ვინაიდან მტკიცებულების სახით,
კანონდარღვევით მოპოვებული ფარული აუდიოჩანაწერი გამოიყენეს. კასატორი საკასაციო პრეტენზიას
იმ გარემოებითაც ამყარებდა, რომ მითითებული ფარული აუდიოჩანაწერი სისხლის სამართლის საქმეზე,
როგორც კანონდარღვევით მოპოვებული, დაუშვებელ მტკიცებულებად იქნა ცნობილი, რამაც წინასწარი
გამოძიების შეწყვეტა განაპირობა. საკასაციო პალატამ იმსჯელა მითითებულ საპროცესო-სამართლებრივ
საკითხზე და განმარტა შემდეგი: „სისხლის სამართალი და სამოქალაქო სამართალი სრულიად
განსხვავებულ სამართლებრივ ურთიერთობებს აწესრიგებენ და განსხვავებულია მტკიცებულებათა
დასაშვებობის კრიტერიუმებიც სისხლის საპროცესო და სამოქალაქო საპროცესო სამართალში.
20 იხ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2010 წლის 1 ივნისის ას-1154-1416-09 განჩინება.
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სისხლის სამართალში, სადაც ორივე დაპირისპირებული მხარე კერძო სამართლის სუბიექტი არ
არის, გადამწყვეტია, რომ ბრალდების მხარემ ბოროტად არ გამოიყენოს თავისი უფლებამოსილება,
არ იმოქმედოს თვითნებურად და არ დაარღვიოს ადამიანის უფლებები, საბოლოოდ, არ დაისაჯოს
უდანაშაულო ადამიანი. მტკიცებულებათა დასაშვებობის საკითხიც სწორედ ამ მიდგომიდან გამომდინარე
წესრიგდება, ამიტომ აქ ბრალდების მხარისათვის დაკისრებული მტკიცების სტანდარტი უფრო მკაცრია,
ვიდრე დაცვის მხარისთვის. აღნიშნულის გამოხატულებაა ისიც, რომ სისხლის საპროცესო სამართალში
ერთი და იგივე მტკიცებულება ერთ შემთხვევაში შეიძლება დაუშვებელ მტკიცებულებად ჩაითვალოს,
თუკი ბრალდების დასადასტურებლად გამოიყენება, ხოლო მეორე შემთხვევაში - არა, თუკი განსასჯელის
გამართლებას ემსახურება. სამოქალაქო-საპროცესო სამართალში ასეთი პრობლემატიკა არ დგას,
რამდენადაც აქ ურთიერთდაპირისპირებულია კერძო სამართლის სუბიექტები, რომელთაც თანაბარი
საპროცესო შესაძლებლობები აქვთ თავის დასაცავად. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის პირველი
მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, საქართველოს საერთო სასამართლოები სამოქალაქო საქმეებს
განიხილავენ ამ კოდექსით დადგენილი წესების მიხედვით. სამოქალაქო საქმეს სასამართლო განიხილავს
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით, ხოლო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით სამოქალაქო
საქმისწარმოება არ ხორციელდება. ამიტომ მოცემულ კონკრეტულ შემთხვევაშიც სადავო აუდიოკასეტის
მტკიცებულებად დაშვების საკითხი განსახილველ სამოქალაქო საქმეზე სამოქალაქო პროცესის
ნორმების საფუძველზე უნდა გადაწყდეს. კასატორი ვერ ასაბუთებს ამ შემთხვევაში აუდიოჩანაწერის
კანონის დარღვევით მოპოვებულ მტკიცებულებად მიჩნევას (სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის
103-ე მუხლის მე-3 ნაწილი). მოცემული აუდიოჩანაწერი არ შეიცავს მხარეთა პირადი საიდუმლოების
შემცველ ინფორმაციას, ისეთ კონფიდენციალურ ფაქტებს, რასაც დაუკავშირდებოდა მოსარჩელის
სუბიექტური ინტერესი, რომ მისი საუბარი სხვა პირთათვის არ გახდეს ცნობილი. აუდიოჩანაწერი
შეიძლება განიმარტოს როგორც საქმესთან დაკავშირებული გარემოებების დამტკიცების საშუალება
ხმის ან სხვა ხმოვანი სიგნალის სპეციალურ ტექნიკურ საშუალებაზე ფიქსაციის მეშვეობით. სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსი აუდიოჩანაწერს არ განიხილავს მტკიცებულების დამოუკიდებელ სახედ. მას
მოიცავს ნივთიერი მტკიცებულებების ცნება და განიხილება როგორც ნივთიერი მტკიცებულებების
ერთ-ერთი სახე. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 154-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად,
ნივთიერი მტკიცებულებებია ის ნივთები, რომლებიც თავისი ხარისხით, თვისებით ან თავისი არსებობით
წარმოადგენენ საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე გარემოებების დადგენის საშუალებას. მოცემულ
შემთხვევაში წარმოდგენილი აუდიოკასეტა, რომელზე არსებული აუდიოჩანაწერის ნამდვილობაც
დადგენილია საქმეში არსებული ექსპერტიზის დასკვნებით, პასუხობს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის
154-ე მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილ მოთხოვნებს. ამდენად, საქმეში არსებული აუდიოჩანაწერი
დასაშვები მტკიცებულებაა საქმეზე, რომელიც უნდა შეფასდეს საქმეში არსებულ სხვა მტკიცებულებებთან
ერთობლიობაში”21.
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2010 წლის პირველი ივნისიდან, ანუ მას შემდეგ, რაც საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ ფარული
აუდიოჩანაწერი დასაშვებ მტკიცებულებად მიიჩნია, პირველი ინსტანციისა და სააპელაციო ინსტანციის
სასამართლოები, დამკვიდრებული სასამართლო პრაქტიკის მიხედვით, ფარულ ჩანაწერს დასაშვებ
მტკიცებულებად მიიჩნევდნენ, ხოლო ასეთ გადაწყვეტილებებს საქართველოს უზენაესი სასამართლო
პრაქტიკის შესაბამისად თვლიდა და დაუშვებლებლობის საფუძვლით, განუხილველად ტოვებდა22 23.
2014 წლის 7 ოქტომბერს თბილისის სააპელაციო სასამართლომ მიიღო გადაწვეტილება, რომელიც
დამკვიდრებულ სასამართლო პრაქტიკას არ შეესაბამება24. მითითებული გადაწყვეტილების მიხედვით,
სასამართლომ ფულადი ვალდებულების არსებობის ფაქტი საქმეში არსებულ ფარულ აუდიო ჩანაწერზე
დაყრდნობით დასაბუთებულად არ მიიჩნია, ვინაიდან ჩათვალა, რომ მტკიცებულება, კანონდარღვევით
იყო მოპოვებული და შესაბამისად, მტკიცებულების ძალა არ ჰქონდა. მითითებულ გადაწყვეტილებაში
სასამართლომ განმარტა შემდეგი: „ვინაიდან სატელეფონო საუბარი, მეორე მხარის ნებართვის გარეშე,
ფარულად არის ჩაწერილი, ამიტომ იგი კანონდარღვევითაა მოპოვებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ
21 იხ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2010 წლის 1 ივნისის №ას-1154-1416-09 განჩინება.
22 იხ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2013 წლის 14 იანვრის №ას-1509-1424-2012 განჩინება.
23 იხ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2012 წლის 12 ივლისის №ას-851-799-2012 განჩინება.
24 იხ. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2014 წლის 7 ოქტომბრის №2ბ/6800-13 განჩინება.
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აღნიშნული ჩანაწერი დაუშვებელ მტკიცებულებად უნდა იქნეს მიჩნეული საქართველოს სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსის 103-ე მუხლის კონტექსტში. მითითებული დასკვნის საფუძველს კი წარმოადგენს
ის გარემოება, რომ პირადი საუბრის ფარული ჩაწერა, ხოლო შემდეგ სასამართლოში მტკიცებულების
სახით წარდგენა, ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 30-ე მუხლით გარანტირებულ
პირადი ცხოვრებისა და პირადი კომუნიკაციის ხელშეუვალობას, ასევე კონსტიტუციის მე-16 მუხლს,
რომელიც პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლებას ეხება25. მითითებულ გადაწყვეტილებაში
სასამართლომ ასევე განმარტა, რომ სამოქალაქო-სამართლებრივი გარიგების დადასტურების
მიზნით, მტკიცებულების შესაქმნელად პირად სფეროში ჩარევა და ამით პირადი ცხოვრებისა და
პირადი კომუნიკაციის უფლების შეზღუდვა გამართლებული არ არის. ამგვარი დასკვნა, პირველ
რიგში, გამომდინარეობს სახელშეკრულებო თავისუფლების პრინციპიდან, რომელიც, თავის მხრივ,
სამოქალაქო უფლება-მოვალეობების მიმართ გარკვეულ პასუხისმგებლობას გულისხმობს. სამოქალაქო
უფლება-მოვალეობათა მატარებელი სუბიექტები თავისუფალნი არიან სამოქალაქო ურთიერთობებში,
შესაბამისად, ისინი ვალდებულნი არიან, გამოიჩინონ შესაბამისი სამოქალაქო სამართლებრივი
წინდახედულობა და მტკიცებულება პირთა თანასწორობაზე დამყარებული ურთიერთობის ფარგლებში
მოიპოვონ. მხოლოდ იმიტომ, რომ მხარე სათანადოდ არ უზრუნველყოფს სამართალურთიერთობას
მტკიცებულებებით, აღნიშნული არ ნიშნავს იმას, რომ მას, უფლების სადავოობის პირობებში,
მითითებული მტკიცებულების შექნის შესაძლებლობა მეორე მხარის პირად ცხოვრებაში ჩარევის გზით
აქვს. ამგვარი სახით მოპოვებულ მტკიცებულებათა ლეგიტიმაციის პირობებში მივიღებთ არა სამოქალაქო
პასუხისმგებლობაზე დამყარებულ საზოგადოებას, არამედ კონსტიტუციურ ღირებულებათა დაუშვებელ
ხელყოფას, რა დროსაც, განსაკუთრებით, პირადი ცხოვრებისა და პირადი კომუნიკაციის ხელშეუვალობის
უფლება იქნება შეზღუდული, რაც დაუშვებელია. ამგვარი შეზღუდვა (ჩარევა) გამართლებულია
მხოლოდ მაშინ, როდესაც პირი თვითდახმარების ან „თვითდახმარებასთან მიახლოებულ“ ფარგლებში
მოქმედებს26. მაგალითისათვის, თუ ფარული ჩანაწერი ერთადერთი გზაა საკუთარი უფლების დასაცავად,
იმის გამო, რომ სხვაგვარად საკუთარ უფლებას ვერ დაიცავს ან არსებობს რეალური საშიშროება
ყველა სხვა მტკიცებულების განადგურების, ასეთ ვითარებაში ფარული ჩანაწერის გზით მტკიცებულების
შექმნა დასაშვებია. ამდენად, თუ პირზე ხორციელდება ზეწოლა, მუქარა შანტაჟი, საკუთარი უფლებების
დაუშვებელი ხელყოფის თავიდან ასაცილებლად, კონსტიტუციურ ღირებულებათა მრავალმხრივი აწონდაწონვის შედეგად, შეიძლება გამართლებულად ჩაითვალოს სხვის პირად სფეროში ჩარევა, თუმცა
აღნიშნული დაუშვებელია მაშინ, როდესაც სხვის პირად სფეროში ჩარევა თვითდახმარებას კი არ
ემსახურება, არამედ მეორე მხარისათვის სამოქალაქო-სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრებას.
პირად სფეროში ჩარევა კი საჭირო გახდა მხოლოდ იმიტომ, რომ უფლება-მოვალეობათა კრედიტორმა
თავის დროზე არ იზრუნა შესაბამისი მტკიცებულების (ხელშეკრულების, ხელწერილის, და ა.შ.) შექმნაზე27.
ასეთ ვითარებაში, როდესაც გაუმართლებელია ჩარევა პირად სფეროში, ამგვარი გზით მოპოვებული
მტკიცებულება, დაუშვებელი მტკიცებულებაა. მისი დაშვება შესაძლებელია მხოლოდ მეორე მხარის
თანხმობით, ამასთან, თანხმობა უნდა ეხებოდეს არა მტკიცებულების ფორმალურ დასაშვებობას, არამედ
იმას,რომ მტკიცებულების შინაარსი სასამართლომ გადაწყვეტილებას დაუდოს საფუძვლად. ამგვარი
თანხმობის არარსებობის პირობებში, დაუშვებელია ფარულ ჩანაწერს გადაწყვეტილება დაეფუძნოს,
მაშინაც კი, თუ ფარული ჩანაწერიდან უტყუარად დასტურდება ის გარემოება, რომლის დადასტურების
მიზანსაც ფარული ჩაწერა (კერძო სფეროში ჩარევა) ემსახურებოდა"28 29
ამდენად, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს განმარტებით, თუ ფარული აუდიოჩანაწერი, არ
შეიცავს მხარეთა პირადი საიდუმლოების შემცველ ინფორმაციას ან მხარისათვის სუბიექტური ინტერესის
მატარებელ კონფიდენციალურ ფაქტებს, დასაშვებ მტკიცებულებად მიიჩნევა. მითითებული პოზიციისაგან
განსხვავებული მოსაზრება დააფიქსირა სააპელაციო სასამართლომ და განმარტა, რომ მტკიცებულების
მოპოვების ხერხი, კერძოდ, ფარული მოსმენა, მიყურადება, ჩაწერა საამისოდ არაუფლებამოსილ პირთა
25 იხ. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2014 წლის 7 ოქტომბრის №2ბ/6800-13 განჩინება.
26 BGH NJW 1988,1016.
27 BGH NJW 1982, 277; NJW 1988, 1016.
28 OLG Stuttgart, 18.11.2009.
29 იხ. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2014 წლის 7 ოქტომბრის №2ბ/6800-13 განჩინება.

მიერ მხარის კონსტიტუციურ ღირებულებებს ხელყოფს და, მიუხედავად იმისა, თუ ფარული ჩანაწერი
რა სახის ინფორმაციის მატარებელია, იგი, როგორც კონსტიტუციურ ღირებულებათა საწინააღმდეგოდ
მოპოვებული, დაუშვებელი მტკიცებულებაა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მტკიცებულების
შექმნისას მხარე „აუცილებელი თვითდახმარების მდგომარეობაში“ ან „აუცილებელ თვითდახმარების
მდგომარეობასთან მიახლოებულ მდგომარებაში“ იყო, ანუ, როდესაც მტკიცებულების შექმნა მხარეს
თავის დასაცავად სჭირდებოდა და არა სხვა პირთათვის წარსადგენი მოთხოვნის დასასაბუთებლად.
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პრაქტიკის ანალიზის თვალსაზრით, ნიშანდობლივია აღინიშნოს, რომ თბილისის სააპელაციო
სასამართლოს 2014 წლის 7 ოქტომბრის გადაწყვეტილება მხარეებმა საკასაციო წესით საქართველოს
უზენაეს სასამართლოში არ გაასაჩივრეს. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ მითითებული
გადაწყვეტილება კანონიერ ძალაშია შესული, გადაწყვეტილებაში განვითარებული მსჯელობა, ამ
ეტაპზე, დამკვიდრებულ სასამართლო პრაქტიკად ვერ მიიჩნევა. თუმცა ამგვარი კატეგორიის საქმეთა
სიმრავლის გათვალისწინებით, სავარაუდოა, რომ საქართველოს უზენაესი სასამართლო მითითებულ
საკითხთან დაკავშირებით თავის პოზიციას უახლოეს მომავალში დააფიქსირებს. ამდენად, განხილული
წინააღმდეგობრივი სასამართლო პრაქტიკის შემდეგ საქართველოს უზენაესი სასამართლო მითითებულ
საკითხთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ იტყვის თავის სიტყვას, რომლითაც იგი ან მხარს დაუჭერს
ფარულ ჩანაწერთან დაკავშირებით სასამართლო პრაქტიკაში დაფიქსირებულ ახლებურ მიდგომას ან
კვლავ დარჩება იმ პოზიციაზე, რომელიც სასამართლომ 2010 წელს დააფიქსირა. ამასთან, დამატებით,
ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ სასამართლო პრაქტიკა ცოცხალი ორგანიზმია, რაც იმას ნიშნავს, რომ იგი
იცვლება, ვითარდება, იხვეწება და, რაც მთავარია, თანამედროვე გამოწვევების შესატყვისი ხდება. თავის
მხრივ კი, სასამართლო პრაქტიკის განვითარება და დახვეწა სამართლის განვითარების წინა პირობაა,
რომელიც საზოგადოებაში სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლებას უწყობს ხელს. სამართლის
განვითარების სწორედ აღნიშნულ მიზანს შეესატყვისება საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 391-ე მუხლის მე-5 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი, რომლის მიხედვითაც, საკასაციო საჩივარი ქონებრივ
და სხვა არაქონებრივ დავებზე დასაშვებია, თუ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება განსხვავდება
ამ კატეგორიის საქმეებზე საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მანამდე არსებული პრაქტიკისაგან.
აღნიშნული ჩანაწერი კი ნიშნავს იმას, რომ კანონმდებელი იმთავითვე დასაშვებად მიიჩნევს სააპელაციო
სასამართლოს მხრიდან პრაქტიკისაგან განსხვავებული გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას,
რის შემდეგაც, საკასაციო სასამართლო ვალდებული ხდება, განსხვავებულ სასამართლო პრაქტიკასთან
მიმართებით თავისი პოზიცია დააფიქსიროს. აღნიშნული პოზიციით კი მან შეიძლება მხარი კვლავ მის
მიერ დამკვიდრებულ ადრინდელ პრაქტიკას დაუჭიროს ან არსებული პრაქტიკა შეცვალოს. ყველა
შემთხვევაში, მის მიერ დაფიქსირებული პოზიცია ის უახლესი სასამართლო პრაქტიკა იქნება, რომლითაც
სასამართლოები იხელმძღვანელებენ, ყოველ შემთხვევაში იქამდე, სანამ არსებული პრაქტიკის შეცვლის
სამართლებრივად დასაბუთებული საჭიროება არ წარმოიშობა.
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დირექტორთა მოვალეობები კომპანიების
შერწყმისას და საკონტროლო პაკეტის
გასხვისებისას
(შედარებითსამართლებრივი ანალიზი)

ლაშა ცერცვაძე*

შესავალი
დამბები შენდება იმ მიზნით, რომ მდინარეს მიმართულება მისცეს და აამუშაოს ჰიდროელექტროსადგური.
გამოიმუშაოს ელექტროენერგია, მორწყოს სასოფლო სამეურნეო მიწები ან გამოყენებულ იქნეს სხვა
დანიშნულებით, რაც, საბოლოო ჯამში, სარგებლობას მოუტანს საზოგადოებას. დანიშნულებისამებრ
გამოყენების შემდეგ წყალი თავისუფლად მიედინება დინების მიმართულებით. აღნიშნულის მსგავსად,
დელავერში რეგისტრირებულ სამიზნე კომპანიების დირექტორებს შესაძლებლობა აქვთ, გამოიყენონ
თავდაცვითი ღონისძიებები, რათა გადაიყვანონ მტრული დაუფლების მცდელობა მოლაპარაკებების
შედეგად დაუფლების პროცესში, რაც აძლევს მათ მეტ ძალაუფლებას მოლაპარაკების წარმოებისას,
ხოლო, საბოლოო ჯამში, უზრუნველყოფს აქციონერთა შემოსავლის გაზრდას1.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

საწარმოთა შერწყმა და დაუფლება საკმაოდ ხშირი მოვლენაა. საბაზრო ეკონომიკის განვითარება დღის
წესრიგში აყენებს კომპანიათა შერწყმის საკითხს, რათა მათ თავისუფალ ბაზარზე არსებობა არ შეწყვიტონ.
ასევე ხშირია შემთხვევები, როდესაც ორ კორპორაციას ერთმანეთთან შერწყმა არ სურთ, ამ შემთხვევაში
შემძენი კომპანია (Acquirer) ცდილობს შესაძენ, ანუ როგორც მას უწოდებენ სამიზნე (Target) კომპანიას
დაეუფლოს ამ უკანასკნელის თანხმობის მიუხედავად. ამგვარი შეძენის რამდენიმე სახე არსებობს.
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როდესაც შეძენასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მოწონებული და დადასტურებულია სამიზნე
კომპანიის დირექტორატის მიერ, ასეთ დაუფლებას მეგობრული დაუფლება ეწოდება. ამიტომ მეგობრულ
დაუფლებას მოლაპარაკებათა შედეგად მიღწეულ დაუფლებასაც უწოდებენ (negotiated takeover
transaction), ხოლო, თუკი სამიზნე კომპანიის დაუფლებასთან დაკავშირებით შემძენი მოლაპარაკებას
აწარმოებს სამიზნე კომპანიის დირექტორატის გვერდის ავლით, პირდაპირ აქციონერთან, ასეთ
დაუფლებას მტრული დაუფლება (Hostile Takeover) ეწოდება. ამ შემთხვევაში დირექტორატი (Board)
შერწყმის წინააღმდეგია და, შესაბამისად, არც მცირე აქციონერთა უფლებების დაცვაა გარანტირებული2.
ბორდი იწყებს ალტერნატიული შემთავაზებლის ძიებას (white knight), რომელთანაც მიმდინარეობს
მოლაპარაკებათა წარმოება მტრული დაუფლების თავიდან ასაცილებლად3.
* ადვოკატი, დოქტორანტი, თსუ.
1 “Chip” Saulsbury, IV, The Availability of Takeover Defenses and Deal Protection Devices for Anglo-American Target Companies,: in Delaware
Journal of Corporate Law, Vol:37, #1, Widener University School of Law, Wilmington, Delaware, 2012-13, 117.
2
3

Gevurtz, Corporation Law, West Group, St.Paul, Minn, 2000, 673.
გიორგი მახარობლიშვილი, სამიზნე საზოგადოების შეძენა კაპიტალის ორგანიზაციულ ბაზარზე - დაუფლება სატენდერო

მტრული დაუფლება, რომელიც სამიზნე საწარმოს ბორდის გვერდის ავლით მის დაუფლებას გულისხმობს,
თავდაპირველად მიჩნეული იყო ბიზნეს ეთიკის დარღვევად და იგი ხშირად არ გამოიყენებოდა4.
მართალია, დღესდღეობით მსგავსი ტრანზაქცია ჩვეულებრივ მოვლენად ითვლება, დაგროვილი
გამოცდილების შესაბამისად, დადგენილია მთელი რიგი ნორმებისა, რომლებიც დაცულ უნდა იქნეს
ამ ტრანზაქციაში მონაწილე საწარმოთა აქციონერებისა და დირექტორთა მხრიდან. შესაბამისად,
საინტერესოა, თუ როგორ უნდა მოექცეს დაუფლებასთან დაკავშირებით კომპანიათა ბრძოლა
საკანონმდებლო ჩარჩოებში და როგორ ხდება ამ ურთიერთობათა რეგულირება.
ერთმანეთისგან განსხვავდება დაუფლება (Acquisition) და დაუფლება რომელსაც შერწყმა (Merger)
მოსდევს თან. კომპანიის დაუფლება შესაძლებელია მოხდეს სამიზნე კომპანიის მიერ სავაჭროდ
დაშვებული აქციების უმრავლესობის შეძენით. (საკონტროლო პაკეტის შეძენა/share deal) შემძენი
კომპანია ხდება სამიზნე კომპანიის მაჟორიტარი აქციონერი (დაუფლება/Acquisition).
შესაძლებელია სამიზნე და შემძენი კომპანიების შერწყმა, რის შემდეგაც შემძენი კომპანიის „A“
აქციონერი შერწყმის შედეგად მიღებული კომპანიის მაჟორიტარ აქციონერად გვევლინება და, ამ გზით,
შესაძლებლობა ეძლევა, მიიღოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები. ამგვარად, „A“ მიიერთებს „B“-ს.
სამიზნე კომპანია „B“ არსებობას წყვეტს. დაუფლება/acqusition, რომელსაც შერწყმა/ Merger მოსდევს.

შერწყმა და დაუფლება მიერთების გზით/merger & acqusition
სქემატური გამოსახულება #1

თუ ორი კომპანია „A“ და „B“ თანხმდება მეგობრულ შერწყმაზე, სახეზეა შერწყმა გაერთიანების შედეგად.
ამ დროს შერწყმის შემდეგ წარმოიშობა ახალი კომპანია „C“, ხოლო კომპანიები, რომლებიც ერთმანეთს
შეერწყნენ („A“და „B“ ) წყვეტენ არსებობას. შერწყმის შესახებ შეთანხმება, რომელსაც, როგორც წესი,
კომპანიების დირექტორები ამზადებენ, ითვალისწინებს აქციონერთა წილების გადანაწილებას შერწყმის
შედეგად შექმნილ კომპანიაში.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

შერწყმა მეგობრული გაერთიანების გზით
სქემატური გამოსახულება #2
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შეთავაზებით და მისი სახეები, სამართლის ჟურნალი, თსუ იურიდიული ფაკულტეტი, #1, 2013, 139-178.
4

Gevurtz., Corporation Law, West Group, St.Paul, Minn, 2000, 673.

დაუფლებას ყოველთვის შერწყმა შესაძლოა არ მოსდევდეს თან. შესაძლებელია, შემძენის მიზანი
შერწყმა კი არა, უბრალოდ, სამიზნე კომპანიის დაუფლება იყოს, ანუ ერთი კომპანია „A“ (შემძენი) შეიძენს
მეორე (სამიზნე) კომპანიის „B“ საკონტროლო პაკეტს, სამიზნე კომპანია „B“ ჩვეულებრივ აგრძელებს
საქმიანობას, საწარმოს კონტროლი კი შემძენის ხელშია.

დაუფლება/acqusition
სქემატური გამოსახულება #3

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, შერწყმა (Merger) შესაძლოა დაუფლებას (Acquisition) მოიცავდეს
და დაუფლებისას არ იგულისხმება, რომ აუცილებლად შერწყმას ექნება ადგილი.
კომპანიის დაუფლება ასევე შესაძლოა მოხდეს მთელი მისი აქტივის შესყიდვის (Assets Deal) შედეგად.
ცხადია, როდესაც ორივე კომპანია თანხმდება შერწყმაზე, სადავო ნაკლებია. მეტ ინტერესს იწვევს
შემთხვევა, როდესაც დირექტორატისა და აქციონერთა ინტერესები არ ემთხვევა ერთმანეთს,
შესაბამისად, თანხმობაც არ არის სახეზე.
შერწყმასთან ან დაუფლებასთან დაკავშირებით, წინადადება უმრავლეს შემთხვევაში დირექტორატის
მიერ უნდა იყოს მოწონებული. ითვლება, რომ სამიზნე კომპანიის დირექტორატს აქვს უფლება,
გამოიყენოს თავდაცვითი ღონისძიებები, თუკი მიიჩნევს, რომ შერწყმა ან საკონტროლო პაკეტის
გასხვისება, კომპანიის აქციონერთა ინტერესების საწინააღმდეგოა. სამეწარმეო კანონმდებლობის
თანამედროვე განვითარების ტენდენციები აჩვენებს, რომ დირექტორატი ვალდებულია, მხედველობაში
მიიღოს არა მარტო აქციონერთა, არამედ თავად კომპანიის, კომპანიაში დასაქმებულთა და, ზოგადად,
იმ საზოგადოების ინტერესები, სადაც ეს კომპანია ოპერირებს5.
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უფრო მეტიც, მთელ რიგ შემთხვევებში დირექტორატი უფლებამოსილია, არ მიიღოს ისეთი
გადაწყვეტილება, რომელიც მხოლოდ აქციონერთა ინტერესებშია, თუკი იგი საჭიროების შემთხვევაში
შეძლებს, დაადასტუროს, რომ გადაწყვეტილება ზოგადი საზოგადოებრივი ინტერესებით იყო ნაკარნახევი
და ეს ინტერესი აქციონერის ინტერესზე უფრო მაღალი დაცვის ღირსი ინტერესია6.
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ქართული კანონმდებლობის თანახმად, საწარმოს რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება
პარტნიორთა მიერ მიიღება, მაშინ როდესაც ამერიკული კანონმდებლობა ამ პროცესში დირექტორატის
აქტიურ ჩართულობას უზრუნველყოფს. მთელ რიგ შემთხვევებში დირექტორატის მიერ მოწონების შემდეგ
ხდება შერწყმის ტრანზაქციის განხორციელება.
მეწარმეთა შესახებ კანონის თანახმად, რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას
პარტნიორები (აქციონერები) იღებენ. კანონი არ ადგენს დირექტორთა განსაკუთრებულ ჩართულობას
ან პასუხისმგებლობის სტანდარტს ამ პროცესში.

5 Murray., Choose Your Own Master:Social Enterprise, Certifications, And Benefit Corporations, American University Business Law Review, 2012
(http://heinonline.org/HOL/Print?collection=journals&handle=hein.journals/aubulrw2&id=95).
6 Murray., Choose Your Own Master:Social Enterprise, Certifications, And Benefit Corporations, American University Business Law Review, 2012
(http://heinonline.org/HOL/Print?collection=journals&handle=hein.journals/aubulrw2&id=95).

საკვლევ თემასთან დაკავშირებით აღინიშნება ქართული სამეცნიერო ლიტერატურისა და
სასამართლო პრაქტიკის სიმცირე. შესაბამისად, სასამართლო პრაქტიკასა და დოქტრინაზე
დამყარებული შედარებითსამართლებრივი კვლევა, ისეთი ახალგაზრდა და გამოუცდელი ქვეყნის
კანონმდებლობისათვის, როგორიც საქართველოა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.

2. აშშ
2.1. ზოგადი მიმოხილვა
აშშ-ში კომპანიის დირექტორატი უფლებამოსილია, გამოიყენოს თავდაცვითი ღონისძიებები, იმ მიზნით,
რომ მტრული დაუფლების პროცესი გადაიყვანოს მოლაპარაკებების შედეგად შეძენის პროცესში
(Divert hostile offers in to negotiated acquisition process), რაც ძალაუფლებას ანიჭებს დირექტორატს
მოლაპარაკების წარმოებისას და, საბოლოო ჯამში, საშუალებას აძლევს, გაზარდოს აქციონერთა
შემოსავალი შერწყმის ტრანზაქციის შედეგად7 (maximize shareholder value in M&A transactions).
ამერიკული კომპანიის ბორდი ასევე უფლებამოსილია, შერწყმის ხელშეკრულებაში გაითვალისწინოს და
შეიტანოს ე.წ. გარიგების დამცველი მექანიზმები (Deal protection devises), რომლებიც საბოლოო ჯამში
ემსახურებიან სამიზნე კომპანიის ფასის გაზრდას8.
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დელავერის შტატის საკორპორაციო კანონმდებლობა სწორედ დირექტორატს და დირექტორთა
საბჭოს თავმჯდომარეს აძლევს უფლაბამოსილებას გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებით.
ინგლისში დირექტორატს არ აქვს უფლებამოსილება, დაუფლების შესახებ წინადადება გადაიყვანოს
მოლაპარაკების პროცესში. პირიქით, თავდაცვითი ღონისძიებების გამოყენება აქ მკაცრად არის
აკრძალული. დაუფლების შესახებ 2011 წლის აქტი, ინგლისში, უკრძალავს დირექტორატს, გამოიყენოს
ე.წ. გარიგების დამცავი თავდაცვითი მექანიზმები. ამგვარი აკრძალვების დაწესებით, ინგლისში მოქმედ
კომპანიათა დირექტორატის გავლენა და ძალაუფლება მოლაპარაკებათა პროცესზე შემცირებულია9.
ინგლისში შერწყმასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებათა წარმოების უფლებამოსილება აქვთ
აქციონერებს,
რაც დირექტორებს ართმევს უფლებას, მიიღონ მონაწილეობა მსგავსი
სახის
ტრანზაქციებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებისა თუ მოლაპარაკების წარმოების პროცესში10.
არსებითად მსგავსი რეგულირებაა მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული,
საქართველოში გადაწყვეტილებას შერწყმა-დაუფლებასთან დაკავშირებით აქციონერთა კრება იღებს.
აშშ-ში არსებულ უდიდეს კომპანიათაგან (ღია სააქციო საზოგადოებათა 50%-ზე მეტი და საუკეთესო
500 კომპანიათაგან 63%) უმრავლესობა დელავერის შტატშია რეგისტრირებული. ამ მიზეზის
გამო, დელავერის საკორპორაციო კანონმდებლობის მიხედვით ხდება შერწყმასა თუ დაუფლების
ტრანზაქციებთან დაკავშირებით უამრავი გადაწყვეტილების მიღება.
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ფასიანი ქაღალდების კომისია (The Securities and Exchange Commition)11 არეგულირებს დაუფლებასთან
დაკავშირებით სატენდერო შეთავაზებას და შერწყმასთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ აღნიშნული
რეგულაციები ფოკუსირებულია კომპანიათა მხრიდან ინფორმაციის გამჟღავნების საკითხებზე (Disclosure)
და შესაძლოა არ ეხებოდეს დირექტორთა მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს12.

7 “Chip” Saulsbury, IV, The Availability of Takeover Defenses and Deal Protection Devices for Anglo-American Target Companies , : in Delaware
Journal of Corporate Law , Val:37, #1, Widener University School of Law, Wilmington, Delaware, 2012-13, 115.
8 “Chip” Saulsbury, IV, The Availability of Takeover Defenses and Deal Protection Devices for Anglo-American Target Companies , : in Delaware
Journal of Corporate Law , Val:37, #1, Widener University School of Law, Wilmington, Delaware, 2012-13, 115.
9

“Chip” Saulsbury, IV, The Availability of Takeover Defenses and Deal Protection Devices for Anglo-American Target Companies , : in Delaware

Journal of Corporate Law , Val:37, #1, Widener University School of Law, Wilmington, Delaware, 2012-13, P115.
10 “Chip” Saulsbury, IV, The Availability of Takeover Defenses and Deal Protection Devices for Anglo-American Target Companies , : in Delaware
Journal of Corporate Law , Val:37, #1, Widener University School of Law, Wilmington, Delaware, 2012-13, P115.
11 ფასიანი ქაღალდების შესახებ კომისია შეიქმნა 1934 წელს კონგრესის აქტის საფუძველზე აშშ-ში, საფონდო ბირჟებზე კრახის
თავიდან აცილების მიზნით. იხ.: http://www.sec.gov/about.shtml (ბოლოს გამოხმობილია 22.04.2014)
12 “Chip” Saulsbury, IV, The Availability of Takeover Defenses and Deal Protection Devices for Anglo-American Target Companies , : in Delaware

სწორედ ამიტომ, სამიზნე კომპანიათა დირექტორების მიერ შერწყმისა და დაუფლების პროცესში
მიღებულ გადაწყვეტილებათა კონტროლი და რეგულაცია მომდინარეობს დელავერის სასამართლოთა
გადაწყვეტილებებიდან, რომლებიც მიიღება დერივაციული სარჩელებიდან გამომდინარე13.
დელავერის საკორპორაციო კანონის (Delaware General Corporation Law, DGCL) 141 (ა) მუხლის
თანახმად, კომპანიის საქმიანობას უძღვება დირექტორატი. სწორედ ამიტომ, დელავერის კანონმდებლობა
დირექტორატს აკისრებს ვალდებულებებს კომპანიისა და აქციონერთა წინაშე. შესაბამისად დირექტორებს
აქვთ ზრუნვის, ერთგულებისა და კეთილსინდისიერების მოვალეობა აქციონერთა მიმართ, კომპანიის
შერწყმისა თუ საკონტროლო პაკეტის გაყიდვის პროცესში14.
დელავერის კანონმდებლობა აქციონერს ანიჭებს უფლებამოსილებას, გაასაჩივროს დირექტორატის
გადაწყვეტილება, აღძრას დერივაციული სარჩელი კომპანიის სახელით და ნაცვლად დირექტორთა
წინააღმდეგ. აღნიშნული სარჩელით აქციონერმა უნდა ამტკიცოს, რომ დირექტორთა მხრიდან არასწორი
მართვისა და დაუდევრობის შედეგად კომპანიამ ზიანი განიცადა15. სარჩელი წარდგენილ უნდა იქნეს
დელავერის საკანცლერო16 სასამართლოში, ხოლო ამ უკანასკნელის გადწყვეტილების გასაჩივრების
შემთხვევაში საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს დელავერის უზენაესი სასამართლო17.
დელავერის საკანცლერო სასამართლო უდიდეს როლს ასრულებს კანონმდებლობის განვითარებასა და
სწორი პრაქტიკის ჩამოყალიბებაში, იგი თავის გადაწყვეტილებებში ხშირად აკრიტიკებს დირექტორებს,
იმათაც კი, რომლებსაც არ დაურღვევიათ ვალდებულება. კრიტიკის მიზანს წარმოადგენს, შესთავაზოს
გაიდლაინები, სახელმძღვანელო, არასავალდებულო მითითებები და დაადგინოს საუკეთესო პრაქტიკა
სამომავლოდ, რათა მომავალში დირექტორებმა შესძლონ იმგვარად მოქმედება გადაწყვეტილებათა
მიღებისას18.
სასამართლოს მხრიდან ამგვარი ინსტრუქციული დამოკიდებულება სასარგებლოა და დადებითად
აისახება კომპანიათა საქმიანობაზე, რადგან დირექტორს საშუალება აქვს, გაეცნოს სარეკომენდაციო
ხასიათის გაიდლაინებს მნიშვნელოვანი და რთული გდაწყვეტილების მიღებამდე19. მისასალმებელი
იქნება ქართული სასამართლოების მხრიდან მსგავსი მიდგომის დამკვიდრება. იგი წარმატებით მუშაობს
აშშ-ში და ბიზნესის კონსულტირებისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან პრობლემური
საკითხების მეტ-ნაკლები სიზუსტით წინასწარ
განჭვრეტის საშუალებას იძლევა. ამ პროცესში
განსაკუთრებით დიდი როლის შესრულება შეუძლია სააპელაციო სასამართლოებს და საქართველოს
უზენაეს სასამართლოს.

Journal of Corporate Law , Val:37, #1, Widener University School of Law, Wilmington, Delaware, 2012-13, P.118.
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Journal of Corporate Law , Val:37, #1, Widener University School of Law, Wilmington, Delaware, 2012-13, 118.
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14 “Chip” Saulsbury, IV, The Availability of Takeover Defenses and Deal Protection Devices for Anglo-American Target Companies , : in Delaware
Journal of Corporate Law , Val:37, #1, Widener University School of Law, Wilmington, Delaware, 2012-13, 119.
15 “Chip” Saulsbury, IV, The Availability of Takeover Defenses and Deal Protection Devices for Anglo-American Target Companies , : in Delaware
Journal of Corporate Law , Val:37, #1, Widener University School of Law, Wilmington, Delaware, 2012-13, 119.
16 The Delaware Court of Chancery is over 200 years old and it was founded when most state courts in the new United States were divided into
law courts (which handled claims for money damages) and equity courts (which handled claims for “equitable” relief like injunctions, rescissions,
accounting). The equity courts were often called chancery courts because they originated with the Lord Chancellor of England, who was appointed
by the King to handle claims by his subject for “equity.” Many of the major cases in Delaware have involved mergers and acquisitions, which are often
cases that involve a lot of money. In most of these cases, stockholders sue to enjoin the merger and claim that the directors negotiated a price that
was too low and that the process that the directors followed was inadequate. Because the plaintiffs in these cases are typically seeking an injunction,
these case are filled in the Delaware Court of Chancery. Over many years, the Court, which is comprised of a Chancellor and four vice chancellors,
has built up a very solid reputation for knowledge and experience in Delaware, especially the duties of directors. Notes, U.S. Corporate Law Lecture,
at Tbilisi State University, Tbilisi, November 2014, Conducted by Professor Hanks, James, Partner of Venable LLP (law office).
17 “Chip” Saulsbury, IV, The Availability of Takeover Defenses and Deal Protection Devices for Anglo-American Target Companies , : in Delaware
Journal of Corporate Law , Val:37, #1, Widener University School of Law, Wilmington, Delaware, 2012-13, 119. იხ. ასევე თავი 3.4.2. დერივაციული
სარჩელი.
18 “Chip” Saulsbury, IV, The Availability of Takeover Defenses and Deal Protection Devices for Anglo-American Target Companies , : in Delaware
Journal of Corporate Law , Val:37, #1, Widener University School of Law, Wilmington, Delaware, 2012-13, 120.
19 “Chip” Saulsbury, IV, The Availability of Takeover Defenses and Deal Protection Devices for Anglo-American Target Companies , : in Delaware
Journal of Corporate Law , Val:37, #1, Widener University School of Law, Wilmington, Delaware, 2012-13, 120.

დელავერის საკორპორაციო კანონის თანახმად, DGCL section 25120 დირექტორატმა უნდა მიიღოს
გადაწყვეტილება, რომელშიც მიუთითებს, რომ ეთანხმება შერწყმის/დაუფლების შესახებ შეთანხმებას.
დირექტორატმა აქვე უნდა განმარტოს ტრანზაქციის მიზანშეწონილობა, ასევე უნდა მიეთითოს, რომ
ტრანზაქია აქციონერთა უმრავლესობის მიერ მოწონებული იქნა21. ბორდის წევრები ვალდებულნი
არიან, მიაწოდონ აქციონერებს სრული ინფორმაცია ტრანზაქციის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით.
რა ნაბიჯები იქნა გადადგმული მათი მხრიდან ტრანზაქციის მიმდინარეობისას კომპანიის ღირებულების
გაზრდის მიზნით, რის საფუძველზე იქნა მიღებული გადაწყვეტილება ტრანზაქციის განხორციელების
შესახებ. აქციონერთათვის მიწოდებული ინფორმაცია ყოვლისმომცველი და სრულყოფილი უნდა იყოს22.
კომპანიამ შერწყმის ტრანზაქციასთან დაკავშირებით ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს ასევე ფასიანი
ქაღალდების კომისიას (SEC) არსებული რეგულაციების შესაბამისად23.
1934 წლის ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობის შესახებ აქტის მოთხოვნათა თანახმად, დელავერის შტატში
რეგისტრირებული კომპანიის დირექტორატი ვალდებულია, სატენდერო შეთავაზებიდან 10 დღეში
მიაწოდოს შეთავაზების შესახებ ინფორმაცია აქციონერებს და ასევე წარმოადგინოს რეკომენდაცია
სატენდერო წინადადებაზე დათანხმების ან მისი უარყოფის შესახებ24.
ბიზნეს კორპორაციათა შესახებ მოდელური აქტის თანახმად, შერწყმა ხორციელდება, როდესაც ერთი
კომპანია დაეუფლება მეორეს, შემძენი კომპანია განაგრძობს არსებობას, ხოლო ეს უკანასკნელი კი
არსებობას წყვეტს25. შერწყმის შედეგად შემძენი კომპანია ეუფლება ნებისმიერი სახის ქონებასა თუ სიკეთეს,
რაც სამიზნე კომპანიას გააჩნდა და ასევე იგია პასუხისმგებელი სამიზნე კომპანიის ვალდებულებებზე.
სამიზნე კომპანიის აქციონერები იღებენ აქციებს შერწყმის შედეგად მიღებულ (Surviving Corporation)
კომპანიაში ან მათი წილის ანაზღაურება ხდება სხვაგვარად26. (იხ. სქემატური გამოსახულება #1)
დაუფლება შესაძლოა განხორციელდეს აქციათა გაცვლით (Share Exchange), რომლის დროსაც ერთი
კომპანია იძენს მეორე კომპანიის აქციებს აქციათა სრულად გაცვლის შედეგად. აქციათა გაცვლის დროს
ორივე კომპანია ინარჩუნებს იურიდიულ იდენტობას და აგრძელებს არსებობას. გაცვლის შედეგად,
მშობელ კომპანიას (Parent Corporation) საკუთრებაში აქვს შვილობილი კომპანიის (Subsidiary Corporation)
ყველა აქცია (RMBCA sec.11.02)27. ამგვარი დაუფლების შედეგად, შვილობილი კომპანიის აქციონერი
ხდება მშობელი კომპანიის აქციონერი, ხოლო მშობელი კომპანია ხდება შვილობილი კომპანიის
ერთპიროვნული აქციონერი. მსგავსი სახის ტრანზაქცია, როგორც წესი, ხორციელდება ჰოლდინგური
კომპანიის შექმნის მიზნით28 (იხ. სქემატური გამოსახულება #3).
მითითებული ტრანზაქციის შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა, თითოეული კომპანიის
დირექტორთა რეკომენდაცია შერწყმასთან დაკავშირებით და რეკომენდაციის საფუძველზე აქციონერთა
უმრავლესობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. კომპანიის წესდება შესაძლოა ითვალისწინებდეს
გადაწყვეტილების მიღებას აქციონერთა კვალიფიციური უმრავლესობით (მაგ.,80%)29.
თუკი მშობელი კომპანია ფლობს შვილობილი კომპანიის 90%-ს ან მეტ აქციას, ასეთ შემთხვევაში
შესაძლებელია გამარტივებული შერწყმის (Short-form merger) განხორციელება. ასეთი შერწყმა გაცილებით
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20 Delaware General Corporation law, ხელმისაწვდომია:: http://delcode.delaware.gov/title8/c001/sc09/index.shtml, (ბოლოს გამოხმობილია:
22.04.2014).
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Journal of Corporate Law , Val:37, #1, Widener University School of Law, Wilmington, Delaware, 2012-13, P129.
22 “Chip” Saulsbury, IV, The Availability of Takeover Defenses and Deal Protection Devices for Anglo-American Target Companies , : in Delaware
Journal of Corporate Law , Val:37, #1, Widener University School of Law, Wilmington, Delaware, 2012-13, P129.
23 “Chip” Saulsbury, IV, The Availability of Takeover Defenses and Deal Protection Devices for Anglo-American Target Companies , : in Delaware
Journal of Corporate Law , Val:37, #1, Widener University School of Law, Wilmington, Delaware, 2012-13, P129.
24 “Chip” Saulsbury, IV, The Availability of Takeover Defenses and Deal Protection Devices for Anglo-American Target Companies , : in Delaware
Journal of Corporate Law , Val:37, #1, Widener University School of Law, Wilmington, Delaware, 2012-13, P130.
25

RMBCA sec.11.01.

26

Cheesemen, Business law: Legal Environment, Online Commerce, Business Ethics, and International Issues, 10th Ed, Pearson Education,

New Jersey, 2013 P.642.
27 იქვე. 643.
28 Cheesemen, Business law: Legal Environment, Online Commerce, Business Ethics, and International Issues, 10th Ed, Pearson Education,
New Jersey, 2013, 643.
29 იქვე. 643. იხ. ასევე RMBCA sec.11.03.

უფრო მარტივია, ვიდრე ჩვეულებრივ სტანდარტულ შემთხვევაში, ვინაიდან ამ დროს არ არის საჭირო
არც ერთი კომპანიის აქციონერთა თანხმობა და არც შვილობილი კომპანიის დირექტორთა თანხმობაა
აუცილებელი. ასეთი ოპერაციისათვის საკმარისია მხოლოდ მშობელი კომპანიის დირექტორთა
გადაწყვეტილება შერწყმასთან დაკავშირებით30.
ინფორმცია შერწყმის შესახებ კანონით დადგენილი ფომით უნდა მიეწოდოს იმ შტატის უფლებამოსილ
პირს, (Secretary of state) სადაც მდებარეობს შერწმის შედეგად მიღებული კომპანია. აღნიშნული პირი
გამოსცემს შერწყმისა თუ აქციათა გაცვლის შესახებ სერტიფიკატს. ყველა ფორმალობის შემოწმებისა და
საჭირო მოსაკრებლის გადახდის შემდეგ შერწყმა ითვლება დასრულებულად31.

2.2. სატენდერო შეთავაზება
ერთი კომპანიის მიერ მეორის დაუფლება საკმაოდ გავრცელებულ ტრანზაქციას წარმოადგენს
თანამედროვე კორპორაციულ კომბინაციებში. შემძენი კომპანია აღნიშნულს ახორციელებს ოფიციალური
სატენდერო შეთავაზების შედეგად, რომლის თანახმადაც, იგი სთავაზობს სამიზნე კომპანიას, რომ
შეისყიდის მის აქციებს დადგენილ ფასად. ვინაიდან დაუფლების მცდელობა სამიზნე კომპანიის აქციების
ფასზე აისახება, კერძოდ კი, იწვევს მისი ღირებულების ზრდას, დაინტერესებულმა კომპანიამ შეიძლება
სცადოს დაეუფლოს სამიზნე კომპანიის აქციათა სოლიდურ ოდენობას მათი შესყიდვის გზით. თუმცა
აქციათა მნიშვნელოვანი ოდენობის შესყიდვის შესახებ დიდი ხნით დუმილს ვერ შეინარჩუნებს, ვინაიდან
ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობის შესახებ აქტის (Securities Exchange Act 1934) თანახმად, პირი, რომელიც
შეიძენს ნებისმიერი კლასის აქციების 5%-ს ან მეტს, ვალდებულია, მოახდინოს აღნიშნული ფაქტის
დეკლარირება შეძენიდან 10 (ათი) დღეში32.
1968 წელს კონგრესის მიერ მიღებულ იქნა აქტი, რომელიც უილიამსის აქტის სახელით არის ცნობილი
(Williams Act) იგი წარმოადგენს ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობის შესახებ აქტის დამატებას (Securities Exchange
Act 1934) და არეგულირებს სატენდერო შეთავაზებასთან დაკავშირებულ საკითხებს33. განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია SEA 1934-ის 10 (ბ)(5) მუხლი, რომელიც წარმოადგენს ფასიანი ქაღალდების კომისიის
მიერ (SEA) ინსაიდერულ ვაჭრობასთან დაკავშირებულ გამოძიების დაწყების საფუძველს.
სატენდერო შეთავაზებით სამიზნე საზოგადოებაზე კონტროლის მოპოვება სწრაფი დაუფლების მეტად
პოპულარული და, შესაბამისად, აპრობირებული საშუალებაა და შეიძლება განხორციელდეს კანონით
განსაზღვრული საკონტროლო ზღვრის მიღწევამდე34. ზღვრის მიღწევის შემდეგ სავალდებულო
სატენდერო შეთავაზების შესახებ წესები მოდის მოქმედებაში.
აქციათა საკონტროლო პაკეტის მოპოვება კერძო მოლაპარაკებების გზით ან ხმის უფლების მქონე
აქციათა შესყიდვის შესახებ სავალდებულო სატენდერო შეთავაზებით არის შესაძლებელი35. სატენდერო
შეთავაზების ოფერტის ადრესატებს აქციონერები წარმოადგენენ.
დაუფლება არის შემთავაზებლის მცდელობა, მოიპოვოს სუბიექტ კომპანიაზე კონტროლი მისი
განთავსებული აქციების სრულად ან ნაწილობრივ შეძენის გზით36.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

აქტი ადგენს სატენდერო შეთავაზების მიმართ მოქმედ წესებს, რომლის თანახმადაც, სატენდერო
შეთავაზება: არ შეიძლება დაიხუროს მისი შეთავაზებიდან 20 სამუშაო დღის განმავლობაში.
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ვადა უნდა გაიზარდოს 10 სამუშაო დღით, თუკი შემთავაზებელი შეცვლის აქციათა რაოდენობას,
რომელთა შეძენასაც აპირებს ან შეცვლის შეთავაზებულ ფასს თითოეული აქციისათვის.

30 Business law: Legal Environment, Online Commerce, Business Ethics, and International Issues, 10th Ed, Pearson Education, New Jersey,
2013,643. იხ. ასევე: RMBCA sec.11.05.
31 იქვე იხ. ასევე RMBCA sec.11.05.
32

Ashcrofr, , Ashcroft, Patterson,. , Law for Business, South-Western, Cengage Learning, Ohio, 2013, 435.

33 Cheesemen, Business law: Legal Environment, Online Commerce, Business Ethics, and International Issues, 10th Ed., Pearson Education,
New Jersey, 2013,646.
34 გ.მახარობლიშვილი, სამიზნე საზოგადოების შეძენა კაპიტალის ორგანიზაციულ ბაზარზე - დაუფლება სატენდერო შეთავაზებით
და მისი სახეები, სამართლის ჟურნალი, თსუ იურიდიული ფაკულტეტი, #1, 2013, 139-178.
35 გ.მახარობლიშვილი, სამიზნე საზოგადოების შეძენა კაპიტალის ორგანიზაციულ ბაზარზე - დაუფლება სატენდერო შეთავაზებით
და მისი სახეები, 139-178, სამართლის ჟურნალი, თსუ იურიდიული ფაკულტეტი, #1, 2013,139-178.
36 გ.მახარობლიშვილი, სამიზნე საზოგადოების შეძენა კაპიტალის ორგანიზაციულ ბაზარზე - დაუფლება სატენდერო შეთავაზებით
და მისი სახეები, სამართლის ჟურნალი, თსუ იურიდიული ფაკულტეტი, #1, 2013, 139-178.
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სამართლიანი ფასის წესის (fair price rule) თანახმად გაზრდილი ფასი უნდა შესთავაზონ ყველა
აქციონერს, მათ შორის იმათაც, ვინც მანამდე უკვე განათავსა აქციები სატენდერო შეთავაზებაზე.
აქციები შეძენილ უნდა იქნეს პროპორციულობის საფუძველზე (pro rate basis) იმ შემთხვევაში, თუ
დიდი ოდენობის აქციაა სატენდეროდ განთავსებული.

აქციონერს, რომელმაც განათავსა საკუთარი აქციები, აქვს აბსოლუტური უფლება, სატენდერო
შეთავაზების დახურვის თარიღამდე, ნებისმიერ დროს გამოიხმოს აქციები უკან და უარი განაცხადოს მათ
გასხვისებაზე37.
უილიამსის აქტის თანახმად, აკრძალულია სატენდერო შეთავაზებასთან დაკავშირებით თაღლითური,
ტყუილის შემცველი და მანიპულაციური ქმედებების განხორციელება. აღნიშნული მოთხოვნის დარღვევამ
შესაძლოა გამოიწვიოს როგორც სამოქალაქო სამართლებრივი, ასევე სისხლისამართლებრივი
პასუხისმგებლობა. აქციონერი, რომლიც დაზარალდა ზემოაღნიშნული ქმედების გამო, უფლებამოსილია,
უჩივლოს სამართალდამრღვევს და მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება მისგან38.

ა. აქციათა გამოსყიდვის უფლება/Shareholder Appraisal Rights
ხშირ შემთხვევაში აქციონერთა ნაწილი შერწყმის წინააღმდეგია, თუმცა იმის გამო, რომ მათ ხმების
სათანადო რაოდენობა არ გააჩნიათ, მოკლებულნი არიან შესაძლებლობას, წინ აღუდგნენ ტრანზაქციას.
ასეთ აქციონერებს კანონმდებლობის თანახმად, შეუძლიათ მიიღონ სამართლიანი ანაზღაურება მათ
საკუთრებაში არსებული აქციების სანაცვლოდ Appraisal Rights39. დასახელებული შემთხვევის არსებობისას
აქციონერებს არ გააჩნიათ სხვა რაიმე სახის უფლება, გარდა აქციათა სამართლიან ფასად გამოსყიდვისა,
თუკი თავად გარიგება უკანონო და თაღლითური არ იყო40. იმისათვის, რომ შეინარჩუნოს გამოსყიდვის
უფლება აქციონერმა ხმის მიცემამდე, წერილობით უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია კრებას, რომ იყენებს
აქციათა სამართლიან ფასად გამოსყიდვის უფლებას და არ უნდა დაუჭიროს მხარი კრებაზე შერწყმის
შესახებ გადაწყვეტილებას. თუკი არ შეასრულებს ამ მოთხოვნათაგან რომელიმეს, იგი მითითებულ
უფლებას კარგავს41.

3. თავდაცვითი ღინისძიების გამოყენების შესაძლებლობა აშშ
Delaware Antitakeover Statute

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

დაუფლების წინააღმდეგ სამართლის ნორმები ემსახურება იმ მიზანს, რომ მოახდინოს დელავერის
შტატთან დაკავშირებული კომპანიის დაუფლების წინააღმდეგ პრევენცია, გაართულოს იგი, რათა
დაუფლების შედეგად არ მოხდეს ბიზნესის გადატანა ან სხვა მსგავსი ქმედება შემძენის მხრიდან, რაც
უარყოფითად აისახება როგორც დასაქმებულებზე, ასევე შტატის ბიუჯეტში გადასახდელ თანხაზეც.
ძირითადად დაუფლების საწინააღმდეგო სტატუტის გამოყენება ხდება იმ კომპანიათა მიმართ, რომლებიც
რეგისტრირებულნი არიან შტატში ან, თუკი აქციონერი, რომლიც კომპანიის აქციათა 10% ან მეტს ფლობს,
შტატის რეზიდენტია. სხვა შტატებს შორის დელავერის შტატს აქვს გამორჩეულად კარგი და ძლიერი
დაუფლების საწინააღმდეგო სტატუტი42.
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სტატუტი ადგენს, რომ კომპანია, რომელიც დაეუფლება დელავერში რეგისტრირებულ კომპანიას, ვერ
შეძლებს მასთან შერწყმის დასრულებას აქციათა შეძენიდან სამი წლის განმავლობაში, თუკი იგი შეიძენს
აქციათა 15% ან მეტს. აღნიშნული შეზღუდვა შესაძლოა რომ თავიდან იქნეს არიდებული, თუკი:

37 Cheesemen, Business law: Legal Environment, Online Commerce, Business Ethics, and International Issues, 10th Ed., Pearson Education,
New Jersey, 2013, 646.
38 Cheesemen, Business law: Legal Environment, Online Commerce, Business Ethics, and International Issues, 10th Ed., Pearson Education,
New Jersey, 2013 P.646 see. (Williams Act – 1968 sec. 14 (e)).
39

RMBCA sec.13.02.

40 Cheesemen, Business law: Legal Environment, Online Commerce, Business Ethics, and International Issues, 10th Ed, Pearson Education,
New Jersey, 2013 p.644.
41 იქვე
42 Cheesemen, Business law: Legal Environment, Online Commerce, Business Ethics, and International Issues, 10th Ed., Pearson Education,
New Jersey, 2013 P.648.

ა) დელავერში რეგისტრირებული სამიზნე კომპანიის დირექტორატი წინასწარ დაეთანხმება დაუფლების
შესახებ წინადადებას.
ბ) შემძენი, შეიძენს სამიზნე კომპანიის აქციათა 85% ან მეტს.
გ) შემძენი , აქცითა 15%-ის ან მეტის შეძენით მოიპოვებს სამიზნე კომპანიის დამოუკიდებელ (ინტერესის
არმქონე) აქციათა ხმების 2/3.
აღნიშნული შეზღუდვების დაწესებით, დელავერის საკორპორაციო სამართალი ფაქტობრივად
შეუძლებელს ხდის კომპანიის დაუფლებას სამიზნე კომპანიის დირექტორთა თანხმობის მოპოვების
გარეშე43.
დელავერის საკანცლერო სასამართლომ Air Products და Airgas საქმესთან დაკავშირებით44 განმარტა,
რომ დელავერის საკორპორაციო კანონმდებლობის თანახმად, არასასურველი მტრული დაუფლების
მოგერიების ძალაუფლება მინიჭებული აქვთ კომპანიის დირექტორებს45, აღნიშნული განმარტება გაკეთდა
დელავერის საკორპორაციო კანონის (DGCL) მნიშვნელოვანი ნორმის შესაბამისად, რომლის თანახმადაც,
დირექტორები და არა აქციონერები მართავენ და უძღვებიან კომპანიის ბიზნეს საქმიანობას46.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, აქციონერთა მიერ ხმის მიცემის ეტაპამდე, ანუ სანამ მიმართავდეს
აქციონერთა კრებას საკითხზე გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებით (prior to reaching a shareholder
vote), დელავერის საკორპორაციო კანონმდებლობის თანახმად, დირექტორატს აქვს შესაძლებლობა,
გამოიყენოს თავდაცვით ღონისძიებათა სხვადასხვა საშუალება საკუთარი შეხედულებისამებრ, რათა
მოიგერიოს არაადეკვატური და კომპანიისათვის მიუღებელი შეთავაზება შესყიდვასთან დაკავშირებით47.
დელავერის კანონმდებლობისგან ფუნდამენტურად განსხვავებული რეგულაცია არსებობს ამ საკითხთან
დაკავშირებით დიდ ბრიტანეთში, სადაც სამიზნე კომპანიის დირექტორატს ვალდებულება აქვს, იმოქმედოს
კომპანიის, როგორც მთლიანი ოგანიზაციის, ინტერესების შესაბამისად და არ უნდა მოუსპოს აქციონერებს
შესაძლებლობა, მიიღონ გადაწყვეტილება შემოთავაზებულ წინადადებასთან დაკავშირებით48.
მართალია, დელავერის კანონმდებლობა დირექტორებს ანიჭებს უფლებამოსილებას, გამოიყენონ
თავდაცვითი ღონისძიებები არასასურველი სატენდერო წინადადების მოგერიების თვალსაზრისით,
მაგრამ სასამართლო პრაქტიკამ დაადგინა გამონაკლისი შემთხვევებიც, როდესაც დირექტორატმა
თავდაცვითი ღონისძიება კი არ უნდა გამოიყენოს, არამედ უნდა მოაწყოს “აუქციონი”, რათა საუკეთესო
ფასად მოხდეს კომპანიის გასხვისება. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც აშკარაა, რომ კომპანიის გაყიდვა
გარდაუვალია (იხ.ქვემოთ: Revlon rule)

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co. დელავერის უზენაესმა სასამართლომ დაადგინა ზრუნვის მოვალეობის
სტანდარტი (Duty of Care) დირექტორატისათვის. მტრული დაუფლების წინააღმდეგ თავდაცვითი
ღონისძიების გამოყენების პროცესში სასამართლომ განმარტა: არსებული მოსაზრების გათვალისწინებით,
რომლის თანახმადაც, თავდაცვითი ღონისძიების გამოყენებისას დირექტორატი შეიძლება მოქმედებდეს
უპირატესად საკუთარი და არა კომპანიისა და აქციონერთა ინტერესების სასარგებლოდ, თავდაცვითი
ღონისძიების გამოყენებისას მნიშვნელოვანია, რომ ზრუნვის ვალდებულება ღრმა და ყოვლისმომცველი
იყოს. ამ დროს დირექტორატის გადაწყვეტილება დასაბუთებული უნდა იყოს მყარად და უნდა პასუხობდეს
არა მხოლოდ “რაციონალური გადაწყვეტილების” სტანდარტს, არამედ უფრო მაღალ სტანდარტს49.
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43 Cheesemen, Business law: Legal Environment, Online Commerce, Business Ethics, and International Issues, 10th Ed., Pearson Education,
New Jersey, 2013, 648.
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45 Air Products and Chemicals Inc v Airgas Inc, C.A. Nos. 5249, 5256 (Del. Ch. Feb. 15,2011). ხელმისაწვდომია: http://courts.delaware.gov/
opinions/download.aspx?ID=150850 (ბოლოს გამოხმობილია: 23.04.2014)
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Delaware, 2012-13, 135. მიხედვით.
47 “Chip” Saulsbury, IV, The Availability of Takeover Defenses and Deal Protection Devices for Anglo-American Target Companies ,: in Delaware
Journal of Corporate Law , Val:37, #1, Widener University School of Law, Wilmington, Delaware, 2012-13, 135.
48 The Takeover Code, General principle 3, B1, ვუთითებ: “Chip” Saulsbury, IV, The Availability of Takeover Defenses and Deal Protection
Devices for Anglo-American Target Companies , : in Delaware Journal of Corporate Law , Val:37, #1, Widener University School of Law, Wilmington,
Delaware, 2012-13, 135. მიხედვით.
49 Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985) ხელმისაწვდომია: http://www.law.illinois.edu/aviram/Unocal.pdf (ბოლოს
გამოხმობილია: 23.04.2014)

დირექტორატი ვალდებულია დაადგინოს, კომპანიის აქციების შესყიდვასთან დაკავშირებით
წარმოდგენილი ოფერტი არის თუ არა კომპანიისა და აქციონერთა საუკეთესო ინტერესების შესატყვისი50.
თუკი ოფერტზე აქცეპტი კომპანიის ინტერესებს შეესაბამება და, მიუხედავად ამისა, დირექტორატი მაინც
იყენებს თავდაცვით მექანიზმებს, მაშინ ადგილი აქვს ზრუნვის (Duty of Care) მოვალეობის დარღვევას51.
ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, Unocal ტესტის შესაბამისად, დრექტორატმა ორი რამის დამტკიცება
უნდა შეძლოს: პირველი, რომ შემოთავაზებული წინადადება შესყიდვასთან დაკავშირებით საფრთხეს
უქმნის “კომპანიის კორპორაციულ პოლიტიკას და მის ეფექტურობას”52 (Threat to Corporate policy
and effectivness) და მეორე, “გამოყენებული თავდაცვითი ღონისძიება ამ საფრთხის ადეკვატური და
გონივრულია”53 (Takeover defense was reasonable in relation to the threat posed).
თუკი სასამართლო დაადგენს, რომ დირექტორატის მიერ გამოყენებული თავდაცვითი ღონისძიებები
არ არის არც უკანონო და არც არაგონივრული და რომ დირექტორატი ამ გადაწყვეტილების მიღებისას
კეთილსინდისიერად მოქმედებდა,
ბოროტად არ იყენებდა მისთვის მინიჭებულ დისკრეციულ
უფლებამოსილებას54, ამოქმედდება სამეწარმეო გადაწყვეტილების თავისუფლების წესი (With Proper
Exercise of Business Judgment) და დირექტორის პასუხისმგებლობა არ დადგება55.

Revlon, Inc, v. MacAndrews & Forbes Holdings Inc. საქმესთან დაკავშირებით დელავერის უზენაესმა
სასამართლომ დაადგინა, რომ დაუფლების წინააღმდეგ თავდაცვითი ღონისძიების გამოყენება
ყოველთვის არ არის ნებადართული.
სასამართლომ განმარტა, რომ გარკვეულ სიტუაციაში დირექტორატის ვალდებულება, დაიცვას სამიზნე
კომპანია როგორც ორგანიზაცია, იცვლება და კონვერტირდება ვალდებულებაში გაზარდოს კომპანიის
ღირებულება და უზრუნველყოს მისი შეძლებისდაგვარად მაღალ ფასად გაყიდვა და, შესაბამისად,
მაღალი შემოსავალი აქციონერთათვის56 (Revlon rule).
დელავერის სასამართლოს განმარტებით, აღნიშნულ ფაქტთან მაშინ გვაქვს საქმე, როდესაც
დირექტორატი დგას რამდენიმე შემოთავაზების პირისპირ და ამ შემოთავაზებათაგან ყველა მათგანი
ადეკვატური და სამართლიანია კომპანიისა და აქციონერთა ინტერესებისათვის57. სწორედ იმ გარემოების
გამო, რომ ოფერტი გონივრული და სამართლიანია, Unocal ტესტის გამოყენება აღარ ხდება და ამ
გადაწყვეტილებით დადგენილი ვალდებულება აღარ ეკისრება დირექტორატს, ვინაიდან ოფერტის
სამართლიანობის გათვალისწინებით, ცხადია, კომპანიას საფრთხე აღარ ემუქრება.
ამიტომ, როდესაც სახეზეა ე.წ. რევლონის წესი (Revlon rule), დირექტორატი დგას რამდენიმე ადეკვატური
და სამართლიანი ოფერტის წინაშე და მიუხედავად ამისა, მაინც იქნება გამოყენებული თავდაცვითი
ღინისძიება (მაგალითად, როგორიცაა საწამლავი აბები Poison Pills). იგი Business Judgmemt Rule –ის
დაცვით ვეღარ ისარგებლებს, რამაც, საბოლოო ჯამში, შეიძლება, ზრუნვის მოვალეობის დარღვევის
გამო, პასუხისმგებლობა გამოიწვიოს58.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

უნდა აღინიშნოს, რომ რევლონის წესი Revlon rule (or standard) გამოიყენება მხოლოდ მაშინ, როდესაც
დირექტორატი რამდენიმე სამართლიანი და ადეკვატური ოფერტის წინაშე დგას. თუკი არსებობს მხოლოდ
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52 Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985) ხელმისაწვდომია: http://www.law.illinois.edu/aviram/Unocal.pdf (ბოლოს
გამოხმობილია: 23.04.2014)
53 Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985) ხელმისაწვდომია: http://www.law.illinois.edu/aviram/Unocal.pdf (ბოლოს
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გამოხმობილია: 23.04.2014)
55 “Chip” Saulsbury, IV, The Availability of Takeover Defenses and Deal Protection Devices for Anglo-American Target Companies , : in Delaware
Journal of Corporate Law , Val:37, #1, Widener University School of Law, Wilmington, Delaware, 2012-13, 137.
56 Revlon, Inc, v. MacAndrews & Forbes Holdings Inc 506 A.2d 173 (Del.,1986) ხელმისაწვდომია: http://www.law.illinois.edu/aviram/revlon.
pdf (ბოლოს გამოხმობილია: 23.04.2014).
57 Revlon, Inc, v. MacAndrews & Forbes Holdings Inc 506 A.2d 173 (Del.,1986) ხელმისაწვდომია: http://www.law.illinois.edu/aviram/revlon.
pdf (ბოლოს გამოხმობილია: 23.04.2014).
58 “Chip” Saulsbury, IV, The Availability of Takeover Defenses and Deal Protection Devices for Anglo-American Target Companies , : in Delaware
Journal of Corporate Law , Val:37, #1, Widener University School of Law, Wilmington, Delaware, 2012-13, 139.

ერთი სატენდერო შეთავაზება, კომპანიის შესყიდვასთან დაკავშირებით, გამოიყენება უნოკალის წესი
Unocal rule (or standard) და დირექტორატი უფლებამოსილია, მიმართოს თავდაცვით ღონისძიებებს,
თუნდაც შემოთავაზებული ღირებულება საბაზრო ფასზე უფრო მაღალი იყოს. ამ შემთხვევაში უნოკალის
სტანდარტის შესაბამისად, დირექტორატს აქვს ვადლებულაბა, დაადასტუროს, რომ შემოთავაზება
საფრთხეს უქმნიდა კომპანიას და არ იყო კომპანიისა და აქციონერთა საუკეთესო ინტერესების შესაბამისი59.
Revlon rule გამოიყენება მაშინ როდესაც გადაწყვეტილია კომპანიის გასხვისება, თუკი თავად კომპანიამ
გააკეთა განცხადება გაყიდვასთან დაკავშირებით, ან თუ მოსალოდნელია კომპანიის გაკოტრება ან
ლიკვიდაცია (dissolution, break-up). ასეთ შემთხვევაში დირექტორატმა თავდაცვითი ღონისძიება არ
უნდა გამოიყენოს, არამედ უნდა უზრუნველყოს კომპანიის მაქსიმალურ ფასად გაყიდვა60. შესაძლოა
თავდაცვითი ღონისძიებების გამოყენება მხოლოდ იმ მიზნით, რომ გაიზარდოს კომპანიის ღირებულება,
გამძაფრდეს კონკურენცია შესყიდვის მსურველთა შორის.
სამიზნე კომპანიის დირექტორატს საშუალება აქვს, მიიღოს ზომები დაუფლების წინააღმდეგ, დაიცვას
თავი მტრული დაუფლებისაგან. თავდაცვის უამრავი საშუალება არსებობს, რომელსაც დირექტორატმა
შეიძლება მიმართოს.

აქციონერთა დარწმუნება - persuasion of shareholder - დირექტორატი ხშირად იყენებს მედიასაშუალებებს
და აწარმოებს მედიაკამპანიას, რათა დაარწმუნოს აქციონერები, რომ სატენდერო შეთავაზება არ არის
მათი საუკეთესო ინტერესების შესაბამისი61.
დამაბრკოლებელი სარჩელის წარდგენა სასამართლოში - delaying lawsuits – სარჩელი შეიძლება იქნეს
წარდგენილი, რომ სატენდერო შეთავაზება არღვევს ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობის შესახებ კანონის
მონოპოლიურ კანონმდებლობას ან სხვა რეგულაციებს. აღნიშნული ტაქტიკის გამოყენებით, დირექტორატი
იგებს დროს, რაც აძლევს მას საშუალებას, შეიმუშაოს თავდაცვით ღონისძიებათა ეფექტური საშუალებები
და ტაქტიკა62.
White knight merger – წარმოადგენს შერწყმას მეგობრულ კომპანიებს შორის, რომლის დროსაც შემძენი
კომპანია იძლევა გარანტიას, რომ არ შეეხება სამიზნე კომპანიას ან/და მის დირექტორატს63.
Creating Employee stock ownership plan - კომპანიას შეუძლია შეუმუშაოს აღნიშნული გეგმა და განათავსოს
აქციების გარკვეული რაოდენობა ამ გეგმის ფარგლებში (მაგ., 15 %) ასეთ შემთხვევაში მოსალოდნელია,
რომ დასაქმებულები საკუთარ ხმებს გამოიყენებენ სატენდერო შეთავაზების საწინააღმდეგოდ,
ვინაიდან ბენეფიციარებს (დასაქმებულებს) აქვთ მნიშვნელოვანი დაინტერესება, შეინარჩუნონ კომპანია
ხელუხლებლად64.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

Greenmail and standstill agreements - იშვიათად ისეც ხდება, რომ შემძენი კომპანია თანახმაა უარი
განაცხადოს სატენდერო შეთავაზებაზე და აღარ შეიძინოს სამიზნე კომპანიის აქციები, თუკი ეს
უკანასკნელი დათანხმდება, რომ გამოისყიდოს შეძენილი აქციები უკან და გადაიხადოს მათში საბაზრო
ფასზე უფრო მეტი თანხა. აღნიშნულ გადახდას ეწოდება Greenmail - მწვანე ფოსტა, ხოლო შეთანხმებას,
რომლის თანახმადაც, შემძენი კომპანია თანახმაა, უარი თქვას სატენდერო შეთავაზებაზე და აღარ
შეიძინოს სამიზნე კომპანიის აქციები ეწოდება standstill agreement - შეთანხმება უმოქმედობის შესახებ65.
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Management buy-out (MBO) რაც მენეჯმენტის მხრიდან სავაჭროდ დაშვებული აქციების შესყიდვას
გულისხმობს, რათა ხელი შეუშალოს კომპანიის მტრულ დაუფლებას66.
59 “Chip” Saulsbury, IV, The Availability of Takeover Defenses and Deal Protection Devices for Anglo-American Target Companies , : in Delaware
Journal of Corporate Law , Val:37, #1, Widener University School of Law, Wilmington, Delaware, 2012-13, 140.
60 Revlon, Inc, v. MacAndrews & Forbes Holdings Inc 506 A.2d 173 (Del.,1986) ხელმისაწვდომია: http://www.law.illinois.edu/aviram/revlon.
pdf (ბოლოს გამოხმობილია: 23.04.2014).
61 Cheesemen, Business law: Legal Environment, Online Commerce, Business Ethics, and International Issues, 10th Ed., Pearson Education,
New Jersey, 2013, 646.
62 Cheesemen, Business law: Legal Environment, Online Commerce, Business Ethics, and International Issues, 10th Ed., Pearson Education,
New Jersey, 2013, 646.
63 Cheesemen, Business law: Legal Environment, Online Commerce, Business Ethics, and International Issues, 10th Ed., Pearson Education,
New Jersey, 2013, 647.
64 Cheesemen, Business law: Legal Environment, Online Commerce, Business Ethics, and International Issues, 10th Ed., Pearson Education,
New Jersey, 2013, 647.
65 Cheesemen, Business law: Legal Environment, Online Commerce, Business Ethics, and International Issues, 10th Ed., Pearson Education,
New Jersey, 2013, 647
66

Gevurtz , Corporation Law, West Group, St.Paul, Minn, 2000, 675.

Poison Pills - წარმოადგენს კონვერტირებად პრივილეგირებულ აქციებს, რომელთაც კომპანია უშვებს
მისი აქციონერების სახელზე როგორც დივიდენდს. ეს აქციები შესაძლოა არ წარმოშობდეს ხმის და
დივიდენდის მიღების უფლებას, ეს არ არის მისი ძირითადი მახასიათებელი ნიშანი. ის, რაც ამ აქციებს
აქცევს ე.წ. საწამლავ აბებად, არის მისი კონვერტაციის უფლება67.
იმ შემთხვევაში, თუ შემძენი კომპანია იყიდის სამიზნე კომპანიის სავაჭროდ განთავსებული აქციების
გარკვეულ ოდენობას (დგინდება წესდებით) და შემდეგ შეერწყმება სამიზნე კომპანიას, ზემოაღნიშნული
პრივილეგირებული აქციების მფლობელებს უფლება აქვთ, მოახდინონ ამ აქციების სარფიანი
კონვერტირება (გადაცვლა) შემძენის აქციებზე, რაც გულისხმობს, მაგალითად, სამიზნე კომპანიის ერთ
პრივილეგირებულ აქციაში შემძენი კომპანიის ორი აქციის გადაცვლას (შესაძლოა დადგენილი იყოს
კონვერტაციის სხვა წესი). ამ გზით, შემძენი კომპანია კარგავს ხმების რაოდენობას შერწყმის შედეგად
წარმოშობილ კომპანიაში და მას საშუალება აღარ ეძლევა, მიიღოს ერთპიროვნული გადაწყვეტილებები,
გაათავისუფლოს დირექტორატი და ა.შ. ცხადია, ამგვარი მექანიზმის გამოყენება დამაბრკოლებელ
გარემოებას წარმოადგენს შემძენი კომპანიისათვის, აფერხებს მის მიერ სამიზნე კომპანიის მტრული
დაუფლების პროცესს68. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, ის სამიზნე კომპანიის ბორდსა და შემძენი
კომპანიის ბორდს შორის შეთანხმების მიღწევას უწყობს ხელს69.
შერწყმისა და საკონტროლო პაკეტის გასხვისებისას დირექტორთა ვალდებულებების განხილვის
პროცესში სასამართლო ფოკუსირებას ახდენს დირექტორთა მხრიდან გადაწყვეტილების მიღების
პროცესზე. მაგრამ მიუხედავად ამისა, შეუძლებელია, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დადგინდეს
მოქმედების წესები (ე.წ.Blueprints), რომელთა მიხედვითაც უნდა იმოქმედონ დირექტორებმა, რათა
შეასრულონ მოვალეობები საწარმოსა და აქციონერთა მიმართ70. მათ ამ მოვალეობათა შესრულება
მარტივად შეუძლიათ, თუ სათანადოდ შეისწავლიან სატენდერო წინადადებას და მხოლოდ სრულად
ინფორმირებულობის საფუძველზე, კეთილსინდისიერად მიიღებენ გადაწყვეტილებას71.

4. სრული სამართლიანობის ტესტი/The test of entire fairness
თავდაცვითი ღონისძიებების გამოყენების შემთხვევაში დირექტორატს Business Judgment Rule იცავს,
მაგრამ, თუკი მოსარჩელე მხარე მოახერხებს, გადალახოს პრეზუმფცია, რომელსაც Business Judgment Rule
ადგენს (რომლის თანახმადაც, იგულისხება, რომ დირექტორი კომპანიის ინტერესების სასარგებლოდ
და საკუთარი ვალდებულებების შესაბამისად მოქმედებდა), მტკიცების ტვირთი მოპასუხე დირექტორზე
ინაცვლებს და ახლა უკვე ეს უკანასკნელია ვალდებული, დაადასტუროს, რომ ქმედება, რომელიც სადავო
გახდა, სრულიად სამართლიანი, ანუ ყველა კომპონენტში სამართლიანი იყო საწარმოსა თუ საწარმოს
აქციონერთა მიმართ.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

თუკი მოპასუხე დირექტორი შეძლებს, დაადასტუროს, რომ ქმედება, რომელიც გასაჩივრებულია,
სამართლიანი იყო, სასამართლო შეწყვეტს საქმის წარმოებას. დირექტორმა უნდა დაადასტუროს, რომ
სამართლიანი იყო როგორც კონკრეტული ტრანზაქციის ფასის განსაზღვრისას, ასევე მოლაპარაკების
პროცესშიც. ყოვლისმომცველი სამართლიანობის ტესტი (entire fairnes test) სწორედ ამას მოიცავს72 (Fairnes
in price and fairnes in dealing).
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Gevurtz , Corporation Law, West Group, St.Paul, Minn, 2000, 675.

68 არსებობს „საწამლავი აბების" (Poison Pills) მექანიზმის გამოყენების სხვადასხვა სახე, რომლებსაც ეწოდება Flip-over, Flip-in,
Back-end და ა.შ. მოცემულ შემთხვევში განხილულია, თუ როგორ გამოიყენება Poison Pills ე.წ. Flip-over დებულების არებობის დროს.
Flip – over and Flip-in rights plan - აღნიშნული წესი ანიჭებს სამიზნე კომპანიის აქციონერს უფლებამოსილებას, გადაცვალოს მის
საკუთრებაში არსებული აქციები შემძენი კომპანიის უფრო მეტ აქციაზე (მაგ.,ორჯერ მეტი) Flip – over rights plan ან სამიზნე კომპანიის
სავალო ფასიან ქაღალდებში Flip-in rights plan. იგი ამოქმედდება, თუკი შემძენი კომპანია სამიზნე კომპანიის აქციათა გარკვეულ
რაოდენობას (მაგ., 20%-ს) დაეუფლება. ეს წესი გაცილებით უფრო რთულს და ძვირს ხდის სამიზნე კომპანიის დაუფლებას. იხ.
Cheesemen, Business law: Legal Environment, Online Commerce, Business Ethics, and International Issues, 10th Ed., Pearson Education, New
Jersey, 2013, 647.
ასევე მახარობლიშვილი, სამიზნე საზოგადოების შეძენა კაპიტალის ორგანიზაციულ ბაზარზე - დაუფლება სატენდერო შეთავაზებით
და მისი სახეები, სამართლის ჟურნალი, თსუ იურიდიული ფაკულტეტი, #1, 2013, 139-178.
69 გ.მახარობლშვილი, სამიზნე საზოგადოების შეძენა კაპიტალის ორგანიზაციულ ბაზარზე - დაუფლება სატენდერო შეთავაზებით
და მისი სახეები, სამართლის ჟურნალი, თსუ იურიდიული ფაკულტეტი, #1, 2013, 139-178.
70 Revlon, Inc, v. MacAndrews & Forbes Holdings Inc 506 A.2d 173 (Del.,1986) ხელმისაწვდომია: http://www.law.illinois.edu/aviram/revlon.
pdf (ბოლოს გამოხმობილია: 23.04.2014).
71 “Chip” Saulsbury, IV, The Availability of Takeover Defenses and Deal Protection Devices for Anglo-American Target Companies , : in Delaware
Journal of Corporate Law , Val:37, #1, Widener University School of Law, Wilmington, Delaware, 2012-13, 140.
72

Kenyon-Slade, Mergers and Takeovers in The US and UK law and practice, oxford university press, New York, 2004, 213.

5. დასკვნა
სამიზნე კომპანიის დირექტორატი ხშირად ეწინააღმდეგება შერწყმის წინადადებას. ერთი მხრივ,
დირექტორატს აქვს საკუთარი ინტერესები, შეინარჩუნოს პოზიცია და კონტროლი საწარმოზე, მეორე
მხრივ, მათ აქვთ ფიდუციური ვალდებულება, იმოქმედონ კეთილსინდისიერად საწარმოს და აქციონერთა
მიმართ, გულწრფელი რწმენით, რომ კომპანიის საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად მოქმედებენ73.
ზოგჯერ დირექტორების საწარმოზე ზრუნვა გამოწვეულია მათი პირადი დაინტერესებით, ამ შემთხვევაში
აქციონერს (პარტნიორს) რომელსაც შერწყმის შედეგად შეეძლო სარგებელი ენახა, უფლება აქვს,
წარადგინოს სარჩელი სასამართლოში დირექტორთა წინააღმდეგ და ამტკიცოს, რომ დირექტორთა
მხრიდან თავდაცვითი ღონისძიების გამოყენება არ იყო მიზანშეწონილი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში
და რომ დირექტორებმა დაარღვიეს ზრუნვის (Duty of Care) ერთგულების (Duty of Loyalty) და
კეთილსინდისიერების (Duty of Good Faith) მოვალეობა. ასეთ შემთხვევაში სასამართლო იყენებს Business
Judgemet Rule -ს, რათა დაადგინოს რამდენად გონივრული იყო დირექტორატის მოქმედება74. თუკი
დირექტორი მოხვდება Business Judgemet Rule -ის დაცვის ქვეშ75, მაშინ საქმის წარმოება შეწყდება და იგი
პასუხს არ აგებს მხოლოდ იმიტომ, რომ post factum გადაწყვეტილება მომგებიანი არ აღმოჩნდა.
დელავერის შტატში დირექტორატს მოქმედების უფრო მეტი თავისუფლება აქვს, ვიდრე საქართველოში
და ინგლისში, თუმცა ამ თავისუფლების საპირწონედ მათი პასუხისმგებლობის დადგომის რისკიც საკმაოდ
დიდია. ამერიკული დირექტორატი, მთელ რიგ შემთხვევებში, უფლებამოსილია, წინ აღუდგეს შერწყმის
წინადადებას, მაშინ როდესაც საქართველოში დირექტორატს ამის საკანონმდებლო საფუძველი არ აქვს.
ბორდს აქვს როგორც სამეთვალყურეო საბჭოს, ასევე გამგეობის (დირექტორატის) უფლებამოსილება,
რაც მას აქცევს კორპორაციის ყველაზე ძლიერ და გავლენიან ორგანოდ76.
დირექტორებს საწარმოს მიმართ გააჩნიათ ერთგულების მოვალეობა (Duty of Loyalty) და ზრუნვის
მოვალეობა (Duty of Care), თითოეული მათგანი ადგენს მოქმედების ზოგად სტანდარტს77, რაც იმას
გულისხმობს, რომ მოქმედების სტანდარტი სხვადასხვაა ყოველი კონკრეტული საქმიდან გამომდინარე.
მაგალითად, შერწყმის დროს დირექტორატის ქმედება ზრუნვისა და ერთგულების უფრო მაღალ
მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს, ვიდრე ჩვეულებრივ ყოველდღიური გადაწყვეტილებების
მიღებისას.
დირექტორთა მსგავსი სახის ვალდებულებებს მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონიც ითვალისწინებს,
თუმცა ქართული კანონმდებლობა დახვეწას და დაზუსტებას საჭიროებს ამ მიმართულებით.
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დირექტორატის როლი და, შესაბამისად, პასუხისმგებლობაც ძალიან დიდია, ამიტომ აუცილებელია,
საწარმოს მენეჯერის დანიშვნისას არჩევანი გაკეთდეს კვალიფიციურ, გამოცდილ, დასახული მიზნების
შესრულების უნარის მქონე პირზე და პირადი ნაცნობობით არ იქნეს გადაწყვეტილი ეს საკითხი.
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მეწარმეთა შესახებ კანონი, მართალია, იცნობს დირექტორთა პასუხისმგებლობას და მათ გარკვეულ
მოვალეობებს აკისრებს კომპანიის მიმართ, მაგრამ კანონი ძალიან ზოგადად ეხება ამ საკითხებს.
იმ პირობებში, როდესაც ქართული სასამართლო პრაქტიკაც არ არის მდიდარი, უამრავი კითხვა
ჩნდება, რომლებზეც ცალსახა და ნათელი პასუხის გაცემა ფაქტობრივად შეუძლებელია, რაც, ცხადია,
დაბრკოლებას წარმოადგენს ბიზნესის განვითარებისათვის. სწორედ ამიტომ ქვეყანაში ბიზნესის
განვითარება და ინვესტორთა წახალისება კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან
შესაბამისობაში მოყვანით უნდა დაიწყოს. ამ მხრივ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ,,მეწარმეთა
შესახებ“ კანონი, ვინაიდან სწორედ მისი რეგულირების სფეროა საწარმოთა შექმნა, მათი მართვა,
რეორგანიზაცია, ხელმძღვანელ პირთა უფლებები და მოვალეობები.
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გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებისა
და იძულებითი აღსრულების პროცესის
ურთიერთქმედება და კოლიზიური საკითხები

ირაკლი გაფრინდაშვილი*

სტატია ეხება 2 სამართლებრივად დამოუკიდებელი პროცესის პარალელურ რეჟიმში წარმოებისას
შესაბამის საკანონმდებლო აქტებს შორის გამოვლენილ კოლიზიას, რაც პრაქტიკაში საკმაოდ
მნიშვნელოვან სირთულეებს უქმნის როგორც ერთ, ასევე მეორე პროცესში მონაწილე მხარეებს.
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I. შესავალი
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საკითხის განხილვა და სამართლებრივი პროცესების ანალიზი შესაძლებლობას იძლევა, საკითხი
შევაფასოთ როგორც მოვალის, ასევე კრედიტორის ინტერესებიდან გამომდინარე, რათა მოხდეს
პროცესის ორივე მხარის პოზიციებიდან პრობლემების იდენტიფიცირება. განხილულ იქნება მოქმედ
საკანონმდებლო აქტებში ასახული პრიორიტეტები - თუ რომელ სამართლებრივ პროცესს ანიჭებს
უპირატესობას კანონმდებლობა, რამდენად სამართლიანად და რა კონკრეტულ საშუალებებს
იძლევა პროცესების სამართლიანი წარმართვისა და შესაძლო კოლიზიური გარემოებების გადაჭრის
თვალსაზრისით.
სტატია მოიცავს როგორც პრაქტიკული მაგალითების განხილვას, ასევე შესაბამისი საკანონმდებლო
ნორმების ანალიზს და მათი პრობლემური ნაწილის იდენტიფიცირებას, კერძოდ, საუბარი გაგრძელდება
კრედიტორის/კრედიტორების ან თავად მოვალის მიერ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების
მოთხოვნის განცხადებით სასამართლოსათვის მიმართვისა და სასამართლოს მიერ საქმის წარმოების
დაწყების თაობაზე განჩინების გამოტანამდე დაწყებულ იძულებით აღსრულების პროცედურების
სამართლებრივ სტატუსზე, მათ სამომავლო ბედზე, როგორ არეგულირებს მსგავს საკითხებს
საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა - სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ და გადახდისუუნარობის
საქმის წარმოების შესახებ საქართველოს კანონები.

* პარტნიორი, შპს „ქართული იურიდიული საკონსულტაციო კომპანია“

II. გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყება და იძულებითი აღსრულების
შეჩერების სამართლებრივი საფუძვლები
მოგეხსენებათ, რომ გადახდისუუნარობის შესახებ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის შესაბამისად,
ჩერდება გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყებამდე მიმდინარე ყველა აღსრულება, ხოლო
ახალი სააღსრულებო წარმოების დაწყება მოვალის წინააღმდეგ დაუშვებელია. კანონის აღნიშნული
დათქმა გულისხმობს, რომ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების შესახებ სასამართლოს
განჩინების მიღებისთანავე (აქვე გასათვალისწინებელია, რომ ამავე კანონის მე-19 მუხლის შესაბამისად,
სასამართლოს მიერ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების განცხადების დაკმაყოფილების
შემთხვევაში, საქმე დაწყებულად ითვლება განაცხადის წარდგენის დღიდან) ჩერდება მოვალის
წინააღმდეგ მიმდინარე ყველა იძულებითი აღსრულება. კანონი აღარაფერს ამბობს, თუ რა ხდება ასეთი
იძულებითი აღსრულების ღონისძიებების შეჩერების შემდეგ, არსად არ არის გაწერილი აღსრულების
ღონისძიების შეწყვეტის, გაგრძელების შესაძლებლობა (გამონაკლისია ის შემთხვევა, როდესაც თავად
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება შეწყდა. ამ შემთხვევაში აღსრულება ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელდება).
მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, გადახდისუუნარობა არის რამდენიმე ეტაპისაგან
შემდგარი პროცესი, რომლებიც ერთმანეთთან მჭიდროდ არიან დაკავშირებული და გულისხმობს
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების და კრედიტორთა კრების მოწვევის ეტაპს
(რომელიც, თავის მხრივ, არაერთ პროცესუალურ ღონისძიებებსა და მოქმედებებს აერთიანებს,
როგორც გადახდისუუნარობის მეურვის, ასევე კრედიტორებისა და მოვალის მხრიდან), გაკოტრების ან
რეაბილიტაციის ეტაპს.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

საგულისხმოა, რომ კრედიტორების და თავად მოვალის ინტერესებიდან გამომდინარე, კანონი
იმპერატიულად მოითხოვს, რომ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების შემდეგ,
შენარჩუნებულ იქნეს მოვალის ჩვეულებრივი სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეუხებლობა და
მიმდინარეობა მეურვის ზედამხედველობითა და კონტროლით. აღნიშნული აუცილებლობა გამოწვეულია
იმ გარემოებით, რომ, სანამ კრედიტორები გადაწყვეტენ მოვალის ბედს, მოვალის საქმიანობის უწყვეტობა
ისევ კრედიტორების ინტერესებს ემსახურება, ვინაიდან შესაძლოა ამ საქმიანობის უწყვეტობამ უფრო
მეტი სარგებელი მოუტანოს კრედიტორებს მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილების ეტაპზე. ამავე დროს,
აღნიშნული მოვლენა მოვალის ინტერესებსაც ემსახურება და მოვალესაც აძლევს შესაძლებლობას,
მიმდინარე საქმიანობის წარმატებიდან გამომდინარე, აჩვენოს რეაბილიტაციის შესაძლებლობა და
პოტენციალი.
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III. გადახდისუუნარობის რეჟიმში მყოფი მოვალის მიმდინარე საქმიანობის
შენარჩუნება
ხშირად, მსხვილი საწარმოების გადახდისუუნარობის საქმის მოსამზადებელი ეტაპი იმდენად რთული და
დროში განგრძობადია, რომ კრედიტორთა მიერ რეაბილიტაციაზე ან გაკოტრებაზე გადაწყვეტილების
მიღებამდე, შესაძლოა გავიდეს რამდენიმე თვე და წელიც კი, სამწუხაროდ, ასეთია რეალობა
საქართველოში, რაზეც ნათლად მეტყველებს არსებული პრაქტიკა. ასეთ შემთხვევაში კანონის მოთხოვნაა,
რომ საწარმომ გააგრძელოს ფუნქციონირება მეურვის მეთვალყურეობის ქვეშ, უფრო მეტიც, სამეწარმეო
საქმიანობის უწყვეტობის შენარჩუნების მიზნით, შესაძლოა, საწარმომ ახალი ვალდებულებებიც კი
იკისროს მეურვის ან სასამართლოს თანხმობით. ყოველივე ზემოაღნიშნული ცხადყოფს, რომ საწარმოს
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყებით საწარმოს ფუნქციონირება არ უნდა შეჩერდეს, ვინაიდან
აღნიშნული მნიშვნელოვანია როგორც კრედიტორთა, ასევე მოვალის ინტერესებიდან გამომდინარე.

მოვალის მიმდინარე საქმიანობის ხელშეწყობა კანონის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დანაწესია და
როგორც აღვნიშნეთ, ემსახურება როგორც კრედიტორების, ასევე მოვალის ინტერესებსაც. კრედიტორების
მიერ მოვალის ბედის გადაწყვეტამდე მნიშვნელოვანია, რომ მოვალე არ ჩავარდეს უფრო მძიმე
ფინანსურ მდგომარეობაში და გააგრძელოს საკუთარი სამეწარმეო საქმიანობა, რომელიც საბოლოოდ
კრედიტორებისათვის შემოსავლის მოტანას ემსახურება. მეორე მხრივ, მოვალისთვისაც მნიშვნელოვანია,
რომ მან არ შეწყვიტოს ფუნქციონირება და, კრედიტორების მიერ რეაბილიტაციისათვის მხარდაჭერის
სტიმულირების მიზნით, აჩვენოს როგორც კრედიტორებს, ისე მომრიგებელ საბჭოს და სასამართლოსაც,
რომ მოვალის მიმდინარე შემოსავლები და cash-flow იძლევა რეაბილიტაციის პერსპექტივას.
კანონის აღნიშნული მოთხოვნის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ჩნდება კითხვა, როგორ უნდა მოხდეს
მოვალის მიმდინარე სამეწარმეო საქმიანობის გაგრძელება და ხელის შეწყობა გადახდისუუნარობის
მეურვის მიერ, როდესაც გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების პარალელურად, მოვალის
ქონებასთან მიმართებაში ძალაში რჩება იძულებითი აღსრულების ღონისძიებები.
მოგეხსენებათ, გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების თაობაზე კრედიტორთა ან მოვალის
განცხადების სასამართლოს მიერ დაკმაყოფილების შემთხვევაში, სასამართლოს შესაბამისი განჩინების
საფუძველზე, იწყება გადახდისუუნარობის საქმე, რომელიც გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების
შესახებ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, დაწყებულად ითვლება საქმის
წარმოების დაწყების თაობაზე შესაბამისი პირის მიერ სასამართლოსათვის განცხადებით მიმართვის
დღიდან.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

ამავე დროს, მოვალის წინააღმდეგ, რომელმაც თავად მიმართა სასამართლოს საქმის დაწყების
ინიციატივით ან აღნიშნული განცხადება კრედიტორის ან კრედიტორთა ჯგუფის მიერაა წარდგენილი,
შესაძლოა უკვე მიმდინარეობდეს იძულებითი აღსრულების ღონისძიებები. ასეთ შემთხვევაში მოვალის
უძრავ-მოძრავი ნივთები, არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, ფულადი სახსრები/საბანკო ანგარიშები
ექვემდებარება დაყადაღებას, ხოლო მოვალე - მოვალეთა რეესტრში რეგისტრაციას. ყოველივე ეს
ფაქტობრივად შეუძლებელს ხდის გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ საქართველოს კანონის
21-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის მოთხოვნების შესრულებას - საწარმოს საქმიანობის უწყვეტობის
შენარჩუნებას.
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მიუხედავად იმისა, რომ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ საქართველოს კანონის 21-ე
მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი კრძალავს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების დღიდან
იძულებითი აღსრულების ახალი საქმის წარმოების დაწყებას მოვალის წინააღმდეგ, ხოლო უკვე დაწყებულ
იძულებით აღსრულების საქმეებს აჩერებს, კანონის აღნიშნული დანაწესი არასაკმარისი აღმოჩნდა,
პრაქტიკაში არსებული გამოცდილების გათვალისწინებით, იმ ობიექტურ გარემოებებთან მიმართებაში,
რომლებიც ქვემოთ იქნება განხილული.

IV. გადახდისუუნარობის და იძულებითი აღსრულების პროცესების კოლიზია
პირველ რიგში, უნდა შევეხოთ თავად აღსრულების შინაარსს და სამართლებრივ სტატუსს. აღსრულება
ეს არის მართლმსაჯულების დამაგვირგვინებელი ეტაპი, რომლითაც ფაქტობრივად სახელმწიფო
აღასრულებს სამართალს - სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესულ გადაწყვეტილებას. მოცემულ
შემთხვევაში, პირმა - კრედიტორმა გაიარა სასამართლოს ყველა ეტაპი, გაიღო ხარჯები, დახარჯა
მნიშვნელოვანი დრო, ყოველმხრივ იაქტიურა საკუთარი ინტერესების კანონმდებლობით მინიჭებული
უფლებების ფარგლებში დასაცავად და მიაღწია შედეგს, რომლის აღსრულებაც სახელმწიფოს
ვალდებულებაა და გარანტირებულია როგორც შიდასაკანონმდებლო, ასევე საერთაშორისო სამართლის

დონეზე. სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების აღსრულების შეფერხება
დაუშვებელია სახელმწიფოს მიერ - ასეთია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პოზიცია
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის ფართო
განმარტებასთან დაკავშირებით.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

ჩვენ მიერ განსახილველ შემთხვევაში კი საქმე გვაქვს ორი სამართლებრივი თვალსაზრისით
დამოუკიდებელი პროცესების ურთიერთქმედებასთან და ერთგვარ დაპირისპირებასთან. ამ შემთხვევაში,
პირველ რიგში, უნდა მოხდეს პრიორიტეტების განსაზღვრა და არჩევანის გაკეთება, თუ რომელი პროცესი
და მისგან გამომდინარე მხარეთა უფლება არის უფრო მნიშვნელოვანი და, შესაბამისად, რომელ პროცესს
ენიჭება უპირატესობა. კანონმდებელმა ნაწილობრივ გააკეთა ამგვარი არჩევანი, როდესაც განსაზღვრა,
რომ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყებიდან ჩერდება ყველა მიმდინარე სააღსრულებო
ღონისძიებები და არ დაიშვება ახალი აღსრულების დაწყება მოვალის წინააღმდეგ. პრიორიტეტი ნათელია
და, ვფიქრობ, სწორიც. - გადახდისუუნარობა მეტად მნიშვნელოვანი პროცესია იმ თვალსაზრისით, რომ
უმრავლეს შემთხვევაში დაკავშირებულია მრავალი კრედიტორის ინტერესებთან და აქ ერთი ლოკალური
სააღსრულებო წარმოება არ უნდა გახდეს დამაბრკოლებელი კრედიტორთა დიდი არმიის და ასევე
მოვალის ინტერესებთან მიმართებაში, მიუხედავად იმისა, რომ იმ კრედიტორის ინტერესები, რომლის
სასარგებლოდაც მიმდინარეობს იძულებითი აღსრულება (პირობითად - აღსრულების კრედიტორი),
რეალურად ილახება და საქმე გვაქვს სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების
აღსრულების შეჩერებასთან მხოლოდ იმიტომ, რომ სხვა კრედიტორებიც არსებობენ, რომელთა სტატუსი,
მოთხოვნა და მისი ოდენობაც კი, სასამართლოს მიერ ჯერ დადასტურებული არ არის. ამის მიუხედავად,
თავად გადახდისუუნარობის პროცესის შინაარსიდან გამომდინარე, კანონმდებელმა უპირატესობა
სწორედ ამ უკანასკნელს მიანიჭა, როდესაც აღსრულების შეჩერება დაუკავშირა გადახდისუუნარობის
საქმის წარმოების დაწყებას. თავად გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ საქართველოს
მოქმედი კანონის მიზნებში ვკითხულობთ, რომ კანონის ძირითადი მიზანია მოვალისა და კრედიტორების
ინტერესების თანაბარზომიერი დაცვა. გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება არ არის მხოლოდ
კრედიტორთა სასიკეთოდ მიმართული პროცესი. როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ, ეს
პროცედურა წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ ინსტრუმენტს მოვალის ფინანსური გაჯანსაღებისა
და ვალდებულებების დაკმაყოფილებისათვის. მოგეხსენებათ, საქმის დაწყების მომენტიდან ჩერდება
ვალების გადახდა და პროცენტების, პირგასამტეხლოს, საურავების (მათ შორის, საგადასახადოსი)
დარიცხვა/გადახდა, შესაბამისად, მოვალე გარკვეულწილად სასათბურე პირობებში იმყოფება და
კრედიტორთა თანაბარი, სამართლიანი დაკმაყოფილებისათვის მზადებას იწყებს.
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ყოველივე ზემოთქმული, სხვა მრავალ გარემოებასთან ერთად, გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ
გადახდისუუნარობის პროცესი აღსრულებასთან მიმართებაში უპირატესობით უნდა სარგებლობდეს.
როგორც უკვე აღინიშნა, მოქმედი კანონიც იძლევა ამ პრინციპის ჩანასახებს, თუმცა ბოლომდე არ არის
გარკვეული, რაში გამოიხატება ეს უპირატესობა, როგორ უნდა იქნეს იგი პრაქტიკაში გამოყენებული
საქმის წარმოების მხარეების მიერ. კანონის აღნიშნული მიდგომა ასევე გაზიარებულია საერთაშორისო
დონეზე, კერძოდ, ევროკომისიის 2014 წლის 12 მარტის რეკომენტაციების შესაბამისად (on a new approach
to business failure and insolvency), პირდაპირ აცხადებს, რომ მოვალეს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა,
შეაჩეროს მიმდინარე იძულებითი აღსრულებები. ამავე რეკომენდაციაში მკაფიოდაა ხაზგასმული, რომ
მოვალეს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა, გააგრძელოს თავისი ყოველდღიური ბიზნეს- საქმიანობა.

V. ორი სამართლებრივი პროცესის პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობისას
პრიორიტეტის განსაზღვრის მნიშვნელობა
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თუ დავეთანხმებით გადახდისუუნარობის პროცესის პრიორიტეტულობას და ჩავთვლით, რომ ეს სწორი
არჩევანია საკითხის სამართლიანი გადაწყვეტის გზაზე, აქვე უნდა განვმარტოთ, თუ რა სამართლებრივ
ბერკეტებში გამოიხატება ეს უპირატესობა და როგორ გამოიყენება პრაქტიკაში. აქ ამოცანა რთულდება,
ვინაიდან მოქმედი კანონმდებლობა არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოებისას კონკრეტული საკანონმდებლო რეგულაციების გამოყენებით შევძლოთ იმ პრობლემის
დაძლევა, რომელიც დაკავშირებულია მიმდინარე, თუნდაც შეჩერებული სააღსრულებო საქმის
წარმოებით გამოწვეულ სირთულეებთან. კერძოდ, იძულებითი აღსრულების საქმის წარმოებაში
მოიაზრება ღონისძიებების ერთობლიობა, რომელიც მიმართულია მოვალის ქონების (უძრავი და მოძრავი
ნივთების, არამატერიალური ქონებრივი სიკეთის, საბანკო ანგარიშზე არსებული ფულადი სახსრების)
დაყადაღებასთან. თავად ყადაღის ცნების - განმარტების კანონმდებლობაში მოძიება პრაქტიკულად
შეუძლებელია და იგი გვხვდება მხოლოდ სააღსრულებო საქმის წარმოების შესახებ საქართველოს
კანონის მე-40 მუხლში და ეხება მხოლოდ მოძრავ ნივთს, თუმცა ყადაღის ამ განმარტებას ანალოგიის
სახით იყენებენ მოსამართლეებიც და აღმასრულებლებიც მოვალის სხვა ქონებასთან მიმართებაში,
კერძოდ, მოძრავ ქონებაზე ყადაღის დადება ნიშნავს მოვალის ქონების აღწერას, მესაკუთრისათვის
ქონების განკარგვის – ნებისმიერი ფორმით გასხვისების, დაგირავების, მასზე ქირავნობისა და იჯარის
ხელშეკრულებების დადების – აკრძალვის გამოცხადებას ან/და ქონების შესანახად გადაცემას. იძულებითი
აღსრულების დაწყებისთანავე, აღმასრულებელი, პირველ რიგში, ახდენს მოვალის მოვალეთა რეესტრის
ელექტრონულ ბაზაში რეგისტრაციის და მისი ქონების დაყადაღებას, აგზავნის შესაბამის წერილებს
მარეგისტრირებელ ორგანოებში და კომერციულ ბანკებში, რათა მოხდეს მოვალის რეგისტრაციას
დაქვემდებარებული ქონების და საბანკო ანგარიშებზე განთავსებული ფულადი თანხების დაყადაღება.
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ზემოთქმულიდან გამომდინარე, როდესაც მოვალის წინააღმდეგ დაწყებულია იძულებითი აღსრულების
ღონისძიებები, დაყადაღებულია მისი ქონება და, ამავე დროს, სასამართლოს მიერ მიღებულ იქნება
განჩინება გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების თაობაზე, გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების შესახებ მოქმედი კანონის თანახმად, შეჩერებას ექვემდებარება იძულებითი აღსრულების
ყველა ღონისძიება და, ამავე კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, მოვალე აგრძელებს მის მიმდინარე
სამეწარმეო საქმიანობას მეურვის კონტროლისა და ზედამხედველობის ქვეშ, თუმცა გაურკვეველია,
როგორ უნდა მოახერხოს ეს მოვალემ, როდესაც მისი უძრავ-მოძრავი ნივთები, არამატერიალური
ქონებრივი სიკეთე, საბანკო ანგარიშებზე განთავსებული თანხები დაყადაღებულია? დამეთანხმებით,
იძულებითი აღსრულების შეჩერება არ გულისხმობს სააღსრულებო წარმოების შეჩერებამდე
განხორციელებული სააღსრულებო მოქმედებების (მათ შორის ყადაღის) გაუქმებას, შესაბამისად,
აღმასრულებლებს არ გააჩნიათ არანაირი საკანონმდებლო მექანიზმი, რათა გადახდისუუნარობის
მეურვის, ხშირ შემთხვევაში, დასაბუთებულ მოთხოვნაზე - მოვალის მიმდინარე საქმიანობის
უზრუნველყოფის მიზნით, საბანკო ანგარიშებზე (თუნდაც ნაწილობრივ) მოხდეს ყადაღის მოხსნა/
გაუქმება. სწორედ აქ იკვეთება ჩვენ მიერ განხილული ორი სამართლებრივი პროცესის გზები და ხშირად
ჩიხში ექცევა მათგან პრიორიტეტულად შერაცხული პროცედურა.
როგორც დავინახეთ, აღსრულებაშეჩერებული მოვალის გადახდისუუნარობის პროცესის დაწყების
შემდეგ მისი სამეწარმეო ფუნქციების შენარჩუნება იმდენად გართულებულია, რომ შესაძლოა, გარკვეულ
შემთხვევებში მოვალესა და სხვა კრედიტორებს ერჩივნოთ, აღსრულების კრედიტორის სასარგებლოდ
მიმდინარე სააღსრულებო წარმოება კი არ შეჩერდეს, როგორც ეს კანონითაა დადგენილი, არამედ
პირიქით - სწრაფად დასრულდეს, ვინაიდან შესაძლებელია დაყადაღებული იყოს მოვალის საბანკო
ანგარიშებზე რიცხული დიდი ოდენობის თანხები, აღსრულების კრედიტორის მცირედი მოთხოვნიდან
გამომდინარე, და ვინაიდან აღსრულება შეჩერებულია, აღმასრულებელი ვერ ახდენდეს ბანკში საინკასო
დავალების გაგზავნას და მოთხოვნის ტოლფასი თანხის მიღებას, ხოლო, მეორე მხრივ, მოვალე

ვერ უზრუნველყოფს მიმდინარე ვალდებულებების შესრულებას და მისი ფინანსურ-ეკონომიკური
მდგომარეობა ყოველდღიურად უარესდება. აღნიშნული სიტუაციები ხშირად გამომდინარეობს
თავად აღმასრულებლებისა და საბანკო დაწესებულებების მოუქნელ და სწორხაზოვან მიდგომებში,
ვინაიდან, როდესაც აღმასრულებელი აგზავნის ბანკში მოვალის ანგარიშებზე ყადაღის გავრცელების
მოთხოვნას, ხშირად არ უთითებს ფარგლებს, თუმცა იმ შემთხვევებშიც კი, როდესაც ყადაღის ფარგლები
მითითებულია, ბანკი ყადაღას ავრცელებს ყველა ანგარიშზე არსებულ სრულ თანხებზე, მიუხედავად მისი
ოდენობისა მოთხოვნასთან მიმართებაში. თუმცა ეს კიდევ სხვა პრობლემაა, რომელიც უფრო ტექნიკური
და ლოკალური ხასიათისაა.
განვიხილოთ ისეთი სიტუაციაც, როდესაც მოვალემ მოახერხა შეენარჩუნებინა თავისი ეკონომიკური
რენტაბელობა, მომრიგებელმა საბჭომ შეისწავლა მოვალის ფინანსური მდგომარეობა, შეაფასა
რეაბილიტაციისა და გაკოტრების შესაძლებლობები და კრედიტორთა კრებას წარუდგინა რეაბილიტაციის
გადაწყვეტილება, კრებამ მხარი დაუჭირა აღნიშნულს და სასამართლომ დაამტკიცა რეაბილიტაცია.
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ამ შემთხვევაში დგება საკითხი, თუ როგორ უნდა მოხდეს მოვალის რეაბილიტაცია მაშინ, როდესაც მის
წინააღმდეგ მიმდინარეობს იძულებითი აღსრულების ღონისძიებები, რომლებიც შეჩერებულია, თუმცა არა
გაუქმებული. კანონი აქაც არ იძლევა პასუხს, რაც, თავის მხრივ, გაართულებს როგორც რეაბილიტაციის
გადაწყვეტილების მიღებას (თუ ასეთი გადაწყვეტილების მიღება მიზანშეწონილია), ასევე რეაბილიტაციის
გეგმის მომზადებას და, რა თქმა უნდა, მის შესრულებას. მაგალითად, დავუშვათ, რომ მოვალე
წარმოადგენს სამშენებლო-დეველოპერულ კომპანიას, რომლის ძირითადი საქმიანობაა აშენებული
ფართების რეალიზაცია. ამ შემთხვევაში რეაბილიტაციის გეგმა შეიძლება ითვალისწინებდეს, რომ თვეში
უნდა გაიყიდოს 10 ბინა, არანაკლებ 500 აშშ დოლარად 1 კვ.მ იმისთვის, რომ 2 წელიწადში რეაბილიტაციის
გეგმა შესრულდეს და ყველა კრედიტორი მაქსიმალურად დაკმაყოფილდეს. თუ აღსრულება შეჩერებულია,
ეს ნიშნავს, რომ მოვალე რჩება მოვალეთა რეესტრში, რაც, თავის მხრივ, გამორიცხავს უძრავი ქონების
განკარგვას იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ეს ქონება დაყადაღებული არ არის აღმასრულებლის მიერ.
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აქ ალბათ საქმეში თავად კრედიტორები უნდა ჩაერთონ და აღსრულების კრედიტორთან
მოლაპარაკებების გზით მოაგვარონ ეს პრობლემა, რაც კანონის რეგულირების სფეროს სცილდება
და ამაზე ზედმეტ ყურადღებას არ გავამახვილებთ. თუმცა შესაძლებელია, საკანონმდებლო დონეზე
ეს საკითხი დარეგულირდეს, როგორც ეს მოწესრიგებულია უზრუნველყოფილ კრედიტორებთან
მიმართებაში, როდესაც გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ საქართველოს კანონის 47-ე
მუხლი აძლევს საშუალებას კრედიტორებს, გამოისყიდონ უზრუნველყოფილი კრედიტორის მოთხოვნა,
თუ ეს უკანასკნელი არ უჭერს მხარს რეაბილიტაციას. ფაქტია, რომ დღეს მოქმედი საკანონმდებლო
რეგულაციები, რომლებიც ეხება გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებისას აღსრულების პროცედურების
შეჩერებას, ვერ უზრუნველყოფს პროცესის სრულფასოვან წარმართვას, რაც აზიანებს როგორც
კრედიტორების, ასევე მოვალის ინტერესებს. ამასთან აღსანიშნავია, რომ გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების შესახებ მოქმედი კანონის თანახმად, მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად მიღებული ქონება არის
როგორც იპოთეკით ან გირავნობით დატვირთული (მათ შორის საგადასახადო იპოთეკა/გირავნობა),
ასევე სასამართლოს მიერ დაყადაღებული ქონება (კანონის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი).
მიუხედავად ამისა, ამ კანონის მიზნებისათვის უზრუნველყოფილ კრედიტორად ითვლება მხოლოდ
იპოთეკითა და გირავნობით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის მქონე კრედიტორი.

VI. სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გავლენა გადახდისუუნარობის
საქმის წარმოების პროცესზე
ცალკე განსახილველი შემთხვევაა, როდესაც გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყებისას
მოვალის წინააღმდეგ გამოყენებულია ყადაღა როგორც საპროცესო უზრუნველყოფის საშუალება. ამ

შემთხვევაში ყადაღის თაობაზე განჩინება გამოტანილია სასამართლოს მიერ. მიუხედავად იმისა, რომ
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის შესაბამისად,
მოვალის წინააღმდეგ მიმდინარე რიგი სასამართლო დავებისა განსახილველად გადაეცემა
გადახდისუუნარობის საქმის მწარმოებელ სასამართლოს, რომელმაც ლოგიკურად უნდა გააუქმოს
სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების მიზნით გამოყენებული ყადაღა, ასეთი გადაწყვეტილებების
მიღება სასამართლოს მხრიდან, როგორც პრაქტიკამ აჩვენა, რთულად მისაღწევია. ხოლო თუ ასეთი
საქმის წარმოება სააპელაციო ან უზენაეს სასამართლოში მიმდინარეობს, საქმე განცალკევებულად
განიხილება და გადახდისუუნარობის მეურვეს უწევს შესაბამისი ინსტანციის სასამართლოსათვის
მიმართვა საპროცესო ღონისძიების მიზანშეწონილობის საკითხის განსახილველად, რაც ასევე არ არის
ეფექტური გზა.
მითითებული შემთხვევაც საკანონმდებლო დონეზეა მოსაწესრიგებელი ისევე, როგორც პრობლემის
ძირითადი ასპექტი, კერძოდ, კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე
მიმდინარე და გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების გამო შეჩერებული სააღსრულებო საქმის
წარმოების ბედი.
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VII. დასკვნა
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ვუბრუნდებით ზემოთ განხილულ პრიორიტეტულობის პრინციპს, რომელიც მოქმედი კანონმდებლობით
მხოლოდ ნაწილობრივ არის გადაწყვეტილი და გამოვდივართ რა გადახდისუუნარობის პროცესის
უპირატესობიდან, მიგვაჩნია, რომ მოვალის გადახდისუუნარობისას კრედიტორთა მოთხოვნების
სამართლიანი, თანაბარზომიერი, სისტემური დაკმაყოფილების ინტერესების გათვალისწინებით,
იმ პრაქტიკული პრობლემების თავიდან არიდების და გადაჭრის მიზნით, რაზეც ზემოთ ვისაუბრეთ,
კანონი უნდა ითვალისწინებდეს იძულებითი სააღსრულებო ღონისძიების (ყადაღის) შეწყვეტის/
გაუქმების შესაძლებლობას, თუნდაც ცალკეულ შემთხვევაში, როდესაც ეს ობიექტური გარემოებებითაა
განპირობებული. მაგალითად, კანონი უნდა არეგულირებდეს ისეთ შემთხვევებს, როდესაც
გადახდისუუნარობის მეურვის დასაბუთებული წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე, კერძოდ, მოვალის
ჩვეულებრივი სამეწარმეო საქმიანობის უწყვეტობის და ეკონომიკური საქმიანობის შეუფერხებლობის
მიზნით, შესაძლებელი უნდა იყოს ყადაღის გაუქმება როგორც საბანკო ანგარიშებზე, ასევე სხვა
ქონებაზე (მაგალითად, დაყადაღებული სასაქონლო მარაგები, სატრანსპორტო საშუალებები და
სხვა). ასეთ შემთხვევაში გათვალისწინებული იქნება როგორც კრედიტორების ინტერესები, რომელსაც
გადახდისუუნარობის მეურვე იცავს, ასევე მოვალის შესაძლებლობა, გააგრძელოს ფუნქციონირება
კრედიტორთა კრებაზე გადახდისუუნარობასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებამდე.
შესაბამისად, თუ აღნიშნული მოთხოვნა გადახდისუუნარობის მეურვის მიერ იქნება ინიცირებული,
უკვე თავად მეურვე აგებს პასუხს იმ ფულადი სახსრებისა თუ სხვა ქონების დანიშნულებისამებრ და
კრედიტორთა ინტერესების შესაბამისად გამოყენებაზე, რომელსაც მოეხსნა ყადაღა. მოცემულ
შემთხვევაში საქმე არ გვექნება აღსრულების კრედიტორის სასარგებლოდ მიმდინარე სააღსრულებო
წარმოების შეწყვეტასთან, აღსრულება შეჩერდება, როგორც ამას დღეს მოქმედი კანონი მოითხოვს,
თუმცა ცალკეული სააღსრულებო ღონისძიებები (ყადაღა) შესაძლოა გაუქმდეს აღმასრულებლის მიერ
ზემოაღნიშნული გარემოებების საფუძველზე.
განხილული შესაძლებლობა ეხება მხოლოდ გადახდისუუნარობის პირველ ეტაპს, როდესაც
გაურკვეველია მოვალის ბედი, შესაბამისად, მოვალე არც გაკოტრების და არც რეაბილიტაციის რეჟიმში
არ იმყოფება. თუ კრედიტორებმა გადაწყვიტეს მოვალის გაკოტრება, ამ შემთხვევაში შეჩერებულ
იძულებით აღსრულებას აზრი ეკარგება და აღსრულების კრედიტორი დაკმაყოფილდება მოვალის
ქონების რეალიზაციიდან ამონაგები თანხიდან მისი რიგის შესაბამისად (თუ უზრუნველყოფილი
კრედიტორია მეოთხე რიგში, სხვა შემთხვევაში მე-5 (საგადასახადო) ან მე-6 რიგში).
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განსხვავებული სიტუაციაა, როდესაც კრედიტორთა კრებაზე გადაწყდება მოვალის რეაბილიტაცია.
ასეთ შემთხვევაში, მოქმედი კანონის მიხედვით, მიმდინარე იძულებითი აღსრულება ისევ შეჩერებულია.
ჩვენი შემოთავაზების შესაბამისად, შესაძლებელია მოვალის გარკვეულ ქონებას/ფულად სახსრებს ამ
ეტაპისათვის ყადაღა მოხსნილი აქვს, თუმცა აქ უკვე ეს საკმარისი აღარ არის, ვინაიდან რეაბილიტაციის
რეჟიმში გადასული მოვალე ისევ რჩება მოვალეთა რეესტრში რეგისტრირებული (შეჩერებული, აღსრულების
მიუხედავად), რაც მას რეალურად ხელს უშლის სამეწარმეო საქმიანობაში და რეაბილიტაციის გეგმის
შესრულებაში (ვერ მიიღებს მონაწილეობას სახელმწიფო ტენდერებში, მომეტებული რისკები სხვა ბიზნესპარტნიორების მხრიდან, უძრავი ნივთების და რეგისტრაციას დაქვემდებარებული სხვა ქონების განკარგვის
შეზღუდვა და სხვა.). ამ შემთხვევაში მიზანშეწონილია, აღსრულების კრედიტორის ინტერესებიდან
გამომდინარე, მისი მოთხოვნის დაკმაყოფილება მოხდეს უპირატესად, რა თქმა უნდა, თუ იგი თანახმა
არ იქნება, შეწყვიტოს აღსრულება და ჩაერთოს რეაბილიტაციის პროცესში საკუთარი მოთხოვნის
დაკმაყოფილების მიზნით. აღნიშნული შემოთავაზების ერთ-ერთ ვარიანტად შეიძლება განვიხილოთ
თუნდაც ჩვენ მიერ უკვე მოხსენიებული პროცედურა, რომელსაც ითვალისწინებს გადახდისუუნარობის
საქმის წარმოების შესახებ მოქმედი კანონი უზრუნველყოფილ კრედიტორებთან მიმართებაში.
შესაბამისად, თუ კრედიტორებმა მხარი დაუჭირეს მოვალის რეაბილიტაციას, მათ უნდა შესთავაზონ
აღსრულების კრედიტორს, ჩაერთოს რეაბილიტაციის პროცესში და აღსრულების შეწყვეტის სანაცვლოდ,
შესთავაზონ მას მისი მოთხოვნის უპირატესად დაკმაყოფილება, ხოლო, თუ იგი უარყოფს შემოთავაზებას,
მაშინ კრედიტორებმა უნდა გამოისყიდონ მისი მოთხოვნა, სხვა შემთხვევაში რეაბილიტაცია შეუძლებელი
თუ არა მნიშვნელოვნად გართულდება.
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უნდა შევეხოთ ისეთ გარემოებასაც, როდესაც ჩვენ მიერ განხილულ შემთხვევებში, მიმდინარე და
შეჩერებული სააღსრულებო წარმოებისას, მეურვის დასაბუთებული შუამდგომლობით აღმასრულებელი
მოხსნის ყადაღას მოვალის ამა თუ იმ აქტივს, რის შემდგომაც მიღებულ იქნება გადაწყვეტილება
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შეწყვეტის თაობაზე. მიზანშეწონილია, რომ აუცილებლად
იქნეს დაცული აღსრულების კრედიტორ(ებ)ის ინტერესები და, ასეთი რეალობის დადგომისთანავე,
გაუქმებული ყადაღები უნდა აღდგეს, ხოლო, თუ მოვალის წინააღმდეგ მიმდინარეობდა რამდენიმე
სააღსრულებო წარმოება, თითოეული კრედიტორის სასარგებლოდ ყადაღა უნდა აღდგეს იმ რიგითობის
გათვალისწინებით, რომელიც არსებობდა ყადაღების გაუქმებამდე. თუ ყადაღების აღნიშნული
რიგითობის აღდგენამდე დაიწყო ახალი აღსრულება, ასეთი კრედიტორის სასარგებლოდ, მოვალის
ქონებაზე ყადაღა უნდა დაედოს მხოლოდ იმ კრედიტორთა ყადაღების შემდგომ რიგში, რომელთა
სასარგებლოდაც მიმდინარე აღსრულება შეჩერებული იყო გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების
დაწყების გამო. ასეთი მიდგომა, ვფიქრობთ, სამართლიანი იქნება აღსრულების კრედიტორების მიმართ,
რომელთა მოთხოვნის უზრუნველყოფის ღონისძიებები აღდგება დაუყოვნებლივ, როგორც კი შეწყდება
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება, რის თაობაზეც აღმასრულებლისათვის ინფორმაციის მიწოდების
ვალდებულება გადახდისუუნარობის მეურვეს უნდა დაეკისროს, როგორც პირს, რომელმაც თავის დროზე
მოითხოვა სააღსრულებო ღონისძიებების გაუქმება.

ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

პროექტი ხორციელდება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო
განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით. აქ
გამოთქმული შეხედულებები ეკუთვნის ავტორს და არ წარმოადგენს
აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, ამერიკის შეერთებული
შტატების მთავრობის ან აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის
(EWMI) შეხედულებებს.
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