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პრიორიტეტულ მიმართულებას, რომელიც დადებითად აისახება საქართველოს ტურიზმის
ინდუსტრიაზე ისევე, როგორც ქვეყნის ეკონომიკის მდგრად განვითარებაზე.
საკვანძო სიტყვები: ტურიზმი, COVID-19, პანდემია.

Abstract
The scientific paper "Georgian Tourism Industry in a Pandemic - Challenges and Prospects" refers to the
study of the Georgian tourism industry in the COVID-19 pandemic, the challenges in the country and
•

ნინო კეკელიძე - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს ასოცირებული პროფესორი, ბიზნეს

ადმინისტრირების დოქტორი.
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possible development prospects. The paper reviews and analyzes the statistical data for 2019, 2020 and
2021, as a result of which companies employed in the Georgian tourism industry are researched.
The first chapter of the paper "Georgian tourism industry returned to the statistical mark of 2010 in 2020"
reviews the statistics on the tourism industry from 2019 to August 2021 and analyzes the losses incurred
by the industry as a result of the pandemic. Despite the growing dynamics of January-July 2021, a number
of challenges that the Georgian tourism industry still faces are reviewed.
The second chapter of the scientific paper "Prospects for the development of the tourism industry in the
post-pandemic process (2021-2022)" discusses the expected changes in the direction of world tourism
based on the studies of the World Travel and Tourism Council, as well as the survey of Georgian employers
in the post-pandemic era.
The scientific paper raises the issue of promoting sustainable tourism and the tools needed for the correct
positioning of Georgia, which is on the agenda in the fight against pandemics. Issues such as taking
cautious and measured steps against the pandemic to maintain the balance between healthcare and
economic development, correct positioning of Georgia on the new world tourism map, introduction of
high standards of business ethics in the tourism business, etc.
At the end of the paper a conclusion is given and recommendations are developed. The conclusion
emphasizes that the right and careful fight against the pandemic is a priority of the country, which will
have a positive impact on the Georgian tourism industry, as well as on the sustainable development of the
country's economy.
Keywords: Tourism, COVID-19, pandemic.

შესავალი
თემის აქტუალობა. ტურიზმის ინდუსტრია წარმოადგენს საქართველოს პრიორიტეტულ და
სტრატეგიულ მიმართულებას, რომელიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საქართველოს
ეკონომიკის

განვითარების

პროცესში.

COVID-19-ით

გამოწვეული პანდემიის

შედეგად

ჯანდაცვის სფეროს შემდეგ ტურიზმის ინდუსტრია აღმოჩნდა პირველი დარგი რომელიც
ყველაზე მეტად დაზარალდა და მიადგა როგორც ადმინისტრაციული, ასევე ფინანსური ზიანი.
ქვეყნის ჩაკეტილი საზღვრები, შეჩერებული ტურიზმის კერძო სექტორი, ახალი შეზღუდვები და
რეგულაციები ნეგატიურად აისახა ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებაზე, რის შედეგადაც
შემცირდა

საერთაშორისო

ტურისტებიდან

შემოსული

საერთაშორისო

ვალუტა

და

მნიშვნელოვნად შესუსტდა საქართველოს ეკონომიკა. ტურიზმის პოსტ-პანდემიური მდგრადი,
აღდგენითი პროცესები წარმოადგენს ერთ-ერთ მნიშნელოვან გამოწვევას საქართველოსთვის,
რაც საჭიროებს დამატებით კვლევებს, განვითარების გზებისა და რეკომენდაციების შემუშავების
მიზნით.
გამომდინარე საქართველოს ტურისტული პოტენციალიდან, რესურსებისა და ტურიზმის
როლისაგან ქვეყნის მდგრადი განვითარების პროცესში, ტურიზმის სექტორი ქვეყნის
ეკონომიკის ერთ-ერთ მამოძრავებელ ძალად მიიჩნევა. პანდემიასთან ბრძოლის ნაწილში კი
უაღრესად მნიშვნელოვანია ფრთხილი და მოზომილი ნაბიჯებით ტურიზმის აღდგენითი
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პროცესების მართვა, რომ მოხდეს ბალანსის დაცვა ჯანდაცვისა და ეკონომიკის განვითარებას
შორის.
პანდემიის პროცესში შეიცვალა და ჩამოყალიბდა ახალი მსოფლიო ტურისტული რუკა, რის
შედეგადაც ქვეყნებს მიენიჭათ განსხვავებული სტატუსი პანდემიასთან ბრძოლის ინდექსის
მიხედვით1 და შედეგად შეიცვალა საერთაშორისო მოგზაურთა ქცევა, რომელთა ყურადღებაც
გამახვილდა უპირველესყოვლისა ჯანდაცვის მიმართულებით უსაფრთხოებაზე.
სამეცნიერო

კვლევის

მიზანია

დადგინდეს

საქართველოში

ტურიზმის

ინდუსტრიის

მიმართულებით არსებული გამოწვევები და შედეგად, შემუშავდეს რეკომენდაციები, რომელიც
მნიშვნელოვანია, პირველ რიგში, ტურიზმის ინდუსტრიის აღდგენით პროცესში პანდემიასთან
ბრძოლის ნაწილში, ხოლო შემდგომ მთლიანი ქვეყნის მდგრადი განვითარების მიმართულებით.
კვლევის ამოცანები შემდეგია:
• საქართველოს

ტურიზმის

ინდუსტრიაში

არსებული

გამოწვევების

იდენტიფიცირება

პანდემიის ფონზე;
• ტურიზმისა და მასპინძლობის სექტორში მიღწეული პროგრესის კვლევა და განსაზღვრა, თუ
როგორ ხდება პანდემიასთან ბრძოლა ისე რომ არ დაზარალდეს ჯანდაცვის სფერო და
ამავდროულად აღდგეს და განვითარდეს ტურიზმის ინდუსტრია;
• ძირითადი

გამოწვევებისა

და

შესაძლებლობების

წარმოჩენა

და

რეკომენდაციების

ჩამოყალიბება მდგრადი და ხარისხზე ორიენტირებული ტურიზმის ინდუსტრიისათვის
საქართველოში.
საკვლევი პრობლემატიკის მრავალმხრივად შესწავლის მიზნით, სამეცნიერო ნაშრომი პასუხობს
შემდეგ კითხვებს:
• ტურიზმის ინდუსტრიის რომელი დარგები დაზარალდა უმეტესწილად პანდემიის შედეგად?
• რა პროგრესს მიაღწია საქართველომ პანდემიასთან ბრძოლის ნაწილში ტურიზმის სფეროში?
• რამდენად

შესაძლებელია

2019

წლის

ტურიზმის

ნიშნულთან

დაბრუნება

და

რა

რეკომენდაციები არსებობს დღეს ტურიზმის მდგრადი განვითარების ნაწილში?
ჰიპოთეზის თანახმად, კოვიდ-19-ით გამოწვეულმა პანდემიამ ნეგატიური გავლენა მოახდინა
საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიის მდგრად განვითარებაზე. ნაშრომში გამოთქმულია
ვარაუდი, რომ პანდემიასთან ფრთხილი და მოზომილი ნაბიჯების გადადგმის შედეგად კვლავ
შესაძლებელია საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიის მდგრადი განვითარება და საქართველოს
სწორი პოზიციონირება ახალ მსოფლიო ტურისტულ რუკაზე.
მოცემული სამეცნიერო კვლევის საგანია საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრია. კვლევის
ობიექტია კოვიდ-19-ით გამოწვეული პანდემია.
წინამდებარე სამეცნიერო ნაშრომის ძირითადი საკვლევი პერიოდია 2019-2021 წლები. 2019 წელი
უკავშირდება საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარების უმაღლეს ნიშნულს,
როდესაც ქვეყანაში საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობამ გადააჭარბა 9 მილიონს, ხოლო
2020 და 2021 წლები, როდესაც კოვიდ-19-ით გამოწვეული პანდემიის შედეგად ტურიზმის
ინდუსტრიას მიადგა დიდი ზიანი. აღნიშნული პერიოდი საქართველოში დაკავშირებულია
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TravelCentre, Covid-19 travel regulations map, 2021.
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საერთაშორისო ტურისტული ნაკადების სწრაფი დინამიკის ცვალებადობასთან, პადემიასთან
ბრძოლასა და ქვეყნის ეკონომიკის მკვეთრ ვარდნასთან. კვლევის პერიოდს მიღმა არსებული
ფაქტები

და

მონაცემები

მოტანილია

მხოლოდ

ქრონოლოგიური

ან

განმარტებითი

თვალსაზრისით, ან როდესაც მათ დამატებითი ღირებულება გააჩნიათ პანდემიასთან ბრძოლის
მიმოხილვის მხრივ.
კვლევის მეთოდოლოგიური საფუძვლები. კვლევის სტრუქტურა არსებული რესურსების
პირობებში დასახული მიზნისა და ამოცანების მაქსიმალურად სრულყოფილად მიღწევაზეა
ორიენტირებული. გამოყენებულია თეორიული და ემპირიული კვლევის (თვისებრივი და
რაოდენობრივი) მეთოდები. მონაცემების ანალიზისას გამოყენებულ იქნა დიალექტიკური,
სინთეზური, სისტემური, ინდუქციური და დედუქციური მეთოდები.
ნაშრომის თეორიული კვლევა რამდენიმე კომპონენტისაგან შედგება. უპირველეს ყოვლისა,
გამოკვლეულია პირველადი, მეორეული და მესამეული წყაროები საკვლევ საკითხთან
დაკავშირებით. გამოყენებული პირველადი წყაროებია საქართველოსა და მსოფლიო ჯანდაცვის
ორგანიზაციის კანონმდებლობა, ახალი რეგულაციები და საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტები.
ნაშრომში

ემპირიული

კვლევა

განხორციელებულია

თვისებრივი

და

რაოდენობრივი

მეთოდებით. თვისებრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა ინტერვიუები და დისკუსიები
ტურიზმის სექტორის დაინტერესებულ მხარეებთან, საჯარო მოხელეებთან ექსპერტების
მონაწილეობით. რაოდენობრივი კვლევა მოიცავს სტატისტიკურ და რაოდენობრივ ინფორმაციას
საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიის დამსაქმებლებთან. რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში
გამოიკითხა ტურიზმის მიმართულებით დამსაქმებლები რომლებსაც პანდემიის დროს მიადგათ
ზიანი. კითხვარები გავრცელდა ტურისტული სააგენტოების და ონლაინ კონტაქტების საშუალებით. რაოდენობრივი კვლევის შედეგები დამუშავებულ და გაანალიზებულ იქნა ცალკეული
თემატიკის მიხედვით.
ნაშრომის

მეცნიერული

სიახლე.

სამეცნიერო

ნაშრომის

მეცნიერული

ღირებულება

დაკავშირებულია თემის აქტუალობასთან - იმის მიუხედავად, რომ პანდემია კვლავ მძვინვარებს
და საქართველო მოაზრებულია წითელი ზონის ქვეყნების სიაში, კვლავ შეინიშნება მცირედი წინ
გადადგმული ნაბიჯები ტურიზმის ინდუსტრიის მიმართულებით, რაც ადასტურებს დადებით
დინამიკას და ბადებს გონივრულ იმედებს, რომ ტურიზმის ინდუსტრია ექვემდებარება
აღდგენით პროცესებს. კვლევის მეცნიერულ სიახლეს წარმოადგენს პანდემიასთან ბრძოლის
ჭრილში ტურიზმის ინდუსტრიის კვლევის შედეგად მიღებული შედეგები და რეკომენდაციები,
რომელთა პრაქტიკაში დანერგვა და განხორციელება დადებითად აისახება საქართველოს სწორ
პოზიციონირებაზე ახალ მსოფლიო ტურისტულ რუკაზე.
ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა. სამეცნიერო ნაშრომის მეცნიერული სიახლეები,
დასკვნები, შედეგები თუ პრაქტიკული რეკომენდაციები, შეიძლება გამოყენებულ იქნას
ტურიზმის მკვლევარების, საჯარო მოხელეების, კერძო, არასამთავრობო ან საერთაშორისო
ორგანიზაციებისა და სხვა დაინტერესებული პირების მიერ პრაქტიკული და თეორიული
მიზნებისათვის.

კვლევაში

გამოყენებული

მასალები

შეიძლება

გამოყენებულ

იქნას

საგანმანათლებო მიმართულებით როგორც პროფესიული ასევე უმაღლესი განათლების
სასწავლო ლექცია, სემინარებისა და პრეზენტაციების დროს.
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2020 წელს საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრია 2010 წლის სტატისტიკურ ნიშნულს დაუბრუნდა
მდგრადი განვითარებით წინ მიმავალი საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრია 10 წლის
წინანდელ ნიშნულს დაუბრუნდა. 2020 წლის მსოფლიო პანდემიამ კრიტიკულად დიდი ზიანი
მიაყენა საქართველოს პრიორიტეტულ და სტრატეგიულ მიმართულებას - ტურიზმის
ინდუსტრიას. 2019 წელს საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტების რაოდენობის მიხედვით,
საქართველომ პირველად 9 მილიონიან ნიშნულს გადააჭარბა და 9, 357, 964 შეადგინა.
აღნიშნული, წინა, 2018 წელთან შედარებით +7.8% ცვლილებას მოიაზრებს, რაც რეკორდული
მაჩვენელებელი იყო საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიის ისტორიაში. 2019 წლისგან
განსხვავებით, 2020 წელი, რომელიც მსოფლიო პანდემიით იყო გამოწვეული, რადიკალურად
განსხვავებული აღმოჩნდა. ჩაკეტილი საზღვრები, შეჩერებული სახმელეთო და საჰაერო
მიმოსვლა, დახურული ტურისტული სერვისის მომწოდებლები: სასტუმროები, კვების
ობიექტები, ტურისტული კომპანიები, მუზეუმები და სხვა, ნეგატიურად აისახა ინდუსტრიის
მდგრად განვითარებაზე და შედეგად აჩვენა -81.3% ვარდნა საერთაშორისო მოგზაურების
ვიზიტების

მიხედვით.

2020

წლის

ზემოაღნიშნული

სტატისტიკის

გათვალისწინებით,

საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტების რაოდენობა დაფიქსირდა უფრო დაბალი ვიდრე 10
წლის - 2010 წელს. გარდა საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტების რაოდენობის დრამატული
ვარდნისა კვლავ, რთულია კორონა ვირუსით გამოწვეული დანაკარგისა და ზარალის ზუსტი
დადგენა, რადგან გაურკვეველია ახლო პერსპექტივა და მომავალი. სწორედ აღნიშნული
გაურკვევლობა წარმოადგენს დამატებით საფრთხეს საქართველოს ტურიზმის მდგრადი
განვითარების პროცესში.
კორონავირუსის პანდემიამდე საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიას არაერთი გამოწვევა
ჰქონდა, თუმცა 2020 წელს შექმნილი მოულოდნელი მდგომარება ბევრად უფრო რთული
აღმოჩნდა ვიდრე არსებული გამოწვევები.
დიაგრამა 1. საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტები საქართველოში, წლების მიხედვით2.

პანდემიასთან ბრძოლის ნაწილში, ისევე როგორც ტურიზმის აღდგენითი სამუშაოების
მიმართულებით 2021 წელი აღმოჩნდა უკეთესი, ვიდრე 2020 წელი. განსაკუთრებით დინამიკა
შეინიშნებოდა ავიაციის სექტორის მიმართულებით, როდესაც 2019 წელთან შედარებით

2

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკური მიმოხილვა, 2020.
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საქართველოს საჰაერო სივრცეს დაუბრუნდა ავიაკომპანიების 98%, რის შედეგადაც საჰაერო
მიმოსვლით დაიფარა 28 ქვეყნის 73 მიმართულება3.
დიაგრამა 2. საქართველოს საჰაერო მიმოსვლის დინამიკა (2019-2021 წლები).4
2019

2021

აღდგენის დინამიკა

ავიაკომპანია

41

40

98%

ქვეყანა

39

28

72%

მიმართულება

80

73

91%

სიხშირე

441

357

81%

მგზავრთნაკადი

581,658

395,179

70%

2021 წელს საერთაშორისო ვიზიტორების საჰაერო ფრენებთან ერთად ქვეყანაში გაიზარდა
გადაღვრის
განთავსების

ეფექტით

ისეთი

ინდუსტრია,

ტურიზმის

კვების

ინდუსტრიის

ინდუსტრია,

მიმართულებები,

ტურ-ოპერატორების

და

როგორიცაა
ტურისტული

სააგენტოები, გართობის ობიექტები, დაიტვირთა მუზეუმები, გიდები და მძღოლები. შედეგად
2021 წელს ქვეყანაში შემოსავლებმა საერთაშორისო ტურიზმიდან იანვარი-ივლისის თვეების
მონაცემებზე დაყრდნობით შეადგინა 505 მლნ დოლარი.5
მიუხედავად 2021 წლის მზარდი დინამიკისა ქვეყნის ტურიზმის ინდუსტრიაში კვლავ დგას
რიგი გამოწვევები, რომელიც იდენტიფიცირდა კვლევის საფუძველზე:
• რეგულაციებთან შესაბამისობა
o სამეცნიერო

კვლევამ

დაადგინა,

რომ პანდემიასთან

ბრძოლის

ნაწილში

არსებულმა

შეზღუდვებმა და ახალმა რეგულაციებმა, არსებული ფინანსური და ტექნიკური ეკონომიკური
კრიზისის ფონზე გააუარესა და გაართულა ტურიზმის კერძო სექტორში ჩართული კომპანიების
ფუნქციონირება, რომელიც ხშირ შემთხვევაში იყო ბუნდოვანი და დაუზუსტებელი.
• დიგიტალიზაცია, ტურიზმის გაციფრულება
o პანდემიის შედეგად გაჩნდა მეტი მოთხოვნა ელექტრონულ ტურისტულ სერვისებზე და
დარგის გაციფრულებაზე, რადგან კომპანიების 90% გადავიდა ონლაინ, დისტანციური მუშაობის
რეჟიმზე.
• ფინანსური და საგადასახადო მიმართულებით გამოწვევები:
o (დღგ, საშემოსავლო, საპენსიო, ქონების და ა.შ.);
o ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი ხარჯების დაფარვა საქმიანობის შეფერხების ფონზე
(იჯარა, კომუნალური გადასახადი, ადამიანური რესურსების ანაზღაურება);
o საბანკო-საკრედიტო სახსრები;
o დაბალპროცენტიან სესხებზე ხელმისაწვდომობა;
• კვალიფიციური პერსონალის ნაკლებობა
o პანდემიის ფონზე მკაფიოდ გამოიკვეთა, რომ ტურიზმის დარგში დეფიციტია, სექტორულ
სპეციფიკაზე მორგებული ადამიანური რესურსის, ასევე - მიმდინარე რეგულაციების/
3

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში, 2021.

4

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში, 2021.

5

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკური მიმოხილვა, 2020.
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უსაფრთხოების წესების კუთხით გადამზადებული კადრების. გამოცდილი და კვალიფიციური
ადამიანური რესურსის ნაკლებობა პანდემიამდეც შეინიშნებოდა, თუმცა, შექმნილი კრიზისის
და ტურიზმის შეჩერების ფონზე გაუარესდა მდგომარეობა, რადგან არათუ კვალიფიციური და
გამოცდილი კადრების ნაკლებობა დადგა დღის წესრიგში, არამედ არსებული პერსონალის
შენარჩუნებაც კი გამოწვევად იქცა. შესაბამისად, დაფიქსირდა ტურიზმის ინდუსტრიიდან
ადამიანური რესურსის დიდი რაოდენობით გადინება. აღნიშნული ფაქტი, ნეგატიურად აისახა
ტურიზმის აღდგენის დინამიკაზე.
• კვლევებისა და სტატისტიკური მონაცემების სიმწირე
o იმის გათვალისწინებით, რომ ტურიზმის დარგი მუდმივად პროგრესირებადი, მგრძნობიარე
და სწრაფად განვითარებადი დარგია, საჭიროებს განსაკუთრებით პანდემიის და ფორს-მაჟორის
პირობებში მეტ ზუსტ სტატისტიკურ მონაცემებსა და კვლევებს სამომავლო სტრატეგიებისა თუ
განვითარების ეტაპების დასაგეგმად.
• გაურკვევლობის/მომავლის შიში
o ტურიზმის სფეროში, ისევე როგორც სხვა დარგებში გაჩნდა გაურკვევლობის და მომავლის
შიში, შექმნილი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, რომელმაც ბუნდოვანი
გახადა სტაბილურობის განცდა პროფესიული მიმართულებით.

პოსტ-პანდემიურ პროცესში (2021-2022) ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარების პერსპექტივები
მოგზაურობისა და ტურიზმის მსოფლიო საბჭოს კვლევებზე დაყრდნობით მოსალოდნელია
შემდეგი ცვლილებები მსოფლიო ტურიზმის მიმართულებით6:
მოთხოვნა-მიწოდების ევოლუცია - შეიცვლება საერთაშორისო მოგზაურების ქცევა, შედეგად
მოგზაურობის დაგეგმვისას აქცენტი გაკეთდება მეტად ახლო და ნაცნობ ტურისტულ
მიმართულებებზე.
ჯანდაცვა/უსაფრთხოება - მოგზაურობის დროს ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება
ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება და ჰიგიენა. შეიცვლება მოგზაურთა საჭიროებები და ახალ
საჭიროებათა ნუსხაში შევა: პირბადე, ანტიბაქტერიული საშუალებები, ხელების ხშირი დაბანა
მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. განთავსებისა და კვების ინდუსტრიის მიმართულებით
გახდება საჭირო მუდმივი სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება, რის შედეგადაც გახდება
საჭირო ახალი პროფესიების მიმართულებით კადრების დაქირავება ორგანიზაციებში რომ
კოვიდ რეგულაციებთან შესაბამისობაში მოიყვანონ ყველა ტურისტული ობიექტი.
ინოვაცია და დიგიტალიზაცია - COVID-19-ით გამოწვეულმა პანდემიამ გააჩინა დიგიტალური
მიმართულებით ინოვაციების განვითარების საჭიროება: უკონტაქტო აპარატები, ციფრული
ტექნოლოგიები, ონლაინ გადახდები, რომლებიც ტურიზმის სფეროში ჩართულ კომპანიებს ახალ
გამოწვევებს და ფინანსურ ხარჯებს უქმნიან.
მდგრადი განვითარება - გარემოსთან მეტი სიახლოვის საჭიროება დადგა დღის წესრიგში,
შედეგად გამოიკვეთა ბუნებასთან და გარემოსთან დაკავშირებული ცნობიერების ამაღლებისა და
ადვოკატირების საჭიროება გარემოს დაცვისა და ეკოლოგიის მიმართულებით, როდესაც
დახურული
6

სივრცეებიდან

ბიზნესები

გადაერთვნენ

ღია

სივრცეებში

WTTC, To Recovery & Beyond: The Future of Travel & Tourism in the Wake of COVID-19, 2020.
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საქმიანობის

განხორციელებაზე. მეტად გამოიკვეთა შემდეგი საჭიროებები: სუფთა ჰაერი, დისტანცია
ადამიანებს შორის, ეკო, აგრო და გამაჯანსაღებელი ტურიზმი.
ამავდროულად, მნიშვნელოვანია დამატებითი ანალიტიკური კვლევების განხორციელება, რომ
დადგინდეს კოვიდ-19-ის ზეგავლენა შიდა ტურიზმზე, რომ შეფასდეს დამატებით სოციოეკონომიკური მაჩვენებლები 2020 წელსა და 2021 წელს შორის ისეთი მიმართულებით
როგორებიცაა: სიღარიბე, უმუშევრობა, დემოგრაფია, განათლება და მისი გავლენა ტურიზმის
საგანმანათლებლო მიმართულებაზე და ა.შ.
სამეცნიერო კვლევის ფარგლებში, ტურიზმში დასაქმებული კომპანიების გამოკითხულთა 35%
თვლის, რომ 2021 წელს მოუწევთ საქმიანობის სრულად შეჩერება, 50% თვლის, რომ
შეუმცირდებათ შემოსავლები მკვეთრად, ხოლო 15% ფიქრობს, რომ მოახდენენ აღდგენითი
სამუშაოების ფონზე თვითგადარჩენას და ბიზნესის შენარჩუნებას.
ტურიზმის სექტორის მოლოდინი პოსტ-პანდემიურ პერიოდში შემდეგნაირად გამოიყურება:
მცირე რაოდენობა თვლის, რომ ტურიზმის ინდუსტრია 2022 წლისთვის მოახერხებს ძველ, 2019
წლის ნიშნულთან გათანაბრებას, 43% თვლის, რომ აღნიშნულისთვის საჭირო იქნება 2-3 წელი,
ხოლო 11 %-ს მიაჩნია, რომ აღდგენითი სამუშაოები გასტანს 4-5 წლის განმავლობაში. საბოლოო
შედარებით, საშუალო რეალისტური გათვლებით პოტ-პანდემიური პროცესები გასტანს
მიახლოებით 2-3 წელს.

დასკვნა
მოცემული ნაშრომის მიზანი იყო საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიის შესწავლა პანდემიის
პირობებში, არსებული გამოწვევების იდენტიფიცირება და შესაძლო პერსპექტივების დადგენა
საქართველოს მდგრადი ტურიზმის განვითარების მიზნით. ნაშრომში გაანალიზდა 2019, 2020 და
2021 წლების ტურიზმის ინდუსტრიის სტატისტიკური მონაცემები; იდენტიფიცირდა არსებული
გამოწვევები, რომლებიც COVID-19-ის პანდემიის შედეგად იქნა ფორმირებული; განხილულ იქნა
პანდემიასთან ბრძოლის ნაწილში არსებული ახალი რეგულაციები და შეზღუდვები, რომლებიც
ნეგატიურად

მოქმედებდნენ

კერძო

სექტორის

ფუნქციონირებასა

და

განვითარებაზე;

გამოკვლეულ იქნა ექსპერტთა მოსაზრება და დარგში ჩართული კომპანიების აზრი არსებული
მდგომარეობისა და სამომავლო პერსპექტივების უკეთ შესწავლისა და დადგენის მიზნით.
ნაშრომში თავმოყრილია სტატისტიკური მაჩვენებლები, რომლებიც ქმნიდნენ ტურიზმის
ინდუსტრიის ფონს ქვეყანაში. განხილულია 2021 წლის ავიაციის აღდგენის დინამიკა, რომლის
შედეგადაც დამტკიცდა ავიაციის როლი მთლიანი ტურიზმის ინდუსტრიის ნაწილში. შეფასდა
მოგზაურობისა და ტურიზმის მსოფლიო საბჭოს კვლევა პანდემიასთან ბრძოლის ნაწილში, რის
საფუძველზეც გამოიკვეთა ახალი მსოფლიო მიმართულებები და ტენდენციები ტურიზმის
ინდუსტრიის განხრით. რაოდენობრივი კვლევის მონაცემები ცხადყოფს, რომ ტურიზმის სფეროში დასაქმებულთა დიდი რაოდენობა ვარაუდობს ტურიზმის აღდგენის სრულ დინამიკას 2-3
წლის ვადაში, რაც ბადებს ვარაუდს, რომ საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრია კვლავ შეძლებს
2019 წლის ნიშნულის დაბრუნებას და მდგრად განვითარებას 2023-2024 წლისთვის.
დასკვნის სახით, შეიძლება აღინიშნოს, რომ ტურიზმის სფერო ნამდვილად წარმოადგენს
საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთ მამოძრავებელ მიმართულებას, რომელიც საჭიროებს მეტ
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ყურადღებას როგორც სახელმწიფოს, ასევე კერძო სექტორის მხრიდან, თუმცა, როგორც
ანალიზის საფუძველზე ვასკვნით, ეს არის გაცილებით ხანგრძლივი პროცესი და სწორედ
იმისათვის,

რომ

მიიღწეს

საქართველოს

ტურიზმის

ეროვნული

სტრატეგიით

გათვალისწინებული ამოცანები, გაიზარდოს მაღალგადახდისუნარიანი ტურიზმი და მოხდეს
მდგრადი ტურიზმის განვითარება ქვეყანაში, საჭიროა COVID-19-თან მეტად ეფექტური
ნაბიჯების გადადგმა, როგორიც არის ქვეყნის მოსახლეობის ვაქცინაციის დაჩქარება, ქვეყანაში
კოვიდ უსაფრთხო გარემოს შექმნა და საბოლოოდ ქვეყნის სტატუსის ცვლილება, რომ წითელი
ზონის ქვეყანათა სიიდან გადაინაცვლოს საქართველომ უსაფრთხო ქვეყანათა სიაში და
დაიმკვიდროს კონკურენტუნარიანი ადგილი ახალ მსოფლიო ტურისტულ რუკაზე.

რეკომენდაციები
• საქართველოს სწორი პოზიციონირება ახალ მსოფლიო ტურისტულ რუკაზე, როგორც ერთერთი COVID უსაფრთხო ქვეყანა სამოგზაუროდ (COVID რეგულაციების და სტანდარტების
აღსრულება, ისევე როგორც ვაქცინაციის პროცესის დაჩქარება რომ წითელი ზონის ქვეყნის
სტატუსიდან საქართველო გადავიდეს მწვანე ზონის ქვეყანათა სიაში);
• მარკეტინგული კამპანიების უზრუნველყოფა მიზნობრივ ბაზრებზე რომ მეტი ტურისტი
მოიზიდოს ქვეყანამ უახლოესი 2-3 წლის განმავლობაში;
• ტურიზმში განათლების ხარისხის გაუმჯობესება;
• ქვეყანაში არსებული ტურისტული სერვისის მომწოდებლების ხარისხის გაუმჯობესება;
მაღალგადახდისუნარიანი ტურისტებისთვის მრავალფეროვანი ტურისტული სერვისების
შემუშავება და შეთავაზება;
• საქართველოს ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;
• ეკო, აგრო და გამაჯანსაღებელი რეგიონალური ტურისტული სერვისების განვითარება და
გაუმჯობესება;
• ახალი საჰაერო მიმართულებების დამატება სტრატეგიული ქვეყნებიდან და ქალაქებიდან;
• სახელმწიფოსა და კვლევითი ორგანიზაციების მხრიდან სტატისტიკური კვლევებისა და
ანალიზის დროული შემუშავება და მიწოდება კერძო სექტორისთვის, რათა წინსწრებით მოხდეს
მომავალი

ტურისტული

სეზონების

სწორი

დაგეგმარება

პარტნიორებთან დროული კომუნიკაცია;
• ქვეყანაში სტაბილური, მშვიდი და უსაფრთხო გარემოს შექმნა;
• ტურიზმში არაჯანსაღი კონკურენციის აღმოფხვრა.
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და

მიზნობრივ

უცხოელ

ბიბლიოგრაფია
1. საქართველოს

ეკონომიკისა და

ამოქმედების

მდგრადი განვითარების

სამინისტრო,

ტურიზმის

ანტიკრიზისული

გეგმა.

http://www.economy.ge/uploads/files/2017/news/2020/final_tourism_presentation.pdf
[უკანასკნელად გადამოწმდა 20.02.2022];
2. საქართველოს

პარლამენტის
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გადამოწმდა 20.02.2022];
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სტატისტიკური მიმოხილვა, 2020;
5.

EPRC, Covid19 - ეკონომიკური შედგები მსოფლიოს და საქართველოსთვის, 2020.

6. Galt & Taggart, ტურიზმის გამოწვევები 2020 წლის II ნახევარში, ივნისი 2020;
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18,
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[უკანასკნელად

https://www.eგადამოწმდა

20.02.2022];
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ლარისა დოლიკაშვილი - გასართობი ტურიზმი და მისი მარეგულირებელი
საკანონმდებლო ბაზა •

აბსტრაქტი
სტატისტიკურ პრაქტიკაში არ არსებობს ადამიანების გართობასთან დაკავებული საქმიანობის
სფეროს გამოყოფის კრიტერიუმები. ასეთი მდგომარეობა პირველ რიგში განპირობებულია
საქმიანობის ამოსავალი სახეების კლასიფიკაციის არასაკმარისობით, აგრეთვე გართობის
ინდუსტრიის შედარებით „ახალგაზრდობით“.
გართობისას ადამიანი (ან ადამიანთა ჯგუფი) იკმაყოფილებს თავის სულიერ მოთხოვნილებებს,
შეაფასებს საკუთარ პიროვნებას, ანალიზს უკეთებს სხვადასხვა სოციალური სისტემების
მასშტაბებში საკუთარი როლის გამოვლინებას. გართობის პროცესები ხორციელდება როგორც
ბუნებრივ, ისე ხელოვნურად შექმნილ ვითარებაში. გართობის ინდუსტრიას მრავალწახნაგოვანი
ამოცანების გადაწყვეტა შეუძლია, პირველ რიგში ესენია: აღზრდა, ოპტიმისტური განწყობის
ფორმირება, განათლება, დასვენება, ადამიანის კულტურის განვითარება. გართობა თავისი
არსით აყალიბებს და ანვითარებს პიროვნებას.
გართობის ინდუსტრიას მიეკუთვნება საწარმოები (ორგანიზაციები, დაწესებულებები), ვისი
ძირითადი

საქმიანობაც

დაკავშირებულია

ადამიანის

გართობაზე

მოთხოვნილებების

დაკმაყოფილებასთან. სამორინეები და აზარტული თამაშები გართობის ერთ-ერთი ყველაზე
გავრცელებული ფორმაა. ისინი უკანასკნელ ხანს სტუმართმიღების ინდუსტრიაში ფართოდ
დამკვიდრდა და წარმოიქმნა სტუმართმიღებაში სრულიად ახალი დარგი აზარტული თამაშების
დარგი, როგორც გართობის ინდუსტრიის ნაწილი, რის შემდეგაც გაჩნდა მრავალი სასტუმრო,
რომელსაც სამორინეები გააჩნიათ და შეძლებული დამსვენებლები აქტიურად მონაწილეობენ
აზარტულ თამაშებში. აზარტული თამაშების ინდუსტრია სულ უფრო მეტად ერწყმის ტურიზმის
განთავსების ინდუსტრიას.
„Junket“ - ტური, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, ფართოდ გავრცელდა, რაც მოიცავს
კაზინოსა და პოკერის თამაშის შესაძლებლობას. ასეთი ტურები იზიდავს იმ ტურისტებს
რომლებსაც უყვართ აზარტული თამაშები. უმსხვილესი სათამაშო დაწესებულებები აძლევენ
საშუალებას დაისვენონ და გაერთონ სპეციალური აქციების - „ჯანკეტების” დახმარებით.
„Junket“-ის კონცეფცია მე-20 საუკუნის დასაწყისში გაჩნდა აშშ-ში, ჩიკაგოში. ეს ტერმინი
გამოიყენებოდა გასართობ მოგზაურობაში სათამაშო სახლებში პოკერის ან სხვა თამაშებისთვის.
მოგვიანებით, ეს ტერმინი აღნიშნავს ტურისტულ მოგზაურობას კაზინოში. ამ დროისთვის
ტურიზმის ეს მიმართულება სულ უფრო მეტ პოპულარობას იძენს, რადგან მას აქვს თავისი
უპირატესობები.
ნაშრომში განხილულია უცხოეთის ქვეყნების მაგალითები და საქართველოს მარეგულირებელი
სამართლებრივი ბაზა, რომელიც დაკავშირებულია გასართობი

ტურიზმის ზოგიერთ

სახეობასთან. არარეგულარულ განვითარებას მუდმივად ახლავს ნეგატიური ფაქტორები, ჩვენი
ქვეყნის ტურიზმთან აზარტული სათამაშო ბიზნესი იმდენად მჭიდროდაა დაკავშირებული, რომ

•
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მთავარია არა აზარტული თამაშების აკრძალვა, არამედ კანონმდებლობით მისი მკაცრად
რეგულირება. არაეფექტური რეგულირების პირობებში სათამაშო ბიზნესი შეიძლება მძიმე
სოციალური

პრობლემების

გამომწვევი

გახდეს,

მაგრამ

დაბალანსირებული

მიდგომის

შემთხვევაში, სოციალური რისკები მინიმალურია.
საკვანძო სიტყვები: ტურიზმი, გასართობი ტურიზმი, გართობის ინდუსტრია, სათამაშო ბიზნესი,
მარეგულირებელი კანონმდებლობა, „Junket“ - ტური.

Abstract
In statistical practice, there are no criteria for distinguishing the field of activity of people engaged in
entertainment. This situation is primarily due to the lack of classification of the starting points of the
activity, as well as the relatively "youth" of the entertainment industry.
When having fun, a person (or group of people) satisfies his spiritual needs, evaluates his own personality,
analyzes his role in various social systems. Fun processes take place in both natural and artificially created
conditions. The entertainment industry can solve a wide range of tasks, primarily: upbringing, optimism,
education, leisure, the development of human culture. Fun in its essence shapes and develops the
personality.
The entertainment industry includes enterprises (organizations, institutions) whose main activity is
related to meeting the needs of human entertainment. Casinos and gambling are one of the most common
forms of entertainment. They have recently become widely established in the hospitality industry and a
whole new field of gambling has emerged in the hospitality industry as part of the entertainment industry,
followed by the emergence of many hotels with casinos and affluent holidaymakers actively participating
in gambling. The gambling industry is increasingly merging with the tourism placement industry.
The "Junket" tour has become widespread over the past few years, including the possibility of playing
casino and poker. Such tours attract tourists who love gambling. The largest gambling establishments
allow you to relax and have fun with the help of special promotions - "junkets".
The concept of the "Junket" appeared in the early 20th century in Chicago, USA. This term was used in
entertainment travel to gambling houses for poker or other games. Later, the term refers to a tourist trip
to a casino. At this time this direction of tourism is gaining more and more popularity because it has its
advantages.
The paper discusses examples of foreign countries and the legal framework of Georgia, which is related to
some types of entertainment tourism. Irregular development is constantly accompanied by negative
factors, the gambling business in our country is so closely related to tourism that the main thing is not to
ban gambling, but to strictly regulate it by law. Under conditions of inefficient regulation, the gambling
business can cause severe social problems, but with a balanced approach, the social risks are minimal.
Keywords: tourism, entertainment tourism, entertainment industry, gambling business, regulatory
legislation, "Junket" - tour.
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შესავალი
გართობა, აქტიური და პასიური, ორგანიზებული და სამოყვარულო, შეუცვლელი ელემენტია,
პირდაპირ თუ არაპირდაპირ შედის ტურში და დამოკიდებულია მოგზაურობის ტიპის
მიმართულებაზე და თავად ტურისტების მიდრეკილებაზე. ტურისტებისთვის გასართობი
ტურიზმის ტიპების ჩამონათვალი დამოკიდებულია ტურისტის ეროვნებაზე და მის
ტრადიციებსა და ცხოვრების წესზე, მაგრამ არის გასართობი ტურიზმის ზოგადი ტიპები,
რომლებიც ადვილად აღიქმება ტურისტების ნებისმიერი ჯგუფის მიერ. ზოგადად, ეს ყველაფერი
მოიხსენიება, როგორც ატრაქცია. ეს ასევე, მოიცავს ტურისტულ და საექსკურსიო მომსახურებებს
- ვიზიტების ორგანიზებას ტურისტული ინტერესის მქონე ობიექტებში ექსკურსიების მიზნით მუზეუმები, ისტორიული ძეგლები, ქალაქის ან რაიონის ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება,
ბუნების მოვლენების ან ულამაზესი პეიზაჟების დაკვირვება, სხვა საგანმანათლებლო თუ
გასართობი ღონისძიებები (არდადეგები, ფესტივალები, კონცერტები, შოპინგი, სათამაშო
დაწესებულებები). ტურისტების გასართობად, საკურორტო სასტუმროები და საკრუიზო გემები
იყენებენ სპეციალურ ანიმატორებს, ჩვეულებრივ ნიჭიერ ახალგაზრდებს, რომლებიც გაართობენ
მაყურებელს თავიანთი წარმოდგენებით, ცეკვებითა და წარმოდგენებით. სპორტულ გართობას
დიდი მნიშვნელობა აქვს. დღესათვის, გოლფის და ჩოგბურთის მოედანები კარგი სასტუმროს
განუყოფელი ნაწილია. ცხენოსნობა, ბურთებით თამაში, ნაოსნობა, ისევე როგორც სხვა სახის
სპორტული გასართობი, განსაკუთრებით ალპური თხილამურები - მათზე დიდი მოთხოვნაა.
ტურისტები სიამოვნებით ესწრებიან სხვადასხვა კატეგორიის ნებისმიერ სპორტულ შეჯიბრს,
როგორც მაყურებელი. მიმზიდველი სპორტული შოუები მათთვის სპეციალურად არის
მოწყობილი.
ადამიანზე თამაშის გავლენის შესახებ ბევრი შეხედულება არსებობს. ზოგი მას სწავლის
ფაქტორად თვლის, ერთგვარ ტრენინგს, რომელიც ხელს უწყობს რთულ სიტუაციაში
ადაპტაციას; სხვები მიიჩნევენ, რომ თამაში არის აქტივობა, რომელიც შესრულებულია
სიამოვნებისთვის, სურვილების დაკმაყოფილებისთვის. მაგრამ ორივე ერთსულოვანია იმაში,
რომ თამაშს მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ადამიანის მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ეს
შეიძლება ავხსნათ, როგორც ძლიერი ჰობი. რომ, აზარტული თამაში განსაკუთრებული სახის
თამაშია, რომელიც იწვევს მატერიალურ ინტერესთან დაკავშირებულ ძლიერ ვნებას. აზარტულ
თამაშებს შორის გამოიყოფა სამი ჯგუფი: აზარტული, კომერციული და პრესტიჟული თამაშები.
აზარტულია თამაშები, როცა მოგება
ინტელექტუალურ შესაძლებლობებზე.

დამოკიდებულია

შანსზე

და

არა

უნარზე

ან

კომერციული (ინტელექტუალური) თამაშები. მოგება დამოკიდებულია უფრო გამოცდილებაზე,
ინტელექტუალურ შესაძლებლობებზე და ნაკლებად იღბალზე .
პრესტიჟული თამაშები. მოგება დამოკიდებულია მხოლოდ უნარზე და ინტელექტუალურ და
ფიზიკურ შესაძლებლობებზე (ჭადრაკი, სპორტული თამაშები).
სასტუმროების კაზინო სტუმრებს სთავაზობს ყველაზე ხშირად თამაშების სტანდარტულ
კომპლექტს: რულეტს, ბლექჯეკს და პოკერს. სულ უფრო პოპულარული ხდება სათამაშო
აპარატები, რომლებსაც კარგი შემოსავალი მოაქვს, რადგან. ხელმისაწვდომია მოთამაშეთა
ფართო სპექტრისთვის.
აზარტული დაწესებულებების
მნიშვნელოვნად
გაფართოვდა.

მომსახურების მომხმარებელთა წრე ბოლო დროს
მათ
სტუმრობენ
სოციალური
კიბის
სხვადასხვა
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წარმომადგენლები:
ბიზნესმენები,
პოპულარული
ხელოვანები
და
სპორტსმენები,
ინტელექტუალები, სტუდენტები და ახალგაზრდები მდიდარი ოჯახებიდან, მოზარდები.
როგორც უცხოური გამოცდილება მოწმობს მომხმარებელთა პროცენტული განაწილება ასეთია:
ბიზნესმენები - 25%, საშუალოზე მაღალი შემოსავლის მქონე პირები - 25%, საშუალო შემოსავლის
მქონე ადამიანები - 25%, სტუდენტები - 15%, მოზარდები, რომლებიც თამაშობენ სათამაშო
ავტომატებს - 10%.
დღეს სათამაშო ბიზნესი ტურიზმის ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორია მთელ მსოფლიოში.
სათამაშო ბიზნესი მძლავრი მასტიმულირებელი ბერკეტია ტურისტული ინდუსტრიისათვის,
ხოლო მისი ინფრასტრუქტურა და მომსახურების დონე კიდევ უფრო მიმზიდველს და
საინტერესოს ხდის ტურისტულ რეგიონში დასვენებას, დამატებით სტიმულს აძლევს
ეკონომიკურ განვითარებას, ტურისტებისა და ინვესტორებისაგან მნიშვნელოვანი სახსრების
მოზიდვას.
საქართველოს ,გეოპოლიტიკური მდებარეობა კონკურენტუნარიანს ხდის სათამაშო ბიზნესის
განვითრების კუთხით , თურქეთში, აზერბაიჯანში და ირანში თამაშის აკრძალვა რელიგიური
მოტივებიდან გამომდინარე ჩვენი ქვეყნის მოსახერხებელ მდებარეობაზე მიუთითებს ამ
სახეობის ტურიზმის განვითარებისათვის. პოტენციური მოთამაშეებისთვის, თბილისი, ყაზბეგი,
ბათუმი და სხვა ტურისტული ცენტრები განვითარებულ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურით,
რომელიც მოიცავს ყველა ძირითად ტიპს: საჰაერო, წყლის, სარკინიგზო და საავტომობილო
ტრანსპორტს ასევე თანამედროვე სასტუმროების ქსელის არსებობა მომსახურების
ინფრასტრუქტურით, საზღვაო და სათხილამურო კურორტებისა და სპორტული ობიექტების
არსებობა ტურიზმის ამ სახეობის განვითარების საუკეთესო საფუძველია. დადებითთან ერთად
შეუძლებელია არ გავითვალისწინოთ ის საფრთხეები, რაც მის განვითარებას უკავშირდება.
აზარტული თამაშების ბიზნესი მჭიდროდაა დაკავშირებული ტურიზმის განვითარებასთან,
ტურიზმი კი ქართული ეკონომიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, მართალია
ქართულ კანონმდებლობაში უნდა შენარჩუნდეს ამ დარგის მიმართ ლიბერალური პოლიტიკა,
ოღონდ, აუცილებელია მუდმივი კონტროლი და ქმედითი ღონისძიებები აზარტული
და
თამაშებიდან
მომდინარე
პოტენციური
სოციალური
რისკების
შესასწავლად
აღმოსაფხვრელად. შესაბამისმა უწყებებმა უნდა შეძლონ დარგის უკეთ შესწავლა და შესაბამისი
სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბება; ონლაინ თამაშების ვებგვერდებზე რეგისტრაციის
დახვეწა; საეჭვო ფინანსური ტრანზაქციების კონტროლის გაუმჯობესება და სხვ.

ძირითადი ნაწილი
თანამედროვე გასართობი ცენტრები იშვიათად რჩებიან ერთი მიმართულებით და, როგორც
წესი, მათი შეთავაზება ემყარება პროდუქტს, რომელიც ეფუძნება გართობის კომპლექსს და რიგ
მომსახურებებს: საკვები, განთავსება, საცალო ვაჭრობა და სხვ. ეს გარემოება განსაზღვრავს
გასართობი ინდუსტრიის - ტურისტული პროდუქტის რთულ და მრავალი დონის სტრუქტურას.
მთელ მსოფლიოში გასართობი ინდუსტრია ძალიან მომგებიანი ბიზნესია. იგი მოიცავს
კინოინდუსტრიას, შოუს პროგრამებს, სპორტულ და გასართობ ღონისძიებებს, მუსიკალურ
ფესტივალებს, კულტურულ და გასართობ ცენტრებს, დისკოთეკებს, ბოულინგის კლუბებს,
გოლფის კლუბებს, ბილიარდს, ატრაქციონებს, წყლის პარკებს, ღამის კლუბებს, ასევე ინტერნეტს,
ტელევიზიას და სხვ.
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გლობალიზაციამ და მსოფლიო გასართობი ინდუსტრიის ობიექტების გაფართოებამ განაპირობა
დიდი გასართობი ცენტრებისა და ზონების შექმნა, სადაც მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან
ჩამოდიან ტურისტები. აზარტული თამაშების ბიზნესი ყველაზე ხშირად წამყვანია ასეთი
ცენტრების შექმნისთვის. აზარტული თამაშები არის ძლიერი სტიმული მოგზაურობისა და
გართობისთვის. ყველა მსოფლიო გასართობი ცენტრი ამ პრინციპით არის ორგანიზებული კაზინოქალაქები: ლას-ვეგასი, ატლანტიკ სიტი, მონტე კარლო და სხვ.
გასართობი ინდუსტრიის განვითარების სოციალური ორიენტაცია გამოიხატება იმაში, რომ იგი
ემსახურება ახალი პირადი და სოციალური მოთხოვნილებების ფორმირებას, ასევე
მოთხოვნილებების გამოვლენასა და განვითარებას წინაპირობების შესაბამისად. გასართობი
ინდუსტრიის, მრავალმხრივი ამოცანების გადაჭრა (უპირველეს ყოვლისა აღზრდა,
ოპტიმისტური განწყობის ფორმირება, განათლება, დასვენება, ადამიანის კულტურის
განვითარება), არსებითად აყალიბებს და ავითარებს პიროვნებას. თავისუფალი დროის ნაწილი
გართობით ავსებს, ხდება ადამიანის ძალების აღდგენა, მოტივაციის გაძლიერება.
გასართობი ტურიზმის ძირითადი მახასიათებლები მოიცავს:
•

პირის მიერ გასართობი ტიპის ნებაყოფლობით არჩევანს;

•

გართობის სახეობების შეუზღუდავ სიას;

•

ინდივიდის წინასწარ მზადყოფნას გართობის მოხმარებისთვის;

•

გართობის ხშირ შეცვლას;

•

გართობის შერწყმას სხვა აქტივობებთან (მაგალითად, დასვენება პლუს გართობა, სპორტი

და გართობა, გართობა და განათლება);
•

გართობის მოხმარების სიხშირეს (ადამიანის სასიცოცხლო ციკლზე გათვლილი, წლიური,

ყოველკვირეული, ყოველდღიური).
მიზანშეწონილია განვასხვავოთ მასობრივი გასართობი და ინდივიდუალური გასართობი.
გასართობი შეიძლება ორგანიზდეს მიზანმიმართულად ან სპონტანურად. რაც შეეხება გართობის
შემოთავაზებულ სპექტრს, მისი პროგრესულობა ტურისტულ ქვეყნებში უნდა გაანალიზდეს.
უცხოელი ტურისტების ამ სახეობის
ტურიზმიდან ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური
სარგებლის მიხედვით.
აზარტული თამაშების ბიზნესის მსოფლიო ლიდერებია - შეერთებული შტატები, იგი
ნებადართულია 48 შტატში და მთლიანად აკრძალულია ორ - იუტასა და ჰავაის შტატში. ქვეყნის
ყველაზე დიდი სათამაშო ცენტრი, რა თქმა უნდა, ნევადაა თავისი ცნობილი ლას-ვეგასით.
სიდიდით მეორე ცენტრია ნიუ ჯერსი. ამავე დროს, იმ შტატებში, სადაც აზარტული თამაშები
ნებადართულია, არის გარკვეული შეზღუდვები.
შეერთებულ შტატებში ასეთი ბიზნესის სამართლებრივი რეგულირება ადგილობრივი
ხელისუფლების კომპეტენციაშია. შეუძლიათ აწარმოონ სათამაშო ბიზნესი მხოლოდ ლიცენზიის
მიღების შემდეგ. ლიცენზია სულ სამი სახისაა: შეზღუდული (სათამაშო მაგიდების განთავსება
არ შეიძლება, მაქსიმუმ 15 სათამაშო აპარატი), შეუზღუდავი და სპეციალური (საჭიროა თუ
სათამაშო ბიზნესი მდებარეობს იმ ადგილას, რომელიც არ ეკუთვნის ბიზნესის მფლობელს).
ონლაინ კაზინოები და ელექტრონული ტოტალიზატორები დიდი ხნის განმავლობაში
აკრძალული იყო, ახლა მათი საქმიანობა დაკანონებულია მხოლოდ ნევადის, ნიუ ჯერსისა და
დელავერის შტატებში. მონაწილეობის მიიღება აზარტულ თამაშებში შეიძლება 18 ან 21 წლის
ასაკიდან, ეს დამოკიდებულია შტატის კანონმდებლობაზე.
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პოლონეთში აზარტული თამაშების რამდენიმე სახეობაა დაშვებული: აზარტული თამაშები,
ფსონები და სათამაშო აპარატები. ეს ყველაფერი მხოლოდ სპეციალურ დაწესებულებებშია - 18
წელზე უფროსი ასაკის ადამიანებისთვის. პოლონეთში აკრძალულია ონლაინ კაზინო,
შესაძლებელია მხოლოდ ონლაინ ფსონი, რომელიც იბეგრება. ფინანსთა სამინისტრო
არეგულირებს სათამაშო ბიზნესს ქვეყანაში და ის ასევე, გასცემს სპეციალურ ლიცენზიებს.
ონლაინ კაზინო ასევე აკრძალულია რუსეთსა და გერმანიაში. გერმანიაში, ისევე როგორც აშშ-ში,
სათამაშო ბიზნესს არეგულირებს ადგილობრივი ხელისუფლება. ქვეყანაში ნებადართულია
პოკერი, სპორტული ფსონები, ტოტალიზატორები, კაზინოები, ბინგო, ლატარიები და სათამაშო
აპარატები. რუსეთში აზარტული თამაშები ნებადართულია მხოლოდ სპეციალურად
გამოყოფილ ადგილებში - ალტაის, კრასნოდარისა და პრიმორსკის ტერიტორიებზე,
კალინინგრადის რეგიონში და რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმში.
სამხრეთ
კორეაში
სათამაშო
ბიზნესი
თითქმის
ექსკლუზიურად
ტურისტებზეა
ორიენტირებული, ხელისუფლება ცდილობს თავიდან აიცილოს აზარტულ ბიზნესთან
დაკავშირებული პრობლემები, ამ მიზნით ქვეყნის ყველა კაზინო მუშაობს უცხოელი
ტურისტებისათვის. დაცვის თანამშრომლები არ აძლევენ უფლებას თავიანთი მოქალაქეები ამ
ტერიტორიაზე შევიდეს. ძირითადი ნაკადი ტურისტებისა აქ მოდიან ჩინეთიდან, სადაც
ამდაგვარ თამაშობებზე ტარიფები და შესასვლელი გადასახადები მაღალია, ასევე, იპონიიდან
სადაც აზარტული თამაშები აკრძალულია.
სამოთხე აზარტული თამაშების მოყვარულთათვის მონაკოშია, სადაც ყველა სახის აზარტული
თამაშია ნებადართული (18 წლიდან). ამასთან, მთელი ეს ინდუსტრია ორიენტირებულია
ექსკლუზიურად ტურისტებზე; სათამაშო დაწესებულებებზე წვდომა აკრძალულია
ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის (ასევე, სამხედროებისთვის, სასულიერო პირებისთვის,
ალკოჰოლის ან ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირებისთვის). მონაკოს სათამაშო
ბიზნესს აწესრიგებს სათამაშო ბიზნესის კომისია. ონლაინ სათამაშო ბიზნესი არ არის
რეგულირებული ქვეყანაში, მასზე ლიცენზიები არ გაიცემა.
მსოფლიოს ლიცენზირების ორგანოები მუშაობს სხვადასხვა მიმართულებით. ყველა მათგანს
განსხვავებული კრიტერიუმები აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ზოგიერთი ორგანიზაცია უფრო
მკაცრი და ფრთხილია ვიდრე სხვები.
მაგალითად, ნევადას შტატს აქვს საკმაოდ მკაცრი რეგულაციები. ისინი აკვირდებიან ნებისმიერ
სათამაშო ვებგვერდს, სანამ მას ლიცენზირებას მისცემენ. აქედან გამომდინარე, კაზინოს
ნებისმიერი საიტი ნევადის შტატში რეგისტრირებულია უფრო უსაფრთხოდ და ლეგიტიმურია.7
დღეისათვის ჯანკეტ ტურებს აწყობენ არა მხოლოდ სპეციალიზებული ტურისტული
სააგენტოები, არამედ თავად სათამაშო დაწესებულებებიც. ასეთი მოგზაურობის მთავარი
განმასხვავებელი ნიშანი ის არის, რომ ის უფასოა, მაგრამ ტურისტმა უნდა შეასრულოს
რამდენიმე პირობა, რომელიც სპეციალურ კონტრაქტშია მითითებული. მთავარი პირობაა, რომ
მოთამაშემ უნდა ითამაშოს კონკრეტული თანხა კაზინოში, რომელიც უზრუნველყოფს ამ
მოგზაურობას, გარკვეული დროის განმავლობაში. ამავდროულად, ის უფასოდ მიიღებს:
განთავსებას და კვებას მდიდრულ სასტუმროში, ავიაბილეთს, აეროპორტის ტრანსფერს და
გართობას. პირობების შესრულების გარანტია ტურისტის მიერ ჯანკეტ ტურის დაჯავშნისას
დეპოზიტია .მარტივი ჯანკეტ ტური შეიძლება მოიცავდეს: რესტორნებს, ექსკურსიებს, გოლფს,
გასართობ პროგრამებს და სხვა მსგავს აქტივობებს.
7
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მეორეს მხრივ, არსებობს სათამაშო ბიზნესის ორგანოები, რომლებიც არსებითად სთავაზობენ
ლიცენზიებს ყველას, ვისაც შეუძლია შესთავაზოს საკმარისი თანხა. ამრიგად, ამ ორგანოების
მიერ ლიცენზირებული სათამაშო საიტები არ არის საკმარისად დაცული. ვნახოთ რა
მდგომარეობაა ამ მხრივ საქართველოში.
საქართველოში აზარტული ბიზნესის ჩამოყალიბების კუთხით მნიშვნელოვანია მე-20 საუკუნის
დასაწყისი.
იქედან მოყოლებული იქმნება და იხვეწება შესაბამისი კანონმდებლობა.
თავდაპირველი კანონმდებლობა დაბეგვრის კუთხით არაეფექტიანი იყო, რადგან
გაკონტროლების საშუალებას არ იძლეოდა. შესაბამისად სოლიდური თანხა იყო სამორინეს
ლიცენზიის მოსაპოვებლად საჭირო. არსებობდა კანონები, რომლებიც სისხლის სამართლებრივ
პასუხისმგებლობას ითვალისწინებდა საქართველოში არალეგალური სამორინის გახსნაზე.
საქართველოში 90-იანი წლებიდან დაიწყო ამ ბიზნესმა განვითარება. რასაც მოჰყვა შესაბამისი
კანონმდებლობა ბიზნესის რეგულირებისათვის. მაგალითად, შემოიღეს გადასახადი, რომელიც
განისაზღვრებოდა სათამაშო აპარატების რაოდენობით. რაც ყველაზე უფრო ეფექტიანი გზა
აღმოჩნდა ამ ბიზნესის დაბეგვრისათვის იმ ეტაპზე. ისევე როგორც ყველგან საქართველოშიც ამ
ბიზნეს მაშინ და ახლაც ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს. ამიტომ 2000 წელს შემუშავებული
კანონპროექტი, მთლიანად კრძალავდა
საქართველოში ამ ბიზნესს. ძირითად იდეას
კანონპროექტის შემუშავებისას წარმოადგენდა ის რომ სახელწიფო ვერ ახდენდა მის ეფექტიან
გაკონტროლებას. ხუთი წლის შემდეგ კანონით დადგინდა შესაბამისი წესები, გასართობი
დაწესებულების ორგანიზებასა და განთავსების წესსზე, ლიზენზიის მიღებასა და შესაბამის
გადასახადზე, ასევე ყურადღება მიექცა ასაკობრივ ზღვარსა და ფინანსურ რეგლამენტს. ეს
კანონი მოქმედებს დღესაც საქართველოში,რომლის შემდგენლები თვლიან რომ ეს არის ნორმა
ევროპული კანონმდებლობისათვის.

2021 წლის მეორე კვარტალში, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ნომინალური
მშპ 29.9%-ით, 15.9 მლრდ ლარამდე გაიზარდა. ყველაზე მაღალი - 133.6%-იანი ზრდა ხელოვნებაგართობისა და დასვენების სექტორში დაფიქსირდა, რაც აზარტულ თამაშებს გულისხმობს.
აზარტული თამაშების ბრუნვა მეორე კვარტალში 81%-ით – 11 მლრდ ლარამდე გაიზარდა, ხოლო
პროდუქციის გამოშვება 125%-ით – 481 მლნ ლარამდე.
10 წლის წინ 2011 წელს აზარტული თამაშების წილი ბიზნესის ბრუნვაში 1.15%-ს შეადგენდა,
2016 წელს მან 8.6%-ს მიაღწია, პანდემიურ 2020 წელს - 27.8%-ს, მიმდინარე წლის პირველ
კვარტალში - 31.7%-ს და მეორე კვარტალში - 31.6%-ს. პროდუქციის გამოშვების ნაწილში მისი
წილი 2.3%-დან 3.6%-მდე გაიზარდა. მთლიან შიდა პროდუქტში კი მისმა წილმა 5.4% შეადგინა.
აქამდე საქსტატი სექტორის მხოლოდ ზრდის დინამიკას აჩვენებდა, მის წილს ეკონომიკაში „სხვა
დარგებში“ აერთიანებდა. აზარტული თამაშების გარდა მნიშვნელოვანი 76%-იანი ზრდა
სასტუმროებისა და რესტორნების მიმართულებით დაფიქსირდა, 54%-იანი ზრდა აღინიშნა
საბითუმო და საცალო ვაჭრობის მიმართულებით, საფინანსო და სადაზღვეო სფერომ 46%-იანი
ზრდა აჩვენა, მშენებლობამ - 37%-იანი ზრდა. მშპ-ს ფორმირების პროცესში ყველაზე დიდი
15.9%-იანი წილი ვაჭრობას უკავია, 11.6%-ით მეორე ადგილს დამამუშავებელი მრეწველობა
იკავებს, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები 9.6%-ით მესამე ადგილზეა,
მშენებლობის წილი 8.6%-ს შეადგენს, სოფლის მეურნეობის 7.8%-ს.8
საქართველოში 2021 წლის დეკემბრის ბოლოს მოხდა ცვლილებები ძირითად კანონში რომელიც
არეგულირებს ლატარიის, აზარტული და მომგებიანი თამაშების ჩატარებას. რომელიც ძალაში
შედის
მიმდინარე წლის მარტიდან. კანონში ცვლილება შეეხო მონაწილეთა ასაკს და
8

საქსტატი, აზარტული თამაშების ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლები.
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განისაზღვრა 25 წლამდე. ასევე მომხმარებლების პროფესიულ სეგმენტს - საჯარო სამსახურის
მოხელეები, სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები და ის პირები რომლებიც ოჯახის წევრების
თხოვნით შეყვანილი იქნებიან სასამართლოს გადაწყვეტილებით ‘შავ სიაში“-არ აქვთ უფლება,
მიიღონ მონაწილეობა კანონით დადგენილ შეზღუდვებში. ამ ეტაპზე ეს შეზღუდვა მინიმუმ
შეეხება ერთ მილიონზე მეტ მომხმარებელს.
აკრძალვა შეეხო ამ ბიზნესის სატელევიზიო, გარე რეკლამებსა და მათ დადებას ქართულ ვებ გვერდებზე. მკაცრად განისაზღვრა და დაკონკრეტდა ადგილები სად იქნება შესაძლებელი მათი
განთავსება - საქართველოს აეროპორტებში და სახვადასხვა სპორტული ღონისძიებების
ჩატარების ადგილებში. ახალი რეგულაციები შეეხო გადასახადებს და დაბეგვრის მექანიზმს,
რომელიც უკვე შესულია ძალაში.9
სახელწიფომ ტურიზმის და სასტუმრო ბიზნესის განვითარებისათვის შეღავათები მისცა იმ
ინვესტორებს ვინც მინიმუმ 100 ადგილიან სასტუმროს გახსნის, შეღავათები ექნებათ
სამორინეების ლიცენზიის აღებისას. ჩვენ ვნახეთ უცხოური გამოცდილება
ეკონომიკის,
ტურიზმის განვითარებისათვის რაოდენ მნიშვნელოვანია გასართობი ტურიზმის წილი ქვექნის
ეკონომიკის წარმატებაში.
ტურიზმი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ეკონომიკაში. ის დიდად უწყობს ხელს მთელი
მსოფლიოს ქვეყნების ეროვნულ შემოსავალს. ტურისტების ჩამოსვლა არის პროგრესული
ეკონომიკის მთავარი მაჩვენებელი. ეს ასევე არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც სხვადასხვა
მთავრობები ახორციელებენ უამრავ ძალისხმევას თავიანთ ქვეყნებში ჩამოსული ტურისტების
რაოდენობის გასაუმჯობესებლად.
ტურისტების მოზიდვის ერთ-ერთი გზა გასართობი ტურიზმის განვითარება. თითქმის
ყოველწლიურად, აზარტული თამაშებს იყენებენ ამ ტურისტების მოსაზიდად, სათამაშოდ და
მათი ფულის ინვესტირებისათვის კაზინოებსა და სხვა სათამაშო დაწესებულებებში. უამრავმა
მთავრობამ ჩადო ინვესტიცია მსოფლიო დონის სათამაშო ობიექტების მშენებლობაში, რათა
წაახალისოს ტურიზმის ეს სახეობა. გარდა იმისა, რომ ძალიან დიდ დახმარებას უწევს
დასაქმების მაჩვენებლებს, აზარტული თამაშები ასევე იწვევს ტურისტების ზრდას.
ეკონომიკის სხვა დარგებთან ერთად ტურიზმის ინდუსტრია ჩვენთან და თანამედროვე
მსოფლიოში პრიორიტეტული დარგია. ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები საკმაოდ
მაღალია,თუმცა პანდემიით გამოწვეულმა რთულმა გარემომ შემოსავლები მნიშვნელოვნად
შეამცირა, ნაწილობრივ შემცირდა ამ მთლიანად ზღვარს ქვემოდ ჩამოვიდა ტურიზმიდან
შემოსავლები მისი უმნიშვნელოვანესი სახეობებიდან, გასართობი ტურიზმი იყო ერთადერთი
რომელმაც გაუძლო ტურიზმისათვის არახელსაყრელ გარემოს და მნიშვნელოვანი შემოსავალი
მოუტანა ქვეყანას.
საერთაშორისო ტურიზმმა მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის 2021 წელის მონაცემებით
4%-იანი ზრდა განიცადა 2020 წელთან შედარებით. (415 მილიონი 400 მილიონი წინა წელთან
შედარებით). თუმცა, UNWTO-ს წინასწარი შეფასებით, საერთაშორისო ტურისტების ჩამოსვლა
(ღამეში ვიზიტორები) ჯერ კიდევ 72%-ით დაბალია 2019 წლის პანდემიამდელ წელთან
შედარებით. ყველაზე რთული 2020 წელი იყო ტურიზმისთვის, როდესაც საერთაშორისო
მოგზაურობა 73%-ით შემცირდა.10
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https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30988? (მუხლი 32, პუნქტი 1).
World Tourism Organisation, International Tourism Highlights, 2021.

10

29

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ ჩატარებული კვლევების საფუძველზე
დასტურდება რომ,
2019 წლის მაჩვენებლებით,
დასვენება, რეკრიაცია, გართობა საქართველოში შემოსული ტურისტების
ძირითად მიზანს წარმოადგენდა. მთლიან
მოცულობაში იგი - 43.50%. ხოლო ქვეყნების მიხედვით ის შემდეგნაირად გადანაწილდა:
აზერბაიჯანი -20.0%; თურქეთი -65.9%; რუსეთი - 49.4%; ხოლო
განხორციელებული
11
აქტივობების ჯამურ რაოდენობაზე აზართული თამაშები - 5.4 %-ია. ყველაზე პოპულარული
მიმართულებები კი სწორედ ის ტურისტული ცენტრებია სადაც გასართობი ინდუსტრია
ყველაზე უფრო დიდი პროცენტული მაჩვენებლითაა წარმოდგენილი: აჭარის რეგიონი, მცხეთამთიანეთი, თბილისი. ხოლო დანახარჯების სტრუქტურაში ვიზიტზე საშუალო დანახარჯი,
ქვეყნების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა - საუდის არაბეთი - 3,632 ; ირანი - 2,092 ;
ისრაელი - 2,035; ისრაელი - 928 ; რუსეთი - 1,282. და სხვ.
უდავოა რომ სათამაშო ბიზნესის დაბალანსებულმა და პროფესიონალურმა ორგანიზებამ
შეიძლება ხელი შუწყოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების მნიშვნელოვან ზრდას. და იმ
რეგიონებში სადაც ამ სახეობის ტურიზმი განვითრდება იგი გამოიწვევს ტურიზმის და
ზოგადად ეკონომიკის მომიჯნავე დარგების განვითარებას, როგორიცაა: განთავსების
საშუალებები, კვების საწარმოები, ტურისტული საქონლის მწარმოებლები და სხვ.

დასკვნა
ადამიანის ყოფის დღევანდელი სტრესული გარემოდან გამომდინარე და შრომის ინტენსივობის
მატებასთან ერთად იზრდება კარგ დასვენებაზე მოთხოვნილებაც. მთელ მსოფლიოში დიდი
ყურადღება ექცევა ტურიზმისა და დასვენების ინდუსტრიას, კერძოდ სათამაშო ბიზნესს.
გასართობი ტურიზმი არის ტურიზმისა და სათამაშო სექტორების ერთობლიობა, რომელიც
მოიცავს იმ მოთამაშეებს, რომლებიც სპეციალურად აზარტული თამაშების ადგილებს
სტუმრობენ, ასევე იმ ინდუსტრიებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ ამ მოგზაურობას. სათამაშო
და გასართობი კურორტები სათამაშო ტურიზმის საფუძველია. ისინი იზიდავენ ვიზიტორებს
სრული დასვენებით, რაც მოიცავს აზარტულ თამაშებს, გართობას და ა.შ.
უზარმაზარი სახსრებია დაბანდებული ტურისტული და დასასვენებელი საწარმოების
განვითარებასა და მოდერნიზაციაში, რადგან ისინი წარმოადგენენ მნიშვნელოვანი მოგების
წყაროს, ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლებს, უზრუნველყოფენ მუდმივ სამუშაოს
ადამიანების მზარდი რაოდენობისათვის, არის დასვენებისა და სხვადასხვა მოთხოვნილების
დაკმაყოფილების ადგილი.
ეკონომიკური ურთიერთობების დღევანდელ ეტაპზე, ქვეყნების უმეტესობამ შეიმუშავა მკაფიო
პოზიცია სათამაშო ბიზნესთან მიმართებაში, მისი არსებობის საზღვრების კანონმდებლობით
განსაზღვრით ან სათამაშო დაწესებულებების მთლიანად აკრძალვით.
მრავალი ქვეყნის გამოცდილება აჩვენებს, რომ სათამაშო ბიზნესის ლეგალიზაცია, გონივრული
მარეგულირებელი პოლიტკის გათვალისწინებით არის პერსპექტიული წამოწყება, რომელიც
არამხოლოდ ავსებს ბიუჯეტს, არამედ უზრუნველყოფს ახალ სამუშაო ადგილებს, აღადგენს
დეპრესიულ რეგიონებს და მნიშვნელოვნად ზრდის ტურისტების ნაკადს.
საქართველოში სათამაშო ბიზნესის საქმიანობას არეგულირებს ფინანსთა სამინისტროს
დაქვემდებარებული შემოსავლების სამსახური, სადაც გასცემენ ნებართვას.
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საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ,,ტურიზმის სტატისტიკა 2019’’.
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საქართველოში აზარტულ თამაშებში ჩართული საწარმოების ბრუნვა თითქმის ორასჯერ
გაიზარდა ბოლო ათი წლის განმავლობაში. მხოლოდ 2018 წელს, წინა წელთან შედარებით,
ორჯერ დაფიქსირდა ბრუნვის ზრდა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის
ცნობით, მან 10 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. შედარებისთვის, სამშენებლო სექტორში ბრუნვამ
საქართველოში 2018 წელს 7.2 მილიარდი ლარი შეადგინა, ხოლო მრეწველობის სექტორში - 13.5
მილიარდი ლარი. არაოფიციალური მონაცემებით, სათამაშო ბიზნესიდან სახელმწიფო
ბიუჯეტში 350 მილიონი ლარია შემოსული. სათამაშო ბიზნესი ტურიზმის განვითარებასთან
ერთად აქტიურად იზრდება. კაზინოს ვიზიტორების დიდი ნაწილი უცხოელები არიან.
საიდუმლო არ არის, რომ ბევრი მდიდარი ტურისტი, მათ შორის ისრაელიდან, აზერბაიჯანიდან,
ირანიდან, ჩამოდის საქართველოში სწორედ კაზინოში სათამაშოდ, რადგან იქ ეს კანონით
აკრძალულია. თანამედროვე კაზინო არის კულტურული და გასართობი ცენტრები მაღალი
დონის მომსახურებითა და მომხმარებლის უსაფრთხოებით.12
სახელმწიფომ გაამკაცრა რეგულაცია. დასაშვები ასაკობრივი ზღვარი დაწესდა - 25 წელი ადგილობრივებისათვის, 18 წლის ზემოთ - უცხოელი ტურისტებისათვის. როგორც უცხოური
გამოცდილება მოწმობს, კაზინოში 21 წლამდე ადამიანებს ,როგორც წესი, საერთოდ არ უშვებენ.
ზოგიერთ კაზინოში თუ ის მდებარეობს, მაგალითად, სასტუმროს ვესტიბიულში და სტუმრებს
კაზინოში მოსახვედრად შეუძლიათ ერთი კორპუსიდან მეორეში გასასვლელი გამოიყენოს - 21
წლამდე ასაკის პირებს შეუძლიათ სპეციალურად მონიშნული მარშრუტის გავლა. კარგი იქნება
მომსახურების ეს სტანდარტიც ჩვენ ქვეყანის სასტუმროებშიც თუ დაინერგება.
ლეგალური აზარტული თამაშების ფორმა, რომელიც ყველაზე მეტად ასოცირდება ტურიზმთან
არის კაზინო თამაშები. სხვა აზარტული თამაშების პოპულარული ფორმები - როგორიცაა
ლატარია, რბოლაზე ფსონები, საქველმოქმედო აზარტული თამაშები, სასტუმროებს გარეთ
განთავსებული სათამაშო მოწყობილობები — ძირითადად ემსახურება ადგილობრივ ბაზრებს და
ამიტომ მცირე გავლენა აქვთ ტურიზმისა და ტურიზმის განვითარებაზე. ამიტომ ჩვენმა ქვეყანამ
მნიშვნელოვანია, საფუძვლიანად გადწყვიტოს ეს საკითხი, იმის გათვალისწინებით გასართობი
ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი მეტია თუ საფრთხე.

12

საქსტატი, აზარტული თამაშების ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლები.
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ბიბლიოგრაფია
1. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო - ტურიზმის
ეროვნული ადმინისტრაცია. ,,ტურიზმის სტატისტიკა 2021’’ https://gnta.ge/ge
[უკანასკნელად გადამოწმდა 23.02 2022წ.];
2. საქართველოს კანონი ,,ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის
შესახებ’’ https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30988?publication [უკანასკნელად
გადამოწმდა 23.02 2022წ.];
3. საქართველოს კანონი ,,ლიცენზიებსა და ნებართვების შესახებ’’.
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1053519?publication [უკანასკნელად გადამოწმდა 23.02
2022წ.];
4. საქართველოს კანონი ,,სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ’’
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4902907?publication [უკანასკნელად გადამოწმდა 23.02
2022წ.];
5. საქსტატი, აზარტული თამაშების ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლები
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/622/ [უკანასკნელად გადამოწმდა 23.02 2022წ.];
6. World Tourism Organisation, International Tourism Highlights, 2019 https://www.eunwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152 [უკანასკნელად გადამოწმდა 23.02 2022წ.].
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ნინო ჯანელიძე - რეგულირების ზეგავლენის შეფასების სისტემის გავლენა საჯარო
პოლიტიკის ფორმირებაზე *

აბსტრაქტი
გამჭვირვალე, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის ფორმირება წარმოადგენს ჩვენი
ქვეყნის ევროკავშირთან დაახლოების ერთ-ერთ მთავარ საკითხს. აღნიშნულის ფარგლებში
საქართველოში ინერგება რეგულირების ზეგავლენის შეფასების სისტემა, რომელიც თავის თავში
მოიაზრებს იმგვარი კვლევის წარმოდგენას, რომლის ფარგლებშიც პოლიტიკურ აქტორებს
მიეწოდებათ „...რა მტკიცებულებები .... შესაძლო პოლიტიკის უპირატესობებისა და უარყოფითი
მხარეების შესახებ, მათი პოტენციური გავლენის ანალიზისა და შეფასების გზით“.13
მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა და თავის თავში, რეგულირების ზეგავლენის
შეფასების სისტემა, წარმოადგენს ერთგვარ გარანტს გამჭვირვალე, ანგარიშვალდებული საჯარო
პოლიტიკის ფორმირებისთვის. ვინაიდან, აღნიშნული მეთოდის გამოყენებით ფორმირებული
საჯარო პოლიტიკა ეფუძნება არა კონკრეტული აქტორების მოსაზრებებსა და სურვილებს,
არამედ სიღრმისეულ ანალიზს, სხვადასხვა ფაქტორებისა და ზეგავლენის შეფასებას, ხოლო
შედეგების შესწავლის შემდეგ - ყველაზე ოპტიმალური ალტერნატივის შერჩევას. 2020 წლის 01
იანვრიდან საკანონმდებლო დონეზე განისაზღვრა რეგულირების ზეგავლენის შეფასების
კვლევის

დოკუმენტის

შემუშავება/წარდგენა

შესაბამისი

ნორმატიული/საკანონმდებლო

ცვლილებებისთვის, ნაცვლად განმარტებითი ბარათისა. შესაბამისად, საინტერესოა დადგინდეს
თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი სწორედ RIA სისტემის დანერგვა, მათ შორის საქართველოშიც,
რა გავლენას ახდენს მისი გამოყენება ქვეყანაში საჯარო პოლიტიკის ფორმირებასა. ასევე,
კვლევის ფარგლებში აუცილებელია მოხდეს იმ საკვანძო საკითხების იდენტიფიცირება, რამაც
შეიძლება შეაფერხოს რეგულირების ზეგავლენის შეფასების სისტემის დანერგვა.
საკვანძო სიტყვები: მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა, რეგულირების ზეგავლენის
შეფასების სისტემა, საჯარო პოლიტიკა, საჯარო პოლიტიკის შემუშავების პროცესი.

Abstract
Creating a transparent, evidence-based policy is one of the key issues for our country to move closer to
the EU. Within this framework, a regulatory impact assessment system will be introduced in Georgia,
which will include the presentation of a study that provides political actors with "... what evidence .... of
possible policy pros and cons by analyzing and assessing their potential impact"14. Evidence-based policy
and, in itself, a regulatory impact assessment system provide a kind of guarantee for the formation of a
transparent, accountable public policy. Whereas public policy based on this method is based on the views
and wishes of non-specific actors, but also in-depth analysis, evaluation of various factors and impacts,
and after studying the results - the selection of the most optimal alternative. From January 1, 2020, at the
* ნინო ჯანელიძე - ა(ა) იპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) სოციალურ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დოქტორანტი.
13

„რეგულაციების გავლენის შეფასების (RIA) სისტემის ინსტიტუციონალიზაცია საქართველოში და ინტერესთა

ჯგუფების პოზიციები“, ბიზნესისა და ეკონომიკის ცენტრი, 2016, 2.
14

business And Economics Center, 2016, 2.
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legislative level, it has been determined to develop / submit a regulatory impact assessment research
document for the relevant normative / legislative changes, instead of an explanatory note. Therefore, it is
interesting to determine why it is important to introduce the RIA system, including in Georgia, and what
impact its use has on the formation of public policy in the country. Also, within the research it is necessary
to identify the key issues that may hinder the introduction of a regulatory impact assessment system.
Key Words: Evidence Based Policy, Regulatory Impact Assesment, Public Policy, Public Policy Making.

შესავალი
პოლიტიკა ჩვენს გარშემოა და, პირდაპირ თუ არაპირდაპირ, ის გავლენას ახდენს ჩვენი
ცხოვრების მრავალ ასპექტზე. საკმაოდ ხშირად, ჩვენ ვეკითხებით საკუთარ თავს, როგორ შეიქმნა
ასეთი პოლიტიკა, რატომ გადაწყვიტეს პოლიტიკოსებმა სწორედ ამ პოლიტიკის განხორციელება
და არა სხვის, რატომ განხორციელდა იგი ზუსტად ასე და

ამ რესურსებით, როგორ

გამოიყენებოდა და ა.შ.15 საზოგადოების კეთილდღეობა ხშირ შემთხვევაში დამოკიდებულია იმ
გადაწყვეტილებებზე, რომლებსაც იღებენ სახელმწიფო და ადგილობრივი მმართველობის
ორგანოები. ფართო გაგებით სწორედ ეს გადაწყვეტილებები არის პოლიტიკა.
ბოლო წლებში სულ უფრო აქტუალური ხდება ე.წ. Evidence Based Policy- მტკიცებულებებზე
დაფუძნებული

პოლიტიკის

ფორმირება,

რომელიც

თავის

მხრივ

მჭიდროდ

არის

დაკავშირებული ევროკომისიის უკეთესი რეგულირების დღის წესრიგთან (Better Regulation
Agenda), რომელიც „მოიაზრებს სხვადასხვა სფეროებში განსახორციელებელი პოლიტიკისა და
საკანონმდებლო აქტების შემუშავებასა და შეფასებას გამჭვირვალედ, მტკიცებულებებზე
დაყრდნობით და დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით. ის მიზნად ისახავს მიზნობრივ
აუდიტორიაზე

მორგებული

რეგულაციების

მიღებას,

რომლებიც

მიზნის

მისაღწევად

აუცილებელი რეგულირებით შემოიფარგლება და ამავდროულად უზრუნველყოფს მიზნობრივი
სარგებლის მიღებას მინიმალური დანახარჯებით სუბსიდიარობისა და პროპორციულობის
პრინციპებზე დაყრდნობით.16
მტკიცებულებებზე

დაფუძნებული

პოლიტიკის

შექმნა

წარმოადგენს

მრავალი

ქვეყნის

ევროკავშირთან ინტეგრაციის განუყოფელ საკითხს. მათ შორის საქართველოშიც, 2020 წლის 01
იანვრიდან „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში შესული
ცვლილების თანახმად შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივისა და ცვლილების შემთხვევაში,
განმარტებითი ბარათის ნაცვლად უნდა შემუშავდეს რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA)
კვლევის დოკუმენტები. აღსანიშნავია, რომ რეგულირების ზეგავლენის შეფასება ... ეს არის
პროცესი, რომლის შედეგადაც პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიმღებ პირებისთვის იქმნება
ანალიზური დოკუმენტი ინტერვენციის შეფასების შესახებ. რეგულაციების ზეგავლენის
შეფასების კვლევა საჯარო პოლიტიკის განმახორციელებელ პირებს წარუდგენს „...რა
მტკიცებულებებს .... შესაძლო პოლიტიკის უპირატესობებისა და უარყოფითი მხარეების შესახებ,
მათი პოტენციური გავლენის ანალიზისა და შეფასების გზით“.17 შესაბამისად, ანალიზური
15

Marchi G.D., Lucertini G., Tsoukias A., From evidence-based policy making to policy analytics, 2014, 2-3.

16

საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი, 2019, 4-5.

17

„რეგულაციების გავლენის შეფასების (RIA) სისტემის ინსტიტუციონალიზაცია საქართველოში და ინტერესთა

ჯგუფების პოზიციები“, ბიზნესისა და ეკონომიკის ცენტრი, 2016, 2.
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დოკუმენტი მოიცავს ინიციატივის დადებით და უარყოფით მხარეებს, „მათი როგორც
პოტენციური ზემოქმედების შეფასების (ex-ante), ასევე უკვე არსებული გავლენის (ex-post)
შეფასების გზით“.18
RIA-ის სისტემის საშუალებით შესაძლებელია არსებული სიტუაციის ანალიზის გზით
დადგინდეს

პრობლემა,

ღოღობერიძე

ლ.,

შემუშავდეს

ძაგნიძე

გადაჭრის

სხვადასხვა

სრულყოფილად

იქნას

ალტერნატივა,
შეფასებული

რომლებიც
სამთავრობო

ინიციატივა/ინტერვენცია.
შესაბამისად, რეგულირების ზეგავლენის შეფასების სისტემის დანერგვა გარკვეულწილად
გავლენას ახდენს ქვეყანაში საჯარო პოლიტიკის ფორმირების პროცესზე, სწორედ ამიტომ
კვლევის მიზანია შეფასდეს პოლიტიკის ფორმულირებისას, მათ შორის საქართველოში, RIA-ს
სისტემას რა როლი უჭირავს და რა გავლენას ახდენს.

პრობლემის დასმა, საკითხის აქტუალურობა და კვლევის მნიშვნელობის დასაბუთება
მიჩნეულია, რომ „ქვედა დონის კანონმდებლობას, როგორიცაა, მაგალითად, მთავრობის
დადგენილებები და სამინისტროს ბრძანებები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური, სოციალური და
გარემოსდაცვითი გავლენის მოხდენა შეუძლია“.19 შესაბამისად, საჭიროა წინასწარ განისაზღვროს
თითოეული ინიციატივის გავლენა. რიგ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, ... ნორმატიული
აქტების დამტკიცებამდე იქმნებოდა მათი განმარტებითი ბარათები, რომელშიც მოცემულია
„რეგულაციის პოტენციური გავლენის გარკვეული დონის ანალიზი“.20 თუმცა, ის არ შეიცავდა
დადასტურებას თავად ინტერვენციის განხორციელების საჭიროებაზე. ასევე, სრულყოფილ
ინფორმაციას შემოთავაზებული ალტერნატივების, ცვლილების განხორციელების შემდგომ
მონიტორინგისა და საჭირო დანახარჯების შესახებ. შედეგად, განმარტებით ბარათებში არ იყო
მოცემული ინიციატივის გავლენის შესახებ სრული ინფორმაცია.
შესაბამისად, ქვეყნებმა „უკეთესი რეგულირების“ პრინციპების გათვალისწინები დანერგეს
რეგულირების ზეგავლენის შეფასების სისტემა.
RIA-ის

სისტემა

გამოიყენება

„მტკიცებულებებზე

ახალი

დაფუძნებული

პოლიტიკის

პოლიტიკის

ფორმირებისას

შექმნის

რეგულაციების შემუშავების შესაძლებლობას იძლევა...“

პროცესს,

და

წარმოადგენს

რომელიც

უკეთესი

21

როგორც ვხედავთ, RIA-ის სისტემა წარმოადგენს საჯარო მართვის დამხმარე მექანიზმს,
ვინაიდან მისი გამოყენებით შესაძლებელია წინასწარ დადგინდეს კონკრეტული რეგულაციის,
სიახლისა და ინტერვენციის დადებითი და უარყოფითი მხარეები, თანდაყოლილი რისკები და
მოსალოდნელი

18

შედეგების

გავლენა

შესაბამის

ჯგუფებზე.

შესაბამისად,

საინტერესოა

ღოღობერიძე ლ., ძაგნიძე დ., „რეგულირების გავლენის შეფასება, პრაქტიკული სახელმძღვანელო“ ბიზნესის

სამართლის ეროვნული ცენტრი, თავისუფალი უნივერსიტეტი, 2018, 6.
19

„რეგულაციების გავლენის შეფასების (RIA) სისტემის ინსტიტუციონალიზაცია საქართველოში და ინტერესთა

ჯგუფების პოზიციები“, ბიზნესისა და ეკონომიკის ცენტრი, 2016, 3.
20

იქვე, 4.

21

იქვე, 2.
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დადგინდეს თუ რა გავლენას ახდენს RIA სისტემის ფორმირება საჯარო პოლიტიკის დაგეგმვასა
და განხორციელებაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია მისი გამოყენება პოლიტიკის ფორმირებისას
და რა ხელისშემშლელი ფაქტორები და რისკები ახლავს მის დანერგვას.

კვლევის მეთოდოლოგია
კვლევის მიზანს წარმოადგენს დადგინდეს თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი სწორედ RIA
სისტემის დანერგვა, მათ შორის საქართველოშიც, რა გავლენას ახდენს მისი გამოყენება ქვეყანაში
საჯარო პოლიტიკის ფორმირებასა. ასევე, კვლევის ფარგლებში აუცილებელია მოხდეს იმ
საკვანძო საკითხების იდენტიფიცირება, რამაც შეიძლება შეაფერხოს რეგულირების ზეგავლენის
შეფასების სისტემის დანერგვა. შესაბამისად, კვლევის კითხვებს წარმოადგენს:
• რატომ არის RIA სისტემის დანერგვა მნიშვნელოვანი?
• რატომ შეიძლება ვერ განხორციელდეს სისტემის დანერგვა?
• რა ხელისშემშლელი ფაქტორები შეიძლება არსებობდეს, რაც აფერხებს სისტემის დანერგვას?
კვლევის განხორციელებისას მოხდა რელევანტური ინფორმაციის მოძიება, კერძოდ შესაბამისი
ლიტერატურისა და საკანონმდებლო ჩარჩოს შესწავლა და გაანალიზება. ასევე, საერთაშორისო
გამოცდილების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, გაანალიზდა თუ როგორ მიმდინარეობდა
რეფორმისა და სისტემის დანერგვა საერთაშორისო დონეზე (მაგალითად პოლონეთის,
ესტონეთის, რუმინეთის გამოცდილება).

კვლევის განხორციელებისას ასევე, შევისწავლეთ

ევროკავშირის სხვა განვითარებადი და განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება. შესაბამისად,
განხორციელდება მეორადი ინფორმაციის კონტენტ-ანალიზი. მნიშვნელოვანი იყო კვლევის
ფარგლებში არსებული RIA-ს ანგარიშების შესწავლა და გაანალიზება.

ლიტერატურის მიმოხილვა
მტკიცებულებებზე დაფუძნებული საჯარო პოლიტიკა, იგივე Evidence Based Policy (EBP)
პოლიტიკის შემუშავებას აქვს ძირითად ორი მიზანი: წარსული ცოდნის გამოყენება
პროგრამის/ინტერვენციის ანალიზისთვის და რაც შეიძლება მეტი ახალი ცოდნის შეძენა,
სამომავლო გადაწყვეტილებების მიღების მიზნით.22
EBP მეთოდის გამოყენება თავდაპირველად დაიწყო სამედიცინო სფეროში, რადგან სწორედ ამ
სფეროში მრავალი სტატისტიკური მონაცემია. თავად ტერმინი წარმოიშვა 1990ანი წლების
ბოლოს და ფართო გავრცელება ჰპოვა ტონი ბლერის ადმინისტრაციის დროს, 1997 წლის შემდეგ.
მოდელის გამოყენების დროს ხორციელდება სხვადასხვა სამეცნიერო კვლევის ჩატარება,
რომლებიც ადასტურებენ, ამტკიცებენ თუ რომელი პროგრამის გამოყენება ყველაზე ეფექტური
შედეგის მომტანია. შესაბამისად, რეგულრიების ამა თუ იმ ინსტრუმენტების კომპლექსის
შერჩევის მთავარ კრიტერიუმს წარმოადგენს ფაქტების სამეცნიერო ანალიზი და არა
პერსონალური,

პირადი

გამოცდილება

ან

გადაწყვეტილების

შემმუშავებელი

მოსაზრებები, იდეოლოგია ან პოლიტიკური კონიუნკტურა .
23

22

Principles of Evidence-Based Policymaking, Evidence-based policymaking collaborative, 2016, 2.

23

Волошинская А.А., Комаров В.М. Доказательная государственная политика, 2015, 7.
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პირების

EBP მოდელის ძირითად განმასხვავებელ პრინციპს წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ ამ მეთოდის
გამოყენება ეხმარება გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოებს მიიღონ უფრო ეფექტური
გადაწყვეტილებები და მიაღწიონ უფრო კარგ მიზნებსა და შედეგებს, რაც ემყარება სიღრმისეულ
ანალიზს.24 სხვა განმარტებით, EBPM განიხილება, როგორც მეთოდი ან მიდგომა, რომელიც
ეხმარება ადამიანებს მიიღონ პოლიტიკის, პროექტების, პროგრამების თაობაზე უფრო
გაცნობიერებული, ინფორმირებული გადაწყვეტილებები, ამავდროულად ეს მეთოდი იყენებს
საუკეთესო არსებულ მეთოდებსა და საშუალებებს. ასევე, აღნიშნული მეთოდები წარმოადგენს
პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელების ბირთვს. აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ
მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის ძირითად მიზანს წარმოადგენს პოლიტიკური
პროცესის ინფორმირება და არა უშუალო გავლენა პოლიტიკაზე.ზოგადად, მტკიცებულებები
შეიცავს წარსული გამოცდილების ყველა მონაცემს, ასევე პრაქტიკულ ინფორმაციასა და
გამოცდილებას25
გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის
შემუშავება პასუხს სცემს შემდეგ კითხვებს (What is Evidence-Based Policy-Making and
Implementation?) :
რა მუშაობს? (What works?)
რომელი მიზნების მიღწევისთვის? (At achieving which outcomes?)
საზოგადოების რომელი ნაწილისთვის? (for which groups of people, under what conditions?)
რა პირობებით? (Under what conditions?)
დროის რა პერიოდში? (Over what time span?)
რა დანახარჯებით? (At what costs?)
მტკიცებულებებზე

დაფუძნებულ

საჯარო

პოლიტიკის

დამახასიათებელი

პრინციპებია

(Principles of Evidence-Based Policymaking, Evidence-based policymaking collaborative, 2016, page 3):
 სანდო ინფორმაციის მოძიება იმის თაობაზე თუ რა მუშაობს და რა დანახარჯებით (Build and
compile rigorous evidence about what works, including costs and benefits)
 პროგრამის განხორციელების კონტროლი და მისი ეფექტიანობის შეფასება (Monitor program
delivery and use impact evaluation to measure program effectiveness.)
 მკაცრი და სანდო მტკიცებულებების გამოყენება პროგრამის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით,
იმის დადგენა თუ რა მუშაობს, არაეფექტური ქმედებების იდენტიფიცირება და შესაბამისი
ცვლილებების შეტანა (Use rigorous evidence to improve programs, scale what works, and redirect funds
away from consistently ineffective programs)
 ინოვაციების წახალისება და ახალი მიდგომების ტესტირება (Encourage innovation and test new
approaches.)
რეგულირების გავლენის შეფასების არსი
RIA

სისტემა

გამოიყენება

„მტკიცებულებებზე

ახალი

დაფუძნებული

პოლიტიკის

პოლიტიკის

ფორმირებისას

შექმნის

პროცესს,

და

წარმოადგენს

რომელიც

უკეთესი

რეგულაციების შემუშავების შესაძლებლობას იძლევა, წარმოადგენს რა მტკიცებულებებს
24

Davies P., The state of evidence-based policy evaluation and its role in policy formation, R42.

25

From evidence-based policy making to policy analytics, G.D.Marchi, G.Lucertini, A.Tsoukias, 2014, pages 2-3.
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გადაწყვეტილებების მიმღებთათვის შესაძლო პოლიტიკის უპირატესობებისა და უარყოფითი
მხარეების შესახებ, მათი პოტენციური გავლენის ანალიზისა და შეფასების გზით“.26
RIA სისტემის გამოყენებისას, პირველ ეტაპზე ხდება პრობლემის ზუსტი განსაზღვრა, რომლის
გამომწვევი მიზეზების შეფასებით დგინდება ამოცანები. შემდეგ ეტაპზე ხდება პრობლემის
აღმოსაფხვრელად არსებული სხვადასხვა ვარიანტების შემუშავება და მათი გავლენების
შეფასება წინასწარ შედგენილი კრიტერიუმების გზით. ალტერნატივების შეფასებისთვის
გამოიყენება ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზი (CBA), ხარჯ-ეფექტიანობის ანალიზი (CEA) და
მრავალკრიტერიუმიანი

ანალიზი

(MCA).

ვარიანტების

შეფასებისას

დგინდება

მათი

ეკონომიკური, სოციალური და გარემოსდაცვითი გავლენა. მას შემდეგ, რაც ხდება არსებული
ალტერნატივების შედარება, ინტერვენციის განმახორციელებელი პირი არჩევს ყველაზე
ოპტიმალურ ვარიანტს არსებული პრობლემის აღმოსაფხვრელად. აღსანიშნავია, რომ RIA-ს
გამოყენებისას შესაძლებელია დადგინდეს ინიციატივის გატარებასთან დაკავშირებული
პირდაპირი და არაპირდაპირი ხარჯები. RIA სისტემის გამოყენებით საწყის ეტაპზე დგინდება
ცვლილების

გატარებასთან

დაკავშირებული

სარგებელი.

შესაბამისად,

სწორედ

RIA-ს

გამოყენებით შესაძლებელია პოლიტიკისა და საკანონმდებლო აქტების შექმნა მინიმალური
დანახარჯებით, რაც წარმოადგენს ევროკომისიის „უკეთესი რეგულირების“ ერთ-ერთ პრინციპს.
ზოგადად, „RIA არის შედარების პროცესი: იგი ეყრდნობა არსებული პრობლემის გადაჭრისთვის
დასახული ამოცანების შესასრულებლად ,,რეალისტური ალტერნატივების“ მოძიებასა და
დადგენას, რომლებიც უნდა შეფასდეს იგივე მეთოდების
შემოთავაზებული პოლიტიკა, რათა გადაწყვეტილების

გამოყენებით, როგორც ფასდება
მიმღებებმა მიიღონ ინფორმაცია

სხვადასხვა ვერსიების ეფექტიანობისა და ეფექტურობის შესახებ და ხელი შეუწყონ ყველაზე
ეფექტური და რაციონალური ალტერნატივის არჩევას“.27 შედეგად, შესაძლებელი ხდება
დადგინდეს ინტერვენციის განხორციელების მიზანშეწონილობა და გამოიყოს ის ძირითადი
რისკები, რაც ნებისმიერი საკანონმდებლო ცვლილების გატარებას ახლავს.
იმისთვის, რომ პროცესი ეფექტურად განხორციელდეს, RIA-ს ფარგლებში უნდა გაიცეს პასუხი
შემდეგ ძირითად კითხვებს:28
„რა არის პრობლემის არსი და მისი შედეგი?
რა არის პოლიტიკის მიზანი?
საჭიროა თუ არა მარეგულირებელი ინტერვენცია?
რა არის პრობლემის მოგვარების დანახარჯი და სარგებელი?
ყველა სხვა ალტერნატივას შორის რა არის პრობლემის გადაწყვეტის საუკეთესო გზა?“
კვლევის შედეგები (დასკვნა)
რეგულირების ზეგავლენის შეფასების სისტემისა და მისი დანერგვის განვითარების შესწავლის
შედეგად დავადგინეთ, რომ მიუხედავად იმისა, თუ რომელ ქვეყანას ეხება და როგორი ტიპის

26

„რეგულაციების გავლენის შეფასების (RIA) სისტემის ინსტიტუციონალიზაცია საქართველოში და ინტერესთა

ჯგუფების პოზიციები“, ბიზნესისა და ეკონომიკის ცენტრი, 2016, 2.
27
28

იქვე.
ღოღობერიძე ლ., ძაგნიძე დ., ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრი, თავისუფალი უნივერსიტეტი,

„რეგულირების გავლენის შეფასება, პრაქტიკული სახელმძღვანელო“, 2018, 9.
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სისტემა არსებობს, მნიშვნელოვანია, რომ ინიცირებული ინტერვენცია უნდა იყოს წინასწარ
შეფასებული, გაანალიზებული და მორგებული საზოგადოების საჭიროებებს, ასევე ის უნდა
მიესადაგებოდეს საერთო საჯარო პოლიტიკის მიზნებსა და სამომავლო პერსპექტივებს.
მნიშვნელოვანია, რომ RIA სისტემა ზრდის საჯარო პოლიტიკის პროპორციულობის პრინციპი –
ჩარევა იყოს მოსაგვარებელი პრობლემის და მიზნის პროპორციული, ვინაიდან ალტერნატივების
შეფასების შედეგად სწორედ ის ვარიანტი შეირჩევა, რომელიც ყველაზე ეფექტურად მოაგვარებს
არსებულ პრობლემას. აღნიშნული ცვლის მთლიანად საჯარო პოლიტიკის ფორმულირებას,
რადგან მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის ფორმირება საშუალებას იძლევა
წინასწარ განჭვრეტილი იყოს ის რისკები, შედეგები, რაც შეიძლება ახლდეს ინტერვენციის
დანერგვას.

მეტიც,

RIA

კვლევა

საშუალებას

იძლევა

შეფასდეს

ინტერვენციის

არ

განხორციელების საკითხიც, რაც ასევე გარკვეულწილად ზრდის საჯარო პოლიტიკის ხარისხს.
RIA სისტემა პირდაპირ ზემოქმედებს საჯარო პოლიტიკის გამჭვირვალობის ხარისხზე, რადგან
ის თავის თავში მოიცავს ყველა ეტაპზე ხანგრძლივ, სიღრმისეულ კონსულტანციებს
დაინტერესებულ

მხარეებთან,

საზოგადოების

ჩართულობასა

და

მათ

წინაშე

ანგარიშვალდებულებასაც გულისხმობს. ასევე, ვინაიდან RIA მოიცავს განსახორციელებელ
ქმედებებსაც, შესაბამისად შერჩეული ინტერვაცია უნდა იყოს განხორციელებადი, რაც ნიშნავს,
რომ არჩეული მიმართულება/პოლიტიკა შესაბამისობაშია საერთო სამთავრობო პროგრამებსა და
სხვადასხვა სტრატეგიულ დოკუმენტებთან. აღნიშნულ ერთგვარ გარანტიას იძლევა, რომ
აქტივობა განხორციელდება, რადგან არის გათვლილიმ, როგორც გრძელვადიან, ასევე
მოკლევადიან პერიოდზე.
მიჩნეულია რომ RIA წარმოადგენს საჯარო პოლიტიკის ფორმირების აუცილებელ/ერთ-ერთ
მნიშვნელოვან ელემენტს. ბევრ ქვეყანაში, აღნიშნული ინსტრუმენტის გამოყენების გარეშე არ
ხდება საჯარო გადაწყვეტილებების მიღება.
ხშირ შემთხვევაში, საჯარო პოლიტიკის ფორმულირების პრობლემებს წარმოადგენს:
1)

„გაუმართავი საკანონმდებლო ბაზა“

2)

„პოლიტიკის დაგეგმვის ერთიანი სისტემისა და მეთოდური მითითებების ნაკლებობა“

3)

„პოლიტიკის დაგეგმვასა და კანონმდებლობის შემუშავებას შორის სუსტი კავშირი“

4)

„პოლიტიკის დაგეგმვასა და ბიუჯეტირების პროცესს შორის სუსტი კავშირი“

5)

„სუსტი

ინსტიტუციური

შესაძლებლობები

პოლიტიკის

შემუშავებისა

და

კოორდინაციისთვის“
6)

„მონიტორინგის, ანგარიშგებისა და შეფასების სუსტი სისტემები“.

შესაბამისად, აღნიშნული პრობლემების მოგვარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ელემენტად
შესაძლებელია მივიჩნიოთ რეგულირების გავლენის შეფასების სისტემის დანერგვა.
მიუხედავად ზემოაღნიშნული სისტემის მნიშვნელობისა, ერთ-ერთ ხელისშემშლელ ფაქტორად,
რაც უარყოფით გავლენას ახდეს საჯარო პოლიტიკის ფორმულირებაზე, საბოლოოდ,
წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ RIA რიგ შემთხვევაში, არ წარმოადგენს პოლიტიკის დაგეგმვის
ნაწილს, საკანონმდებლო ბაზის დონეზე. აღნიშნული გამოიხატება შემდეგში - რიგ შემთხვევაში,
RIA ჩატარება რიგ საკანონმდებლო/ნორმატიულ აქტსა თუ ინტერვენციაზე არის სავალდებულო,
შესაბამისად უფრო შერეული, ნახევრად სავალდებულო სისტემა შეიძლება არსებობდეს. იმ
მოსაზრების გათვალისწინებით, რომ RIA ფართომასშტაბიანი კვლევაა, მისი ნახევრად
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სავალდებულო ხასიათმა შეიძლება გამოიწვიოს მისი დანერგვის გაჭიანურება. აღნიშნული კი
შეაფერხებს პოლიტიკურ ციკლს, პოლიტიკის დაგეგმვის პროცესს.
რეგულირების ზეგავლენის შეფასების სისტემა ზოგადად შეიძლება პრობლემას წარმოადგენდეს
პოლიტიკოსებისთვის იმ მარტივი მიზეზით, რომ RIA გათვლილია გრძელვადიან პერიოდზე,
ხოლო პოლიტიკოსებს სურვილი აქვთ თავიანთი პოლიტიკური კარიერის დროს სურთ დროის
მცირე მონაკვეთში დანერგონ ესა თუ ის რეფორმა.
ალბათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი გავლენა, რაც შეგვიძლია გამოვკვეთოთ ეს არის თავად საჯარო
სისტემებში დასაქმებული ადამიანური რესურსები. RIA სისტემის დანერგვა და თავის თავად,
მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა, საჭიროებს ისეთ კადრებს, რომლებსაც აქვთ
უნარი განახორციელონ ანალიზი, ჩაატარონ კვლევები და ამავდროულად, ჰქონდეთ ცოდნა და
გამოცდილება თავად იმ სფეროსი, რომელშიც ისინი ატარებენ RIA_ს. თავად სისტემა და
კვლევები მოითხოვს დიდ ფინანსურ დანახარჯებს, სწორედ ამიტომ, თითქმის ყველა ქვეყანაში,
RIA

ს

პილოტური

დანერგვები

მიმდინაროებდა/მიმდინარეობს,

რაც

გულისხმობს

საერთაშორისო დონერებისა და პარტნიორების დახმარებით, მათ შორის კვლევითი ცენტრები,
კვლევების

განხორციელებას.

სამინისტროებში,

საჯარო

გარკვეულწილად,

უწყებებში

EBP პოლიტიკის დანერგვა

სტრუქტურული

ცვლილებების

მოითხოვს

განხორციელების

აუცილებლობას, ისეთი დეპარტამენტების შექმნას, რომლებიც პასუხისმგებელნი იქნებიან
როგორც RIA ს ჩატარებაზე, ასევე მათ მომდევნო შეფასება მონიტორინგზე.
მიუხედავად

იმისა,

რომ

რეგულირების

ზეგავლენის

შეფასების

სისტემის

დანერგვა

შრომატევადი, ხანგრძლივი პროცესია და დიდ გავლენასაც ახდენს მთლიანად ქვეყანაში საჯარო
პოლიტიკის ფორმირება/განხორციელებაზე, მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ცალსახაა,
რომ მისი გამოყენება აუმჯობესებს თავად პოლიტიკურ ციკლს და საშუალებას აძლევს
პოლიტიკურ აქტორებს ყველაზე ეფექტური, საჭიროებებზე მორგებული ინტერვენციების
განახორციელონ.
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მაია მიქაია - ევროკავშირის გავლენა შრომის უსაფრთხოების სამართლებრივი
რეგულირების პროცესზე •
აბსტრაქტი
წინამდებარე

ნაშრომი

ეხება

შრომის

უსაფრთხოების

სამართლებრივ

მოწესრიგებას

საქართველოში, ევროკავშირის რეგულაციებთან ჰარმონიზაციის გზაზე. სტატიაში მთავარი
ყურადღება დათმობილია ქვეყანაში შრომის უსაფრთხოების რეგულირებაზე, შრომითი
უფლებების შეფასებაზე, ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ფარგლებში ნაკისრი
ვალდებულებების

შესრულების

მიზნით

სახელმწიფოს

მიერ

განხორციელებულ

საკანონმდებლო ცვლილებებზე. გატარებული ღონისძიებების მიუხედავად, მნიშვნელოვან
გამოწვევად რჩება რიგი საკითხები, მათ შორის შრომის პოლიტიკა, ასევე დავის გადაწყვეტის
ინსტრუმენტების ეფექტიანი ფუნქციონირება, რაც განსახილველ თემას მეტ აქტუალობას სძენს.
საკვანძო სიტყვები: შრომის უსაფრთხოება, შრომითი უფლებები, დასაქმებულთა უსაფრთხო
გარემო, ჯანსაღი სამუშაო გარემო.

Abstract
The presented paper deals with the legal regulation of labor safety in Georgia, on the way to harmonization
with EU regulations. The article focuses on the regulation of labor safety in the country, the assessment
of labor rights, and legislative amendments made by the state in order to fulfill its obligations under the
Association Agreement with the European Union. Despite the measures already taken, number of issues
remain a significant challenge, including labor policy, as well as the effective functioning of dispute
resolution tools, which makes the topic more relevant.
Keywords: Labor safety, labor rights, safe working environment, healthy working environment.

შესავალი
სოციალური

სახელმწიფოს

უმთავრესი

ამოცანაა

უზრუნველყოს

მოქალაქეთა

თანასწორუფლებიანი ღირსეული ცხოვრების უფლება, რაც გულისხმობს სამართლიანი
სოციალური წესრიგის დამკვიდრება, საერთო ეკონომიკური წონასწორობის შენარჩუნებასა და
სოციალური განსხვავებების მინიმუმანდე დაყვანას. სახელმწიფომ სათანადო სამართლის
პოლიტიკის

დანერგვით

უნდა

უზრუნველყოს

შრომის

უფლების

დაცვა.

ქვეყნის

დემოკრატიულობის განსაზღვრის უმთავრესი ინდიკატორი - სოციალური დიალოგია.
მნიშვნელოვანია, სწორი პრიორიტეტების განსაზღვრის საფუძველზე, განვითარდეს ყველა ის
ინსტიტუცია, რომელიც შრომითი უფლებების გაუმჯობესების მიმართულებით მუშაობს ან
მომავალში იმუშავებს.
არსებული შრომითი უფლებების შეფასებისას, უმნიშვნელოვანესია ქვეყნის ეკონომიკური
ზრდისთვის საჭირო პირობების შექმნა, კერძოდ სამუშაო ადგილების მოძიება, ასევე სიღარიბის

•

მაია მიქაია - სსიპ - შრომის ინსპექციის სამსახურის შრომის უსაფრთხოებაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის

უფროსი, შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის დოქტორანტი.
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დაძლევა, რაც

მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული სათანადო დასაქმების პოლიტიკის

გატარებასა და ბიზნეს სექტორის როლის გაძლიერებაზე. თუმცა, ეს არ ნიშნავს ბიზნესს
სექტორის იმგვარად წახალისებას ან ისეთი შესაძლებლობების მინიჭებას, რაც საფრთხის ქვეშ
დააყენებს ადამიანის ერთ-ერთ საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებას - სამუშაოს შესრულების
დროს შესაბამისი ხელსაყრელი პირობების არსებობას.
ერთი შეხედვით შრომის უსაფრთხოება თავისი ბუნებით წარმოადგენს ცალკე დარგს, თუმცა თუ
გავითვალისწინებთ ევროპულ გამოცდილებასა და მათ საუკეთესო პრაქტიკას, ნათლად
დავინახავთ რომ შრომის უსაფრთხოება და შრომის უფლებები ერთმანეთთან მჭიდროდ არის
დაკავშირებული. უფრო მეტიც,

შრომის უსაფრთხოება შრომის უფლებების განუყოფელი

ნაწილია. უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნა შესაძლებელია მხოლოდ

შრომის დაცული

უფლებების არსებობის პირობებში.
წინამდებარე ნაშრომში განხილულია შრომის უფლება, როგორც ერთ - ერთი ადამიანის
საყოველთაოდ აღიარებული უფლება, დასაქმებულთა უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს შექმნის
ვალდებულება, ასევე ყურადღება გამახვილებულია იმ ვალდებულებებზე, რომლებიც ჩვენ
ქვეყანას

შრომის

უსაფრთხოების

სტანდარტების

ევროკავშირის

კანონმდებლობასთან

დაახლოების გზაზე აკისრია.

1. შრომის უფლება. მარეგულირებელი კანონმდებლობა.
სიტყვა „შრომა” განიხილება, როგორც სამსახურის გაწევა სხვა პირის სასარგებლოდ და ამ
სუბიექტის ხელმძღვანელობით და შესაბამისი ანაზღაურების პირობით.
„ყველა ადამიანს აქვს შრომის, სამუშაოს თავისუფლად არჩევის, შრომის სამართლიანი და
ხელსაყრელი პირობებისა და უმუშევრობის წინააღმდეგ დაცვის უფლება. ყველა ადამიანს,
ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე, აქვს უფლება, მიიღოს სხვების თანაბარი ანაზღაურება
მათი თანაბარი სამუშაოს შესრულებისთვის. ყველა ადამიანს, რომელიც მუშაობს, აქვს უფლება,
მიიღოს სამართლიანი და სათანადო ანაზღაურება, რომელიც უზრუნველყოფს მას და მის ოჯახს
ადამიანის ღირსების შესატყვისი არსებობით, და, საჭიროების შემთხვევაში, მიიღოს სოციალური
დაცვის სხვა სახეები.29
შრომის უფლება ადამიანის ფუნდამენტური უფლებაა და მას არაერთი საერთაშორისო
დოკუმენტი იცავს. ადამიანის უფლებათა კონცეფციის თანამედროვე გააზრება მას ადამიანის
პიროვნული თავისუფლების, თვითრეალიზაციის, განვითარების კონტექსტში განიხილავს და
საარსებო წყაროს მოპოვების საშუალებად არ მიიჩნევს. თავდაპირველი ხედვა შრომის უფლების
დაცვის საჭიროებას სოციალური სამართლიანობის მიზანს უკავშირებდა, რაც თავის მხრივ,
საყოველთაო მშვიდობის მიღწევის სურვილს უკავშირდებოდა. თუმცა, მოგვიანებით, შრომის
უფლების გაგება პიროვნების თავისუფლებას, განვითარებასა და ღირსებას დაუკავშირდა.30
შრომის

უფლება

სოციალურ-ეკონომიკური

უფლებაა

და

წარმოადგენს

შრომით

ურთიერთობებში არსებული უფლებებისა და ვალდებულებების ერთობლიობას, რომელიც

29
30

ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებათა პაქტი, მუხლი 19.
ეიდე ა., კრაუზე კ., როსას ა., ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების სახელმძღვანელო, მე-2

განახლებული გამოცემა, 2006, 263.
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მოიცავს დასაქმებასთან დაკავშირებულ უფლებებს, სამართლიანი, უსაფრთხო და ჰიგიენური
შრომის პირობების, სამართლიანი ანაზღაურების, პროფესიული სწავლების, თანაბარი
მოპყრობის უფლებას.
საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულით განმტკიცებულია სოციალური სახელმწიფოს
პრინციპი, რომელიც ადამიანთა თანასწორუფლებიანობისა და ღირსეული ცხოვრების უფლების
უზრუნველყოფას

გულისხმობს.

სოციალური

სახელმწიფოს

პრინციპი

სოციალური

სამართლიანობის იდეის მატარებელია და მისი მიზანია, დაამკვიდროს სამართლიანი
სოციალური წესრიგი, შეინარჩუნოს საერთო ეკონომიკური წონასწორობა და გამორიცხოს ან
მინიმუმამდე დაიყვანოს გაუმართლებელი სოციალური განსხვავებები. შრომის უფლების დაცვა
და უზრუნველყოფა სოციალური სახელმწიფოს პრინციპის რეალიზაციის ერთ-ერთ კომპონენტს
წარმოადგენს,

რასაც

განამტკიცებს

კონსტიტუციაში

არსებული

ნორმა

სახელმწიფოს

ვალდებულებაზე, უზრუნველყოს უმუშევარ მოქალაქეთა დასაქმების ხელშეწყობა.31 ამასთან,
კონსტიტუციის 30-ე მუხლის მიხედვით, შრომა თავისუფალია. შრომის უფლების შინაარსში
მოიაზრა არა მხოლოდ უფლება, აირჩიო სამუშაო, არამედ უფლება განახორციელო, შეინარჩუნო
და დათმო ეს სამუშაო, დაცული იყო უმუშევრობისაგან და ისეთი რეგულირებისაგან, რომელიც
პირდაპირ ითვალისწინებს ან იძლევა სამსახურიდან უსაფუძვლო, თვითნებური და უსამართლო
გათავისუფლების საშუალებას.32
საქართველოს შრომის კოდექსი აწესრიგებს საქართველოს ტერიტორიაზე შრომით და მის
თანმდევ ურთიერთობებს, თუ ისინი განსხვავებულად არ რეგულირდება სხვა სპეციალური
კანონით ან საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით. კოდექსი არეგულირებს
შრომითი ურთიერთობის წარმოშობის, სამუშაოს შესრულების, სამუშაო, შესვენებისა და
დასვენების დროის, შვებულების, ორსულობის, მშობიარობის, ბავშვის მოვლის, ახალშობილის
შვილად აყვანის და ბავშვის მოვლის გამო დამატებითი შვებულების, შრომის ანაზღაურების,
შრომის

პირობების

გაერთიანების

დაცვის,

შრომითი

ურთიერთობების

შეჩერებისა

შრომით

ურთიერთობებში

პასუხისმგებლობის,

თავისუფლების,

და

შეწყვეტის,
დავის,

გაფიცვისა და ლოკაუტის გამოყენებისა და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს.
„საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონი ადგენს საჯარო სამსახურის ორგანიზაციის
სამართლებრივ

საფუძვლებს,

აწესრიგებს

საჯარო

სამსახურის

განხორციელებასთან

დაკავშირებულ ურთიერთობებს, განსაზღვრავს სამსახურში მიღების წესს, მის უფლებებს,
გარანტიებსა და სამსახურებრივ ვალდებულებებს, მოხელის სამსახურეობრივი ურთიერთობის
შეჩერების, გათავისუფლების წესს და სხვა.
საქართველო

სავალდებულოდ

აღიარებს

არაერთ

მნიშვნელოვან

საერთაშორისო

აქტს,

რომლებიც შრომის უფლების დაცვის საკითხებს შეეხება. საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და
ეროვნული

კანონმდებლობის

ურთიერთმიმართების

გათვალისწინებით,

საქართველოს

საერთაშორისო ხელშეკრულებას ან შეთანხმებას, თუ იგი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს
კონსტიტუციას, აქვს უპირატესი იურიდიული ძალა შიდა ნორმატიული აქტების მიმართ.33

31
32
33

საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 32.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება N 2/2/389, 2007 წლის 26 ოქტომბერი.
საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 6, ნაწილი 2.
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შრომის უფლებასთან დაკავშირებით, საქართველოს მიერ რატიფიცირებული აქტებიდან
მნიშვნელოვანია: - „ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ
საერთაშორისო პაქტი,” რომელიც განამტკიცებს შრომის სამართლიან და ხელსაყრელ პირობებს34,
ტოლფასოვანი შრომისთვის თანაბარ ანაზღაურებას რაიმე ნიშნით განსხვავების გარეშე,
უსაფრთხო და ჯანსაღ შრომის პირობებს, პროფესიული კავშირების შექმნისა და მათში
გაერთიანების უფლებას35, გაფიცვის უფლებას, დასაქმებული დედისათვის ანაზღაურებადი
შვებულების უფლებას და სხვა.36 საქართველო სავალდებულოდ აღიარებს ქარტიის მხოლოდ
ცალკეულ მუხლებს, რომელიც მოიცავს შრომის სამართლიანი პირობებით სარგებლობას,37
შრომის სამართლიანი ანაზღაურების მიღებას,38 დასაქმებულთა ორგანიზებას39, კოლექტიური
მოლაპარაკებების წარმოებას, დასაქმებული ბავშვების დაცვას, ორსულობისა და ბავშვის გაჩენის
შემდეგ დასაქმებულ ქალთა დაცვას, დასაქმებისა და პროფესიული საქმიანობის სფეროში
თანაბარი შესაძლებლობებითა და თანასწორი მოპყრობით სარგებლობის უფლებას, სქესობრივი
დისკრიმინაციის გარეშე, დაოჯახებულ მუშაკთა მიერ თანაბარი შესაძლებლობებითა და
თანაბარი მოპყრობით სარგებლობის უფლებას და სხვა.

2. დასაქმებულთა უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემო
შრომის საერთაშორისო სტანდარტების შესრულება სამუშაო ობიექტზე, უზრუნველყოფს
დასაქმებულთა ძირითადი უფლებების დაცვას.
არსებითად მნიშვნელოვანია, რომ დასაქმებულთა შრომითი უფლებების დასაცავად, როგორც
დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლება, ასევე ეფექტური და აღსრულებადი მექანიზმებით
აღჭურვილი სპეციალური ორაგანოს არსებობა
საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს შრომის კოდექსი დამსაქმებელს აკისრებს
ვალდებულებას, შექმნას შრომის უსაფრთხო პირობები სამუშაო ადგილზე. კერძოდ, კოდექსი
ადგენს დასაქმებულთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო სამუშაო გარემოთი
უზრუნველყოფის ვალდებულებას.40
მოქმედი კანონმდებლობით დამსაქმებელმა დასაქმებულს უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია სრული,
ობიექტური და გასაგები ფორმით, ყველა იმ ფაქტორის შესახებ, რომელიც მოქმედებს მის
სიცოცხლეზე, ჯანმრთელობასა ან ბუნებრივი გარემოს უსაფრთხოებაზე.41 ამას გარდა,
დამსაქმებელი მუდმივად უნდა ცდილობდეს, უსაფრთხოების პრევენციული სისტემის
დანერგვით, თანამედროვე, უსაფრთხო ან ნაკლები საფრთხის შემცველი ტექნოლოგიების
გამოყენებით,

დასაქმებულთა

სათანადო

ინფორმირებით

გააუმჯობესოს დასაქმების ადგილებში შრომის პირობები.
34

42

და

მაქსიმალური

მიღებით

გარდა პრევენციული ზომების

ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტი, მუხლი 7.

35

ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტი, მუხლი 8, ნაწილი 1.

36

ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტი, მუხლი 10, ნაწილი 2.

37

ევროპის სოციალური ქარტია, მუხლი 2.

38

ევროპის სოციალური ქარტია, მუხლი 4., ნაწილი 2; მუხლი 4, ნაწილი 3; მუხლი 4, ნაწილი 4.

39

ევროპის სოციალური ქარტია, მუხლი 5.

40

საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი 35, პუნქტი 1.

41

საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი 35, პუნქტი 2.

42

საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი 35, პუნქტი 4.
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მიღების

საჭიროებისა,

შრომის

კოდექსი

ითვალისწინებს

დამსაქმებლის

გარკვეულ

ვალდებულებებს საწარმოო შემთხვევების დადგომისას. კერძოდ, ასეთ დროს, დამსაქმებელი
ვალდებულია, მიიღოს ყველა ზომა საწარმოო შემთხვევის დროული ლოკალიზაციისა და
ლიკვიდაციისათვის, პირველადი დახმარების აღმოჩენისა და ევაკუაციისათვის. ასევე,
გათვალისწინებულია

სამუშაოს

შესრულებასთან

დაკავშირებული

ზიანის

შემთხვევაში,

დამსაქმებლის მიერ მისი ანაზღაურებისა და შესაბამისი მკურნალობის ხარჯების გაღების
ვალდებულება.43 სპეციალური ვალდებულებაა დადგენილი დამსაქმებლისათვის ორსული
ქალის ფიზიკური, ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნაყოფის დაცვის მიზნით, რაც საფრთხის
შემცველი შრომისაგან ქალის დაცვის ვალდებულებაში ვლინდება.44 გარდა დამსაქმებელთა
პასუხისმგებლობებისა, შრომის კოდექსით გარანტირებულია დასაქმებულთა უფლება, არ
შეასრულონ კანონსაწინააღმდეგო სამუშაო, დავალება ან მითითება, რომელიც შრომის
უსაფრთხოების პირობების დაუცველობის გამო, აშკარა და არსებით საფრთხეს უქმნის მას ან სხვა
პირის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას, საკუთრებას ან ბუნებრივი გარემოს მდგომარეობას. ასეთ
დროს, დასაქმებული ვალდებულია მიზეზის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს დამსაქმებელს.
სახელმწიფოთა მიერ საერთაშორისო თუ ეროვნულ სამართლებრივ აქტებში გამოხატული ნება
დასაქმების ადგილებში უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს თაობაზე უნდა იყოს
აღსრულებადი, რისთვისაც, აუცილებელია არსებობდეს შესაბამისი მექანიზმი, რომელიც
დასაქმების

ადგილებში

შრომის

პირობებისა

და

უსაფრთხოების

მდგომარეობის

კანონმდებლობასთან/ სტანდარტთან შესაბამისობას შეამოწმებს და ნორმათა იმპლემენტაციის
მიზნით, ეფექტურ ზომებს მიიღებს. ამასთან, მნიშვნელოვანია არსებობდეს შრომის პირობების
უსაფრთხოების სათანადო სტანდარტები და ტექნიკური რეგლამენტები, რომელიც იქნება
რეალობის ადეკვატური და უპასუხებს წარმოების პროცესის თანამედროვე ფორმებსა და
მიდგომებს. დღეს მოქმედი შრომის უსაფრთხოების ნორმები მოძველებულია და არ არის
თანხვედრაში საერთაშორისო სტანდარტებთან.
შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი,45 რომლის ძირითად ამოცანებსა და
ფუნქციებს შორის განისაზღვრა: სახელმწიფო ზედამხედველობის განხორციელება – დასაქმების
ადგილებში შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნებთან სამუშაო პირობების შესაბამისობაზე
ტექნიკური

რეგლამენტებისა

და

შრომის

უსაფრთხოების

მექანიზმის

დანერგვასა

და

ფუნქციონირებაზე, წარმოების პროცესში უსაფრთხოების წესების დაცვაზე და სხვა სამუშაო
გარემოს უსაფრთხოების კონტროლთან დაკავშირებული უფლებამოსილებები, რომელთა
დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში დეპარტამენტი უფლებამოსილია გამოიყენოს სანქცირების
მექანიზმი; დებულების მიხედვით, სახელმწიფო ზედამხედველობისა და სანქცირების
გამოყენების უფლებამოსილება დეპარტამენტს შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების
განხორციელების შემდგომ განესაზღვრა.
დამსაქმებელი

ვალდებულია

მაქსიმალურად

უსაფრთხო

დასაქმებული

სამუშაო

გარემოთი.

უზრუნველყოს
დასაქმების

ჯანმრთელობისათვის
ცალკეულ

ადგილებში

განსაკუთრებით დიდია დასაქმებულთა ჯანმრთელობის დაცვასა და შენარჩუნებისათვის

43

საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი 35, პუნქტი 6.

44

საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი 35, პუნქტი 7.

45

საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 31 დეკემბრის N249 დადგენილება „საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა

და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“, მუხლი 3.
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ცალკეული ღონისძიებების გატარების აუცილებლობა. დასაქმების ადგილებზე დასაქმებულთა
ჯანმრთელობის
გამომდინარე,

დაცვის

მიზნით,

ეროვნული

ასევე

დაკისრებული

კანონმდებლობა

სამუშაოს

ითვალისწინებს

მნიშვნელობიდან

დამსაქმებლის

ხარჯით

დასაქმებულის სავალდებულო, პერიოდული სამედიცინო შემოწმების შემთხვევებსა და წესებს.
სავალდებულო, პერიოდულ სამედიცინო შემოწმებას ექვემდებარებიან მხოლოდ ცალკეულ
პოზიციებზე

დასაქმებული

პირები,

მათ

შორის,

საავიაციო,

მცურავ,

სარკინიგზო,

მეტროპოლიტენისა და სხვა დარგებში დასაქმებულები, რომელთა საქმიანობის შინაარსიდან
გამომდინარე, არსებობს პერიოდული და რეგულარული სამედიცინო შემოწმების საჭიროება.
გარდა ნორმატიული აქტით დადგენილი შემთხვევებისა, დამსაქმებელი უფლებამოსილია
თავად განსაზღვროს ჯანმრთელობის შემოწმების დამატებითი პირობები.
დასაქმებულთა ჯანმრთელობის დაცვისა და დაავადებათა პრევენციის მიზნით უსაფრთხო
სამუშაო გარემოზე მსჯელობისას, უნდა აღინიშნოს პროფესიულ დაავადებათა პრევენციის
სახელმწიფო

პროგრამა,

ჯანმრთელობის

დაცვა,

რომლის

მიზანია

პროფესიული

და

მოახდინოს
პროფესიით

დასაქმებული

მოსახლეობის

განპირობებული

დაავადებების

პრევენცია, ხელი შეუწყოს დასაქმების ადგილებზე უსაფრთხო გარემოს არსებობას. პროგრამის
მოსარგებლეები

არიან

საქართველოს

მოქალაქეები.

პროგრამის

ფარგლებში,

გათვალისწინებულია სახელმწიფოს დახმარებით სხვადასხვა სერვისის, მათ შორის სხვადასხვა
საწარმოში დასაქმებულთა პროფესიული ჯანმრთელობის კვლევა.
ამასთან, შრომის უსაფრთხოების კუთხით მნიშვნელოვანია სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო
ზედამხედველობის სააგენტო საქმიანობა, რომლის ძირითადი სფეროა მომეტებული ტექნიკური
საფრთხის

შემცველ

ობიექტებზე

სახელმწიფო

კონტროლისა

და

ზედამხედველობის

განხორციელება. სააგენტო ახორციელებს განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების
ტექნიკურ გამართულობასა და მის უსაფრთხოებაზე ზედამხედველობას.46 აქვე უნდა აღინიშნოს,
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური,
რომელიც

დადგენილი

წესით

ახორციელებს

ზედამხედველობას

ქალაქ

თბილისის

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის, ქალაქის გარე იერსახის, გარე რეკლამის, გარე
ვაჭრობის,

გარემოსა

და

ბუნებრივი

რესურსების,

ასევე

ხმაურის

ნორმების

დაცვაზე. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში სამსახურის
ფუნქციებია:

სამშენებლო

საქმიანობის

დადგენილი

წესების

დარღვევის

ფაქტების

გამოვლენა,დარღვევით მშენებარე ობიექტების შეჩერება ან/და დემონტაჟი, საჯარიმო სანქციების
გამოყენება; სამშენებლო, სარემონტო და საავარიო სამუშაოების წარმოების წესების დაცვაზე
სარემონტო

ტერიტორიების

თბილისის

დაზიანებული

ქუჩებისა

და

მაგისტრალების

მოწესრიგების ღონისძიებათა დროულ და ხარისხიან შესრულებაზე კონტროლის დაწესება; გარე
რეკლამის განთავსების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ შესაბამისობაში მოყვანაზე
კონტროლი;

გარე ვაჭრობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათ

შესრულებაზე კონტროლი.
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საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2012 წლის 23 ივლისის N1-1/1527 ბრძანება

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს დებულების
დამტკიცების შესახებ“.
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3. სიახლეები შრომისა და შრომის უსაფრთხოების სამართლის მიმართლებით
განხორციელებულმა საკანონმდებლო ცვლილებელმა უზრუნველყო შრომის ინსპექციის
უფლებამოსილების გაფართოება. კერძოდ, „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“
ორგანულ კანონში შეტანილი ცვლილებები თანახმად,

საქართველოს

შრომის საზედამხედველო ორგანოს

უფლებამოსილებას როგორც დასაქმებულთა შრომის უსაფრთხოებაზე, ასევე დასაქმებულთა
შრომის უფლებების სრულ სპექტრზე.
ამასთან, „საქართველოს შრომის კოდექსში“ განხორციელებულმა ცვლილებებმა უზრუნველყო
დასაქმებულთა თვითნებური გათავისუფლებისა და დასაქმების პროცესში დისკრიმინაციის
აკრძალვა/შეზღუდვა. ასევე სავალდებულო გახადა 3 თვეზე მეტი შრომითი ურთიერთობის
შემთხვევაში შრომითი ხელშეკრულების წერილობითი ფორმით დადება.
ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ეგიდით ჩატარებულმა
კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოს მოქალაქეები შრომის უფლებების დარღვევას,

სხვა

უფლებებს შორის, ყველაზე ხშირად უჩივიან . კერძოდ, 2012 წელს ჩატარებული კვლევის
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თანახმად, დასაქმებულთა უმეტესობა შრომის უფლების დარღვევაზე საუბრობდა48. ამასთან,
2019 წელს, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრისა (CRRC) და ღია საზოგადოების ფონდის
(OSGF) ჩატარებული მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, სამუშაო ადგილზე
ხდება არასათანადო ანაზღაურება (71%), შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა (64%),
სამუშაო საათების ხანგრძლივობის ნორმების დარღვევა (57%), ანაზღაურების დაგვიანება (42%),
ანაზღაურებადი შვებულების უფლების დარღვევა (30%), დეკრეტული შვებულების უფლების
დარღვევა (15%).49
შრომის პირობების ინსპექტირების

2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის50 ფარგლებში

განხორციელებულმა 109 შემოწმებამ გამოავლინა ისეთი დარღვევის ფაქტები, როგორიცაა
შრომის

უსაფრთხოების

პირობების

დარღვევის

ფაქტები,

უკანონო

გათავისუფლება,

გამოსაცდელი ვადის პირობების დარღვევა, სამუშაო საათების, ზეგანაკვეთური ანაზღაურების,
შვებულების გამოყენების წესის დარღვევა. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 2018 წელს, საქართველოს
სახალხო დამცველმა, შრომის უსაფრთხოების ნორმების გამკაცრების საჭიროებასთან ერთად51,
ხაზი გაუსვა შრომის უფლებების რეგულირების, დამოუკიდებელი და ქმედითი შრომის
ინსპექციის შექმნის აუცილებლობას52.
შრომის

საერთაშორისო

ორგანიზაციის

(ILO)

სტანდარტების

დასაკმაყოფილებლად,

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში,
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ადამიანის

უფლებები

და

მართლმსაჯულება

საქართველოში:

საზოგადოების

დამოკიდებულება

და

მართლმსაჯულება

საქართველოში:

საზოგადოების

დამოკიდებულება

და

ინფორმირებულობა, 2018, 42-45.
48

ადამიანის

უფლებები

და

ინფორმირებულობა, 2018, 44.
49

გამოკითხვა

პოლიტიკური

და

სოციალური

საკითხების

შესახებ,

CRRC

2018,

30.

https://osgf.ge/wp-

content/uploads/2019/04/CRRC-research.pdf
50

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 დეკემბრის N603 დადგენილება „შრომის პირობების ინსპექტირების 2018

წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“.
51

საქართველოს სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და

თავისუფლებათა დაცვის მდგომაროების შესახებ, 2018, 186-193.
52

ეროვნული საბაზისო კვლევა ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების შესახებ, საქართველოს სახალხო დამცველი, 2018.
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საქართველომ

აიღო

ვალდებულება,

შრომის

ეროვნული

დებულებები

დაუახლოვოს

ევროკავშირის კანონმდებლობას53.
შრომის ინსპექციის შესახებ კონვენცია (No. 81), რომელიც ითვალისწინებს ინსპექტირებას
„სამუშაო

დროსთან,

კეთილდღეობასთან,
საკითხებთან“
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ანაზღაურებასთან,
ბავშვთა

დაკავშირებით,

და

უსაფრთხოებასთან,

ახალგაზრდების

ჯანმრთელობასთან

დასაქმებასთან

და

სხვა

და

შესაბამის

წარმოადგენს პრიორიტეტულ კონვენციას. მნიშვნელოვანია,

საქართველოში გატარდეს ყველა საჭირო ღონისძიება, ცვლილება ქმედითი შრომის ინსპექციის
არსებობისთვის.55.
ამასთან, სოციალური უფლებების ევროპული კომიტეტის მიერ საქართველოში შრომის
უფლების დაცვის შესახებ 2018 წელს მომზადებულ დასკვნაში მითითებულია, რომ
საქართველოს

შრომის

ინსპექციის

უწყება

არ

ზედამხედველობს

დამსაქმებელთა

ყოველდღიური/ ყოველკვირეული სამუშაო დროის მარეგულირებელი ნორმების დაცვას, რაც
საქართველოს

მიერ

რატიფიცირებული

ევროპის

სოციალური

ქარტიის

მოთხოვნათა

დარღვევაა .
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ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის, საქართველოში ადამიანის უფლებების შესახებ 2018
წლის ანგარიშში ნახსენებია, რომ მთავრობა ვერ უზრუნველყოფს ქმედით ზედამხედველობას
მინიმალური ანაზღაურების, სამუშაო საათებისა და შრომის სხვა უფლებებთან მიმართებით57.
ამასთან, ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების შესახებ გაეროს სამუშაო ჯგუფის ოფიციალური
განცხადებით, საქართველოში შრომის მარეგულირებელი კანონმდებლობა შესაბამისობაში არ
იქნება არსებულ გამოწვევებთან, თუ შრომითი ზედამხედველობა არ გავრცელდება შრომის
უფლებების ყველა ასპექტზე58. საერთაშორისო უფლებადაცვითი ორგანიზაციიის - Human Rights
Watch-ის

2019

წლის

აგვისტოში

გამოქვეყნებული

ვრცელი

ანგარიშის

მიხედვით,

კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანის გზით, უნდა შექმნას „დამოუკიდებელი, სათანადო
პერსონალით დაკომპლექტებული და მომზადებული შრომის ინსპექცია ფართო მანდატით,
რომელიც გულისხმობს სამუშაო ადგილის უსაფრთხოებისა და სამუშაო პირობებთან
დაკავშირებული ყველა საკითხის შემოწმებას;შრომის ინსპექციას უნდა მიეცეს შესაძლებლობა,
„სისტემატურად შეამოწმოს სამუშაო ადგილთან დაკავშირებული ნებისმიერი საფრთხე, მათ
შორის სამუშაო საათებთან, დაღლილობასთან და ადეკვატურ დასვენებასა და საწარმოო
ზეწოლასთან დაკავშირებული საფრთხეები“.59
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ასოცირების შესახებ შეთანხმება, ერთი მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებასა და მათ

წევრ სახელმწიფოებსა და, მეორე მხრივ, საქართველოს შორის, თავი 13-14.
54
55
56

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენცია შრომის ინსპექციის შესახებ (No. 81; 1947).
ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების დღის წესრიგი, 2017-2020.
სოციალური

უფლებების

ევროპული

კომიტეტის

დასკვნა

საქართველოს

შესახებ,

2018.

https://hudoc.esc.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22ESCDcIdentifier%22:[%222018/def/GEO/2/1/EN%22
57

ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებების

შესახებ, 2018. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/GEORGIA-2018-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
58

გაეროს

ბიზნესისა

და

ადამიანის

უფლბების

სამუშაო

ჯგუფის

განცხადება,

2019.

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24474&LangID=E
59

Human Rights Watch

No Year without Deaths: A Decade of Deregulation Puts Georgian Miners at Risk, 2019.

https://www.hrw.org/report/2019/08/22/no-year-without-deaths/decade-deregulation-puts-georgian-miners-risk
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ზემოაღნიშნულიდან

გამომდინარე,

უმნიშვნელოვანეს

ფაქტორს

წარმოადგენს,

შრომის

უსაფრთხოებისა და შრომითი უფლებების ქმედითი დაცვა ეკონომიკური საქმიანობის ყველა
სფეროში.
აქვე უნდა აღინიშნოს, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) მიდგომა შრომის
ინსპექტირების

სტრატეგიული

შესაბამისობის

შესახებ.

განსხვავებით

ტრადიციული

აღსრულების მოდელისგან, რომელიც უპირატესად ფოკუსირებულია უფლების ხელყოფის
ფაქტის შემდგომ კანონის აღსრულების კლასიკურ პრინციპზე, სტრატეგიული შესაბამისობის
მოდელი გულისხმობს სტანდარტებთან შესაბამისობის მიღწევას პროაქტიული მიდგომით და
მათ შორის აღსრულების მექანიზმის გამოყენებით. აღნიშნულის უზრუნველყოფა მოითხოვს
ტრადიცული აღსრულების მოდელის მიღმა პროაქტიული, მიზანზე და საჭიროებაზე
მორგებული სტრატეგიის შემუშავებასა და განხორციელებას. სტრატეგიული შესაბამისობის
მოდელი მოიცავს ანალიზის საფუძველზე შეჯერებული მიზნებისა და საჭიროების ფარგლებში
კანონთან შესაბამისობისკენ სწრაფვას კონსულტირების, კომუნიკაციის, თანამშრომლობის,
სწავლების, ცნობიერების ამაღლების, საკითხისადმი სისტემური მიდგომას.
დასკვნა
ამრიგად, სფეროში არსებული პრობლემების მოგვარებისთვის, მნიშვნელოვანია შესრუდეს
ასოცირების ხელშეკრულებით საქართველოს სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებები,
რათა

ეტაპობრივად

დაუახლოვოს

ეროვნული

კანონმდებლობა

ევროპული

კავშირის

კანონმდებლობას, სხვა საერთაშორისო სამართლის ნორმებს, მოხდეს შრომით სამართლებრივ
სფეროში არსებული კონკრეტული დირექტივების ეტაპობრივი მიღება.
აღსანიშნავია, რომ შრომის თავისუფლება პირდაპირ კავშირშია ადამიანის ღირსებასა და
თავისუფალ

განვითარებასთან და დასაქმებულის უფლებათა დაცვის საყოველთაოდ

აღიარებული პრინციპების რეალიზების უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია არსებობდეს
სახელმწიფოს ნება დაამკვიდროს სოციალურად დაცული შესაბამისის სისტემა.
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ბიბლიოგრაფია
1. საქართველოს კონსტიტუცია (24/08/1995);
2. ასოცირების შესახებ შეთანხმება, ერთი მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის
გაერთიანებასა და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და, მეორე მხრივ, საქართველოს შორის
(27/06/2014);
3. ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტი
(16/12/1966);
4. ევროპის სოციალური ქარტია (03/05/1996);
5. საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“ (17/12/2010);
6. საქართველოს კანონი „დასაქმების შესახებ“ (04/07/2006);
7. საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 31 დეკემბრის N249 დადგენილება „საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების
შესახებ“;
8.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 დეკემბრის N603 დადგენილება „შრომის პირობების
ინსპექტირების 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“;

9. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2012 წლის 23 ივლისის
N1-1/1527 ბრძანება „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ტექნიკური და სამშენებლო
ზედამხედველობის სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ”;
10. ეიდე ა., კრაუზე კ., როსას ა., „ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების
სახელმძღვანელო”, თარგმანი ნანა ჯაფარიძე-ჭყოიძე, მეორე განახლებული გამოცემა, 2006;
11. ზენაიშვილი ა., საქართველოს შრომის კოდექსის პრობლემები. მართლმსაჯულების
აქტუალური პრობლემები და მათი დაძლევის გზები, 2015;
12. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება N2/2/389, 2007 წლის 26
ოქტომბერი (საქმეზე „საქართველოს მოქალაქე მაია ნათაძე და სხვები საქართველოს
პარლამენტისა და საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ”);
13. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენცია შრომის ინსპექციის შესახებ (No. 81;1947)
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C081
[უკანასკნელად გადამოწმდა 20.02.2022];
14. საქართველოს მიერ რატიფიცირებული შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციების
სრული

ტექსტები

ხელმისაწვდომია

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY
[უკანასკნელად გადამოწმდა 20.02.2022];
15. ევროკავშირსა

და

საქართველოს

შორის

ასოცირების

დღის

წესრიგი,

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/annex_ii_-_eu-georgia_association_agenda_text.pdf
[უკანასკნელად გადამოწმდა 20.02.2022];
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2017-2020.

16. სოციალური

უფლებების

ევროპული

კომიტეტის

დასკვნა

საქართველოს

შესახებ

https://hudoc.esc.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22ESCDcIdentifier%22:[%22
2018/def/GEO/2/1/EN%22 [უკანასკნელად გადამოწმდა 20.02.2022];
17. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში საქართველოში
ადამიანის

უფლებების

შესახებ,

2018.

https://www.state.gov/wp-

content/uploads/2019/03/GEORGIA-2018-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf

[უკანასკნელად

გადამოწმდა 20.02.2022];
18. გაეროს

ბიზნესისა

და

ადამიანის

უფლბების

სამუშაო

ჯგუფის

განცხადება.

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24474&LangID=E
[უკანასკნელად გადამოწმდა 20.02.2022];
19. საქართველოს სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში საქართველოში ადამიანის
უფლებათა

და

თავისუფლებათა

დაცვის

http://ombudsman.ge/res/docs/2019042620571319466.pdf

მდგომაროების

შესახებ,

[უკანასკნელად

2018.

გადამოწმდა

20.02.2022];
20. ეროვნული საბაზისო კვლევა ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების შესახებ, საქართველოს
სახალხო

დამცველი,

https://drive.google.com/file/d/1jlujQ6bN40WrlBJFukQx3wv326StelIl/view

2018.
[უკანასკნელად

გადამოწმდა 20.02.2022];
21. გამოკითხვა პოლიტიკური და სოციალური საკითხების შესახებ, CRRC 2018. https://osgf.ge/wpcontent/uploads/2019/04/CRRC-research.pdf [უკანასკნელად გადამოწმდა 20.02.2022];
22. Human Rights Watch No Year without Deaths: A Decade of Deregulation Puts Georgian Miners at
Risk, 2019. https://www.hrw.org/report/2019/08/22/no-year-without-deaths/decade-deregulationputs-georgian-miners-risk [უკანასკნელად გადამოწმდა 20.02.2022].
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ირაკლი ლეონიძე - ასოცირების ხელშეკრულების მნიშვნელობა ბიზნესის
სამართლის განვითარებისთვის (1976 წლის 13 დეკემბრის საბჭოს 77/91/EEC
დირექტივისა და ეროვნული კანონმდებლობის შედარებით-სამართლებრივი
ანალიზი) •

აბსტრაქტი
ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ სახელმწიფოდ მოაზრება და შემდგომში კავშირის წევრობა
დღის

წესრიგში

აყენებს

სახელმწიფოთაშორისი

სხვადასხვა

თანამშრომლობა

ფორმის

თანამშრომლობის

დაეფუძნოს

საერთო

გაღრმავებას,

საწყისს

და

რათა

სამომავლო

განვითარების პერსპექტივას. ამ მხრივ, საინტერესოა ბიზნესის სამართლის განვითარების
პერსპექტივები.
სტატიაში განხილულია ევროკავშირში შეზღუდული პასუხისმგებლობის საჯარო კომპანიების
ჩამოყალიბების, მათი კაპიტალის შენარჩუნების და შეცვლის შესახებ 1976 წლის 13 დეკემბრის
საბჭოს 77/91/EEC დირექტივისა და „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის
შედარებით-სამართლებრივი ასპექტები.
დირექტივა აქტუალურია სამიზნე ცნებებისა და მოქმედების სფეროს საკითხიდან გამომდინარე,
რაც აისახა ასოცირების შესახებ შეთანხმების ტექსტში. დირექტივა ევროკავშირის მეორეული
სამართლებრივი აქტია და შესასრულებლად სავალდებულოა ამავე დირექტივით დადგენილი
სტანდარტის შესაბამისად. შესრულების სტანდარტი შესაძლოა წარმოადგენდეს როგორც
მინიმალურ ისე მაქსიმალურ ზღვარს დირექტივით გათვალისწინებული მოთხოვნების
დასაკმაყოფილებლად.

დირექტივის ადრესატი სახელმწიფოები უზრუნველყოფენ შიდა-

ეროვნული კანონმდებლობის ჰარმონიზაციას.
ეროვნული საკორპორაციო სამართლის დარგის განვითარებისთვის უნდა აღინიშნოს რომ
ქართული საკორპორაციო სამართალი, როგორც „სამართლებრივი ჰიბრიდი“ ეროვნული
სამართალი სისტემათა ზღვარზე - მოიცავს ორ ძირითად კომპონენტს, რომელიც დროსა და
სივრცეში საკანონმდებლო რეგულირების დადგენისა და გამოცდილების / საკითხის მიმართ
თეორიულ-პრაქტიკული ცოდნის შემეცნების თვალსაზრისით ადგენს სავალდებულო ქცევის
ზოგად წესს სამეწარმეო საქმიანობით დაინტერესებული პირებისთვის.60
ქართული საკორპორაციო სამართალი, როგორც „სამართლებრივი ჰიბრიდი“, წარმოადგენს
მოქმედი საკანონმდებლო რეგულირებისა და წლების განმავლობაში, მასში განხორციელებული
ცვლილებების

ნორმატიულ

განსაზღვრებას,

რომელიც

დოგმატური,

პრაქტიკული

და

სისტემშედარებითი კვლევის თვალსაზრისით იწოდება, როგორც „ჰიბრიდი“, ან მოიაზრება
ასეთად დროის გარკვეულ პერიოდში. 2022 წლის 1 იანვრიდან კანონის ახალი რედაქციის ძალაში
შესვლა ემთხვევა ურთულეს ეკონომიკურ, სამეწარმეო და ფინანსურ პერიოდს ჩვენი
სახელმწიფოსთვის, რაც კიდევ ერთხელ დაგვაფიქრებს იმ დანიშნულებაზე, რომელსაც შეიძენს

•

ირაკლი ლეონიძე - სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული

ფაკულტეტის მაგისტრანტი.
60

ბურდული ი., მახარობლიშვილი გ., თოხაძე ა., ზუბიტაშვილი ნ., ალადაშვილი გ., მაღრაძე გ., ეგნატაშვილი დ.,

საკორპორაციო სამართალი, 2021, 30-33.
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კანონის

ახალი

რედაქცია

პანდემიური

და

პოსტ-პანდემიური

სირთულეების

დასარეგულირებლად.
თუ რატომ მოიაზრება ეროვნული საკორპორაციო სამართლის დარგი, როგორც „ჰიბრიდი“, ამ
საკითხის ძიებას ეროვნული კანონმდებლობის ჩამოყალიბებისა და საკორპორაციო სამართლის
დარგის განვითარების სათავეებთან მივყავართ. შესაბამისად, ბიზნესის სამართლის აქტუალური
საკითხების მიმოხილვა: 1976 წლის 13 დეკემბრის საბჭოს 77/91/EEC დირექტივისა და ეროვნული
კანონმდებლობის განხილვის მაგალითზე ერთ-ერთ აქტუალურ საკითხს წარმოადგენს.
საკვანძო სიტყვები: საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, მეწარმე სუბიექტი, იურიდიული
პირი, დაფუძნება, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, სააქციო საზოგადოება.

Abstract
Consideration as a candidate country for EU membership and subsequent membership of the Union puts
on the agenda the deepening of various forms of cooperation, so that interstate cooperation is based on a
common beginning and a perspective for future development. In this regard, the prospects for the
development of business law are interesting.
The article discusses the comparative legal aspects of Council Directive 77/91 / EEC of 13 December 1976
on the Establishment of Public Limited Liability Companies in the European Union, the Preservation and
Change of Their Capital and the Draft Law of Georgia on Entrepreneurs.
The Directive is relevant to the issue of target concepts and scope, which is reflected in the text of the
Association Agreement. The Directive is a secondary legal act of the European Union and is binding in
accordance with the standard laid down in that Directive. The performance standard may be both a
minimum and a maximum threshold to meet the requirements of the Directive. The States which are the
addressees of the Directive shall ensure the harmonization of their domestic law.
For the development of the field of national corporate law, it should be noted that Georgian corporate
law, as a "legal hybrid" of national law on the edge of systems - includes two main components, which set
the rules for legislative regulation in time and space for those interested in entrepreneurial activities.
Georgian corporate law, as a "legal hybrid", is a normative definition of the current legislative regulation
and changes made in it over the years, which is called a "hybrid" in terms of dogmatic, practical and
systematic research, or is considered as such for a certain period of time. The entry into force of the new
version of the law on January 1, 2022 coincides with the most difficult economic, entrepreneurial and
financial period for our state, which will once again make us think about the purpose of the new version
of the law to address pandemic and post-pandemic difficulties.
Why the field of national corporate law is considered as a "hybrid", the search for this issue leads to the
formation of national legislation and the development of the field of corporate law. Therefore, an overview
of current issues in business law: One of the most pressing issues following the example of Council
Directive 77/91 / EEC and the discussion of national legislation of 13 December 1976.
Keywords: Georgian Law on Entrepreneurs, Entrepreneurial Entity, Legal Entity, Establishment, Limited
Liability Company, Joint Stock Company.
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1. ევროპული დირექტივით გათვალისწინებული სტანდარტები
საქართველოს სწრაფვა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ სახელმწიფოდ მოაზრებასთან
დაკავშირებით გულისხმობს სხვადასხვა ფორმის თანამშრომლობის გაღრმავებას, შემდგომში
შესაძლო, სტაბილური, რაციონალური და დემოკრატიული პოლიტიკურ-სამართლებრივი
კავშირ-ურთიერთობის დამყარებას.67 ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების
შესრულება

სახელმწიფოს

კანონმდებლობათა

ძირითადი

დაახლოების

ამოცანაა.68

პროცესში

ერთ-ერთ

ეროვნულ

და

აქტუალურ

საერთაშორისო

და

ამავე

დროს

პრიორიტეტულ საკითხს ბიზნესის სამართლის ცალკეული სტანდარტების დახვეწა-შემუშავება
წარმოადგენს.69 არსებობს მოსაზრება, რომ ჰარმონიზაციის პროცესი შენელდა, რაც პოლიტიკური
და სამართლებრივი ასპექტის ცდომილებაა.
განსახილველ დირექტივას გააჩნია არა მხოლოდ ფუნქციური დანიშნულება, ნორმატიულად
მოაწესრიგოს

ევროკავშირში

შეზღუდული

პასუხისმგებლობის

საჯარო

კომპანიების

ჩამოყალიბების, მათი კაპიტალის შენარჩუნების და შეცვლის საკითხები, არამედ ახასიათებს
70

რეგულირების სფეროს მოწესრიგების თანმიმდევრულობა,71 რაც გულისხმობს დირექტივით
განსაზღვრული სტანდარტების საფუძვლიანობას წინარე და შემდგომი დირექტივებისათვის.72
ასოცირების ხელშეკრულების XXVIII დანართი, ითვალისწინებს კონკრეტული დიტექტივების
იმპლემენტაციას ეროვნულ კანონმდებლობაში.73 საორიენტაციო თვალსაზრისით, დავასახელოთ
შემდეგი დირექტივები:74
• 1976 წლის 13 დეკემბრის საბჭოს 77/91/EEC დირექტივა;
• 1978 წლის 9 ოქტომბრის საბჭოს 78/855/EEC დირექტივა;
• 1982 წლის 17 დეკემბრის საბჭოს 82/891/EEC დირექტივა;
• 1989 წლის 21 დეკემბრის საბჭოს 89/666/EC დირექტივა;
• 2009 წლის 16 სექტემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009/101/EC დირექტივა;
• 2009 წლის 16 სექტემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2009/102/EC დირექტივა;
• 2004 წლის 21 აპრილის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/25/EC დირექტივა;
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• 2007 წლის 11 ივლისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2007/36/EC დირექტივა.
1976 წლის 13 დეკემბრის საბჭოს 77/91/EEC დირექტივის მიზანს წარმოადგენს ევროკავშირში
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საჯარო კომპანიების სარეგისტრაციო მონაცემების გამჭვირვალობის კრიტერიუმების ჩამოყალიბება და რეგისტრაციის პროცესის ღიაობის უზრუნველყოფა.
ამ მიზნის მისაღწევად დირექტივა ადგენს 44 მუხლს.75 სტანდარტის შესაფასებლად მნიშვნელოვანია სოციალურ-სამართლებრივი და სამეწარმეო-ეკონომიკური ასპექტის გაერთიანება.
დირექტივით განსაზღვრულია შემდეგი სტანდარტები: კომპანიის სარეგისტრაციო განაცხადის
ფორმა დაინტერესებული პირის მიერ უნდა შეივსოს, რომელიც უზრუნველყოფს კომპანიის
მონაცემების

გამჭვირვალობასა

და

სარეგისტრაციო

ღიაობას.76

ფორმის

სისტემური

შემადგენლობა მოიცავს შემდეგს: კომპანიის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა, საფირმო
სახელწოდება, მიზანი, ნებადართული კაპიტალის არ არსებობის შემთხვევაში ინფორმაცია
განთავსებული კაპიტალის შესახებ და სხვა. გასათვალისწინებელია კომპანიის შესახებ
დირექტის მე-3 მუხლით დადგენილი საკითხების მითითება, შესაბამისი დოკუმენტური
ფორმით. ჩამონათვალი მოიცავს შემდეგს: კომპანიის იურიდიული მისამართი, განთავსებულ
აქციათა ნომინალური ღირებულების შესახებ ინფორმაცია და მასთან დაკავშირებული
საკითხები და სხვა.77
სტანდარტების შემდეგი ჯგუფი კომპანიის რეგისტრაციის დროისთვის სავალდებულო
მინიმალური საწესდებო კაპიტალის არსებობას ეხება.78 დადგენილია კომპანიის კაპიტალის
ფულადი აქტივებით შევსების ვალდებულება.79 აღნიშნულის შეუძლებლობის შემთხვევაში
დირექტივა ითვალისწინებს სავალდებულო მინიმალური საწესდებო კაპიტალის გადახდის
განაწილვადების შესაძლებლობას.80
სტანდარტების კიდევ ერთი, კომპლექსური ჯგუფი არეგულირებს კომპანიის კაპიტალის ზრდის
პროცესის და საკითხის გადაწყვეტის მექანიზმის დაქვემდებარებას საერთო კრებისთვის.81 ერთი
მხრივ, კომპანიის კაპიტალის ზრდის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში აქციონერებს აქვთ
უპირატესი შესყიდვის უფლება.82 მეორე მხრივ, აღნიშნულია საერთო კრების მიერ კომპანიის
აქციონერების უპირატესი შესყიდვის უფლების შეზღუდვის პროცედურა.83 ე.ი. სტანდარტულ
დებულებათა

ჩამონათვალი

აწესებს

კანონისმიერ

დათქმებს

მოქმედების ნორმატიულ დღის წესრიგთან დაკავშირებით.
ევროპარლამენტისა

75

და

საბჭოს

2009/102/EC

84

შემდგომი

დირექტივების

ასევე, 2009 წლის 16 სექტემბრის

დირექტივა

ერთწევრიანი

შეზღუდული
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84

იხ.: Emmert F., The Past, Present, and Future of European Contract Law with and without the United Kingdom, 2017, 4-5;

European Commission, Feedback Statement Summary of Responses to the Public Consultaion on the Future of European
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58

პასუხისმგებლობის

საზოგადოების

შესახებ

ეყრდნობა

განსახილველი

დირექტივის

სტანდარტებსა და ზოგად დებულებებს.85
დირექტივის სამართლებრივი ბუნება არის ის საკითხი, რომელიც თავის მნიშვნელობას
სტანდარტის ფორმალურ და შინაარსობრივ აგებულებაში ავლენს. მაგალითად, 1999 წლის 28
ივნისის საბჭოს 1999/70/EC დირექტივის86 მიზანია ვადიანი და დროებითი ხელშეკრულებით
დასაქმებული პირების დაცვა არათანაბარი მოპყრობისა და ვადიანი შრომითი ხელშეკრულების
გაფორმების არაჯეროვანი მათ შორის არამართლზომიერი თანმიმდევრობისგან.87 დირექტივის
სამართლებრივი ბუნების ეროვნულ დონეზე ასახვა და საკანონმდებლო რეგულირება მოიცავს
საკითხის მომწესრიგებელი რამდენიმე ასპექტის სხვადასხვა ნიშნით გაერთიანებას,88 ხოლო 1993
წლის 5 აპრილის საბჭოს 93/13/EEC დირექტივის89 მიზანია გამყიდველს, ან მიმწოდებელსა და
მომხმარებელს შორის დადებული ხელშეკრულების უსამართლო პირობებთან დაკავშირებული
წევრი სახელმწიფოების კანონების, რეგულაციებისა და ადმინისტრაციული დებულებების
დაახლოება.90
ევროპული დირექტივით გათვალისწინებული სტანდარტები არ შეიძლება განვიხილოთ,
მხოლოდ და მხოლოდ, ჰარმონიზაციის პროცესის ნაწილად, რადგან ცალკეული სტანდარტის
გაზიარება პოლიტიკური მიზნის გარეშეც კი, ხელს უწყობს ეროვნული საკორპორაციო
სამართლის დარგის განვითარებას.91 საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ მოსალოდნელი შედეგის
წინასწარგანწყობა განსხვავებულია საკითხის პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტის
გათვალისწინებით. ამიტომ, განხილული დირექტივის მნიშვნელობის დადგენა სამართლებრივი
თვალსაზრისითაც დასაშვებია.92
2. „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტით გათვალისწინებული სტანდარტები
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტით გათვალისწინებული სტანდარტები
განსაზღვრულია ამ პროექტის სამართლის ნორმებში. კანონის პროექტის აგებულებიდან
გამომდინარე

სტანდარტები

შინაარსობრივი

განკუთვნადობის

თვალსაზრისითაა

დაჯგუფებული. ასევე, კანონის პროექტის ნორმატიული ტექსტი ეხმიანება სამეწარმეო
სამართლის საკანონმდებლო რეგულირების ისტორიას 1994 წლიდან დღემდე, რაც ასევე აისახება
რეგულირების სფეროს განკუთვნილი საკითხების ახლებურ მოწესრიგებაში.93
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ქოქრაშვილი ქ., სამეწარმეო სამართალი, 2010, 49-50.
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ევროპის საბჭოს დირექტივა 1999/70/EC, 28 ივნისი, 1999, მუხლი 2, პუნქტი 1.
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59

გასათვალისწინებელია

იურიდიულ

დოქტრინაში

გამოთქმული

მოსაზრებები

და

საკორპორაციო სამართლის სფეროში დაწერილი მონოგრაფიები.94 2022 წლის 1 იანვრიდან
კანონის ახალი რედაქციის ძალაში შესვლასთან ერთად სამეცნიერო შეხედულება უფრო მეტად
ორიენტირდა ეროვნული საკორპორაციო სამართლის დარგის განვითარების პერსპექტივაზე.
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის პირველი მუხლის პირველი პუნქტის

„ეს კანონი განსაზღვრავს სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებაზე
უფლებამოსილების მქონე იურიდიული პირის დაფუძნების პროცედურებს, არსებობის
ფორმებსა და მათი არსებობის პროცესში ამავე სუბიექტის ორგანიზაციულ-სამართლებრივ
საკითხებს.“.95 მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტი ადგენს სამეწარმეო საზოგადოების ფორმებს, რაც
თანახმად

აერთიანებს ამხანაგური და კაპიტალური ტიპის საზოგადოებებს.
მე-2 თავის სახელწოდებაა დაფუძნება. ამ თავის შემადგენელი სამართლის ნორმები ეფუძნება
პრერეგისტრაციამდელი და რეგისტრაციისთვის აუცილებელი სამართლებრივი დოკუმენტების
/ მონაცემების მნიშვნელობას. მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად

„სამეწარმეო

საზოგადოების დასაფუძნებლად აუცილებელია სამეწარმეო საზოგადოების სადამფუძნებლო
შეთანხმება“. სადამფუძნებლო შეთანხმება წერილობით უნდა გაფორმდეს, რომელიც უნდა
შეიცავდეს ამ კანონის მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის ჩამონათვალს, ესენია: სამეწარმეო
საზოგადოების საფირმო სახელწოდებას, საზოგადოების იურიდიულ მისამართს და სხვა. ხოლო
მე-7 მუხლის პირველი პუნქტი აწესებს დათქმას წესდების საინფორმაციო შემადგენლობის
შესახებ, სადაც უნდა მიეთითოს საზოგადოების სამართლებრივი ფორმა, საქმიანობის საგანი და
სხვა. მეწარმის რეგისტრაცია სავალდებულოა.96 მარეგისტრირებელ ორგანოს წარედგინება
სადამფუძნებლო შეთანხმება და „ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი

თითოეული პირის თანხმობა ასეთი ფუნქციის შესრულებაზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ნება
გამოხატულია სადამფუძნებლო შეთანხმებაში“.97 კანონის პროექტი შპს-ს და სს-ის დაფუძნების
შესაძლებლობას მხოლოდ ერთ პირსაც ანიჭებს.98 მე-5 თავის სახელწოდებაა განთავსებული
კაპიტალი და წილი. 29-ე მუხლი ადგენს განთავსებული კაპიტალის ცნებას, ხოლო 30-ე მუხლის
თანახმად „წილი არის უფლება, რომელიც გულისხმობს პირის მონაწილეობას სამეწარმეო

საზოგადოების კაპიტალში და რომელთანაც დაკავშირებულია უფლებები და მოვალეობები.
წილი არის საკუთრების საგანი.“.99 განმარტებით ბარათში მითითებულია: „მეწარმეთა შესახებ“
საქართველოს კანონის პროექტი, მოქმედი კანონისგან განსხვავებით, დეტალურად აწესრიგებს
კაპიტალის ტიპებს. ამასთან, კანონპროექტი აღარ იყენებს ტერმინს „საწესდებო კაპიტალი“.
მოსალოდნელი ცვლილება აისახება ეროვნული სამართლის განვითარებაზე.
ცვლილების შედეგად არ არის გაზიარებული სავალდებულო მინიმალური საწესდებო
კაპიტალის დოქტრინა. კანონის პროექტის სხვადასხვა თავში მოწესრიგებულია უპირატესი
შესყიდვის უფლების საკითხი. შპს-ის საკითხთან დაკავშირებით 139-ე მუხლი ადგენს
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ახალი წილების უპირატესი შესყიდვის
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60

უფლებას, სადაც მითითებულია „თუ წესდება სხვა რამეს არ ითვალისწინებს, პარტნიორებს აქვთ

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების მიერ გამოშვებული ახალი წილების
უპირატესი შესყიდვის უფლება“.100 ამავე მუხლის მე-6 პუნქტი განმარტავს ამ უფლების
შეზღუდვის საფუძვლებს. 169-ე მუხლის სახელწოდებაა აქციის უპირატესი შესყიდვის უფლება,
რომელიც მიუთითებს რომ „ახალი აქციების გამოშვების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების

შემთხვევაში აქციონერს საკუთარი წილის პროპორციულად აქვს ახალი აქციების უპირატესი
შესყიდვის უფლება“.101 ამ მუხლის სხვადასხვა პუნქტით დადგენილია უფლების მოქმედების
გაუვრცელებლობისა

და

გაუქმების

შემთხვევები.

თითოეული

საკითხი

კონკრეტული

მოწესრიგების ხასიათს შეიცავს.
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტით გათვალისწინებული სტანდარტები
აისახება სამართლის ნორმის დანაწესში. მსგავს მოწესრიგებას გარკვეული სტრუქტურა გააჩნია,
რაც თემატური და ფორმალური საფუძვლებით ხასიათდება.102 1994 წლიდან დღემდე
საკორპორაციო სამართლის სისტემა და საკანონმდებლო რეგულირების საკითხი მუდმივად
ცვალებად საწყისებს დაეფუძნა, რაც სხვადასხვა სახელმწიფოს სამეწარმეო რეგულირების
გამოცდილების გაზიარებას ეროვნული კანონმდებლობის ხისტი და რადიკალური ცვლილების
აუცილებლობას უკავშირებდა.103
3. შედარებით-სამართლებრივი ასპექტები
3.1 სისტემური ცნებები
პრე-რეგისტრაციამდელი

მოქმედება

მომავალი

საზოგადოების

სახელით

შეგვიძლია

განვიხილოთ როგორც რეგისტრაციის მომენტამდე არსებულ მოქმედებათა ერთობლიობა,
რომელიც

მიმართულია

ერთი

მხრივ,

მომავალი

საზოგადოების

სარეგისტრაციო

მოთხოვნებისადმი შესაბამისობითა და უზრუნველყოფით, ხოლო მეორე მხრივ, ამ პროცესში
წარმონაქმნი უკვე ფუნქციონირებს მომავალი საზოგადოების სახელით და ახასიათებს
სამეწარმეო, ფინანსური, ეკონომიკური და სამართლებრივი განსაზღვრებები / მიზნები პრერეგისტრაციამდელი მოქმედების განხორციელებისას.
მსოფლიოში მიმდინარე კოვიდ-19 პანდემიის პერიოდში პრე-რეგისტრაციამდელი მოქმედების
საკითხი მეცნიერული და პრაქტიკული კვლევის საგანს წარმოადგენს, რადგან კონსტიტუციური
უფლებების შესაძლო შეზღუდვის დათქმით შეიზღუდა კომპანიის ჩამოყალიბებისთვის
აუცილებელი

რესურსები

და

საყოველთაო

ხელმისაწვდომობა.104

აღნიშნულ

საკითხს,

სამართლის სამაგისტრო ნაშრომში მიმოიხილავს ავტორი: თამარ შავგულიძე და აღნიშნავს,
რომ

კორონავირუსთან

დაკავშირებული

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის

100
101
102
103

კრიზისის

გათვალისწინებით,

საფიქრალია,

დაცვის სახელით, ხომ არ მოხდა ძირითადი უფლებების

საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, მუხლი 139.
საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, მუხლი 169, პუნქტი 1.
ქირია ა., საკორპორაციო სამართლის სისტემა საქართველოში, საკორპორაციო სამართლის კრებული, 2011, 56-57.
მაისურაძე დ., ლაზიშვილი მ., შაკიაშვილი ი., იამანიძე ი., კოდუა ლ., ინვესტიციების დაცვის მექანიზმების

ევოლუცია და პრობლემური ასპექტები საქართველოში, 2019, 16-17.
104

ნაკაშიძე მ., ადამიანის თავისუფლების შეზღუდვა კოვიდ-19-ის პანდემიის პირობებში: ევროპული სტანდარტები

და საქართველოს კანონმდებლობა, სტატიათა კრებული: „ადამიანის უფლებათა დაცვა და კოვიდ-19-ის პანდემია“,
2021, 182.
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ფაქტობრივი ძალადაკარგულად გამოცხადება (მათ შორის პროფესიული საქმიანობისა და
ეკონომიკური თავისუფლების ჭრილში).
ნაშრომში გაკრიტიკებულია გერმანული სასამართლოების მიერ
ჩამოყალიბებული ტენდენცია და ხაზგასმულია, რომ

პანდემიის საწყის

ეტაპზე

ძირითადი უფლებები პანდემიური

საგანგებო მდგომარეობის დათქმის პირობებში ე.წ. „ლაკმუსის ტესტს“ წარმოადგენენ. ამასთან,
ავტორი უარყოფს მოსაზრებას, რომ კორონავირუსული მდგომარეობა „განსაკუთრებულ
სამართლად“ უნდა იქნას

დანახული და აუცილებელია, რომ მოხდეს თანაზომიერების

პრინციპის სრულფასოვანი გამოყენება.105
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის ახალი რეალობა მიანიშნებს სამომავლოდ
აუცილებელი ღონისძიებების განხორციელების მნიშვნელობაზე, თუმცა პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვები ბიზნესის სამართლის პრაქტიკულ განვითარებას დროსა და სივრცეში
აფერხებს.
რა არის აუცილებელი ბიზნესის სამართლის განვითარებისთვის? პასუხი ამ კითხვაზე
უპირატესად თეორიული და პრაქტიკული საკითხების შეფასებით უნდა ჩამოყალიბდეს.
არსებული ინსტრუმენტების გაჯანსაღება და სამართლის ნორმის ეფექტური განმარტება კი
რაციონალური ხედვის შემუშავების ერთგვარი საწყისია.106
პერსონაფიცირებული და არაპერსონაფიცირებული საზოგადოებების საკითხთან მიმართებით
გასათვალისწინებელია

თუ

როდის

და

როგორ

გამოიყენება

პრე-რეგისტრაციამდელი

მოქმედებების საკითხი - არსებობს თუ არა ზოგადი ფორმულა, რომელიც ცალკეული ფორმის
რაობას მხოლოდ რეგისტრაციის ეტაპზე ავლენს, ხოლო პრე-რეგისტრაციამდელი მოქმედების
განხორციელებისას მოიაზრებს მას ჯერ კიდევ ფორმაცვალებად სამართლებრივ მთლიანობად.
საინტერესოა, კაპიტალური ტიპის საზოგადოებების ცალკეულ ფორმათა მიმართ, ძირითად
შემთხვევებში სს-ის და შპს-ის ფორმით პრე-რეგისტრაციამდელი მოქმედების განხორციელება
როდის აყალიბებს სპეციფიკურ მიდგომებს. პასუხისმგებლობის საკითხი გერმანულ და ქართულ
სამართალში შესაძლოა დავუკავშიროთ შესადარებელი სახელმწიფოს სამეწარმეოსამართლებრივი დარგის მომწესრიგებელი მოქმედი კანონმდებლობის რეგულირებით ხასიათს, შემდგომში
სარეგისტრაციო ეტაპის სამართლებრივი მოწესრიგების გამოკვეთით იმ ფორმათა მიმართ,
რომელთათვის პასუხისმგებლობის საკითხი კომპლექსური ნიშნის მატარებელია და რეგისტრაციის პროცესთან დაკავშირებით შესაძლოა დახასიათებულ იქნეს, როგორც ერთგვარი საწყისი,
შუალედური ან საბოლოო ნიშნული პრე-რეგისტრაციამდელი მოქმედების განხორციელებისა.107
აღსანიშნავია, იურიდიული პირის ცნების ლეგალური დეფინიციის არსებობის საკითხი
გერმანულ და ქართულ სამართალში, ასევე წარმონაქმნის ცალკეული ნიშნის დადგენისა და
ამოქმედების გარდამავლობა პრე-რეგისტრაციამდელი მოქმედებების განხორციელებისას.
გასათვალისწინებელია

საზოგადოების

დაყოფა

ამხანაგურ

და

კაპიტალური

ტიპის

საზოგადოებებად და პრე-რეგისტრაციამდელი მოქმედებების რაობა: კატეგორია, ფუნქცია და
სისტემური ხასიათი სამეწარმეო, ფინანსური და ეკონომიკური მახასიათებლების შეჯერებისას.
მიზანშეწონილია
105

კაპიტალური

ტიპის

საზოგადოებების

ფუნქციონირების

საკითხიდან

Shavgulidze T., Verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz gegen Corona-Maßnahmen (Masterarbeit), Universität Passau, 2021,

46 და შემდგომი გვერდები.
106

გიგიაშვილი ო., ფუტკარაძე რ., თოლორდა ჟ., ლეკაშვილი ე., სიხარულიძე დ., შაბურიშვილი შ., ქადაგიშვილი ლ.,

კიკუტაძე კ., მესხია ი., შენგელია თ. (რედ.), საერთაშორისო ბიზნესი, ლექციების კურსი, 2011, 243-244.
107

Pönkä V., The Convergence of Law: The Finnish Limited Liability Companies Act as an Example of the So-Called

‘Americanization’ of European Company Law, European Company Law, Vol. 14, Issue 1, 2017, 22.
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გამომდინარე პასუხისმგებლობის თავისებურებების განხილვა: სისტემური თვალსაზრისით
ზოგადად ან ცალკეული ფორმის განხილვის მაგალითზე საერთო კონტექსტის მინიშნებით.
გარე საზოგადოების ისეთ ფორმებს, როგორიცაა შპს და სს ახასიათებს იურიდიული პირის
სტატუსი, რომლის შეძენის შესაძლებლობები ასოცირდება დამოუკიდებლად საკუთარი
სახელით სამართალურთიერთობებში მონაწილეობისა და ცალკეული ორგანოს საშუალებით
წარმომადგენლობის საკითხთან.
გერმანულ და ქართულ სამართალში შპს-ის და სს-ის რეგისტრაცია მათი როგორც იურიდიული
პირის ჩამოყალიბების აუცილებელი ნაწილია. რეგისტრაციის აუცილებლობა უკავშირდება
საზოგადოებისთვის

უფლებაუნარიანობის,

ქმედუნარიანობისა

და

გარიგებაუნარიანობის

უფლებამოსილებათა გადაცემას იურიდიული პირისთვის, შემდგომში რეგისტრირებული შპსის ან სს-ის მიმართ იმ თვალსაზრისით რომ ეს საკმარისი იქნება კაპიტალური ტიპის
საზოგადოების ფუნქციონირებისათვის.108
გერმანულ სამართალში ამ უფლებამოსილებათა მიღება უფლებამოსილების ადრესატს ქმედითი
ნაბიჯების

განხორცილებისკენ

მოუწოდებს,

რადგან

მას

უკვე

გავლილი

აქვს

პრე-

რეგისტრაციამდელი მოქმედებების განხორციელების ეტაპი, სადაც პრე-რეგისტრაციამდელი
მოქმედებების განხორციელებით შეძლო ინსტიტუციური დამოკიდებულების შემუშავება
რეგისტრაციის ფაქტის მიმართ.109
ამიტომ, საგულისხმოა, თუ რა არის მიზანი და თვითმიზანი ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში.110
პოსტ-პანდემიურ

ვითარებაში

სისტემური

ცნებები

იცვლება

ახალი

დღის

წესრიგის

შესაბამისად.111
3.2 მსჯელობა შპს-ის დაფუძნების შესახებ
შპს-ის

დაფუძნება

გულისხმობს

შესაბამის

სამეწარმეო

რეესტრში

მის

რეგისტრაციას.

რეგისტრაციის პროცესი ადგენს კორპორაციული წარმონაქმნის სამართლებრივ და იურიდიულ
განსაზღვრებას. შესაბამისად რეგისტრაციამდე შპს-ის ფუნქციონირებას წინარე საზოგადოების
ფორმით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება.112 რეგისტრაციის ფაქტი რეალურად გულისხმობს
დამოუკიდებელი, უფლებაუნარიანი, ქმედუნარიანი და გარიგებაუნარიანი კაპიტალური ტიპის
საზოგადოების წარმოშობას.113 გერმანულ სამართლში ეს საკითხი რამდენიმე ეტაპიან პროცესს
უკავშირდება, რომელთა სინქრონული მიმდინარეობა, შემდგომში სამართლებრივი ხასიათის
მქონე გარდამავალი ციკლი ქმნის შპს-ის დაფუძნების შესაძლებლობას.
ქართულ სამართალში დაინტერესებულ პირთა დამოკიდებულება დაფუძნებაში გულისხმობს
რეგისტრაციის ფაქტს და სწრაფვა მისდამი იმდენად გამოკვეთილია, რომ რეგისტრაციამდელი
პროცესები მხოლოდ შესაბამისობისთვის აუცილებელ ხასიათს იძენს. „მეწარმეთა შესახებ“

108

ბაქაქური ნ., გელტერი მ., ცერცვაძე ლ. ჯუღელი გ., ცერცვაძე ლ. (რედ.), საკორპორაციო სამართალი

სახელმძღვანელო იურისტებისათვის, 2019, 55.
109

ქირია ა., საკორპორაციო სამართლის სისტემა საქართველოში, საკორპორაციო სამართლის კრებული, 2011, 19.

110

Gorriz C., EU Company Law: Past, Present and … Future? Global Jurist, Vol. 19, Issue 1, 2018, 14.

111

International Labour Organization, Leading Business in Times of Covid Crisis (Analysis of the Activities of Employer and

Business Membership Organizations in the COVID-19 Pandemic and What Comes Next), ILO publication, 2021, 12-17.
112

თოდუა უ., მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონი სასამართლო გადაწყვეტილებებში, 2019, 68.

113

ქოქრაშვილი ქ., სამეწარმეო სამართალი, 2010, 246.
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საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის შესაბამისად დადგენილია რეგისტრაციამდელ პერიოდში
საზოგადოების სახელით გარკვეული მოქმედებების განხორცილების შესაძლებლობა.114
დაფუძნების პროცესი შეგვიძლია წარმოვადგინოთ რადენიმე მეთოდით:
1. პირველი მეთოდი, დაინტერესებულ პირთა მიერ იურიდიული ხასიათის დოკუმენტების
შედგენა და დაფუძნების ეტაპები სამართლებრივ აქტებთან შემხებლობის მიხედვით.
2. მეორე მეთოდი ინსტიტუციურად განვითარებული პროცესების გარდამავალი ხასიათის
მიმოხილვა, სადაც ნახსენებია სამართლებრივი ხასიათის დოკუმენტები და მათი გავლენა.
გერმანულ სამართალში წინარე სადამფუძნებლო საზოგადოება და წინარე საზოგადოება
შესაძლოა განვმარტოთ დაინტერესებულ პირთა მიერ სამართლებრივი ხასიათის აქტების
შედგენის

მიმდევრობით.

წინარე

სადამფუძნებლო

საზოგადოება

შპს-ის

მომავალი

პარტნიორების მხრიდან იმ ნებისა და მიზნის გამოხატვას გულისხმობს, რაც აუცილებელია შპსის წესდების მისაღებად და მისი სანოტარო წესით დასამოწმებლად.115
წინარე სადამფუძნებლო საზოგადოების ჩამოყალიბება შესაძლოა მომავალ პარტნიორთა
მხრიდან წერილობითი ხელშეკრულების შემუშავებით განისაზღვროს.116 ზოგადად, მომავალ
პარტნიორთა

მხრიდან

შესაძლებელია

სხვადასხვა

ტიპის

სამართლებრივი

ხასიათის

შეთანხმებების წერილობითი ფორმით გაფორმება, თუნდაც მათი ნოტარიულად დამოწმება,
სადაც მათი რაოდენობის მიუხედავად მთავარ მამოძრავებელ ძალას სამართლებრივი ხასიათის
სინქრონული გადაცემის მქონე წერილობითი ფორმები განაპირობებს, სადაც ჩანს მიჯნა ეტაპებს
შორის და ინსტიტუციური სწრაფვა რეგისტრაციამდე. სამართლებრივი დილემის მიუხედავად
ეკონომიკური თუ სამეწარმეო საქმიანობა არ ეწინააღმდეგება ამ დილემის თვისებრიობას.
გერმანული სამართალი განვითარებულია იმდენად, რომ სამართლებრივი დილემის არსებობა
და სამეწარმეო საქმიანობის პრე-რეგისტრაციამდელ პერიოდში განხორციელება შესაძლოა
თანხვედრაში იყოს ერთმანეთთან.
წინარე სადამფუძნებლო საზოგადოება წინარე საზოგადოების წინა ეტაპია, საზოგადოების
პარტნიორები მათი რაოდენობის მიხედვით ამ ეტაპზე უნდა ქმნიდნენ შემდგომი ეტაპის
სახასიათო ფორმებს. მაგალითად, ის თუ როგორ უნდა დაფუძნდეს შპს ერთი პარტნიორს
შემადგენლობით.

ერთი

პირის

მიერ

საზოგადოების

დაარსების

შემთხვევაში

წინა

სადამფუძნებლო ეტაპი გამოირიცხება, ორი ან მეტი პირის შემთხვევაში კი უნდა გაიმიჯნოს იგი
წინარე საზოგადოების ფორმისგან. ამ შემთხვევაში კი სუბიექტთა მიერ პრე-რეგისტრაციამდელი
მოქმედებების განხორციელება განმასხვავებელ ნიშნებს აყალიბებს. საზოგადოების წესდების
მიხედვით ამ ეტაპისთვის შპს-ის არ აქვს იურიდიული პირის სტატუსი, თუმცა ის სპეციფიკური
ნიშნის მქონეა.
წინარე საზოგადოების იურიდიული ბუნება გულისხმობს იმას, რომ წესდების შედგენის
შემდგომ სპეციფიკური ნიშან-თვისებები პასუხისმგებლობის ფორმებს აყალიბებს. წინარე
სადამფუძნებლო ეტაპს კი მომავალ პარტნიორთა შორის ფართო ხასიათის მოლაპარაკებები

114

საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ, მუხლი 2.

115

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის №71-ე ბრძანება „სანოტარო მოქმედებათა შესრულების წესის შესახებ“

ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე, მუხლი 66.
116

ბაქაქური ნ., გელტერი მ., ცერცვაძე ლ. ჯუღელი გ., ცერცვაძე ლ. (რედ.), საკორპორაციო სამართალი

სახელმძღვანელო იურისტებისათვის, 2019, 56.
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ახასიათებს.117

რეალურად

შპს-ის

დაარსება

შესაძლებელია

წინარე

სადამფუძნებლო

საზოგადოების გარეშეც, თუმცა პირიქით დაუშვებელია, რეგისტრაცის ფაქტს ესაჭიროება წინარე
საზოგადოების

არსებობა.

სპეციფიკური

წარმონაქმნი

საზოგადოების

ხელშეკრულების

ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტის მომენტიდან არის სოციალური წარმონაქმნი
სპეციფიკური მახასიათებლებით და კანონმდებელი წესდების ნოტარიულად დამოწმების ფაქტს
წინარე საზოგადოების საწყისად მიიჩნევს.118
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში სანოტარო დამოწმებისა და დადასტურების საკითხთან
დაკავშირებული ცვლილებების შემდეგ და 2010 წლიდან სანოტარო აქტების საჯარო და კერძო
სანოტარო აქტის ფორმით დაყოფის საკითხმა განაპირობა ის, რომ კონტროლის და
უფლებამოსილებათა გარდამავალი ხასიათი ქართულ სამართალში ისედაც არათანაბარ
პირობებში უფრო მეტად დაირღვა.119 თავის მხრივ, გერმანულ სამართალში შპს-ის და სს-ს
სხვადასხვა ფედერალური კანონები ეთმობა. თითოეულ ფედერალურ კანონში განსაზღვრულია
საზოგადოების

დაფუძნების

წინაპირობები

და

სავალდებულო

რეკვიზიტები.120

იხ.

საორიენტაციო ცხრილი:
ფორმა

გერმანული სამართალი

ქართული სამართალი

კაპიტალური ტიპის (გარე)

Gesellschaft mit

შეზღუდული

საზოგადოების

beschränkter Haftung

პასუხისმგებლობის

ორგანიზაციული ფორმა -

(GmbH)

საზოგადოება

წესრიგდება

(შპს)

მასში მოაზრებული პრერეგისტრაციამდელი

დამოუკიდებელი

მოქმედებების

კანონით

შესაძლებლობები

Unternehmergesellschaft

წესრიგდება „მეწარმეთა
შესახებ“ საქართველოს
კანონით

(haftungsbeschränkt)
კაპიტალური ტიპის (გარე)

Aktiengesellschaft

საზოგადოების

სააქციო საზოგადოება
(სს)

ორგანიზაციული ფორმა მასში მოაზრებული პრე-

წესრიგდება

წესრიგდება „მეწარმეთა

რეგისტრაციამდელი

დამოუკიდებელი

შესახებ“ საქართველოს

მოქმედებების

კანონით

კანონით

შესაძლებლობები

117

ბურდული ი., ნეკრორეცეფცია ტრანსფორმაციულ საზოგადოებაში (სამართლებრივი არქიტექტურა რეგულირებად,

რერეგულირებად და დერეგულირებად სისტემაში – პოსტსაბჭოთა საქართველოს მაგალითზე, ჟურნ. „წელიწდეული“,
2019, 11.
118

ბაქაქური ნ., გელტერი მ., ცერცვაძე ლ. ჯუღელი გ., ცერცვაძე ლ. (რედ.), საკორპორაციო სამართალი

სახელმძღვანელო იურისტებისათვის, 2019, 55.
119

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის №71-ე ბრძანება „სანოტარო მოქმედებათა შესრულების წესის შესახებ“

ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე, მუხლი 15.
120

ბურდული ი., ნეკრორეცეფცია ტრანსფორმაციულ საზოგადოებაში (სამართლებრივი არქიტექტურა რეგულირებად,

რერეგულირებად და დერეგულირებად სისტემაში – პოსტსაბჭოთა საქართველოს მაგალითზე, ჟურნ. „წელიწდეული“,
2019, 14.
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3.3 პასუხისმგებლობის საკითხი როგორც ევროპის კავშირის წევრ

სახელმწიფოთა საერთო

სამართლის მოქმედების გავლენა
პასუხისმგებლობის საკითხი გერმანულ და ქართულ სამართალში საინტერესო იმ მხრივ რომ
გერმანული სამართალი ევროპის კავშირის წევრი სახელმწიფოს სამართალია და მასში
თავისთავად მოაზრებულია წევრ სახელმწიფოთა საერთო სამართლის დანაწესები. ქართული
სამართლის სწრაფვა კი კიდევ ერთხელ დაგვაფიქრებს იმ საკითხზე თუ რას გულისხმობს
ჰარმონიზაციის პროცესი,121 განსაკუთრებით დასახელებულ საკითხთან მიმართებაში ხომ არ
მოიაზრება ის რეცეფციის ან იურიდიული ტრანსპლანტის სახეცვლილ ფორმად.122
გერმანულ

და

ქართულ

სამართალში

პრე-რეგისტრაციამდელი

მოქმედება

მომავალი

საზოგადოების სახელით და პასუხისმგებლობის საკითხი უკავშირდება საზოგადოებების
დაყოფასა და ამ პირობებში მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებს.123
სტატიის ძირითად საკითხად შერჩეულია კაპიტალური ტიპის საზოგადოებების დაფუძნება, იმ
თვალსაზრისით რომ გერმანულ სამართალში რეგისტრაციის ფაქტის მიმართ სამართლებრივი
ბოჭვა ან ინსტიტუციური დამოკიდებულება უფრო ცხადი და ცალსახაა კონკრეტულ
უფლებამოსილებათა

შესაძენად.

ხოლო

ამხანაგური

ტიპის

საზოგადოებებისათვის

რეგისტრაციის ფაქტის მიმართ სამართლებრივი ბოჭვა არ არის იმდენად ინსტიტუციური
რამდენადაც შპს-ის ან სს-ის მიმართ.
პასუხისმგებლობის საკითხის სხვადასხვაობას განაპირობებს ის, რომ გერმანულ სამართალში
ფედერალური კანონის დონეზე მოწესრიგებული შპს და სს სხვა ფორმებთან მიმართებაში უკვე
ქმნიან განსხვავებებს დამოუკიდებელი კანონის არსებობით. ქართულ სამართალში კი, არსებობს
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი, რომელიც აერთიანებს ამხანაგური და კაპიტალური
ტიპის საზოგადოებებს საერთო დათქმებით ერთ კანონში ისე რომ მათი პასუხისმგებლობის
საკითხს ცალკე დამოუკიდებელი კანონის საშუალებით არ განიხილავს.
საკითხი, წარმოადგენს თუ არა ეს პრობლემას იმ ნაწილში რომ რეგისტრაციის ფაქტი ერთიანად
აუცილებელია ყველა სუბიექტის ფორმის არჩევის მიმართ უფრო მეტ სიცხადეს იძენს მაშინ,
როდესაც „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის ზოგადი და კერძო ნორმები გარკვეულ
კოლიზიაში მოდიან ერთმანეთთან ან როდესაც საერთოდ არ არსებობს კონკრეტული ნორმა
ცალკეული საკითხის მოსაწესრიგებლად.

Sui Generis-ის დასახელების კონსტრუქციას ქართულ სამართალში სულ სხვა შემადგენლობა
შესაძლოა

მიენიჭოს,

რადგან

ქართული

სამართლის

ჰიბრიდულობა

ჩამოუყალიბებელია და მარტივია გადახრა, მიმსგავსება ან უარყოფა
კონსტრუქციების მიმართ.
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124

ჯერ

კიდევ

სამართლის სხვა

გერმანულ სამართალში კონსტრუქციის სტაბილურობა არ უარყოფს

ბურდული ი., მახარობლიშვილი გ., თოხაძე ა., ზუბიტაშვილი ნ., ალადაშვილი გ., მაღრაძე გ., ეგნატაშვილი დ.,

საკორპორაციო სამართალი, 2021, 42-43.
122

ბურდული ი., ნეკრორეცეფცია ტრანსფორმაციულ საზოგადოებაში (სამართლებრივი არქიტექტურა რეგულირებად,

რერეგულირებად და დერეგულირებად სისტემაში – პოსტსაბჭოთა საქართველოს მაგალითზე, ჟურნ. „წელიწდეული“,
2019, 12.
123

შეად. სუსგ №ას-1158-1104-2014, 2015 წლის 06 მაისი.

124

ცერცვაძე ა., სამეწარმეო სამართლის განვითარების საჯარო და კერძოსამართლებრივი ასპექტები საქართველოს

დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, საიუბილეო კრებული: „ლადო ჭანტურია 50“, 2013, 9-10.
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რეფორმათა აუცილებლობას მაგრამ სტაბილურობა გარკვეულწილად მოქმედი პრინციპებისა და
ნორმების განუხრელ დაცვას ეფუძნება.125
პასუხისმგებლობის ადრესატების საკითხის განხილვა ქართულ სამართალში „მეწარმეთა
შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტს უკავშირდება, სადაც აღნიშნულია:
„ინდივიდუალური მეწარმე, როგორც ამ კანონით გათვალისწინებულ უფლება-მოვალეობათა

სუბიექტი, წარმოიშობა მხოლოდ მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული
პირების რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან. თუ რეგისტრაციამდე მეწარმე სუბიექტის
სახელით რაიმე მოქმედება შესრულდა, ამ მოქმედების შემსრულებლები და საწარმოს
დამფუძნებლები პასუხს აგებენ პერსონალურად, როგორც სოლიდარული მოვალეები, მთელი
თავისი ქონებით, პირდაპირ და უშუალოდ, ამ მოქმედებიდან წარმოშობილი ყველა
ვალდებულებისათვის. ეს პასუხისმგებლობა ძალაში რჩება მეწარმე სუბიექტის რეგისტრაციის
შემდეგაც.“.126 აღნიშნული ნორმა 2022 წლის 1 იანვრიდან ძალადაკარგული იქნება და მის
შინაარსს წარმოაჩენს კანონის ახალი რედაქცია. შესაბამისად, დროისა და სივრცის გზაგასაყარზე
არსებული ეროვნული საკორპორაციო სამართლის დარგი ურთულეს პანდემიურ ვითარებაში
აყალიბებს ახალ იურიდიულ განსაზღვრებებს. ამ პროცესში მნიშვნელოვანია ნორმის სამეწარმეო
მიზნით ფუნქციონალიზაცია.
გერმანულ

სამართალში

შესაძლოა

ერთმანეთისგან

გაიმიჯნოს

საზოგადოებისა

და

დამფუძნებლების პასუხისმგებლობა. მათ შორის უკუძალის საკითხი თუ როდის უნდა მიენიჭოს
ცალკეულ საკითხთან მიმართ იურიდიული ხასიათის მქონე შედეგებს. ერთი მხრივ, არსებობს
მოქმედი

კანონმდებლობა

ხოლო

მეორე

მხრივ,

ცალკეული

დოქტრინა,

რომელიც

პასუხისმგებლობის საკითხს როგორც პარადიგმას გარკვეულ მნიშვნელობებს ანიჭებს.
ევროკავშირის სამართლის საკითხთან დაკავშირებით საგულისხმოა წინარე საზოგადოების მიერ
აღებული ვალდებულებების ნამდვილობის საკითხი, რომელსაც ეხება „საჯაროობის შესახებ“
დირექტივის მე-8 მუხლი. ასევე საგულისხმოა რომ ევროკავშირის სამართალი არ უარყოფს
გერმანულ სამართალში შემუშავებულ წინარე სადამფუძნებლო დოქტრინას. დირექტივები არ
უარყოფენ ამ დოქტრინის მნიშვნელობას პასუხისმგებლობის განსაზღვრის ნაწილში: თუ როდის
არიან დამფუძნებლები პასუხისმგებლები სუბიექტის (რეგისტრირებული სუბიექტის) წინაშე.
სხვა საკითხია, როდესაც ისინი დაფუძნებამდე მიმდინარე საქმიანობით დაამცრობენ
საზოგადოების ქონებას და გამოიწვევენ დეკაპიტალიზაციას.
აღსანიშნავია დამფუძნებელი პარტნიორებისა და დირექტორების პასუხისმგებლობის საკითხიც.
თუ როდის უქმდება დამფუძნებლის პირადი პასუხისმგებლობა და როდის რჩება ძალაში
დირექტორის პასუხისმგებლობის საკითხი. პასუხისმგებლობის ადრესატები, მათ მიერ
განხორციელებული მოქმედებები და პასუხისმგებლობის დადგომის მომენტი შესაძლოა
განსხვავებული თვალსაზრისით აისახოს როგორც პირადი ისე საზოგადოების მოთხოვნების
თვალსაზრისით.
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ბურდული ი., მახარობლიშვილი გ., თოხაძე ა., ზუბიტაშვილი ნ., ალადაშვილი გ., მაღრაძე გ., ეგნატაშვილი დ.,

საკორპორაციო სამართალი, 2021, 42-47.
126

საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ, მუხლი 2, პუნქტი 2.
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4. განხორციელებული მოქმედებების შეფასება და რეკომენდაციები
ასოცირების

ხელშეკრულებით

ნაკისრი

ვალდებულებების

შესრულება

ქართული

საკორპორაციო სამართლის განვითარების პერსპექტიული საშუალებაა, რომელიც სახელმწიფოს
შესაძლებლობას ანიჭებს მიიღოს ახალი სამართლებრივი სისტემა და სტანდარტები ისე, რომ არ
აღმოფხვრას ეროვნული საკორპორაციო სამართლის დარგი. განსახილველი დირექტივის
მნიშვნელობა ასოცირების ხელშეკრულებაში მისი სხვა დირექტივებთან ერთად მითითებით
გამოვლინდა.127 რაც შეეხება ეროვნული საკორპორაციო სამართლის დარგის თვითმყოფადობას,
ის შესაძლოა მოვიხსენიოთ, როგორც სინთეზური ნაერთი, რომელიც იმყოფება სისტემათა
ზღვარზე.
საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად „სახელმწიფო ზრუნავს თავისუფალი და ღია

ეკონომიკის, თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის განვითარებაზე“.128 თავისუფალი
მეწარმეობის განვითარების აუცილებლობა სამეწარმეო ფორმების არჩევის თავისუფლებაში
გამოიხატება. საგულისხმოა მეწარმეთა უფლებების დაცვის მიზნით შექმნილი ეროვნული
მარეგულირებელი ორგანოს ფინანსური და ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა.129 საინტერესოა
კიდევ ერთი ჩანაწერი მეწარმეობის თავისუფლების უზრუნველყოფის შესახებ.130
თუ რამდენად ეფექტურია „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის ნორმატიული
ტექსტი უპირველესად სამართლის ნორმის ამოქმედებით უნდა განისაზღვროს. ასევე,
გასათვალისწინებელია თუ როგორ აისახება რეგულირების მნიშვნელობა სარეგისტრაციო,
სადამფუძნებლო და სასამართლო საქმისწარმოების მიმდინარეობისას კომპანიის აქციონერთა
და სხვა მესამე პირთა ინტერესებზე.
ევროკავშირში შეზღუდული პასუხისმგებლობის საჯარო კომპანიების ჩამოყალიბების, მათი
კაპიტალის შენარჩუნების და შეცვლის შესახებ 1976 წლის 13 დეკემბრის საბჭოს 77/91/EEC
დირექტივა პოლიტიკური გაერთიანების სამართლებრივი მნიშვნელობის მქონე აქტია, რომლის
მოქმედების დღის წესრიგი და სტანდარტული დებულებები განმარტავს ევროკავშირში
კორპორაციულად

მოწყობილი,

კაპიტალზე

დაფუძნებული

იურიდიული

პირების

ფუნქციონირების აქტუალურ საკითხებს.
სტანდარტული დებულებების საქართველოს კანონმდებლობასთან შედარებისას არ უნდა
გამოვიყენოთ მხოლოდ, პირდაპირი შესაბამისობისა და გამორიცხვის მეთოდი, რადგან
ეროვნულ

კანონმდებლობას

სჭირდება

ჰარმონიზაცია

იმისთვის

რომ

შემდგომში

ამ

დირექტივით გათვალისწინებული დებულებები საქართველოს ეროვნული საკორპორაციო
სამართლის დარგის ნორმებს შევადაროთ.
საყურადღებოა სავალდებულო მინიმალური საწესდებო კაპიტალის სხვადასხვაობის შემთხვევა
და ასევე უპირატესი შესყიდვის უფლების მოქმედების საკითხები. სარეკომენდაციო ხასიათის
მოსაზრება შესაძლოა მიემართებოდეს კონსტიტუციური და „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს
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ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთის მხრივ, საქართველოსა და მეორეს მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის

ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის, 27/06/14, გამოქვეყნების თარიღი: 11/09/14,
დროებითი გამოყენების რეჟიმი: 01/09/2014, სრულად ძალაში შესვლის თარიღი: 01/07/2016, დანართი XXVIII.
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საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 6.
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საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 17.
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საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 26.
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კანონის ნორმების სოციალური ნიშნის გაძლიერებას, რათა ნორმატიული რეგულირება არ
დარჩეს მხოლოდ და მხოლოდ უფლებრივ მოცემულობად, რომელიც შეიცვლება ხისტი და
რადიკალური ქმედებებით ისე რომ გამოირიცხება სამეწარმეო საზოგადოებათა ინტერესი.131
დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველივე წლებიდან 1994 წლამდე და შემდგომ ეროვნული
საკორპორაციო სამართლის დარგის ჩამოყალიბებისას გერმანულ მოდელზე ორიენტირებული
და შემდგომში განვითარებული სისტემა, შესაძლოა მოვიაზროთ, როგორც ქართული
ნაციონალური საკორპორაციო სამართალი, თავისი რეცეფცირებული თუ ტრანსპლანტირებული
ფორმებით, თუმცა მასში განხორციელებული ცვლილებები საკორპორაციო სამართლის
ეროვნულ დარგს სისტემათა ზღვარზე აღმოჩენს.
ქართულ

საკორპორაციო

არაკანონისმიერი

სამართალში

სამართლის

ეფექტმა

ლიბერალური
აღმოფხვრა

მიდგომების

საკითხის

მიმართ

დამკვიდრებით,
1994

წლიდან

ჩამოყალიბებული და მოქმედი - კანონისმიერი რეგულირების აუცილებლობა და ეკონომიკის
განვითარების იდეა დააფუძნა სწრაფ გარდაქმნებს, სადაც კანონმდებლობა შედეგგარეშე
დანამატის ფუნქციას ასრულებდა. 2004 წლიდან 2008 წლამდე და ამავე წელს განხორციელებული
რეფორმის შედეგად სახელმწიფო ახალ, დერეგურირებად სამართალზე გადავიდა, რითაც
არაკანონისმიერი რეგულირების საკითხი სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებისას მკაფიო
განსაზღვრებად ჩამოყალიბდა.132
ამრიგად, გარე საზოგადოების ისეთ ფორმებს, როგორიცაა შპს და სს ახასიათებს იურიდიული
პირის სტატუსი, რომლის შეძენის შესაძლებლობები ასოცირდება დამოუკიდებლად საკუთარი
სახელით სამართალურთიერთობებში მონაწილეობასა და ცალკეული ორგანოს საშუალებით
წარმომადგენლობის საკითხთან.
ქართულ

რეალობაში,

რეგისტრაციის

აუცილებლობა

უკავშირდება

საზოგადოებისთვის

უფლებაუნარიანობის, ქმედუნარიანობისა და გარიგებაუნარიანობის უფლებამოსილებათა
გადაცემას იურიდიული პირისთვის, შემდგომში რეგისტრირებული შპს-ის ან სს-ის მიმართ იმ
გააზრებით,

რომ

ეს

საკმარისი

იქნება

კაპიტალური

ტიპის

საზოგადოების

ფუნქციონირებისათვის.

დასკვნა
ასოცირების

ხელშეკრულების

ხელმოწერამ

წარმოშვა

პოლიტიკურ-სამართლებრივი

ვალდებულება დროის გარკვეულ პერიოდში სამართლის სხვადასხვა სფეროს შესაბამისობის
შესახებ ევროპის სუპრანაციონალურ სამართალთან. აღსანიშნავია დამოკიდებულება გერმანიის
საზოგადოებათა სამართლის მიმართულებით, თუმცა არა ერთიანი ფორმით. დღესდღეობით
კანონის პროექტის მიმართ არსებული მოლოდინები უფრო მეტად რეალური და ცხადია.
სტანდარტების დანერგვა კი ხელს შეუწყობს ეროვნული საკორპორაციო სამართლის დარგის
განვითარებას.

ასევე,

ეკონომიკური

დოვლათის

ეფექტურ

განაწილებას

სამეწარმეო

საზოგადოებებსა და სახელმწიფოში.
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გიორბელიძე მ., ინკლუზიური ბიზნესის სოციალური ზემოქმედების შეფასება საქართველოში, 2018, 70-71.
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ბურდული ი., მახარობლიშვილი გ., თოხაძე ა., ზუბიტაშვილი ნ., ალადაშვილი გ., მაღრაძე გ., ეგნატაშვილი დ.,

საკორპორაციო სამართალი, 2021, 46.
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პრე-რეგისტრაციამდელი მოქმედება მომავალი საზოგადოების სახელით და პასუხისმგებლობის
საკითხი გერმანულ და ქართულ სამართალში წარმოადგენს მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც
თავის

აქტუალურობას

კანონმდებლობის

ამ

ორი

ცალკეული

სახელმწიფოს

სამართლის

საკორპორაციო

ნორმის

სამართლის

მიმსგავსებითი

მოქმედი

ფორმის

არსებობის

გარეთ

არსებული

პირობებში ავლენს.
სხვა

შემთხვევაში

ამ

სამართლებრივი

კონსტრუქციის

ფარგლებს

სამართლებრივი, ფინანსური, ეკონომიკური, თუ პრაქტიკული გამოცდილების საკითხები
ქართულ სამართალში ჯერ კიდევ არ არის ფორმირებული იმ თვალსაზრისით, რომ ის
სრულყოფილად

მზად

იყოს

გერმანულ

სამართალთან

სისტემშედარებითი

ხასიათის

ჩამოსაყალიბებლად. კოვიდ-19 პანდემიის მიმდინარეობის პერიოდში ნათლად გამოიკვეთა
ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მნიშვნელობა და
განვითარების, ამ შეთანხმებით განსაზღვრული პრაქტიკული შესაძლებლობები ბიზნესის
სამართლის სუბიექტებისთვის.
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ბიბლიოგრაფია

1. საქართველოს კონსტიტუცია (24/08/1995);
2. ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთის მხრივ, საქართველოსა და მეორეს მხრივ,
ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს
შორის (27/06/2014);

3. ევროკავშირში შეზღუდული პასუხისმგებლობის საჯარო კომპანიების ჩამოყალიბების,
მათი კაპიტალის შენარჩუნების და შეცვლის შესახებ საბჭოს 77/91/EEC დირექტივა, 13
დეკემბერი, 1976;

4. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის №71-ე ბრძანება „სანოტარო მოქმედებათა
შესრულების წესის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე;

5. საქართველოს კანონის პროექტი „მეწარმეთა შესახებ“;
6. ალასანია გ., ევროკავშირის ინსტიტუციური სისტემის კონსტიტუციურ-სამართლებრივი
პრინციპები, 2012;

7. გიგიაშვილი ო., ფუტკარაძე რ., თოლორდა ჟ., ლეკაშვილი ე., სიხარულიძე დ.,
შაბურიშვილი შ., ქადაგიშვილი ლ., კიკუტაძე კ., მესხია ი., შენგელია თ. (რედ.),
საერთაშორისო ბიზნესი, ლექციების კურსი,2011;

8. ბაქაქური ნ., გელტერი მ., ცერცვაძე ლ., ჯუღელი გ., ცერცვაძე ლ. (რედ.), საკორპორაციო
სამართალი სახელმძღვანელო იურისტებისათვის, 2019;

9. ბურდული ი., ნეკრორეცეფცია ტრანსფორმაციულ საზოგადოებაში (სამართლებრივი
არქიტექტურა რეგულირებად, რერეგულირებად და დერეგულირებად სისტემაში –
პოსტსაბჭოთა საქართველოს მაგალითზე, ჟურნ. „წელიწდეული“, 2019;

10. ბურდული ი., მახარობლიშვილი გ., თოხაძე ა., ზუბიტაშვილი ნ., ალადაშვილი გ., მაღრაძე
გ., ეგნატაშვილი დ., საკორპორაციო სამართალი, 2021;

11. გიორბელიძე

მ.,

ინკლუზიური

ბიზნესის

სოციალური

ზემოქმედების

შეფასება

საქართველოში, 2018;

12. თოდუა უ., მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონი სასამართლო გადაწყვეტილებებში,
2019;

13. კრაკმანი რ., არმორი ჯ., დევისი პ., ენრიკესი ლ., ჰანსმანი ჰ., ჰერტინგი ჟ., ჰოპტი კ., კანდა
ჰ., პარგენდლერი მ., რინგე ვ. გ., როკი ე., საკორპორაციო სამართლის ანატომია
(შედარებითი და ფუნქციური მიდგომა), 2019;

14. ლაკერბაია თ., ზაალიშვილი ვ., ზოიძე თ., ზოიძე ბ (რედ.), მომხმარებელთა უფლებების
დაცვის სამართალი (ევროპულ სამართალთან ჰარმონიზაციის გზა), 2018;

15. მაისურაძე დ., სულხანიშვილი ე., ვაშაკიძე გ., ევროკავშირის კერძო სამართალი გადაწყვეტილებები

და

მასალები,

მომხმარებელთა

დაცვის

სამართალი,

შრომის
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Abstract
This article addresses an important issue such as European integration - the driving force behind a strong
democracy and prosperity. Europe today is experiencing a rise in populism amid the immigration crisis
and the UK leaving the EU. At the same time, the support of populist and radical right-wing parties is
growing in France, Germany and the Netherlands, which, of course, has an impact on the European
integration process.
The article focuses on defining the importance of European integration, as the latter is not only a process
of unification of states that serves political and economic goals, but also a process of development, and
moreover, the process of European integration itself is promising to create a peaceful and prosperous
environment. In other words, European integration means becoming a member of the European family
and not losing your homeland.
The subject of the article is the study of the issue of European integration, as it is a reasonable choice for
countries and their populations, which plays an important role in the development of countries wishing
to join and the formation of domestic policies.
The aim of the paper is to present the main issues related to European integration, in particular, to study
scientific approaches to the European integration process, social and existing problems.
The main task of the research is to analyze certain types of obstacles related to European integration,
which consider not only legal, political and economic barriers, but also in some cases a radical change in
the attitude of the population towards the named process. Often, as a result of the wrong policies of
governments, in particular false promises, we result in public skepticism about the European integration
process and divisions in public opinion.
Key words: European Integration, Membership, Country, Society, European Union, Democracy,
Government, Independence, Sovereignty, Process.

Introduction
Object of Research
This paper is dedicated to the study of the European Integration process in the relationship between
understanding scientific, social and existing problems. The research carried out within the framework of
this paper contains some theoretical, practical and innovative approaches in the process of European
Integration.
European integration is a superficial form of cooperation established and developed as a result of a broad
consensus of states, which was established after the end of World War II. The real stage of the beginning
of the formation of European Integration is the initiative of the Minister of Foreign Affairs of France
Robert Schuman (known as the so-called Schuman Plan). In 1970-1985, the member states of the unions
had no desire to deepen cooperation at the level of European Integration. During this period, national
interests were given priority over integration interests. This process is known as Called Euro-sclerosis
because states have forgotten the need to develop European Integration.
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Based on the above, I would like to present my attitude on how European Integration should be
implemented and, in general, how the process of effective membership should be carried out by European
states in the European Union.
Today pagan events are evident to the fact that NATO is in crisis, and it is not entirely clear how the EU
will cope with a number of crises, including Brexit, the rise of right-wing forces, the immigration crisis
and Russia's revisionist policies. On the other hand, the vague future of the EU and NATO also leaves the
Eastern Partnership countries uncertain, as their future plans for integration into these organizations may
disappear from the agenda altogether in the near future. The EU, aggravated by a series of crises, is
politically powerless today to offer Eastern Partnership countries, including Georgia, the prospect of
membership. For example, one such intermediate model of integration might be joining the European

Economic Area, which would open up the EU labor market to countries wishing to join the EU. Similarly,
before or in parallel with full NATO membership, it is also possible to work on some form of military
cooperation agreement with the EU.
In the face of the current immigration crisis and the strengthening of right-wing forces in many EU
countries, opening up the labor market in the long run may prove to be beneficial for both sides, both for
the EU and the Eastern Partnership countries. Besides the above, in some countries there is a growing
skepticism towards the EU. Often false expectations are created, which will inevitably lead to frustration
and dissatisfaction in the West.
Based on all of the above, this paper provides a number of practical recommendations for developing an
existing format for the European Integration process. Moreover, this study tries to explain scientific
approaches, practical problems and social issues which have a big influence on European Integration
process.

Research Methodology
The aim of my research was to study the main issues related to the European integration process in relation
to scientific, social and existing problems. The theoretical and methodological basis of the research is the
scientific papers and concepts presented in the studies of local and foreign sciences and legal organizations
in connection with the analysis of European integration and related issues.
Statistical, comparative and analytical methods, also literature review is used as data collection and
analysis methodology, it contains various articles, websites and books. In addition, the paper uses
qualitative research and historical-descriptive methods. The probabilistic methodology used in the topic
development and the analysis of the review of the existing theoretical material helped to draw appropriate
conclusions. The study includes materials presented in print media.

The Basic Part
The EU is the closest and most successful union of countries in the world. Only a European country can
join it, and of the remaining two dozen countries that have not yet joined the EU today, almost half want
to join it as soon as possible.
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These countries are following:
Associated countries of the Western Balkans (Montenegro, Serbia, Macedonia, Albania, Kosovo)
Eastern European Associated Countries (Georgia, Moldova and Ukraine).133

The motivations of countries that are not seeking to join the EU at this stage differ significantly.
These countries are following:
Countries whose prosperity exceeds the EU average (Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland);
Dwarf states whose full membership in the EU is technically impossible due to their very small
population (Vatican, Monaco, Andorra, San Marino).
Countries that are under Russian influence and have virtually lost their sovereign will to act in the
foreign arena (Armenia, Belarus).
Countries whose governments are intimidated by the criteria for EU membership (Azerbaijan).
Scientific approach
Theories of European integration point to the circumstances that have led to the development, results or
future prospects of cooperation within the European Union since the founding of integration. Theories
have political, economic, and legal contexts. Among the theories of integration are the theories of

functionalism, neofunctionalism, institutionalism, multilevel governance, intergovernmental and legal
integration.134
The theory of functionalism is a concept developed by Mitran.135 Functionalists believe that the state, as a
form of social organization, is outdated and in order to solve global problems it is necessary to collectively
govern the so-called states. In the form of a world government where each state will have "material
independence".136
The theory of neofunctionalism focuses on regional integration. According to neo-functionalists,
cooperation between states began in limited functional or economic areas, however, cooperation in one
particular economic area naturally spread gradually to other economic areas and, moreover, beyond them.
The theory of institutionalism is based on the assumption that the policy of European integration is a
matter for the European institutions. It is not one particular theory, but consists of different concepts that
see the role of EU institutions from different perspectives. The theory of institutionalism encompasses
three perspectives: historical institutionalism, institutionalism of rational choice, and sociological
institutionalism.
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According to the theory of multilevel governance, European integration, the process of achieving its goals
is so complex that it is difficult to explain with static theories of integration. The theory resulted from the
study of the new structures that were put in place by the EU (Maastricht Treaty) in 1992. 137Accordingly,
in the process of developing European integration the supranational bodies, as well as the central, regional
and local governments play an important role.
The theory of intergovernmental cooperation recognizes the special role of the member state in the
integration process. According to him, the concept of the state is not outdated for European integration.
According to the followers of this theory, the member states are the main actors of integration, which
were not weakened even by the transfer of their sovereign power, on the contrary, strengthened.
The theory of integration through law develops the view that the deepening of cooperation within
European integration is the result of the development of European Union law in general, and more
specifically, the product of the constitutionalizing of the Treaties establishing the European Union on the
basis of the activism of the European Court of Justice.

European Neighborhood Policy
In March 2003, the EU presented the document "Wider Europe - Neighborhood: A New Framework for
Relations with Our Neighbors in the East and South“, which was approved by the EU Council and
considered a desirable platform for determining political direction in relations with new neighbors. On
14 June 2004, the Council of the European Union endorsed the European Neighborhood Policy Strategy
developed by the European Commission, which incorporated the three countries of the South Caucasus
into the European Neighborhood Policy.138

The European Neighborhood Policy (ENP) is the EU's foreign policy towards its neighbors to the south
and east of its borders and is a key mechanism for cooperation with those countries. The European
Neighborhood Policy is committed to supporting the process of political, economic and cultural
rapprochement between the EU and its neighbors, which promotes the idea of a united and free Europe
through the spread of democracy, stability and prosperity. Based on these reforms, the EU has supported
the establishment of security, stability and prosperity in the EU's neighboring countries, democratic
change, rapid economic and social development.139
The first priority of the European Neighborhood Policy Action Plan is to strengthen the rule of law,
which, according to the Action Plan, includes: democracy, good governance, the rule of law and the

promotion of the independence of the judiciary, public administration and the fight against corruption;
The fulfillment of the Action Plan commitments by the aspiring countries is of particular importance in
the context of the EU's new understanding of the European Neighborhood Policy, according to which EU
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assistance to neighboring countries is conditioned by the latter's progress in building and consolidating
democracy.140
The document, adopted by the European Commission after understanding the causes and consequences
of the “Arab Spring”,141 does not offer a ready-made recipe for political reform to countries seeking deeper
cooperation and integration with the EU, but points to key benchmarks that are essential for a true
("deep") democracy.

Democracy and the rule of law, economic integration and security, and military issues
In general, the history of EU relations with third countries offers several models of bilateral relations that
run between full membership and associate membership of third countries in the EU. Democratic
consolidation and the strengthening of the rule of law is one of the key preconditions for deepening
relations with the EU, and at the same time, it is the only area whose success depends directly on the
governments of the countries wishing to join the EU.
It is also very important that the governments and societies of the above-mentioned countries disperse
the unfounded expectations of full membership in the short term and focus on achieving more realization
and, at the same time, achieving the goals that are no less beneficial to perfection. Such as the free
movement of labor in the EU single market and the establishment and deepening of institutional relations
with the EU military and security structures.
The vague future of the EU and NATO also leaves the Eastern Partnership countries uncertain, as their
future plans for integration into these organizations may disappear from the agenda altogether in the near
future. The EU, aggravated by a series of crises, is politically powerless today to offer Eastern Partnership

countries, including Georgia, the prospect of membership.
Sustainable security - Security remains a major problem for the Eastern Partnership countries. In response
to heterogeneous signals coming from Washington, the EU has begun to focus more on its own security
and strengthen its military and security institutional structures. For example, EU members have agreed to
establish a Joint Military Staff, on the basis of which military training missions will be planned and carried
out.142 Many see this move as a precondition for the formation of a "single European army" that may
ultimately compete with NATO.143
Recently, the topic of discussion has also become the so-called Intermarium, a military alliance concept
that unites several Eastern European states. However, without the involvement of Germany and other
Western European countries, no European alliance will be able to defend itself from a hybrid war coming
from Russia, and it will be difficult to play the role of an effective deterrent to Russia. Moreover, it is
unknown whether the Central and Eastern European states themselves, which are primarily considered
to be the main driving force of the alliance, want to join the Intermarium. Today, European integration

140

Rinnert D., “The Eastern Partnershio in Georgia”, Working Paper, German Institute for Internation and Security Affairs, FG

5, 2011/No, Berlin, 2011, 6.
141

See. Freedom House, Nation in Transition 2007-2010, also Economist Intelligence Unit Democracy Index 2008-2010 Data.

142

Foreign Affairs Council, “EU defence ministers agree joint military HQ”, EUbusiness Blog, 2017.

143

Kanter J., “E.U. Moves to Create Military Training Headquarters”, The New York Times Blog, 2017.

79

covers virtually the entire subcontinent. The EU itself is at the core of this process, but in the format of
close cooperation around this core, to varying degrees, almost all other European states are approaching
and integrating with European structures.
What kind of formats are these?
• The European Economic Area (EEA);
• A Customs Union;
• The Stabilization and Association Process developed by the European Union for the Western Balkans;
• Eastern Partnership.
The European Economic Area (EEA)
The European Economic Area (EEA), which is a kind of expansion of the EU internal market. Its members
(not the EU) - Norway, Liechtenstein and Iceland - enjoy full freedom in all four EU countries and are
integrated into most EU policies. This group can also include Switzerland (although not a party to the
format / agreement), which has similar relations with the EU through numerous bilateral agreements. All
four countries are members of the European Free Trade Association (EFTA).144
The latter was established in 1994 with the aim of making it accessible to the countries of the European
Free Trade Association.145 Membership in the European Economic Area depends on the implementation
of comprehensive legislation related to the European single market, a major part of which is already
covered by the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement.

The main difference between the European Economic Area and the Deep and Comprehensive Free Trade
Area is that the latter includes all four freedoms of the EU internal market - the free movement of goods,
people, services and capital. On the other hand, the European Economic Area does not require
membership in the Customs Union, nor does it restrict negotiations with third countries on concluding a
free trade agreement. For example, members of the European Free Trade Association have already signed
31 free trade agreements with third countries.146
One of the best ways to join the European Economic Area is to become a member of the above-mentioned
European Free Trade Association, although this may be a difficult process for full EU membership.

According to the European Free Trade Association Convention, “Any state has the right to express its
desire to join, however, the final decision on membership is made by the Chamber of the European Free
Trade Association.The membership of the Association shall be determined by the rules and conditions
reflected in the decision of the Chamber."147 However, what is important here is the fact that, from the
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EU In contrast, the European Free Trade Association has no formal membership criteria and its
membership depends on the political will of the organization’s main governing body, the Chamber.
The fact that political priorities have a significant influence on the decision-making process of the
European Free Trade Association Chamber has become even clearer as a result of the developments
following the UK's exit from the EU.
In particular, one of the members of the association, Norway, was opposed to the re-accession of Great
Britain (the founding member of the association, who later left the association) because its re-accession
would change the balance of power in the organization against Norway.148 In the case of the Eastern
Partnership countries, including Georgia, there is even less good reason why developed Western European
countries are poorer and want to get a less developed country into their own team.

The Customs Union
A Customs Union that includes Turkey and three dwarf states - Monaco, San Marino and Andorra - in
addition to the EU member states. Joining the Customs Union with the EU can be considered as another
model of economic integration. The best example of the EU Customs Union working with third countries
is the EU-Turkey Customs Union, which has been in force since 1995. Customs Union with the EU has
largely contributed to Turkey's economic and trade progress, making it a "trading state" in the region.149

After the introduction of the Customs Union, trade between the EU and Turkey has increased sixfold in
the last twenty years, and Turkey's annual trade turnover increased from $ 20 billion to $ 400 billion
between 1985 and 2014.150
It should also be noted that membership in the Customs Union may have its downsides. The main feature
of the customs union is the "Common Foreign Tariff", which is a system of common tariffs and import
quotas used in relation to third countries.151 Consequently, joining the Customs Union with the European
Union will restrict the Eastern Partnership countries' freedom to conclude trade agreements with third
countries, which may contradict for instance, the liberal trade agenda announced by Georgia after the
Rose Revolution.
However, even without membership in the Customs Union, there are a number of restrictions on free
trade with the EU. For example, like a deep and comprehensive free trade agreement, one of the
preconditions for using the European Economic Area is to follow the "rules on the origin of goods".
However, the main weakness of the customs union compared to the European Economic Area remains
the lack of labor mobility, which is a significant priority for all Eastern Partnership countries. Given that
there are other restrictions on free trade, the question arises as to whether joining the Customs Union is a
logical extension of a deep and comprehensive free trade agreement.
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The Stabilization and Association Process developed by the European Union for the Western Balkans
The Stabilization and Association Process developed by the European Union for the Western Balkans. It
is an EU program under which the Stabilization and Association Agreement was gradually concluded with
all the countries of the Western Balkans (Croatia, Serbia, Bosnia, Montenegro, Macedonia, Albania,
Kosovo), establishing a free trade area between these countries and the EU. By assigning. Croatia has been
a member of the European Union since 2013, while Montenegro is close to joining.152

Eastern Partnership
Part of the EU Neighborhood Policy, which opens up opportunities for closer cooperation and
rapprochement with the six countries of Eastern Europe (former Soviet Union) (Ukraine, Moldova,
Georgia, Armenia, Azerbaijan, Belarus). The multidimensional dimension of this format uses forms of
multilateral cooperation between all six countries and the EU, such as thematic platforms, flagship
initiatives and panels. A key element of the bilateral dimension of this format is the Association

Agreement, which has so far only been signed by three countries. It should be noted that the other three
countries, which have not signed the Association Agreement, are still deepening their relations with the
EU and concluding new agreements with it.
At this stage, the EU is becoming more aware of the importance of a bilateral format for relations with the
Eastern Partnership countries, as reflected in the recent European Neighborhood Policy (ENP) review.153
On the other hand, there are the pioneer countries of the Eastern Partnership - Georgia, Moldova and
Ukraine, which have made the most progress within the Eastern Partnership and openly expressed their
desire to join the European Union. However, the only unifying factor of these countries is the interest of
restraining Russia, on the other hand, their internal situation and needs differ significantly. Consequently,
it will be quite difficult to form a unified approach towards all three countries.
The above shows that European integration is developing in the form of some concentrated circles and in
the outer (peripheral) circle probably meets Georgia and other Eastern European countries because they
do not have the prospect of joining the EU yet. All European countries except Russia are either closely
linked to EU structures, or approach it through legislative, institutional, transport and energy
infrastructure networks, human contacts, participation in a common policy. Only one state, the Russian
Federation, shows no desire to move closer to the European Union. It seeks to counterbalance the process
of European integration around itself and does so in part through a variety of soft and rigid methods,
including the use of force and the threat of the use of force. Nevertheless, we see that the EU is much
more attractive to Russia and the process of European integration is moving forward.
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Although the Treaty on European Union (TEU) provides for the right to apply for membership (Article
49), joining the EU is very difficult and time consuming under current conditions. Candidate, potential
candidate or aspirant countries may be willing to carry out certain EU commitments or to participate fully
in certain policies (e.g., defense, energy, environment, etc.). But in order to join the EU, they must be
legally and institutionally prepared to implement EU norms. On the other hand, EU members are obliged
to participate fully in all policies and decisions (with a few exceptions) and, in some cases, they are unable
to do so fully.
Current issues in the society
Also very important is the internal challenge of the population of the countries, in some countries there
is a growing skepticism towards the EU. Currently, for example, the population of Georgia aspires only to
full membership in the European Union. Often false expectations are created, which will inevitably lead
to frustration and dissatisfaction in the West. To solve this problem, effective mechanisms for managing
Georgia's expectations are needed. The previous government, led by Mikheil Saakashvili, often made
unrealistic promises aimed at gaining the support of the population. In this respect, the current
government is much more restrained. However, this does not necessarily indicate political maturity and
may only be part of Russia's policy of intimidation.
It should be noted that in recent years, the population of Georgia has already begun to express their
dissatisfaction with the stagnation of the EU integration process. Surveys by the National Democratic

Institute (NDI) show that 31% of Georgians integrate into Europe exchanged in normalizing relations
with Russia, which, in their view, would be more profitable for the country.154 Recent developments, in
particular the introduction of a visa-free regime with the EU, may put an end to the growing skepticism
towards the EU for some time. However, in the medium term, the lack of prospects for real EU
membership and the scarcity of immediate positive results from the deep and comprehensive free trade
area may lead the population to jump into the anti-EU wave.
Georgian Society - The US National Democratic Institute publishes the results of another public opinion
poll in Georgia. The study addressed, among other issues, attitudes towards the EU and NATO. According
to the 2019 NDI survey, Georgia's accession to the EU is acceptable for 77% of the respondents and
unacceptable for 13%. During the research, the population was asked why the European Union is
acceptable to them. 66 percent of those in favor of membership believe that it will improve Georgia's
economy, 41 percent think it will bring more security to Georgia, and 17 percent think that joining the
EU will create more jobs. Of those who oppose EU membership, 39 per cent think it would lead to a
conflict with Russia, with 31 per cent saying "I would rather have a closer relationship with Russia".
According to the survey, 68% of the population would support EU membership if a referendum were held
tomorrow.
74 percent of the population supports NATO integration. This is unacceptable for 15 percent of the
respondents. Fieldwork was conducted from March 28 to April 15. A total of 2,927 people were
interviewed. The average margin of error is +/- 2.3%155.

154

Thornton L., Sichinava D., Public attitudes in Georgia Results of a June 2016 survey carried out for NDI by CRRC Georgia,

National Democratic Institute Blog, June 2016, 27.
155

US National Democratic Institute, “77% of Georgians support EU membership, 74% support NATO”, JAMnews Blog, 2019.

83

Ukrainian Society - Almost 50% of Ukrainians support the idea of their country's accession to the
European Union, over 40% of the respondents speak up for joining North Atlantic Treaty Organization
(NATO), that's per the latest poll conducted by Kyiv International Institute of Sociology (KIIS).156
Serbian Society - 82.5% of people in the Western Balkans support the accession of their respective
countries to the European Union, and in Serbia, the number of supporters of EU membership stands at
64.1%, The number of those surveyed who see the EU as playing a negative role is almost twice as low,
i.e., 22.8% think that the role of the EU in political reforms is negative or predominantly negative and
21.4% consider the role of Brussels in reforms of the economy to be negative.157

Recommendations
It is clear that EU enlargement, which is very weak at this stage, is a key element of European integration.
Without enlargement, the EU will not be able to integrate the entire subcontinent into its own value
system and fully deploy EU legal-institutional systems. It will also be difficult to maintain full stability
and the security of European or NATO member states, especially in the face of such a diminishing role of
the OSCE.
European integration and the increasingly close integration of countries around the EU core is a
sustainable trend. At the same time, the conditions for membership are becoming increasingly difficult,
and even existing members find it difficult to stay in touch and fulfill their assigned responsibilities.

In these circumstances, in order not to hinder the process of European integration, the countries wishing
to join should be given the opportunity, when they are ready, to join a certain part of the EU policy and
take on responsibilities only in relation to them, but at the same time, to receive EU membership. This
requires a complete reform of the EU institutional arrangement.
There are currently several models that can be introduced in the future:
I. Multi-speed Europe - Different countries will have the right to choose different speeds of integration.
 Firstly, the most closely integrated areas are the United States of the Eurozone;
 Secondly, those who are not in the Eurozone but are full members of the European Union;
 Thirdly, those who are not members of the European Union but wish to be fully involved in various
common policies with the right to participate in the decision-making process.
II. Concentrated circles - partly reflected in recent EU agreements, resulting in some countries
participating in a broader cooperation format, deepening relations in the field of defense and security. The
Lisbon Treaty (2009) allows such cooperation for at least nine member states if they so wish. Article 42
(6) of the same agreement provides for structural cooperation in the field of defense, when part of the
countries (eight countries) can make decisions in the field by a qualified majority and act without the
participation of other countries. It is also noteworthy that not all countries in the EU itself participate in
either the Eurozone or the Schengen Agreement, which contains signs of differentiated integration. In
the future, it is possible that in a "small circle" such countries will be united, which are fully involved in
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all EU policies. Countries in the second wider circle will retain more sovereignty in both defense and
security, as well as in monetary or migration policy. Countries that remain in the peripheral circle or are
newcomers may remain only participants in the single market.
Both of the above approaches are theoretically still lacking in processing and therefore there are many
modifications to them. This is also referred to in academic circles as the European variable geometry, or
differentiated integration.
For instance, Georgia's integration into the EU may take place in a completely different way in the future,
unlike the current enlargement process. In particular, functional integration through enhanced sectoral
cooperation may be gradually integrated into various EU policies and then softly integrated into
institutional integration, allowing the country to participate in EU institutions but to be fully committed
to those policy issues.
The Eastern Partnership countries, including Georgia, need to focus on two main tasks - deepening
economic integration and achieving free movement of labor in the EU.

Future prospects
In the future, the countries seeking EU membership will have more and more ambitions to become
members of the EU. Promoting and developing this ambition is a prerequisite for rapid and effective
reform of these countries. It is also necessary for the EU to respond appropriately to protect countries with
European aspirations from Russia's growing aggressive rhetoric, which calls for the "return" of the former
Soviet space and does not recognize the sovereign right of a number of countries to link their future to
alliances and structures.
In the face of the current immigration crisis and the strengthening of right-wing forces in many EU
countries, opening up the labor market in the long run may prove to be beneficial for both sides, both for
the EU and the Eastern Partnership countries.
Most EU countries are demographically stagnant and need some level of immigration to maintain their
social systems, even with more sophisticated control mechanisms. Eastern Partnership countries can offer
the EU a relatively better integrated, skilled and low-paid workforce. To alleviate public discontent in EU
countries, it is also possible to introduce additional control mechanisms, such as setting additional,
segmental and time limits for workers entering from the Eastern Partnership countries.
Access to the EU labor market will be beneficial for the Eastern Partnership countries, which will reduce
the dependence of the population of these countries on remittances from Russia.
(In the case of Georgia, the amount of remittances received from Russia, at this stage, varies between 5
and 10% of GDP per year). Over the past decades, the EU has developed several models of economic
relations with third countries that involve different levels of integration. In addition to a deep and
comprehensive free trade area, the European Economic Area and the Customs Union are the two most
important forms of economic integration. Consequently, it is also important to compare these three models
of economic integration.
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Instead of starting long-term negotiations with the European Free Trade Association, it would be better
for the pro-European countries of the Eastern Partnership to work out a similar model of the Association,
first with each other and then with the EU. For example, all three countries - Georgia, Moldova and
Ukraine - already have visa liberalization and the largest, free trade relationship with the EU, among the
existing models. These circumstances create a precondition for the start of negotiations for future
membership in the European Free Zone.

Conclusion
Countries wishing to join the EU must ensure the country's sustainable democratic development, without
which the country's integration into the EU will be impossible. Moreover, democratic consolidation,

managing public expectations, and preventing the growing skepticism of some countries wishing to join
the EU should remain a priority for governments. The civil society of the above-mentioned countries,
with the support of the European Union and the international community, should act as defenders of the
democratic institutions of their countries. In particular, civil society should spare no effort to ensure that
their government does not deviate from the course of the country's democratic development.
 Firstly, anti-EU attitudes among the population should not be exacerbated and the country should not
deviate from the path of democratic development;
 Secondly, in addition to trying to join NATO, these countries should also seek to deepen security and
military relations directly with the EU;
 Thirdly, the above-mentioned countries should look for ways to fully integrate into the EU common
market, which, for example, also means opening up the EU labor market to workers wishing to join the
EU.
As discussed above, one way to achieve free movement of labor in the EU is to set up an organization
similar to the European Free Trade Association, which includes the Eastern Partnership countries with a
deep and comprehensive free trade agreement. This action, in turn, will facilitate access to the European
Economic Area. At the same time, the above-mentioned countries should refrain from participating in EU
institutional frameworks (for example, EU customs duties) that are of minor benefit and, at the same time,
limit their autonomy in the field of foreign trade.
As far as security and military are concerned, the aspiring countries should continue to work for NATO
membership, but at the same time, they should closely monitor the process of developing the EU's military
capabilities and engage in this process as much as possible. Finally, the governments of these countries
must ensure the continuity of the process of democratization of the country, because the delay of the latter
will also lead to the delay of the Europeanization of the country.
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კალენიკე ურიდია - უცხოელთათვის სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე საკუთრების
უფლების ხისტი შეზღუდვის კონსტიტუციურობა და მისი გავლენა საინვესტიციო
გარემოზე •

აბსტრაქტი:
ნაშრომი შეეხება კონსტიტუციის მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტსა, რომლის მიხედვითაც: „სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწა, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსი, შეიძლება
იყოს მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს მოქალაქის ან
საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში. გამონაკლისი შემთხვევები შეიძლება
დადგინდეს ორგანული კანონით, რომელიც მიიღება პარლამენტის სრული შემადგენლობის
არანაკლებ ორი მესამედის უმრავლესობით“ და საქართველოს ორგანულ კანონს სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ, რომელიც ართულებს უცხოელებისა და
აგრეთვე

უცხოეთში

დაარსებული

იურიდიული

პირებისათვის

სასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეძენის პროცესს.
თემატიკის ჭრილში მიმოხილულ იქნა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ორი
გადაწყვეტილება „დანიის მოქალაქე ჰეიკე ქრონვისტი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“
და „ავსტრიის მოქალაქე მათიას ჰუტერი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“; ყურადღება
გამახვილდა აგრეთვე ამერიკის უზენაესი სასამართლოს მიერ განხილულ საქმეზე „გრეჰემი
სოციალური დაცვის საზოგადოებრივი დეპარტამენტის წინააღმდეგ“, სადაც მოსამართლეებმა
განმარტეს

სოციალური

თანასწორობის

როლი

და

მნიშვნელობა

დემოკრატიული

სახელმწიფოსათვის. ასევე განხილულ იქნა განვითარებული სახელმწიფოების მიწის პოლიტიკა,
ყურადღება გამახვილდა სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებულ სტატისტიკურ მონაცემებზე,
ამ სფეროში დასაქმებულთა რაოდენობაზე, მათ საშუალო წლიურ შემოსავალსა და პირდაპირი
უცხოური ინვესტიციების ოდენობაზე.
თემატიკა აქტუალურია საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე, რომელსაც უფრო ამძიმებს
კოვიდ პანდემია. ქვეყანას სჭირდება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, რომლითაც შეძლებს
კონკრეტული სფეროების ბუნებრივ და კონკურენტულ გარემოში სტიმულირებას. წინააღმდეგ
შემთხვევაში ეკონომიკური განვითარება იქნება რთული და მიუღწეველი. სწორედ ამიტომ
საინტერესოა ქვეყნის პოლიტიკა სპეციფიკური- სოფლის მეურნეობის- მიმართულებით. ჩვენი
მიზანია განვიხილოთ დაწესებული შეზღუდვები და მისი აუცილებლობა საქართველოს,
როგორც ევროპული ფასეულობების მქონე სახელმწიფოსთვის.
საკვანძო სიტყვები: სასოფლო-სამეურნეო მიწა, უცხოელები, თანასწორობა, ინვესტიციები.

Abstract:
The paper refers to Paragraph 4 of Article 19 of the Constitution, which says: "agricultural land, as a
resource of special importance, can be owned only by the state, a self-governing unit, a citizen of Georgia

•

კალენიკე ურიდია - სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული

ფაკულტეტის სტუდენტი, აიპ „ახალგაზრდა იურისტები“-ს იურისტი.
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or a union of citizens of Georgia. Exceptions may be possible by an organic law enacted by a majority of
at least two-thirds of the total number of members of the parliament” and the organic law, which is about
agricultural land ownership. It complicates the process of agricultural land acquisition for foreigners and
foreign-based legal entities.
The two decisions of the Constitutional Court of Georgia: "Danish citizen Heike Kronvist v. Parliament of
Georgia" and "Austrian citizen Matthias Hutter v. Parliament of Georgia" will be reviewed in the article.
Attention was also drawn to the case, heard by the US Supreme Court "Graham v. Department of Social
Welfare", in which judges explained the role and importance of social equality for a democratic state. The
article will be discussed the Land policies of developed countries, it also refers to agricultural statistics, the
number of people employed in the agricultural area, their average annual income and the amount of
foreign direct investments.
The topic is relevant due to the reality of Georgia, which is aggravated by the Covid Pandemic. The
country needs foreign direct investments, which allow Georgia to stimulate agriculture. Otherwise,
economic development will be difficult and unattainable. That is why the correct policy in agriculture is
crucial. Our goal is to discuss the restrictions and their necessity for Georgia as a state of European values.
Key words: Agricultural land, foreigners, equality, investments.

შესავალი
საქართველოს

კონსტიტუცია

არის

ქვეყნის

უპირატესი

იურიდიული

ძალის

მქონე

სამართლებრივ ნორმათა სისტემა, რომელსაც უნდა შეესაბამებოდეს ყველა სხვა კანონი თუ
კანონქვემდებარე აქტი. წინააღმდეგ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლოს აქვს უფლება
არაკონსტიტუციურად

გამოაცხადოს

უზენაეს

კანონთან

კოლიდირებული

ნორმები.

დასახელებული მექანიზმი არის შეკავება-გაწონასწორების საუკეთესო მაგალითი, რომელზედაც
დგას დემოკრატიული და პროგრესზე ორიენტირებული სახელმწიფო. მეცნიერები სწორად
აღნიშნავენ, საკონსტიტუციო სასამართლო არის ადგილი, სადაც კანონი და პოლიტიკა ხვდება
ერთმანეთს და სადაც მოსამართლეებს ევალებათ ბეწვის ხიდზე გავლა, რათა დაიცვან ის
ფასეულობები,
საკონსტიტუციო

რომლებზედაც
სასამართლოს

დგას

ქვეყნის

კონსტიტუცია.

გადაწყვეტილებას

სახელმწიფოს,

უგულვებელყოფს,

რომელიც

ნამდვილად

აქვს

პრობლემა დემოკრატიული ფასეულობების გააზრებასთან. ამ პრობლემასთან გვაქვს საქმე,
როდესაც ვეხებით უცხოელთათვის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე საკუთრების
უფლების შეზღუდვის საკითხს.
2012 წლის შემდგომ სახელმწიფო პოლიტიკა მიმართულია სოფლის მეურნეობის ხელოვნური
სტიმულირებისაკენ, რომლის მიზანიც არის სოფლის მეურნეობის შეუქცევადი განვითარება.
2013-2019 წლებში ამ სფეროს განვითარების ხელშეწყობისათვის საქართველოს ცენტრალურმა
მთავრობამ მთლიანობაში 1.5 მილიარდი ლარი დახარჯა158, თუმცაღა, არსებული მონაცემების
მიხედვით, გაწეული ხარჯი ასრულებდა სოციალური დახმარების როლს და დარგში საგრძნობი
ცვლილებები არ გამოუწვევია. საკვლევი საკითხი სწორედ ამიტომაა აქტუალური. არსებული
რეალობის ფონზე, რომელსაც კოვიდ პანდემია უფრო ამძაფრებს, რამდენად ლოგიკური და
158

ნამჩავაძე ბ., საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2012- 2019 წლების ტენდენციები, 2020, 15.
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სახელმწიფოებრივად სწორია კონსტიტუციაში მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტისა და სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის ამ
ფორმით არსებობა. ჩვენი მიზანია, ნაშრომის თემატიკის ჭრილში შევაფასოთ ამ რეგულაციათა
კონსტიტუციურობა და მისი გავლენა ბიზნეს სექტორზე.
კვლევა

განხორციელებულია

ანალიტიკური,

შედარებითსამართლებრივი,

ლოგიკური,

სისტემური და ისტორიული მეთოდების გამოყენებით. ნაშრომი ეფუძნება სასამართლო
პრაქტიკისა და დოქტრინის ანალიზს.

1. კონსტიტუციითა და ორგანული კანონით გათვალისწინებული შეზღუდვები
საკვლევი თემა მეტად სპეციფიკური და მრავალწახნაგოვანია. ამას მოწმოს აკრძალვების
დაწესებამდე არსებული სახელმწიფო პოლიტიკა, რომელიც მუდამ გაურბოდა საკითხის
ადეკვატურ დარეგულირებას. პოპულიზმი აჭიანურებს და ართულებს რიგი სამართლებრივი,
საზოგადოდ ჭეშმარიტი საკითხის დარეგულირებას, რაც ხელს უშლის ქვეყნის შეუქცევად
განვითარებას. თემატიკის ჭრილში გაანალიზებულ იქნება ის გზა, რომელიც გაიარა
კანონმდებელმა დღეს მოქმედ რეგულაციამდე. აღნიშნული იქნება ლუსტრაცია იმ პრობლემისა,
რომელსაც იწვევს პოპულიზმი პოლიტიკურ სარბიელზე. ამავდროულად მიმოხილული იქნება
ის პრობლემები, რომელიც აქვს მოქმედ ორგანულ კანონსა და კონსტიტუციაში არსებულ
ჩანაწერს.

1.1 პრეისტორია- მორატორიუმიდან მორატორიუმამდე
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს კანონი
პირველადი ფორმით მიღებულ იქნა 1996 წელს, რომელიც ადგენდა რიგ სტანდარტებს,
ამოწურვადი რესურსის ეფექტურად განკარგვისათვის. კანონში არსებული ჩანაწერის მიხედვით:
„უცხოელ ფიზიკურ პირს სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე საკუთრების უფლება შეიძლება
მოეპოვებინა მხოლოდ მემკვიდრეობით, ან იმ შემთხვევაში თუ მართლზომიერად ფლობდა
როგორც საქართველოს მოქალაქე. ამასთან, უცხოელს საკუთრების წარმოშობიდან 6 თვის ვადაში
მიწის საქართველოს მოქალაქეზე, კომლზე ან საქართველოში რეგისტრირებულ იურიდიულ
პირზე გასხვისების ვალდებულებას უწესებდა.“159 აღნიშნული რეგულაციით ირღვეოდა
გონივრული ბალანსი კერძო და საჯარო ინტერესებს შორის. სწორედ ამიტომ დანიის მოქალაქის
ჰეიკე ქრონვისტის მიერ
სასამართლოში.

გასაჩივრებულ იქნა ციტირებული ნორმა საკონსტიტუციო

სასამართლომ

ნორმის

დასახელებული

შემადგენლობა

ცნო

არაკონსტიტუციურად. (აღნიშნულზე ვრცლად იხილეთ შესაბამის ქვეთავში).
საკონსტიტუციო
შეუზღუდავად

სასამართლოს
შეეძლოთ

2012

წლის

გადაწყვეტილების

სასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების

შემდეგ,
მიწების

უცხოელებს
შესყიდვა.

საქართველოს პარლამენტმა 2013 წლის 28 ივნისს „სასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის
საკუთრების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილება შეიტანა, რომლის შედეგადაც,
უცხოელებს 2014 წლის 31 დეკემბრამდე აეკრძალათ მიწის შესყიდვა, რაც მიჩნეულია

159

საქართველოს კანონი „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“.
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მორატორიუმად.160 ამის პარალელურად საქართველოს მთავრობას მორატორიუმის ვადის
ამოწურვამდე დაევალა ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მიწის კადასტრისა და
მიწათმოქმედების ერთიანი სისტემის ორგანიზება. ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ
დასახული მიზანი იყო კეთილშობილური და აუცილებელი ქვეყნის რესურსების ეფექტური
მართვისათვის, თუმცა ნათელი იყო, რომ

არაკონსტიტუციური ჩანაწერი შინაარსობრივად

ემთხვეოდა მორატორიუმის არსს, რაც ხაზს უსვამდა პარლამენტის მიერ დაწესებული
რეგულაციის არაკონსტიტუციურობას. სწორედ ამ საფუძვლით ავსტრიის მოქალაქე მათიას
ჰუტერმა საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა დადგენილი შეზღუდვა. სასამართლომ არ
მიიღო

საქმე

არსებითად

განსახილველად

და

განჩინებითვე

გამოაცხადა

იგი

არაკონსტიტუციურად (აღნიშნულზე დეტალურად იხილეთ შესაბამის ქვეთავში).
მორატორიუმის არაკონსტიტუციურად გამოცხადების შემდეგ კვლავ, ყველანაირი შეზღუდვის
გარეშე, შეეძლოთ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის
შეძენა.

ქრონოლოგიურად,

გადაწყვეტილების

მიღებიდან

მალევე,

მუშაობა

დაიწყო

საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე, რომელსაც სრულად უნდა გადაესინჯა ქვეყნის
უზენაესი კანონი და დაემყარებინა ახალი კონსტიტუციურო წესრიგი. საკონსტიტუციო
სასამართლოს ურყევი და ერთგვაროვანი პრაქტიკის მიუხედავად პარლამენტის წევრების
ინიცირებისა

და

სამი

მოსმენით

კანონპროექტის

მიღების

შემდეგ,

დაწესდა

ახალი

მორატორიუმი. განმარტებით ბარათში ვკითხულობთ: „საქართველო წარმოადგენს მცირემიწიან
სახელმწიფოს, რომლის ერთ სულ მოსახლეზე საშუალოდ 0.24 ჰა დამუშავების პროცესში მყოფი
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი მოდის. აქედან გამომდინარე, ამ დარგში
სწორი და ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
აგრარული სექტორის სოციალურ-ეკონომიკური და ეთნიკურ-დემოგრაფიული საკითხების
გათვალისწინებით.“161 ნამდვილად, განსაკუთრებით მნიშნელოვანია სწორი პოლიტიკის
წარმოება,

რომელშიც

არ

მოიაზრება

მორატორიუმის

დაწესება

და

პოპულისტური

გადაწყვეტილებები, რაც აზიანებს საინვესტიციო გარემოსა და ვნებს ქვეყნის ეკონომიკას. ახალი
მორატორიუმი შინაარსობრივად იყო იდენტური ზემოთ განხილული შემთხვევებისა, რაც
ნიშნავს იმას, რომ გასაჩივრების შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლო მორიგჯერ
გამოაცხადებდა დაწესებულ შეზღუდვას არაკონსტიტუციურად.
კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში გაჩნდა ჩანაწერი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის
ნაკვეთის უცხოელთათვის მიყიდვის აკრძალვის შესახებ. კონსტიტუციის მე-19 მუხლის მე-4
პუნქტი თავის მხრივ მიუთითებს ორგანულ კანონზე, რომელმაც უნდა განსაზღვროს
საგამონაკლისო შემთხვევები. ორგანული კანონი მიღებულ იქნა პარლამენტის სრული
შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედის უმრავლესობით და დღეის მდგოამრეობით არის
ძალმოსილი, ჩვენი აზრით, ხისტი, ბუნდოვანი და გაუმართლებელი შეზღუდვის მატარებელი
კანონი, რომელიც აზიანებს საინვესტიციო გარემოსა და ვნებს ქვეყნის ეკონომიკას.

160
161

ქეცბაია თ., უცხოელებისათვის მიწის შეძენის აკრძალვა - ქართული მიწის დაცვა თუ პოპულიზმი?, 2020, 4.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, პარლამენტის გადაწყვეტილება მორატორიუმის შესახებ კვლავ

არაკონსტიტუციურია, 2017.
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1.2 კანონმდებლობით გათვალისწინებული შეზღუდვის კრიტიკული შეფასება
საკონსტიტუციო კომისიამ სამი თვე იმუშავა, რათა შეემუშავებინა კონსტიტუციური
კანონპროექტი. ჩატარდა სახალხო განხილვა და ფორმალურად დაცულ იქნა კანონმდებლობით
გათვალისწინებული მოთხოვნები. მიუხედავად აღნიშნულისა, პლენარულ სხდომას წარედგინა
საკონსტიტუციო კომისიის მიერ შემუშავებულისაგან რადიკალურად განსხვავებული პროექტი,
რაც იმას ნიშნავს, რომ კანონპროექტში გაწერილ რიგ საკითხებზე არც საკონსტიტუციო და არც
ვენეციის კომისიას არ უმსჯელია.
პირველადი სახით შემუშავებულ კონსტიტუციურ კანონში მითითებული იყო, რომ საკუთრების
უფლების მუხლს დაემატებოდა დამატებითი პუნქტი, რომელიც სასოფლო-სამეურნეო მიწას
განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსის სტატუსს მიანიჭებდა. რაც შეეხება მიწის შეძენაზე
უფლებამოსილ პირებს, აღნიშნულს შესაბამისი ორგანული კანონი დაარეგულირებდა.162
სწორედ ამ ფორმულირებით გადაეგზავნა დოკუმენტი ვენეციის კომისიას, გადაგზავნიდან
მალევე კი დაიწყო მუშაობა ამ პუნქტის დღეს მოქმედი რედაქციით ჩამოყალიბებაზე. ვენეციის
კომისიამ, ცხადია, ვერ შეაფასა რეალური ჩანაწერი, რომელიც კონსტიტუციაში გაკეთდა, რადგან
მას შეცვლილი ვერსია არ განუხილავს. მიუხედავად ამგვარი ქმედებისა გამოქვეყნებულ
დასკვნაში, ირიბად მაინც არის მინიშნებული იმ გარემოებაზე, რომელიც ჩვენ მსჯელობის
განვითარების საშუალებას მოგვცემს. კომისია მიიჩნევს, რომ მიწაზე გარკვეული შეზღუდვების
დაწესება აუცილებელია, თუმცა კონსტიტუციაში ბლანკეტური ნორმის შემოღებას, რომელიც
მიწაზე

საკუთრების

უფლების

მხოლოდ

საქართველოს

მოქალაქეებისთვის

მინიჭებას

გულისხმობს, გადაჭარბებულ შეზღუდვად მიიჩნევს.
გარდა იმისა, რომ კონსტიტუციაში არსებული ჩანაწერია ხარვეზიანი, პრობლემატურია აგრეთვე
2019

წელს

მიღებული

ორგანული

კანონი,

რომელიც

შეეხება

სასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწის საკუთრების საკითხს. პრობლემურია იქიდან გამომდინარე, რომ ზღუდავს
საქართველოს მოქალაქეების უფლებას საკუთრების გასხვისების ჭრილში, დადგენილია პირთა
ხისტად განსაზღვრული წრე და ორგანული კანონი თავისი არსით არის დისკრიმინაციული.
საკუთრების უფლება გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით. მესაკუთრეს აქვს
უფლება ფლობის, სარგებლობისა და განკარგვის. როგორც სამართლის სუბიექტს, შეუძლია
სამოქალაქო გარიგებებში თავისუფლად შევიდეს ნებისმიერ პირთან, ვისთანაც სურს
სამოქალაქო ხელშეკრულების დადება. ჩვენ მიერ განსახილველ ორგანულ კანონში არსებული
ჩანაწერი და მისი არსი ზოგად ჩარჩო პრინციპთან წინააღმდეგობაში მოდის. ორგანული კანონის
მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის მიხედვით: „დაუშვებელია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწის ნაკვეთის საკუთრებაში გადასვლის პირობით მისი უზრუნველყოფის საშუალებად
გამოყენება

უცხოელის,

საზღვარგარეთ

რეგისტრირებული

იურიდიული

პირის

ან/და

საქართველოში რეგისტრირებული იმ კერძო სამართლის იურიდიული პირის სასარგებლოდ,
რომლის დომინანტი პარტნიორია უცხოელი/საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიული
პირი ან რომლის დომინანტი პარტნიორი ამ კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“
ქვეპუნქტის

შესაბამისად

ვერ

დგინდება.“163

ჩანაწერიდან

გამომდინარე

ირკვევა,

რომ

საქართველოს მოქალაქეს, რომლის საკუთრებაშიც არის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების

162

საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 19, პუნქტი 4.

163

საქართველოს ორგანული კანონი „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“.

93

მიწის ნაკვეთი, რომლის უზრუნველყოფის საშუალებად გამოყენებას ისახავს მიზნად შემდგომში
უცხოელზე საკუთრებაში გადასვლის პირობით, არ აქვს ამის უფლება. ეს ერთი მაგალითიც კი
საკმარისია იმის საილუსტრაციოდ თუ როგორ იზღუდება ადამიანის უფლება საკუთრების
განკარგვის ნაწილში. პირს არ აქვს უფლება არჩევანი გააკეთოს უშუალოდ ბაზარზე არსებულ
უცხოელ ინვესტორსა

და ქართველ ინვესტორს შორის. საკუთრების უფლების ამგვარი

შეზღუდვა ყოველგვარ ლოგიკას მოკლებულია და არც არსებობს ლეგიტიმური მიზანი ამ ტიპის
შეზღუდვის გამართლებისა. ასეთი ჩანაწერი აზარალებს ქვეყნის ეკონომიკასა და ამცირებს ფასს
ქართულ

სასოფლო-სამეურნეო

მიწებზე,

რაც

თავის

მხრივ

მატერიალურ-ტექნიკური

განვითარების დონეს საგრძნობლად აუარესებს.
დასახელებული ორგანული კანონის მე-4 მუხლის მე-2 ნაწილის მიხედვით სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწა შეიძლება იყოს: „ა) უცხოელის საკუთრებაში, თუ მან ეს მიწა
მემკვიდრეობით მიიღო და ბ) საქართველოში რეგისტრირებული იმ კერძო სამართლის
იურიდიული პირის საკუთრებაში, რომლის დომინანტი პარტნიორია უცხოელი ან/და
საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირი ან რომლის დომინანტი პარტნიორი ამ
მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ვერ დგინდება, − საინვესტიციო გეგმის
საფუძველზე საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით.164 პირთა წრის ასე ვიწროდ
განსაზღვრას ვერ გავიზიარებთ ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობისა და დაუმუშავებელი
სასოფლო-სამეურნეო

მიწების

ოდენობიდან

გამომდინარე.

ამ

ტიპის

შეზღუდვის

გასამართლებლად განმარტებით ბარათში მითითებულია: „... ასეთი შეზღუდვის ლეგიტიმური
მიზანია ქვეყნის უსაფრთხოების, სუვერენიტეტის, სახელმწიფოს ეკონომიკური სტაბილურობის,
გარემოს, კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობისა და სხვა სიკეთეების დაცვის
უზრუნველყოფა... უცხოელთა მიმართ გონივრული შეზღუდვების დაწესება „აუცილებელი
საზოგადოებრივი საჭიროებითაა“ ნაკარნახევი...“165 დასახელებული ლეგიტიმური მიზნები რომ
არარელევანტურია ეს დავას არ იწვევს. როგორ შეიძლება ასეთმა მკაცრმა შეზღუდვებმა
გამოიწვიოს სახელმწიფოს ეკონომიკური სტაბილურობა, ან რა შუაშია სუვერენიტეტის დაცვა
სასოფლო-სამეურნეო მიწებთან. როგორ შეიძლება მიწის გაყიდვით სუვერენიტეტის დაკარგვა.
საკუთრება ხომ არაა აბსოლიტური უფლება, სახელმწიფოს ლეგიტიმური მიზნის არსებობის
შემთხვევაში აქვს უფლება მესაკუთრისგან საკუთრების ექსპროპრიაციისა. თუ წარმოიშვა რიგი
პრობლემებისა, რომელიც აძლევს სახელმწიფოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის შესაბამისად
მოქმედების შესაძლებლობას, იმოქმედოს და ჩამოართვას მესაკუთრეს სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწა. პირთა წრის ასეთი ხისტი შეზღუდვა არის გაუმართლებელი და პირდაპირ
წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებთან
„დანიის მოქალაქე ჰეიკე ქრონვისტი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ და „ ავსტრიის
მოქალაქე მათიას ჰუტერი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.“ ეს არის არათანაზომიერი
შეზღუდვა, რომელიც ანადგურებს სოფლის მეურნეობის პოტენციალსა და ართულებს უცხოური
პირდაპირი ინვესტიციების შემოდინებას ქვეყანაში.
კონსტიტუციის მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტი წარმოგვიდგენს დიფერენციაციის განსხვავებულ
კრიტერიუმებს

საქართველოს

მოქალაქეებისა

და

უცხოელებისათვის.166

ამავდროულად

164

იქვე.

165

განმარტებითი ბარათი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს კანონში

ცვლილების შეტანის თაობაზე.
166

საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 19, პუნქტი 4.
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კანონმდებლისთვის გადაცემულია დისკრეცია იმისა, რომ განსაზღვროს იმ პირთა წრე,
რომელთაც შეეძლებათ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე საკუთრების უფლების
შეძენა. აღნიშნული ჩანაწერის მიხედვით უცხოელები არიან მე-19 მუხლით დაცულ სფეროში
მოქცეულნი. გამომდინარე რა ამ ლოგიკიდან, სახელმწიფო ვალდებულია არსებითად
თანასწორებს არ მოეპყრას უთანასწოროდ. მიუხედავად სახელმწიფოს ამ ვალდებულებისა
ორგანულ კანონში ვხვდებით ნორმებს, რომლებიც ერთის მხრივ დისკრიმინაციულია და მეორეს
მხრივ არ ემსახურება რაიმე ლეგიტიმური მიზნის მიღწევას. ამის ნათელი მაგალითია ორგანული
კანონის მე-5 მუხლის 1-ლი პუნქტი, რომლის მიხედვითაც: „საქართველოში რეგისტრირებულმა
იმ კერძო სამართლის იურიდიულმა პირმა, რომლის დომინანტი პარტნიორია უცხოელი ან/და
საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირი ან რომლის დომინანტი პარტნიორი ამ
კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ვერ დგინდება,
საინვესტიციო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში,
უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გადაწყვეტილების მიღებიდან 1 წლის ვადაში უნდა
უზრუნველყოს მიწის ნაკვეთის გასხვისება.” თუ ზემოთ განვითარებულ ლოგიკას გავყვებით
საქართველოს მოქალაქეებიც და უცხოელებიც არიან არსებითად თანასწორნი, რომელთა მიმართ
უთანასწორო მოპყრობა არის დისკრიმინაციული ხასიათის. თუ ამ კონკრეტული მუხლის მიზანი
არის მიწის რესურსის არამიზნობრივად გამოყენების პრევენცია, მაშინ დაუსაბუთებელია რატომ
უდნა

გავრცელდეს

ეს

რეგულაცია

მხოლოდ

უცხოელებზე,

როდესაც

შესაძლებელია

საქართველოს მოქალაქემ მის საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწა

არ

დაამუშაოს

და

არ

გამოიყენოს

მიზნობრივად.

მიწის

რესურსის

სწორად

გამოუყენებლობის საფრთხე როგორც უცხოელის, ასევე საქართველოს მოქალაქის შემთხვევაში
თანაბარია.

2. სოფლის მეურნეობა ციფრებში
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს ორგანულ
კანონის განმარტებით ბარათში ვკითხულობთ, რომ არსებობს მიწების არარაციონალურად
გასხვისების რეალური საფრთხე, რამაც შეიძლება ზეგავლენა მოახდინოს სახელმწიფოს
ეკონომიკურ უსაფრთხოებაზე, გარემოს დაცვასა და ქვეყნის უშიშროებაზე. ავტორებს არ
დაუკონკრეტებიათ ის თუ რა საფრთხე შეუქმნა საქართველოს ეკონომიკას ან უსაფრთხოებას ამ
რეგულაციის ამ დრომდე არ არსებობამ, რაც ნათელია, რომ არადამაჯერებელს ხდის მათ
დასახელებულ ლეგიტიმურ მიზნებს და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს პოპულისტურ ნაბიჯს,
რომელმაც დააზარალა სახელმწიფოს ინტერესები.
ჩვენი პოზიციის განსამტკიცებლად დავეყრდნობით არსებულ სტატისტიკურ მონაცემებს,
რომლებიც მოიცავს 2013-2021 წლებს, მორატორიუმებიდან დღეს არსებულ რეალობამდე
მონაკვეთს, რაც იქნება ლუსტრაცია იმ ზიანისა, რომელიც საინვესტიციო გარემოს მიადგა
საქართველოში.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს მონაცემების მიხედვით საქართველოში
სოფლად მცხოვრები ადამიანთა რაოდენობა 2019 წლის მონაცემებით არის 41%167 რაც არის
ძალიან დიდი მაჩვენებელი სახელმწიფოსთვის, რომელსაც სურს ეკონომიკის სწრაფი ნაბიჯებით
167

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სააგენტო.
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ზრდა. როდესაც განვითარებული ან განვითარების სურვილის მქონე სახელმწიფოები
მომსახურებისა და სამეწარმეო სფეროს გაძლიერებაზე არიან ორიენტირებულნი, დაუშვებელია
სოფლის მეურნეობის სექტორში მოსახლეობის თითქმის ნახევარი იყოს ჩართული.

ეს

მიანიშნებს ქვეყნის დაბალტექნოლოგიურ განვითარებაზე, რაც არის შედეგი უცხოური
ინვესტიციების არარსებობისა, რაც თავის მხრივ განპირობებულია იმ კანონით, რომელიც
პოპულისტური მიზნების რეალიზებისთვის იქნა მიღებული.
მოსახლეობის სოფლად ცხოვრებასთან ერთად პრობლემურია სოფლის მეურნეობის სექტორში
დასაქმებულთა მაღალი პროცენტული რაოდენობა, რომელიც 39%-ია. დასაქმების მაღალი
მაჩვენებლის მიუხედავად ამ სფეროში შრომის საშუალო თვიური პროდუქტიულობა ძალიან
დაბალია, კერძოდ 407 ლარი168. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ სფეროში დასაქმებული 39% ქვეყნის
მოსახლეობისა საშუალოდ 407 ლარს გამოიმუშავებს, რაც არის მიზერული იმ შრომასთან
შედარებით, რასაც ამ სექტორში დასაქმებულები სწევენ.
რაც უფრო დაბალია სოფლის მეურნეობის წილი ეკონომიკაში, მით უფრო განვითარებულია
სახელმწიფო ეკონომიკა და მორგებულია თანამედროვეობის გამოწვევებს. სტატისტიკის
ეროვნული სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებული 2017 წლის მონაცემების მიხედვით სოფლის
მეურნეობის წილი საქართველოს ეკონომიკაში იყო 8%169, როდესაც ევროპის ქვეყნების, კერძოდ
ბელგიის, გერმანიის, საფრანგეთის, იტალიის, ესტონეთის, ლატვიის, ლიტვის შემთხვევაში არ
აღემატებოდა 3%-ს170.
შესავალ ნაწილში აღვნიშნეთ სახელმწიფოს მიერ ხელოვნური სტიმულირების შესახებ. 20132019

წლებში

სახელმწიფომ

დახარჯა

1.5

მილიარდი

ლარი171,

სოფლის

მეურნეობის

სტიმულირებისათვის, რასაც არანაირი შედეგი არ გამოუღია. იმისათვის, რომ პროცესები
დაიძრას, საჭიროა უცხოური პირდაპირი ინვესტიციები, საჭიროა პროფესიონალი კადრები,
რომლებიც ადგილობრივ ფერმერებს გაუზიარებენ ევროპულ სტანდარტებს, რის შედეგადაც
ქვეყანა შეძლებს ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებასა და
ევროპულ

ბაზარზე

მოცულობითი

პროდუქციის

გატანას.

რეგულაცია,

რომელზედაც

ვსაუბრობთ სოფლის მეურნეობის სექტორის ყველანაირ პერსპექტივას ახშობს და შეუძლებელს
ხდის ამ დარგის ეფექტურ განვითარებას.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორი, სამწუხაროდ, კვლავაც რუსეთზეა მიბმული ამას
ადასტურეს არსებული სტატისტიკური მონაცემები. 2018 წლის მიხედვით ყველაზე მეტი
ღირებულების სურსათი და სასმელი საქართველოდან რუსეთში გავიდა, ამავე წლის
მონაცემებით ქართული სურსათისა და სასმელის ექსპორტი ევროკავშირის ქვეყნებში მხოლოდ
15%-ს

უტოლდებოდა172,

რაც

ქვეყნის

მიერ

წარმოებული

პროდუქციის

დაბალკვალიფიციურობასა და სტანდარტების შეუსაბამობას უსვამს ხაზს. ყველას გვესმის და
ვიაზრებთ რომ საქართველოს აქვს დაკარგული ტერიტორიების 20%-ზე მეტი და რომ რუსეთი
ოკუპანტია, ყველაზე დიდი მტერი ჩვენი ქვეყნისა, მაგრამ მთელი მსოფლიოსთვის სასოფლოსამეურნეო მიწის შეძენის ასეთი ხისტი და არათანმიმდევრული შეზღუდვა იმის შიშით , რომ
168

იქვე.
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ნამჩავაძე ბ., საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2012- 2019 წლების ტენდენციები, 2020, 10.

170

იქვე, 11.

171

იქვე, 4.

172

იქვე.
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რუსმა ან ქვეყნის არაკეთილისმოსურნე სუბიექტმა არ იყიდოს საქართველოს სასოფლო
სამეურნეო დანიშნულების მიწები, არის ყველაზე დიდი დაღი საქართველოსთვის, რასაც
მოწმობს ქართული სურსათისა და სასმლის ექსპორტის ოდენობა რუსეთის ფედერაციაში. ამ
საფრთხის პრევენციისათვის შესაძლებელია უფრო ლიბერალური კანონმდებლობის შემუშავება,
რომელიც ნამდვილად უზრუნველყოფს ქვეყნის ინტერესების დაცვას, იქნება კონსტიტუციის
ფუნდამენტურ პრინციპებთან შესაბამისობაში და განავითარებს ეკონომიკის ამ დარგს.
2018 წლის მონაცემებით სახნავ-სათესი, სასათბურე და მრავალწლიანი ნარგავების ფართობის
33% გამოუყენებელი იყო.173 აღნიშნული ხაზს უსვამს იმას, რომ ქვეყნის რესურსი, რომელსაც აქვს
პოტენციალი და შეუძლია დიდი როლი ითამაშოს ქვეყნის განვითარებაში გამოუყენებელი
დარჩა იმიტომ, რომ არ არის ინტერესი მიწისადმი. ინტერესი არ არის გამომდინარე იქიდან, რომ
ინვესტორებს არ სურთ ფულის დაბანდება გრძელვადიანი იჯარის ხელშეკრულებით, რომელიც
მომდევნო მთავრობამ მოულოდნელად შეიძლება გააუქმოს. საკუთრების უფლების აღიარება
დასახელებული

კატეგორიის

მიწებზე

სიტუაციას

რადიკალურად

შეცვლიდა

და

დაუმუშავებელი მიწების პროცენტულ რაოდენობას შეამცირებდა.
რაც შეეხება პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს, 2021 წლის მონაცემებით 0,6%-ს უტოლდება174,
რაც არის სავალალო საქართველოსთვის.

კონტრარგუმენტად შესაძლოა ითქვას ის, რომ

უცხოელების მხრიდან ინტერესი სოფლის მეურნეობის სექტორისადმი არასდროს არ ყოფილა
მაღალი. ნამდვილად ასეა, გასული წლების მონაცემებიც ადასტურებს ამას175, არსებული
მონაცემების მიხედვით უცხოელები საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწების მხოლოდ 1%-ის მესაკუთრენი არიან.176 აქედან გამომდინარე ვერ ვხედავთ ლოგიკასა და
საჭიროებას

ამ

ტიპის

ხისტი

ორგანული

კანონის

მიღებაში.

ნამდვილად,

ქვეყნის

პოპულარიზაციამდე ინტერესი ამ კატეგორიის მიწისადმი იყო დაბალი, მაგრამ რიგმა
ფაქტორებმა მათ შორის მეცნიერულ დონეზე საქართველოს ღვინის სამშობლოდ აღიარებამ,
გაზარდა ინტერესი საქართველოსადმი. ამის დასტურია თავად ამ ორგანული კანონის
ინიციატორის ოთარ დანელიას სიტყვები, რომელიც აღნიშნავს რომ მორატორიუმის დროს
დაახლოებით 1500 ტრანზაქცია ვერ შესრულდა, რამაც დაახლოებით 200 000 000-ით ნაკლები
შეიტანა სოფლის მეურნეობაში.177

3. სასამართლო პრაქტიკა
3.1 დანიის მოქალაქე ჰეიკე ქრონვისტი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ178
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 2012 წელს მიიღო გადაწყვეტილება, რომლითაც
არაკონსტიტუციურად ცნო სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შესახებ საქართველოს
ორგანული კანონის შესაბამისი ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც აკრძალული იყო უცხოელის

173

იქვე.
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საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სააგენტო, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, 2021.
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იქვე.
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არაბიძე ი., კანონი მიწის საკუთრების შესახებ, 2019.

178

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე N3/1/512 დანიის მოქალაქე ჰეიკე

ქრონვისტი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, 2012.
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მიერ

სასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების

მიწის

შეძენა,

ხოლო

თუკი

იგი

მიწას

მართლზომიერად ფლობდა ან მემკვიდრეობით მიიღებდა, უცხოელი ვალდებული იყო მიწაზე
საკუთრების უფლების წარმოშობიდან 6 თვის ვადაში გაესხვისებინა იგი. საკონსტიტუციო
სასამართლომ გადაწყვეტილებაში ხაზი გაუსვა საკუთრების უფლების მნიშვნელობას და
აღნიშნა: „...კონსტიტუციით აღიარებული და უზრუნველყოფილი საკუთრება გულისხმობს
ყველასათვის

ერთიანი

და

თანასწორი

საკუთრების

უფლების

დამკვიდრებას.“179

ამ

განმარტებიდან ისედაც იკვეთებოდა, რომ ნორმა არღვევდა თანასწორობის პრინციპს და
არსებითად თანასწორი პირებისთვის ადგენდა განსხვავებულ სამართლებრივ რეჟიმს.
საკონსტიტუციო სასამართლო აღნიშნავდა, რომ შეზღუდვის გამართლებისთვის სახელმწიფო
ვალდებული იყო დაესაბუთებინა საზოგადოებრივი საჭიროების, ლეგიტიმური მიზნების
არსებობა, რომლის მიღწევასაც ემსახურებოდა სადავო ნორმა. ასეთ მიზნებად, მოპასუხე მხარის
მიერ, დასახელდა მიწის რაციონალური გამოყენებით აგრარული სტრუქტურის გაუმჯობესება,
მიწის ნაკვეთების დაქუცმაცების თავიდან აცილება, ასევე მდიდარი ქვეყნების მოქალაქეების
მიერ საქართველოში მიწის მასობრივი შეძენის პრევენცია. ეს ყველაფერი, სახელმწიფოს აზრით,
ეკონომიკური უსაფრთხოების, გარემოსა და ქვეყნის უშიშროების დაცვას ემსახურებოდა.180
ლეგიტიმურ

მიზნებთან

მიმართებით,

საკონსტიტუციო

სასამართლომ

მიუთითა,

რომ

დასახელებული ლეგიტიმური მიზნები ნამდვილად წარმოადგენდნენ საჯარო ინტერესის
საგანს, მაგრამ ის ლოგიკურ ბმაში არაა დაწესებულ შეზღუდვასთან. სასამართლოსთვის ვერ
გამოიკვეთა ვერც ერთი არგუმენტი, რომელიც წარმოაჩენდა რაიმე ლოგიკურ კავშირს
უცხოელისათვის მიწაზე საკუთრების აკრძალვასა და აგრარული სტრუქტურის გაუმჯობესებას
შორის. სასამართლომ აღნიშნა, რომ: „აგრარული სტრუქტურის გაუმჯობესების ხელშეწყობის
შესაძლებლობა სახელმწიფოს ერთნაირად აქვს იმისგან დამოუკიდებლად, სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწა საქართველოში მცხოვრებ უცხოელ ფერმერს ეკუთვნის თუ საქართველოს
მოქალაქეს,“ ხოლო აგრარულ სექტორში „წარმოებული პროდუქტის როგორც ეკონომიკური
ხასიათი, ასევე ხარისხი არ არის დამოკიდებული ამ რესურსის მწარმოებლის მოქალაქეობრივ
კუთვნილებაზე.“181
სასამართლომ ასევე დაუსაბუთებლად და არალოგიკურად მიიჩნია კავშირი სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის უცხოელთა მიერ მასობრივი შესყიდვიდან გამომდინარე
საფრთხესა და სახელმწიფოს ეკონომიკურ უსაფრთხოებას შორის. სასამართლომ განმარტა, რომ:
„საკუთრების უფლება კონსტიტუციიდან და კანონმდებლობიდან გამომდინარე, თანაბრად
ვრცელდება როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირებზე, შესაბამისად, საკუთრების
ობიექტზე ისინი ზუსტად ერთი და იმავე ხარისხის ბატონობას ახორციელებენ. აღნიშნული
მატერიალური სიკეთის სარგებლობის და განკარგვის ფარგლებიც ერთნაირი აქვთ. თუ
უცხოელის

მიერ

სასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების

მიწის

საკუთრებაში

ქონა

სახელწმიფოსთვის რაიმე რისკების შემცველია, მაშინ იმავე ხასიათისა და ხარისხის რისკი
იარსებებს უცხოელის მონაწილეობით დაფუძნებული იურიდიული პირის მიერ საკუთრების
შეძენის შემთხვევაში.“182 ამ მსჯელობიდან გამომდინარე სასამართლომ მიზნის მიღწევის
გამოუსადეგარ საშუალებად მიიჩნია დასახელებული ლეგიტიმური მიზანიც.
179

კუბლაშვილი კ., ადამიანის ძირთადი უფლებები და თავისუფლებები, 2020, 257-259.

180

ნამჩავაძე ბ., საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2012- 2019 წლების ტენდენციები, 2020, 25.

181

კუბლაშვილი კ., ადამიანის ძირთადი უფლებები და თავისუფლებები, 2020, 258.

182

კუბლაშვილი კ., ადამიანის ძირთადი უფლებები და თავისუფლებები, 2020, 258.
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სასამართლომ

ასევე

აღნიშნა:

„სახელმწიფო

უფლებამოსილია,

ნებისმიერ

დროს,

კონსტიტუციური წესრიგის ფარგლებში მოაქციოს ამა თუ იმ საკუთრების ობიექტის შინაარსი და
ფარგლები.“183 სასამართლომ დასაშვებად ჩათვალა, რომ შესაძლებელია არსებობდეს მიწის
ნაკვეთი, რომელსაც აქვს სტრატეგიული მნიშვნელობა, ან, გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად
აიკრძალოს სარეკრეაციო ზონების გასხვისება, მაგრამ, ამავე დროს, სასამართლომ მიიჩნია, რომ
ზოგადად სასოფლო სამეურნეო მიწაზე უცხოელის საკუთრების შესაძლებლობის აკრძალვასა და
გარემოს დაცვას ან სახელმწიფო უსაფრთხოებას შორის ლოგიკური კავშირი აშკარად არ
იკვეთება. განვითარებული მსჯელობიდან გამომდინარე, სასამართლომ დაადგინა, რომ არ
არსებობდა ლოგიკური კავშირი სადავო ნორმასა და მოპასუხე მხარის მიერ მითითებულ
ლეგიტიმურ მიზნებს შორის.

სასამართლომ მიიჩნია, რომ ამ ნორმიდან გამომდინარე

დარღვეულია გონივრული ბალანსი კერძო და საჯარო ინტერესებს შორის და სადავო ნორმით
დადგენილი შეზღუდვა არის არაპროპორციული, სცდება საქართველოს კონსტიტუციით
განსაზღვრული პირის უფლების შეზღუდვის დასაშვებ ფარგლებს და ეწინააღმდეგება მას.
აღნიშნული სასამართლო გადაწყვეტილებით არაკონსტიტუციურად გამოცხადდა შეზღუდვა,
რომელიც თითქმის ანალოგიურია დღეს მოქმედი ორგანული კანონისა. 1996 წლის კანონში,
როგორც დღეს მოქმედ ორგანულ კანონში მითითებულია, რომ უცხოელებს აქვთ მხოლოდ
მემკვიდრეობით მიღებული მიწის ნაკვეთის ფლობის უფლება. რაც შეეხება იურიდიულ პირებს,
დღეს მოქმედი ორგანული კანონი იურიდიულ პირებსაც ანიჭებს ამ უფლებას, მაგრამ
ბუნდოვანი, ხისტი, გაუმართლებელი და თანაზომიერების პრინციპის სრული იგნორირებით
დაწესებული შეზღუდვით. აგრეთვე, მოქმედი ორგანული კანონის მე-5 მუხლის 1-ლი პუნქტი
ითვალისწინებს უცხოელთათვის მიწის ჩამორთმევის არაკონსტიტუციურ შესაძლებლობას,
რომელსაც ითვალისწინებდა, შეცვლილი სახით, 1996 წლის კანონი.

3.2 ავსტრიის მოქალაქე მათიას ჰუტერი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ184
დანიის მოქალაქის ჰეიკე ქრონვისტის საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ,
საქართველოს პარლამენტი იძულებული გახდა რიგი ქმედებები განეხორციელებინა, რათა
სახელმწიფოს ერთიანი პოლიტიკა შეემუშავებინა სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკითხთან
დაკავშირებით.

2014

წლის

31

დეკემბრამდე

შეჩერებულ

იქნა

სასოფლო

სამეურნეო

დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი
პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მოქმედება, რომლის მიხედვითაც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწის (მათ შორის, მემკვიდრეობით მიღებულის) საკუთრების უფლება აქვთ უცხოელებს,
საზღვარგარეთ რეგისტრირებულ იურიდიულ პირსა და საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად უცხოელის მიერ საქართველოში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს.
დასახელებული

მორატორიუმი

გასაჩივრებულ

იქნა

საქართველოს

საკონსტიტუციო

სასამართლოში ავსტრიის მოქალაქის მათიას ჰუტერი მიერ, რომელიც მიიჩნევდა, რომ სადავო
ნორმის საფუძველზე, მას ეკრძალებოდა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შეძენა და
მემკვიდრეობით მიღება, რაც ეწინააღმდეგებოდა საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრულ
საკუთრების უფლების არსსა და თანასწორობის უფლებას.
183

იქვე.

184

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგიის განმწესრიგებელი სხდომის განჩინება №1/2/563.
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მოსარჩელე აგრეთვე მიუთითებდა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ უკვე განხილულ
საქმეზე და აღნიშნავდა, რომ არსობრივად საქმეები არის იდენტური და არ არსებობს ის
დიფერენციაციის კრიტერიუმი, რომელიც განასხვავებს მათ ერთმანეთისგან. განმწესრიგებელ
სხდომაზე მოპასუხე მხარე აპელირებდა, რომ: „მართალია, სადავო ნორმას საკონსტიტუციო
სასამართლოს მიერ არაკონსტიტუციურად ცნობილი ნორმების იდენტური ლეგიტიმური
მიზნები აქვს და შეზღუდვაც ამ მიზნების მიღწევისთვის გამოიყენება, მაგრამ მთავარი
განსხვავება არის ნორმის დროებითი ხასიათი. ვინაიდან სადავო ნორმა მხოლოდ 2014 წლის 31
დეკემბრამდე მოქმედებს, იგი უცხოელებს საკუთრების უფლებას კი არ ართმევს, არამედ იწვევს
უფლების დროებით შეჩერებას, რაც დასახელებული ლეგიტიმური მიზნების მიღწევის
პროპორციულ საშუალებას წარმოადგენს.“185
საკონსტიტუციო სასამართლომ მიუთითა: „სადავო ნორმის, საქმის განხილვის პროცესში
წარმოდგენილი ინფორმაციის, მოსარჩელისა და მოპასუხის არგუმენტების ანალიზი წარმოაჩენს
მნიშვნელოვან მსგავსებებს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ არაკონსტიტუციურად ცნობილ
ნორმებსა და წინამდებარე საქმეში სადავოდ გამხდარ ნორმას შორის. კერძოდ, ისევე როგორც
პლენუმის გადაწყვეტილებით არაკონსტიტუციურად გამოცხადებული ნორმები, მოცემულ
საქმეშიც სადავოდ გამხდარი ნორმა ზოგადად კრძალავს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე უცხოელის საკუთრების უფლებას. სადავო ნორმით განსაზღვრული აკრძალვა, მსგავსად
წინა შემთხვევისა, ეხება ყველა კატეგორიის სასოფლო-სამეურნეო მიწას და წარმოადგენს ზოგად
და აბსოლუტურ (თუმცა დროში შემოფარგლულ) აკრძალვას. ამ კუთხით მასში არ არის
მოცემული რაიმე განსხვავებული რეგულირებები. უფრო მეტიც, არაკონსტიტუციურად
გამოცხადებული ნორმებისგან განსხვავებით, მოქმედი რეგულირება უფრო ამძიმებს უცხოელი
ფიზიკური პირის მდგომარეობას, რადგან არ იძლევა საშუალებას, რომ პირმა, თუნდაც
დროებით, მემკვიდრეობით მიიღოს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა საკუთრებაში.
ამდენად, სადავო ნორმაში მოცემული ქცევის წესი, არსებითად, იმავე შინაარსის შემცველია,
როგორი შინაარსიც გააჩნდა საკონსტიტუციო სასამართლოს 2012 წლის 26 ივნისის №3/1/512
გადაწყვეტილებით არაკონსტიტუციურად ცნობილ ნორმებს.“186
რაც

შეეხება

მოპასუხის

არგუმენტს

ვადასთან

დაკავშირებით

საკონსტიტუციომ

ირელევანტურად მიიჩნია და განმარტა, რომ ერთის მხრივ დადგენილ შეზღუდვასა და
დასახელებულ ლეგიტიმურ მიზნებს შორის კავშირი არარსებობდა და მეორეს მხრივ უკვე
არსებული

საკონსტიტუციოს

გადაწყვეტილება,

დანიის

მოქალაქის

ჰეიკე

ქრონვისტი

საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ არაკონსტიტუციურად აცხადებდა ამ ტიპის საქმეზე
ანალოგიურ შეზღუდვებს, შესაბამისად აქ ვადაზე, აპელირება უადგილო იყო.
საკონსტიტუციო სასამართლომ არ მიიღო არსებითად განსახილველად კონსტიტუციური
სარჩელი და განჩინების გამოქვეყნების მომენტიდან ძალადაკარგულად, არაკონსტიტუციურად
ცნო „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ საქართველოს კანონის
22-ე მუხლის მე-3 პუნქტის ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც ითვალისწინებს უცხოელის
მიმართ ,,სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ საქართველოს

185

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგიის განმწესრიგებელი სხდომის განჩინება №1/2/563.

186

განმარტებითი ბარათი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს კანონში

ცვლილების შეტანის თაობაზე.

100

კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის მოქმედების 2014 წლის 31 დეკემბრამდე
შეჩერებას.187
საკონსტიტუციოს ორ გზის გადაწყვეტილების არსებობის მიუხედავად, როგორც უკვე
აღვნიშნეთ, საქართველოს პარალმენტმა ახალი მორატორიუმი დააწესა საკონსტიტუციო
ცვლილებების

მიღებამდე,

რაც

ემთხვევა

უკვე

არაკონსტიტუციურად

გამოცხადებულ

რეგულაციებს. სამწუხაროა აგრეთვე ისიც, რომ განმარტებით ბარათში, რომელიც 2019 წელს
მიღებულ ორგანულ კანონს ერთვის, ვხვდებით ზემოთ დასახელებული საკონსტიტუციო
სასამართლოს გადაწყვეტილების არასწორ ინტერპრეტაციას. კერძოდ, განმარტებით ბარათში
ვკითხულობთ: „საკონსტიტუციო სასამართლო საქმეზე „ავსტრიის მოქალაქე მათას ჰუტერი
საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ საუბრობს „ზოგად და აბსტრაქტულ“ აკრძალვაზე,
როგორც

საქართველოს

კონსტიტუციის

შეუსაბამო

კატეგორიაზე.

შემოთავაზებული

კანონპროექტი არაკონსტიტუციურად ცნობილი ნორმისგან განსხვავებულ მიდგომას ეყრდნობააქ არ არის საუბარი უცხოელების მიმართ რაიმე სახის აკრძალვის დაწესებაზე, არამედ აქ
კანონმდებელი ირჩევს უცხოელების მიმართ სპეციალური სამართლებრივი რეჟიმის დადგენას
და ცალკეული პირობებისა და მოთხოვნების დაწესების გზას, რომელთა დაკმაყოფილების
შემთხვევაში ამ უკანასკნელს საერთო საფუძველზე წარმოეშობა სასოფლო სამეურნეო
დანიშნულების მიწაზე საკუთრების უფლება.“188 საკონსტიტუციოს გადაწყვეტილება ზოგადი
რეგულაციის არსებობაზე კი არ მიუთითებდა, არამედ ის ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ
დაწესებული ლეგიტიმური მიზნები არ არის პროპორციული შეზღუდვასთან და არ არის მიზნის
მიღწევის ადეკვატური საშუალება. ამ შემთხვევაში ნორმის აბსტრაქტულობა მეორეხარისხოვანი
იყო. გამომდინარე იქიდან, რომ ახალ ორგანულ კანონსაც მსგავსი ლეგიტიმური მიზნები აქვს,
ცალსახაა,

რომ

ეს

ლეგიტიმური

მიზნებიც

შეუსაბამონი

იქნებიან

მიზნის

მიღწევის

საშუალებასთან. პარლამენტის მხრიდან ნორმის აბსტრაქტულობაზე აპელირება სწორედ ამ
პრობლემის უგულვებელყოფისა და გაუფერულების მცდელობად შეგვიძლია მივიჩნიოთ.
განმარტებით ბარათში ასევე ვკითხულობთ, რომ ალტერნატივა უცხოელ მოქალაქეებს აძლევს
მიწის საკუთრებაში მიღების საშუალებას, რაც ასევე მცდარია, რადგან არ არის გაწერილი
პროცედურულად, გამჭვირვალედ და ამომწურავად ის გზები, რითიც შეიძლება საკუთრება
მოიპოვოს უცხოელმა, გარდა ამისა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მიზერულია იმის ალბათობა, რომ
რომელიმე უცხოელმა ან კანონმდებლობით გათვალისწინებულმა იურიდიულმა პირმა
მოიპოვოს საკუთრება მიწაზე ან საერთოდ გააჩნდეს სურვილი ამ ქმედების განხორციელების და
ინვესტიციის დაბანდებისა.

3.3 გრეჰემი სოციალური დაცვის საზოგადოებრივი დეპარტამენტის წინააღმდეგ189
ნაშრომში განვითარებული მსჯელობისა და არგუმენტაციის შემდგომ ცხადია რომ ორგანული
კანონი დისკრიმინაციულია და არღვევს თანასწორობის უფლებას. სახეზე გვაქ უცხოელებისა და
საქართველოს მოქალაქეებისადმი განსხვავებული მოპყრობა. ერთის მხრივ სასოფლო სამეურნეო
187

იქვე.
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განმარტებითი ბარათი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს კანონში

ცვლილების შეტანის თაობაზე.
189

ამერიკის შეერთებულის შტატების უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე: Graham v. Department of Pub.

Welfare, 403 U.S. 365, 1971.
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მიწის შეძენის და მეორეს მხრივ საინვესტიციო გეგმის შეუსრულებლობის შემთხვევაში
განსაზღვრულ ერთ წლიან ვადაში მიწის გასხვისების ნაწილშიც. საინტერესოა საერთაშორისო
პრაქტიკა

და

სასამართლოების

პოზიცია

ამ

საკითხთან

დაკავშირებით.

რამდენად

გამართლებულია მოქალაქეებისა და უცხოელებისადმი ამ ტიპის განსხვავებული მოპყრობა.
სწორედ ამ საკითხს ეხება სასამართლო დავა გრეჰემი სოციალური დაცვის საზოგადოებრივი
დეპარტამენტის წინააღმდეგ.
საქმის მასალებიდან ირკვევა, რომ მოსარჩელე მხარეს გასაჩივრებული ჰქონდა ორი შტატის
კანონი: არიზონის შტატის კანონმდებლობის მიხედვით, უცხოელს შტატის ტერიტორიაზე უნდა
ეცხოვრა 15 წელი იმისათვის, რომ სოციალური დახმარება მიეღო; გასაჩივრებული იყო ასევე
პენსილვანიის კანონი, რომელიც უცხოელს უკრძალავდა სოციალური დახმარების მიღებას, იმის
მიუხედავად, რამდენი ხანი ცხოვრობდა შტატის ტერიტორიაზე. აშშ-ს უზენაესმა სასამართლომ
ერთხმად

სცნო

გასაჩივრებული

ნორმები

არაკონსტიტუციურად

კონსტიტუციის

მე-14

შესწორებასთან, თანაბარი მოპყრობის უფლებასთან მიმართებით.
უზენაესმა სასამართლომ აღნიშნა: „შეერთებული შტატების კონსტიტუციის მე-14 შესწორების
შესაბამისად, სახელმწიფოს არა აქვს უფლება წაართვას ადამიანს სიცოცხლე, თავისუფლება და
საკუთრება ჯეროვანი პროცესის გარეშე, სახელმწიფოს ასევე არა აქვს უფლება თავისი
იურისდიქციის ფარგლებში უარი უთხრას ნებისმიერ პირს კანონით თანაბარ დაცვაზე. აშშ-ს
უზენაესი სასამართლოს თქმით, დიდი ხნის წინ დადგინდა და სადავოც არ არის ის გარემოება,
რომ ტერმინი ,,პირი“ ამ კონტექსტში მოიცავს ქვეყანაში კანონიერად მცხოვრებ უცხოელსაც,
ისევე როგორც მოქალაქეს. ეს ნორმა როგორც უცხოელს, ისე მოქალაქეს აძლევს იმის უფლებას,
რომ მიიღოს თანაბარი მოპყრობა მისი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით სახელმწიფო
ორგანოსაგან.“190 სასამართლოს განმარტებაში მითითებულია სწორედ საკუთრებაზე, რომელიც
ჩვენი ნაშრომის განსახილველი თემაა, სწორედ მისი წართმევის უფლება არ აქვს სახელმწიფოს
მოგონილი ლეგიტიმური მიზნებითა და საზოგადოებრივი ინტერესებზე აპელირებით.
საინტერესო განმარტება გააკეთა სასამართლომ მოქალაქეობის ნიშნით დიფერენციაციასთან
დაკავშირებითაც, კერძოდ: „მოქალაქეობის საფუძველზე დიფერენცირება, ეროვნებისა და რასის
საფუძველზე დიფერენცირების მსგავსად, თავისთავად საეჭვოა და სასამართლოს მეტ ჩარევას
მოითხოვს.

უცხოელები

განცალკევებული

და

იზოლირებული

ჯგუფია,

რომელთა

მიმართებაშიც სასამართლოს მომეტებული მზრუნველობა გამართლებულია. სახელმწიფო,
რომელიც ექსკლუზიურად უცხოელებზე შეზღუდვებს ავრცელებს, ძალიან ვიწრო მოქმედების
არეალით არის შემოსაზღვრული.“191 სწორედ ეს ვიწრო მოქმედების არეალი უნდა იყოს დაცული,
როდესაც ექსკლუზიური შეზღუდვები წესდება სახელმწიფოს მხრიდან, რაც ქართულ
რეალობაში არ იქნება დაცული სასოფლო-სამეურნეო მიწების საკუთრებაში გადაცემასთან
მიმართებით.
საბოლოო

ჯამში

დასახელებული

სასამართლო

გადაწყვეტილება

ავსებს

საქართველოს

საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ავსტრიელი მოქალაქის მათიას ჰუტერის
საქმეზე,
190

სადაც

საკონსტიტუციო

სასამართლომ

იმსჯელა

ნორმის

მიმართებაზე

საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო, უცხოელებისთვის მიწის შეძენის აკრძალვა: კონსტიტუციის

დარღვევა და საინვესტიციო გარემოზე უარყოფითი გავლენა, 2013.
191

არ

იქვე.
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თანასწორობის უფლებასთან გამომდინარე იქიდან, რომ წინარე ეტაპზევე დადგინდა
გასაჩივრებული

რეგულაციის

არაკონსტიტუციურობა.

ერთობლიობაში

კიდევ

ერთხელ

დადასტურდა ის, რომ დაუშვებელია საკუთარი მოქალაქეებისთვის უპირატესობის მინიჭების
მიზნით დისკრიმინაციული მოპყრობა უცხოელებისადმი.
4. ცივილიზებული მსოფლიოს საკანონმდებლო ბაზა
ორგანული კანონის განმარტებით ბარათში მითითებულია იმ სახელწმიფოებზე, რომელებიც
ადგენენ შეზღუდვას უცხოელთათვის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის მიყიდვასთან
დაკავშირებით. ეს სახელმწიფოებია: პოლონეთი, ჩეხეთი, ესტონეთი, უნგრეთი და სლოვაკეთი.
ნამდვილად, ამ სახელმწიფოებში დაწესებული იყო შეზღუდვები, მაგრამ ამ შეზღუდვებს
ჰქონდათ გამართლება, რაზედაც არ არის მითითება განმარტებით ბარათში. კერძოდ,
დასახელებულმა სახელწმიფოებმა ამ ტიპის შეზღუდვები გამოიყენეს გარდამავალ პერიოდში,
იმ პერიოდში როდესაც ევროკავშირში მათი გაწევრიანება მიმდინარეობდა, რათა დაეცვათ
სოციალურ-ეკონომიკური და აგრონომიული სტრუქტურა იმ შოკისგან, რაც სახელმწიფოთა
გაერთიანებაში წევრად შესვლას თან ახლავს. ასეთი შოკი შეიძლება იყოს გაერთიანების ახალი
და ძველი წევრი ქვეყნების ფასებს შორის სხვაობა, რაც ბაზარზე არაკონკურენტუნარიან გარემოს
შექმნის. ამ ტიპის შეზღუდვები ევროკავშირში გაწევრიანებიდან შვიდ წელიწადს, პოლონეთის
შემთხვევაში

12

წელიწადს,

გრძელდებოდა.

საქართველო,

სამწუხაროდ,

არ

გარდამავალ პერიოდში, რაც კიდევ უფრო გაუგებარს ხდის დაწესებულ შეზღუდვებს.

იმყოფება
192

4.1 ამერიკული სტანდარტი
ამერიკის შეერთებულის შტატებში უცხოელებისათვის ძლიან მარტივია სასოფლო-სამეურნეო
მიწის შეძენა. მიწის შესაძენად გასავლელი პროცედურები ანალოგიურია უცხოელებისა და
ამერიკის მოქალაქეებისთვის. უნდა მოიძიო მიწა, რომლის ყიდვაც გსურს, დაუკავშირდე მიწის
მესაკუთრეს ან აგენტს და უბრალოდ იყიდო ის.193

4.2 ლატვიური სტანდარტი
საინტერესო მიდგომა აქვს ლატვიას, სადაც ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნის მოქალაქეებს და
იურიდიულ პირებს არ აქვთ უფლება სასოფლო-სამეურნეო მიწის შეძენისა, რაც ლოგიკურად
ჯდება სახელმწიფო უსაფრთხოების ინტერესებში, მოგეხსენებათ ლიტვა, ლატვია და ესტონეთი
იყვნენ, საქართველოს მსგავსად, საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში, მაგრამ განსხვავებით
საქართველოსგან, ისინი სწრაფი ტემპებით განვითარდნენ და გახდნენ კიდევაც ევროკავშირის
წევრნი. სწორედ ამ ისტორიული ასპექტიდან გამომდინარე ლოგიკურად მიმაჩნია ქვეყნის მიერ
დაწესებული ამ ტიპის შეზღუდვა, რომელიც არ არის მძიმე ეკონომიკური ბაზრისათვის, თუმცა
არც თავისუფლებას უქადის მას.194

192

საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო, უცხოელებისთვის მიწის შეძენის აკრძალვა: კონსტიტუციის

დარღვევა და საინვესტიციო გარემოზე უარყოფითი გავლენა, 2013.
193

Samuel Anne, can foreigners buy land in America, 2020.

194

Anne S., can foreigners buy land in America, 2020.
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4.3 გერმანული სტანდარტი
მეტად საინტერესო და შეიძლება ითქვას მისაბაძი არის გერმანული სტანდარტი, რომლის
მიხედვითაც უცხოელებს მიწის საკუთრებაში შეძენასთან დაკავშირებით იგივე შეზღუდვები
აქვთ,

როგორიც

გერმანიის

მოქალაქეებს.

სასოფლო-სამეურნეო

მიწის

შეძენისათვის

აუცილებელია განცხადების წარდგენა, რომელშიც აღწერილი და დასაბუთებული უნდა იყოს
სასოფლო-სამეურნეო მიწის განვითარების გეგმა. ასევე ფიზიკური პირი, რომელიც საკუთრებაში
იძენს მიწის ნაკვეთს, უნდა იყოს 18 წლის, მიუხედავად იმისა იქნება ის უცხოელი თუ გერმანიის
მოქალაქე.195
გარდა აღნიშნულისა გერმანიაში არსებობს

შესაბამისი კომისია, რომელიც აკონტროლებს

გაცემული მიწის მიზნობრივად გამოყენების პროცესს როგორც გერმანიის მოქალაქეებთან, ასევე
უცხოელებთან მიმართებით. ეს მიდგომა არის თანასწორობის იდეის საუკეთესო მაგალითი და
სწორი მიდგომა. ამ ქმედებით ერთის მხრივ ხელი ეწყობა ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის
განვითარებას და მეორეს მხრივ ხდება სასოფლო-სამეურნეო მიწის აღრიცხვა და მისი
კონტროლი, როგორც ამოწურვადი რესურსისა.196

4.4 რუმინული სტანდარტი
პრობლემის გადაჭრის გონივრულ საშუალებას დაეფუძნა რუმინეთის კანონმდებლობა, რომლის
მიხედვითაც მოქალაქეობის არმქონე პირებს, უცხოელ ფიზიკურ და იურდიულ პირებს
რუმინეთში მიწის შეძენა მხოლოდ საერთაშორისო ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესის
შესაბამისად, აუცილებლად ნაცვალგების პრინციპით შეუძლიათ. ეს ნიშნავს იმას, რომ
რუმინეთშიც უცხოელის მიერ მიწის და მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის
შეძენა შესაძლებელია, ქვეყნებს შორის შესაბამისი საერთაშორისო ხელშეკრულების არსებობის
შემთხვევაში და ისიც მხოლოდ იმ პირობის გათვალისწინებით, თუ მეორე ქვეყანაც რუმინეთის
მოქალაქეებს ანალოგიურ უფლებას მისცემს.197 აღნიშნული ტიპის შეზღუდვაც შეგვიძლია
გონივრულად და სამართლიანად მივიჩნიოთ. ორმხრივი თანხმობა და სახელწმიფოთა აღიარება
შესაძლოა იყოს ერთ-ერთი ალტერნატიული გამოსავალი ამ საკანონმდებლო ჩიხიდან.

დასკვნა
ნაშრომში განვითარებული მსჯელობისა და ანალიზის შედეგად შეგვიძლია ცალსახად ვთქვათ,
რომ კონსტიტუციაში არსებული ჩანაწერი, რომელიც მოცემულია მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტში
უნდა იყოს განსხვავებულად ფორმულირებული, როგორც ამაზე მიუთითებდა ვენეციის
კომისია. არ არის მიზანშეწონილი კონსტიტუციაში ბლანკეტური ნორმის არსებობა, რომელიც
უკრძალავს უცხოელებს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე საკუთრების
უფლებას. რელევანტური და გამართლებული იქნებოდა ვენეციის კომისიას გადაგზავნოდა
საკონსტიტუციო პროექტის დასრულებული ვერსია, რაც მისცემდა მას ეფექტურად მუშაობის
საშუალებას.
195

იქვე.

196

იქვე.

197

იქვე.
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რაც შეეხება ორგანულ კანონს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ.
ნაშრომში განვითარებული მსჯელობის შესაბამისად ცალსახაა, რომ შეზღუდულია არამარტო
უცხოელთა, არამედ საქართველოს მოქალაქეების საკუთრების უფლებაც, რაც გამოიხატება
იმაში, რომ მათ არ აქვთ უცხოელებისთვის სასოფლო-სამეურნეო მიწის მიყიდვისა და არც მისი
უზრუნველყოფის საშუალებად გამოყენების უფლება შემდგომში საკუთრებაში გადასვლის
პერსპექტივით, ამავდროულად ორგანული კანონი განსაზღვრავს უცხოელთა ძალიან ვიწო წრეს,
რომლებსაც აძლევს მიწის საკუთრების უფლებას, იურიდიული პირის შემთხვევაშიც სახეზე გვაქ
ბუნდოვანი რეგულაცია, რაც ეწინააღმდეგება დემოკრატიული სახელმწიფოს იდეას. გარდა
აღნიშნულისა,

ორგანული

კანონი

არის

კონფლიქტში

თანასწორობის

კონსტიტუციურ

პრინციპთან, რაც სრულად გვაძლევს მის არაკონსტიტუციურად გამოცხადების უფლებას. ჩვენს
პოზიციას განამტკიცებს ამერიკის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება და საქართველოს
საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკაც, რომელმაც არაკონსტიტუციურად გამოაცხადა
ანალოგიური ტიპის შეზღუდვები. შესავალში გაჟღერებული ფრაზაც ამას მიემართებოდა.
დაუშვებელია

საკონსტიტუციო

სასამართლოს

ობიექტური

და

მიუკერძოებელი

გადაწყვეტილების უგულვებელყოფა და კვლავ ისეთი რეგულაციის მიღება, რაც საფუძველშივე
არაკონსტიტუციურია. აღნიშნული ნამდვილად აჩენს კითხვებს და უქმნის საფრთხეს
დემოკრატიული პროცესების განვითარებას.
რაც შეეხება, ნაშრომში განხილულ სტატისტიკას სოფლის მეურნეობის სექტორთან მიმართებით.
აღნიშნული არის ლუსტრაცია იმ მძიმე შედეგებისა, რაც 1996 წლიდან დღემდე ამ სფეროში
დაუგეგმავმა სახელმწიფო პოლიტიკამ, რომელიც პოპულიზმზე დგას, გამოიწვია. ცალსახაა, რომ
ლიბერალური გარემო გააჯანსაღებს დარგს და გახდის კონკურენტუნარიანს. რეგულაციის
შენარჩუნების შემთხვევაში საქართველოს დასჭირდება ათწლეულები, რათა დამოუკიდებლად,
საკუთარი რესურსებით, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების გარეშე შეძლოს ევროპული
სტანდარტების

პროდუქციის

დამზადება

და

რუსული

ბაზრისა

და

გავლენებისაგან

განთავისუფლება. არავინ უარყოფს საფრთხეებს, რომელიც შესაძლოა გამოიწვიოს უცხოელებზე
მიწის საკუთრებაში გადასვლამ, მაგრამ ამ საფრთხეების თავიდან ასაცილებლად საჭიროა
გონივრული ბალანსის მიღწევა, როგორც ეს განვითარებულ მსოფლიოშია.
საერთაშორისო პრაქტიკა ადასტურებს რომ ქართული სტანდარტი არის ხისტი და ადგენს პირთა
ლიმიტირებულ წრეს, რაც განვითარებული სამყაროს მიერ უარყოფილი და დაგმობილია.
შედარებისთვის, პოლონეთში, ჩეხეთში, ესტონეთში, უნგრეთსა და სლოვაკეთში გარდამავალ
პერიოდში დაწესებული რეგულაციები იყო იმაზე მეტად ლიბერალური, ვიდრე დღეს
საქართველოს რეალობაშია. უმჯობესი იქნება ნაშრომში განხილული სახელმწიფოების
პროგრესული

ხედვების

ორიენტირებული

გაზიარება

საკანონმდებლო

და

ჩარჩოს

ოპტიმალური,
შემუშავება,

რაც

ბაზრის

თავისუფლებაზე

უზრუნველყოფს

სოფლის

მეურნეობის სფეროში მეტი უცხოური ინვესტიციის მოზიდვას, რაც თავის მხრივ გააჯანსაღებს
ბიზნეს გარემოს საქართველოში და გაზრდის ქვეყნის ეკონომიკას.
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11. საერთაშორისო

გამჭვირვალობა

საქართველო,

პარლამენტის

გადაწყვეტილება

მორატორიუმის შესახებ კვლავ არაკონსტიტუციურია, 2017;
12. განმარტებითი ბარათი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ
საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
13. Anne S., can foreigners buy land in America, 2020;
14. Graham v. Department of Pub. Welfare, 403 U.S. 365, 1971.
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მარიამ აბესაძე - მორალური ზიანის ანაზღაურების განსაზღვრისა და მისი ფულად
ერთეულში კონვერტაციის პრობლემა უფლების რეალიზაციის კუთხით,
სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის ხელყოფის შემთხვევაში •

აბსტრაქტი
მორალური ზიანის ანაზღაურება თანამედროვე ქართულ სამართლებრივ რეალობაში ერთ-ერთი
გამორჩეულად პრობლემური და აქტუალური საკითხია. მრავალი ფაქტორი განაპირობებს მის
სირთულეს, მათ შორის ერთგვაროვანი სასამართლო პრაქტიკის სიმწირეც. განსაკუთრებით
რთული და სენსიტიურია შემთხვევები, როდესაც პიროვნების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის
ხელყოფის შედეგად საჭირო ხდება ზიანის ოდენობის განსაზღვრა.
ბოლო

პერიოდში

გარკვეულწილად

მიღებული
შეავსო

იქნა

რიგი

სამართლებრივ

სასამართლო

სივრცეში

გადაწყვეტილებები,

არსებული

სიცარიელე

და

რამაც
კარგი

პრეცედენტების გაჩენის გზით შექმნა სწორი ერთგვაროვანი პრაქტიკის ჩამოყალიბების
წინაპირობა.
ნაშრომში საუბარია ჯანმრთელობის და სიცოცხლის ხელყოფის შემთხვევაში მორალური ზიანის
კომპენსაციის საკითხსა და მისი დადგენისათვის მნიშვნელოვანი წინაპირობების შესახებ
საუკეთესო პრაქტიკის შესწავლის საფუძველზე.

Abstract
Compensation for moral damages is one of the most problematic and topical issues in the modern Georgian
legal reality. Many factors contribute to its complexity, including the scarcity of uniform case law.
Particularly difficult and sensitive are the cases when it is necessary to determine the amount of damage
as a result of the loss of life and health of a person.
Recently, a number of court decisions have been made, which have partly filled the gap in the legal space
and, through the emergence of good precedents, created a precondition for the establishment of proper
uniform practice.
The paper discusses the issue of compensation for non-pecuniary damage in the event of damage to health
and life and the important preconditions for its determination based on a study of best practices.

შესავალი
ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების სამართლებრივი აღიარება და მათი დაცვისთვის
ეფექტური მექანიზმების შემუშავება დემოკრატიული და სამართლებრივი სახელმწიფოს
უმთავრეს დანიშნულებას წარმოადგენს. საქართველოს კონსტიტუცია სხვა უფლებებთან ერთად,
განსაზღვრავს

ადამიანის

სიცოცხლისა

და

ჯანმრთელობის

უფლების

დაცვისათვის

საკანონმდებლო გარანტიების შექმნას. არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურებას, სიცოცხლისა და
•

მარიამ აბესაძე - სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის

საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი / იურიდიული ფირმა „Legal Company”-ს უმცროსი იურისტი.
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ჯანმრთელობის

ხელყოფის

შემთხვევაში,

დიდი

მნიშვნელობა

აქვს,

რამდენადაც

იგი

წარმოადგენს პიროვნების უფლების დაცვის ერთ-ერთ ღირებულ საშუალებას, გააჩნია
დაზარალებულის

დაკმაყოფილებისა

და

მომავალი

სამართალდარღვევების

პრევენციის

ფუნქციები.
საქართველოს საკანონმდებლო რეალობაში მორალური ზიანის ინსტიტუტს არც თუ ისე
ხანგრძლივი ისტორია აქვს. ქართველმა ცივილისტებმა, მორალური ზიანის საკითხის
აქტუალობა საბჭოთა ხელისუფლების გამარჯვების პირველ წლებში წამოწიეს. სახელმწიფოს
მშენებლობამ, ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა აღიარებამ, განაპირობა არაქონებრივი
ზიანის ანაზღაურების შესაძლებლობის ნორმატიულ დონეზე განმტკიცება, მათ შორის, სხეულის
დაზიანების, ჯანმრთელობისთვის ვნების მიყენების და ახლობელი ადამიანის სიცოცხლის
ხელყოფით გამოწვეული მორალური ზიანისათვის, თუმცა კანონმდებელს არ განუსაზღვრავს
ურთიერთობის მოწესრიგების ზუსტი მექანიზმი.198
ეროვნული

კანონმდებლობით

მოწესრიგებული

არ

არის

აღნიშნული

სამართლებრივი

ურთიერთობის ფარგლებში წარმოშობილი კომპენსაციის ოდენობის განსაზღვრის საკითხი,
კერძოდ რა კრიტერიუმების მიხედვით დაანგარიშდება მორალური ზიანის სიმძიმე და
შესაბამისად, როგორ კონვერტირდება ის კონკრეტულ ვალუტაში. მოცემული პრობლემის
განმაპირობებელი უმთავრესი საფუძველი კი პირველ რიგში, კანონმდებლობაში უნდა ვეძიოთ,
რომელიც არ იცნობს მორალური ზიანის განსაზღვრის კრიტერიუმებს და შესაბამისად,
სამართლებრივი ურთიერთობის არასაკმარისი მოწესრიგებით ერთგვარ საკანონმდებლო
ვაკუუმს ქმნის. მეორე კომპლექსურ პრობლემას კი, სასამართლო პრაქტიკის არაერთგვაროვნება
წარმოადგენს,

რაც გამოიხატება კომპენსაციის გამოთვლის განსხვავებული მიდგომების

გატარებაში.
საკანონმდებლო

დონეზე

და

სასამართლო

პრაქტიკაში

არსებული

პრობლემების

იდენტიფიცირება ხელს შეუწყობს ადამიანის უფლებების დაცვის ეფექტიან განხორციელებას.
აგრეთვე,

განსახილველ

საკითხთან

მიმართებით

საქართველოს

კანონმდებლობის

კონკრეტიზაცია და შესაბამისად, კომპენსაციის ოდენობის გამოთვლის ერთიანი სისტემის შექმნა
უზრუნველყოფს როგორც დაზარალებულის, ისე მთელი საზოგადოებრივი ინტერესების
დაცვას.
ახლობელი ადამიანის გარდაცვალებით დამდგარი მორალური ზიანის კომპენსაციის საკითხს
რაც შეეხება, ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ მისი ანაზღაურების ინსტიტუტი მხოლოდ
რამდენიმე წელს ითვლის და ერთიანი სასამართლო მიდგომა ჯერ კიდევ არ არის
ჩამოყალიბებული. ახლობელი ადამიანის გარდაცვალების შემთხვევაში მოსარჩელე თავად
განიცდის ფსიქიკურ ტანჯვას და, შესაბამისად, თავად ხდება არაქონებრივი ზიანის
ანაზღაურების მოთხოვნის უფლების დამოუკიდებელი სუბიექტი.199 აღნიშნული საკითხის,
ჯანმრთელობისათვის დაზიანებით მიყენებული მორალური ზიანის ანაზღაურებასთან ერთად
განხილვას, არსებითი მნიშვნელობა აქვს ორი ასპექტის გათვალისწინებით: პირველი, ახლობელი
ადამიანის გარდაცვალებით გამოწვეული მორალური ტანჯვა არანაკლებ მძიმე შესაძლოა იყოს
198

დანელია თ., პასუხისმგებლობა სხეულის დაზიანების ან ჯანმრთელობისათვის ვნების მიყენებით

გამოწვეული

მორალური ზიანისათვის, 2019, 1.
199

გაიპარაშვილი მ., ახლობელი ადამიანის გარდაცვალების შემთხვევაში მორალური ზიანის ანაზღაურება

საქართველოს სამართლის მიხედვით, კერძო სამართლის მიმოხილვა II, 2019, 161.
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დაზარალებულისათვის და „გაშუალებული მიზეზ-შედეგობრიობის შედეგად დაზიანებული
პირიც შეიძლება იყოს უშუალოდ დაზიანებული, შესაბამისად ახლობლის გარდაცვალებით
შოკის მიმღები პირი უშუალოდ დაზიანებულია და აქვს საკუთარი დელიქტური ზიანის
ანაზღაურების მოთხოვნა.“200 მეორე ასპექტს კი წარმოადგენს ზ/ხსენებული ორი დაცული
სიკეთის ერთმანეთთან უშუალო კავშირის არსებობა და პრობლემის ერთიან ჭრილში განხილვა;
აგრეთვე,

სასამართლო

პრაქტიკის

მცდელობის

გაანალიზება,

პირის

გარდაცვალების

შემთხვევაში დამდგარი მორალური ზიანი დაეკავშირებინა სწორედ მორალური ზიანის მიმღები
პირის ჯანმრთელობის მოშლასთან. გარდა აღნიშნულისა, სამართლიანია მოსაზრება იმასთან
დაკავშირებით,

რომ

არამართებული

იქნება,

კანონის

დამრღვევს

უფრო

ნაკლები

პასუხისმგებლობა დაეკისროს პირის გარდაცვალების შემთხვევაში, ვიდრე მას დაეკისრებოდა,
მსხვერპლი რომ გადარჩენილიყო.201
ყოველივე

აღნიშნულის

გათვალისწინებით,

განსახილველ

ნაშრომში

საუბარი

იქნება

ჯანმრთელობის და სიცოცხლის ხელყოფის შემთხვევაში მორალური ზიანის კომპენსაციის
საკითხსა და მისი დადგენისათვის მნიშვნელოვანი წინაპირობების შესახებ.

1. არაქონებივი ზიანის განმარტება/არსი და მისი ანაზღაურების ვიწრო ფარგლები
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი (შემდგომში სსკ) განსაზღვრავს მორალური ზიანის
ანაზღაურების წესსა და მისი დაკისრების წინაპირობებს. კერძოდ, სსკ 413-ე მუხლის პირველი
ნაწილის თანახმად, არაქონებრივი ზიანისათვის ფულადი ანაზღაურება შეიძლება მოთხოვილ
იქნეს მხოლოდ კანონით ზუსტად განსაზღვრულ შემთხვევებში გონივრული და სამართლიანი
ანაზღაურების სახით. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მოცემული დანაწესიდან გამომდინარე
„კანონით ზუსტად განსაზღვრული შემთხვევები“ მოიცავს არა მხოლოდ სსკ-ით, არამედ სხვა
ნორმატიული აქტებით გათვალისწინებულ შემთხვეებსაც. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია
ის გარემოებაც, რომ დამკვიდრების პროცესში არსებული ახალი პრაქტიკის თანახმად
შესაძლებელი გახდა მორალური ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა იმ შემთხვევაშიც, როდესაც
ეროვნული კანონმდებლობა უშუალოდ არ ითვალისწინებს მორალური ზიანის ანაზღაურების
საკითხს კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით, თუმცა დგინდება ადამიანის უფლებათა
და თავისუფლებათა ევროპული კონვენციის ნორმათა დარღვევა.202
მორალური ზიანის ლეგალურ დეფინიციას ეროვნული კანონმდებლობა არ იცნობს (სსკ მე-18,
413-ე, 992-ე მუხლები), რაც დღესდღეობით ქმნის პრობლემას ასეთი ზიანის ანაზღაურების
პრაქტიკაში რეალიზაციის კუთხით. შესაბამისად, არაქონებრივი ზიანის ცნების განსაზღვრა
იურიდიული ლიტერატურისა და სასამართლო პრაქტიკის ანალიზის შედეგად ხორციელდება.
არაქონებრივი ზიანი ნიშნავს ადამიანის ფსიქიკაში ნეგატიური ცვლილებების გამოწვევას,
რომელიც სიმძიმის მიხედვით შეიძლება იყოს სულიერი (ზნეობრივი) ტკივილი (ტანჯვა) და

200

გულუა გ., ფსიქიკური შოკით გამოწვეული მორალური ზიანის კომპენსაციის შედარებითი სამართლებრივი

ანალიზი უპირატესად გერმანიის მაგალითზე, 2018, 22.
201

გაიპარაშვილი მ., ახლობელი ადამიანის გარდაცვალების შემთხვევაში მორალური ზიანის ანაზღაურება

საქართველოს სამართლის მიხედვით, კერძო სამართლის მიმოხილვა II, 2019, 161.
202

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება, საჩივარი N58240/08, 2018 წლის 19 ივლისი

(სარიშვილი-ბოლქვაძე საქართველოს წინააღმდეგ).
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სხვა.203 ხოლო საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით „მორალური ზიანი
არის ის განცდა თუ ფიზიკური ტკივილი, რომელსაც უშუალოდ დაზარალებული განიცდის.
ტკივილისა და სულიერი ტანჯვის აღქმა და გათვითცნობიერება არ უკავშირდება პირის
ქმედუნარიანობას (სრულწლოვნების ასაკს) და იგი ასაკობრივი თავისებურებების გამო
(პრესტიჟის, პიროვნების თვითდამკვიდრების გამახვილებული გრძნობა და სხვა) შესაძლოა
უფრო მეტი სიმწვავით განიცადოს მოზარდმა, რომლის ჯანმრთელობასაც მნიშვნელოვანი ზიანი
მიადგა.”204
არსებობს მოსაზრება, რომ არამატერიალური ზიანის ანაზღაურება მხოლოდ კანონით პირდაპირ
გათვალისწინებულ

შემთხვევებში

უკავშირდება

კანონმდებლის

მიერ

არსებითი

და

არაარსებითი ზიანის განსაზღვრის საკითხს. კერძოდ, ზიანი ანაზღაურდება, თუ იგი
სამართლებრივად მნიშვნელოვანი და ანგარიშგასაწევია. შესაბამისად, სწორედ მნიშვნელოვანი
სამართლებრივი სიკეთის (პატივი, ღირსება, საქმიანი რეპუტაცია, სიცოცხლე, ჯანმრთელობა,
პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, თანასწორობა და სხვა) ხელყოფისა და მძიმე არაქონებრივი
ზიანის

არსებობისას

იძლევა

კანონმდებლობა

მისი

ანაზღაურების

შესაძლებლობას.205

გამოთქმული მოსაზრება ნაწილობრივ შეიძლება იყოს გაზიარებული, კერძოდ: ჩამოთვლილი
სიკეთეები მართლაც ადამიანის წარუვალ და უზენაეს ღირებულებებს206 წარმოადგენს, თუმცა,
გარდა ამისა, საქართველოს კონსტიტუციით გათვალისწინებულია მთელი რიგი სხვა ძირითადი
უფლებები, რომლებიც სამართლებრივი და დემოკრატიული სახელმწიფოს ქვაკუთხედს
წარმოადგენს და რომელთა დაცვაც სახელმწიფოს უპირობო ვალდებულებაა, რაც ასეთი
უფლებების „არსებითობას“ უსვამს ხაზს.
შესაბამისად, ამ მხრივ ეროვნული კანონმდებლობა ჯერ კიდევ საჭიროებს დახვეწას, რის
შესახებაც მსჯელობს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო საქართველოს წინააღმდეგ
არსებულ ერთ-ერთ საქმეზე და განმარტავს, რომ სწორედ საკანონმდებლო რეგულირების ჩარჩოს
არარსებობის

გამო

დადგინდა

სახელმწიფოს

მიერ

კონვენციის

ნორმებს

დარღვევა.207

შესაბამისად, უმჯობესი იქნება, თავდაპირველად მოხდეს მორალური ზიანის განმარტება
კანონმდებლობის დონეზე, რაც აღმოფხვრის როგორც სასამართლო პრაქტიკაში დამკვიდრებულ
ტერმინთა აღრევის საკითხს,208

ისევე მისი არასებობის შედეგად გამოწვეულ მთელ რიგ

საკითხებს და იქნება გადადგმული ნაბიჯი მორალური ზიანის არსის დადგენისა და მისი
კომპენსაციის ოდენობის ერთიანი სისტემის შემუშავების კუთხით.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ეროვნულ კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზები,
რომლებიც არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურების საკითხს უკავშირდება, ერთიორად აძნელებს იმ
ერთიანი კრიტერიუმებისა და სტანდარტების ჩამოყალიბებას, რომელიც მორალური ზიანის
ფულად ერთეულში ასახვას ართულებს, რაც პირდაპირპროპორციულად ზემოქმედებს
მოქალაქის მიერ მისთვის კანონმდებლობით მინიჭებული უფლების რეალიზაციაზე.
203
204
205

ჯორბენაძე ს., სამოქალაქო კოდექსის მე-18 მუხლის კომენტარი, 2017.
ჯაფარიძე ნ., „მორალური ზიანი“, განმარტებითი იურიდიული ლექსიკონი, 2020 წლის 10 დეკემბერი.
დოღონაძე ლ., მორალური ზიანის ანაზღაურება (სადოქტორო დისერტაცია), 2010, 174-175, 181.

206

საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 4.

207

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე „სარიშვილი-ბოლქვაძე საქართველოს

წინაღმდეგ“, 2018 წლის 19 ივლისი.
208

დანელია თ., პასუხისმგებლობა სხეულის დაზიანების ან ჯანმრთელობისათვის ვნების მიყენებით გამოწვეული

მორალური ზიანისათვის, 2019, 45.

110

2. მორალური ზიანის ანაზღაურების მიზნები და ფუნქციები
დელიქტური ვალდებულებებიდან გამომდინარე ზიანი, რომლის ანაზღაურების მოთხოვნის
უფლებაც მოსარჩელეს აქვს, შეიძლება იყოს როგორც ქონებრივი, ისე არაქონებრივი. ქონებრივი
ზიანი განიმარტება როგორც ფულადი სხვაობა ზიანის მიყენებამდე და მას შემდეგ არსებულ
მდგომარეობას

შორის.209

იგი

განიმარტება

როგორც

კანონით

გათვალისწინებული

ანაზღაურებადი სხვაობა „უნდა ყოფილიყო“ და „არის“ მდგომარეობას შორის (დიფერენციის
ჰიპოთეზა).210 აღნიშნული ჰიპოთეზა კი ასახვას ჰპოვებს სსკ 408-ე მუხლის პირველ ნაწილში.
გარდა

ამისა,

ქონებრივი

ზიანის დადგომისას

ანაზღაურებას

ექვემდებარება

როგორც

ფაქტობრივად დამდგარი ზიანი, ასევე მიუღებელი შემოსავალიც, ე.ი ისეთი ისეთ შემოსავალი,
რომელიც არ მიუღია პირს და რომელსაც იგი მიიღებდა, ვალდებულება ჯეროვნად რომ
შესრულებულიყო. რაც შეეხება მორალურ ზიანს (ანაზღაურების წესს ითვალისწინებს სსკ 413-ე
მუხლი), იგი დაკავშირებულია დაზარალებულის სულიერ ტანჯვასთან და განცდებთან.
შესაბამისად, მისი მიზანი ვერ იქნება დაზარალებულის ქონებრივი მდგომარეობის აღდგენა.
მაშასადამე, მორალური ზიანის ანაზღაურებისას დიფერენციის ჰიპოთეზა არ გამოიყენება,
ვინაიდან ასეთ ზიანს ფულადი ეკვივალენტი არ გააჩნია. მეტიც, მორალი და ფული ერთმანეთის
ანტიპოდებია,211 რაც გამორიცხავს მათ სასწორის სხვადასხვა პინაზე დაყენებას და მით უმეტეს გათანაბრებას.
ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში განმარტებულია, რომ მორალური ზიანის სპეციფიკის
გათვალისწინებით, მორალური ზიანის ანაზღაურების უმთავრესი მიზანი არ არის ხელყოფილი
უფლების რესტიტუცია, რადგან მიყენებულ ზიანს ფულადი ეკვივალენტი არ გააჩნია.
მორალური ზიანის კომპენსაციის მიზანს წარმოადგენს მორალური ზიანით გამოწვეული
ტკივილების,

ნეგატიური

განცდების

შემსუბუქება,

დადებითი

ემოციების

გამოწვევა.

არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურება დაზარალებულს ვერ აღუდგენს ხელყოფამდე არსებულ
სულიერ მდგომარეობას, მისი მიზანია არამატერიალური სიკეთის ხელყოფით გამოწვეული
ტანჯვის შემსუბუქება, ნეგატიური განცდების სიმძიმისა და ინტენსივობის შემცირება.212
გარდა ამისა, მორალური ზიანის ანაზღაურების ზემოაღნიშნული მიზნის განსაზღვრის სისწორე
გამომდინარეობს

იქიდანაც,

რომ

თავად

მორალური

ზიანის

ანაზღაურება

სრულიად

დამოუკიდებელია ქონებრივი ზიანის ანაზღაურებისგან, რომლის მოთხოვნის უფლება
დაზარალებულს ცხადია უპირობოდ გააჩნია. შესაბამისად, თავისი ბუნებიდან გამომდინარე,
არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურებით, ზიანის ანაზღაურებამდე არსებული status quo-ს აღდგენა
ან/და ასეთი მიზნის დასახვა, შეუძლებელია.
თავის მხრივ, მორალური ზიანის ანაზღაურების ზემოხსენებული ძირითადი მიზანი დაზარალებულის სულიერი ტკივილის დადებითი ემოციით შეცვლა, მორალური ზიანის
ანაზღაურების სამი ძირითადი ფუნქციის კომბინაციას წარმოადგენს:213

209

Yamamoto, K., ,,Basic Questions of Tort Law from a Comparative Perspective", Vienna, 2015, 563.

210

სუსგ Nას-459-438-2015, 2015 წლის 7 ოქტომბერი.

211

ბიჭია მ., გრიგოლ რცხილაძის სტატიის - „მორალური ზიანის ანაზღაურება“ - ანალიზი, ჟურნ., სამართალი და

მსოფლიო, N8, 2017, 83.
212
213

სუსგ Nბს-327-309(2კ-07), 2019 წლის 16 მაისი.
ძლიერიშვილი ზ., სატრანსპორტო საშუალების ექსპლოატაციის შედეგად დამდგარი ზიანის ანაზღაურება

(სასამართლო პრაქტიკის კომენტარი), სტუდენტური სამართლებრივი ჟურნალი, 2012 111.

111

• სატისფაქციური ფუნქცია - დააკმაყოფილოს დაზარალებული;
• რეპრესიული ფუნქცია - ზემოქმედება მოახდინოს ზიანის მიმყენებელზე;
• პრევენციული ფუნქცია - თავიდან აიცილოს პიროვნების უფლების ხელყოფა სხვა პირების
მიერ.214
ამასთან, სასამართლო ერთ-ერთ საქმეზე განმარტავს, რომ მორალური ზიანის ანაზღაურებისას
ხელყოფილი უფლების რესტიტუცია, იმდენად, რამდენადაც მიყენებულ ზიანს ფულადი
ეკვივალენტი

არ

გააჩნია,

გამორიცხულია.

სასამართლო

აღნიშნული

განმარტებით

ერთმანეთისაგან მიჯნავს ქონებრივი და არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურების ფუნქციებს და
მიუთითებს, რომ ამის საპირისპიროდ, კომპენსაციის მიზანი მორალური ზიანით გამოწვეული
ტკივილების, ნეგატიური განცდების შემსუბუქება და დადებითი ემოციების გამოწვევაა,
რომელიც ეხმარება დაზარალებულს სულიერი გაწონასწორების მიღწევასა და სოციალურ
ურთიერთობებში ჩართვაში და მორალური ზიანის ანაზღაურების სატისფაქციურ ფუნქციას
წარმოადგენს. რეპრესიული ფუნქციის განსახორციელებლად არსებითი მნიშვნელობისაა
სამართალდარღვევის ხასიათის, დამრღვევის ბრალის, დაზარალებული განცდების სიღრმისა და
ინდივიდუალური

თავისებურებების

გათვალისწინება.215

ანგლო-ამერიკულ

სამართალში

აღნიშნული ფუნქციის განხორციელებას გარკვეული მსგავსება აქვს სადამსჯელო ანაზღაურების
დაკისრებასთან (punitive damage)216, რომელიც გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც
საკომპენსაციო ანაზღაურება არასაკმარისად/ირელევანტურად განიხილება და, პრაქტიკის
მიხედვით,

ძირითადად

ქმედებებთან.

დაკავშირებულია

პრევენციულ

განხორციელებისთვის
განმეორების აკრძალვას.

ფუნქციასთან

განსაკუთრებული

სადაზღვეო
მიმართებით
მნიშვნელობა

კომპანიის
კი,

არაკეთილსინდისიერ

საგულისხმოა,

ენიჭება

რომ

მისი

სამართალდარღვევის

217

განსახილველი საკითხის ირგვლივ არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურების მიზნისა და მისი
ფუნქციების გაანალიზება

გადამწყვეტია იმ მხრივ, რომ სასამართლოს მხრიდან მოხდეს

დაზარალებულისათვის სამართლიანი კომპენსაციის მიკუთვნება და განსაზღვრული თანხის
მიზნობრივი საჭიროების დასაბუთება.

3. ნეგატიური განცდების კომპენსაცია „გონივრული და სამართლიანი ოდენობით“ და
კომპენსაციის განსაზღვრის უნივერსალური კრიტერიუმების ჩამოყალიბების მნიშვნელობა
საკითხის კომპლექსურობისა და ინდივიდუალურობის გათვალისწინებით, მორალური ზიანის
ოდენობის განსაზღვრა სასამართლოს მიერ, გარკვეულ სირთულეებთან ასოცირდება.
კანონმდებლის ზოგადი მითითების შესაბამისად, სსკ-ის 413-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის
მიხედვით, არაქონებრივი ზიანისათვის ფულადი ანაზღაურება შეიძლება მოთხოვილ მხოლოდ
კანონმდელობით ზუსტად განსაზღვრულ შემთხევებში, გონივრული და სამართლიანი
ანაზღაურების სახით. თუმცა, არსებობს თუ არა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანილი „კანონმდებლობით ზუსტად განსაზღვრული
214

იქვე, 111.

215

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება N2/33209-18, 2020 წლის 10 აპრილი.

216

Punitive damages by Daniel Liberto [10.12.2020]

217

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება N2/33209-18, 2020 წლის 10 აპრილი.

112

შემთხვევა“ ყოველთვის, ან/და მისი არსებობის შემთხვევებში რას გულისხმობს გონივრული და
სამართლიანი ანაზღაურების ოდენობა, საკამათოა.
დაზარალებულისათვის გონივრული და სამართლიანი ანაზღაურების მიკუთვნებისათვის
არსებითი მნიშვნელობა აქვს იმის დადგენას, რას გულისხმობს მორალური ზიანი და უშუალოდ
რა სახის ნეგატიურ განცდებთანაა იგი დაკავშირებული.
ერთ-ერთ გადაწყვეტილებაში სასამართლო განმარტავს: ვინაიდან პიროვნება ადამიანის სულიერ
ღირებულებათა ერთობლიობაა, ტერმინი „მორალური ზიანი“ ამ სულიერი გრძნობებისა და
ურთიეთობის სფეროში მიყენებული ზიანის ამსახველია და ადამიანის ფსიქიკაში იმ ნეგატიური
ცვლილებების არსებობას გულისხმობს, რაც გამოიხატება ფიზიკურ და სულიერ ტანჯვაში.
ამდენად, მორალური ზიანის ქვეშ იგულისხმება სამართლებრივად დაცული იმ არაქონებრივი
ინტერესის ხელყოფა, რომელსაც ქონებრივი ექვივალენტი არ გააჩნია.218
პარალელურად, სასამართლო ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ შეუძლებელია, თითოეული
ადამიანის ჯანმრთელობის ან სიცოცხლის ფასის განსაზღვრა, ამდენად, მორალური ზიანის
ანაზღაურების
შემსუბუქებაა.

მიზანი,

გარკვეულწილად,

განცდილი

ტკივილისა

და

დისკომფორტის

219

სააპელაციო სასამართლომ ერთ-ერთ გადაწყვეტილებაში ასევე განმარტა: "მორალური ტანჯვის
ხასიათი უნდა შეფასდეს ზიანის მიყენების ფაქტობრივი გარემოებების, ასევე დაზარალებულის
ინდივიდუალური თავისებურებების გათვალისწინებით (მაგ. ასაკი, ფიზიკური მდგომარეობა,
ჯანმრთელობა და ა. შ.), აგრეთვე იმ სხვა გარემოებათა მხედველობაში მიღებით, რომლებიც
ადასტურებს, თუ რა სიმძიმის ტანჯვა გადაიტანა დაზარალებულმა. კომპენსაციის მოცულობა კი
უნდა განისაზღვროს ტრავმის, ჯანმრთელობის სხვა დაზიანების სიმძიმის ხარისხიდან და სხვა
გარემოებებიდან გამომდინარე, რომლებიც დაზარალებულის მიერ გადატანილ მორალურ
ტანჯვას ადასტურებენ. ანაზღაურების ოდენობა განისაზღვრება აგრეთვე ზიანის მიმყენებლის
ქონებრივი

მდგომარეობის,

ბრალის

ხარისხისა

და

სხვა

კონკრეტულ

გარემოებათა

გათვალისწინებით."220
მორალური ზიანის ანაზღაურების მოცულობას სასამართლო განსაზღვრავს მოსარჩელის
მოთხოვნის

მხოლოდ

მოსაზრებაა,

ანაზღაურების მოცულობის განსაზღვრა სასამართლოს მიხედულებით წყდება.

სამოქალაქო

საპროცესო

საფუძველზე.
კოდექსის

მოთხოვნასთან

ამასთან,

248-ე

მიმართებით,

ეს

მუხლი
თუმცა

მოთხოვნა
აწესებს

ამავე

მოსარჩელის

სასამართლოს

მუხლის

ფარგლებს

ტელეოლოგიური

221

მოსარჩელის

განმარტებიდან

გამომდინარეობს სწორედ, რომ მოსამართლე სასარჩელო მოთხოვნით არ იზღუდება - მას
უფლება აქვს მოსარჩელის მოთხოვნა არ დააკმაყოფილოს სრულად. დამატებით უნდა
აღინიშნოს, რომ დვორკინის თეორიის თანახმად, სამართალწარმოების პროცესში მოსამართლის
უაღრესად მნიშვნელოვან როლს წარმოადგენს, განიხილოს სხვადასხვა შეხედულებები და
მიიღოს ის გადაწყვეტილება, რომელიც სამართალს აქცევს - მორალურად საუკეთესოდ.222
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თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება N2/33209-18, 2020 წლის 10 აპრილი.
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თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვტილება N2ბ-7243 2017 წლის 01.

220

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2016 წლის 16 დეკემბრის N2ბ/5775-15 გადაწყვეტილება.
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თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციული საქმეთა პალატის 2019 წლის 11 დეკემბრის N3ბ/2146-19

გადაწყვეტილება.
222

ხუბუა გ., სამართლის თეორია 2015, 185.
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შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით, გონივრული და სამართლიანი კომპენსაციის
განსაზღვრა მთლიანად დამოკიდებულია სასამართლოს კომპეტენციაზე.

3.1. კომპენსაციის ოდენობის პრობლემა სხეულის დაზიანების ან ჯანმრთელობისათვის ვნების
მიყენების შემთხვევაში
სსკ 413-ე მუხლის მე-2 ნაწილის მიხედვით სხეულის დაზიანების ან ჯანმრთელობისათვის
ვნების

მიყენების

შემთხვევებში

დაზარალებულს

შეუძლია

მოითხოვოს

ანაზღაურება

არაქონებრივი ზიანისთვისაც. თუმცა, სხეულისა და ჯანმრთელობის ნებისმიერი დაზიანება
ყველა შემთხვევაში არ წარმოშობს არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებას,
არამედ აუცილებელია კუმულაციურად არსებობდეს ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენების
ფაქტი, რომელმაც იმავდროულად ფსიქიკური ტანჯვა გამოიწვია.223
უზენაესი სასამართლოს განმარტებით: „ადამიანის ჯანმრთელობა წარმოადგენს სამართლის
მიერ დაცულ ერთ-ერთ იმ სიკეთეს, რომლის ხელყოფის შედეგად დაზარალებულმა შეიძლება
მოითხოვოს არაქონებრივი ზიანისათვის ანაზღაურება. სხეულის და/ან ჯანმრთელობის
ხელყოფით გამოწვეული მორალური ზიანი უშუალოდ სამართალდარღვევიდან შეიძლება არც
გამომდინარეობდეს, არამედ, მისი თანმდევი შედეგი იყოს (როგორიცაა უშედეგო მკურნალობა,
ხანგრძლივი უმწეო მდგომარეობა, აქტიური ცხოვრების შეუძლებლობა, ცხოვრების წესისა და
რითმის შეცვლა, მკურნალობის უშედეგობის გამო ცხოვრების ხალისის დაქვეითება, ნერვული
დაძაბულობა, რაც პირს არასრულფასოვნების კომპლექსსა თუ სხვა ნეგატიურ განცდებს
უყალიბებს), თუმცა, ასეთ დროს, სავალდებულოა, დასტურდებოდეს, რომ დაზარალებულის
მორალური განცდები და სულიერი ტანჯვა სხეულისა თუ ჯანმრთელობის ხელყოფის შედეგია.“
224

სხეულის დაზიანების ან/და ჯანმრთელობისათვის ვნების მიყენების შემთხვევაში განცდილი
სულიერი ტკივილის შეფასების საკითხთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ მას
საქართველოსა და გერმანიის სასამართლოები მას სამი კრიტერიუმის მიხედვით აფასებენ,
ესენია: 1. ტკივილის ინტენსივობა; 2. ჩარევის ინტენსივობა და 3. ზიანის შედეგი.
ერთი შეხედვით, სასამართლოთა ზ/ხსენებული განმარტებები იძლევა შესაძლებლობას, შეიქმნას
ზოგადი წარმოდგენა მორალური ზიანისა და ზოგადად, მისი დანიშნულების შესახებ; აგრეთვე,
იმის შესახებ, თუ რა გავლენას მოახდენს, დაზარალებულისა და შემთხვევის ინდივიდუალური
ხასიათიდან გამომდინარე, კომპენსაცია პირზე. თუმცა, მიუხედავად აღნიშნულისა, არის კი
საკმარისი ზოგადი წარმოდგენებისა და ზოგადი სტანდარტების ჩამოყალიბება იმისათვის, რომ
სასამართლოს გადაწყვეტილებები შესაბამისობაში მოდიოდეს კომპენსირების „გონივრულ და
სამართლიან“ სტანდარტთან? გათვალისწინებით იმისა, რომ კომპენსაციის სამართლიანობა და
გონივრულობა

მოსამართლის

სასამართლო

პრაქტიკის

სუბიექტური

განსჯის

გაანალიზებიდან

საგანს

გამომდინარე,

წარმოადგენს,
ყოველთვის

ეროვნული
არ

არის

დაკმაყოფილებული კანონმდებლობის აღნიშნული უზოგადესი კრიტერიუმიც კი.
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ბიჭია მ., არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურების რამდენიმე ასპექტი, ჟურნ. მართლსაჯულება და კანონი N3, 2016, 104.
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სუსგ Nას-979-940-2014, 2015 წლის 10 სექტემბერი.
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გარდა ამისა, მორალური ზიანის ოდენობის განსაზღვრისას სასამართლოები განმარტავენ, რომ
კომპენსაციის ოდენობა არ უნდა იყოს უსაშველოდ გაზრდილი და კონკრეტული ქვეყნის
ეკონომიკურ შესაძლებლობებს მოწყვეტილი; აგრეთვე, ყოველთვის ამახვილებენ ყურადღებას
მორალური ზიანის ანაზღაურების მიზანზე, რაც ზიანით გამოწვეული ტკვილების, ნეგატიური
განცდების შემსუბუქებაში გამოიხატება და არა ხელყოფილი უფლების რესტიტუციაში.225
ხაზგასმით

უნდა

აღინიშნოს,

რომ

სასამართლოთა

ასეთი

შეფასება

არ

უნდა

იქცეს

მოსარჩელისათვის კომპენსაციის სახით დაბალი ანაზღაურების მიკუთვნების გამამართლებელ
გარემოებად.
სასამართლოთა მიერ მორალური ზიანის კომპენსაციის საკითხის პრობლემატურობას ხაზს
უსვამს მთელი რიგი გადაწყვეტილებები, რომელთა ანალიზის შედეგად დგინდება, რომ
ჯანმრთელობის ხელყოფით მიყენებული მორალური ზიანის ანაზღაურების შემთხვევაში არ
მიიღწევა

დაზარალებულისათვის

„გონივრული

და

სამართლიანი“

ანაზღაურების

სტანდარტები. მაგალითისთვის, საკასაციო სასამართლომ ერთ-ერთი გადაწყვეტილებით ძალაში
დატოვა საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოთა გადაწყვეტილებები, რომელთა თანახმადაც
დაზარალებულს, ექსპერტიზის მეშვეობით დადგენილი ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე
(„...ხოლო მარჯვენა სარძევე

ჯირკვლის მიდამოში არსებული დაზიანება განვითარებულია

რაიმე მკვრივი ბლაგვი საგნის ზემოქმედებით, მიეკუთვნება დაზიანებათა ნაკლებად მძიმე
ხარისხს ჯანმრთელობის ხანგრძლივი მოშლის ნიშნით.“) დაზიანების შედეგად მართლაც მიადგა
მორალური ზიანი, თუმცა კომპენსაციის სახით დაზარალებულს 200 ლარი მიაკუთვნა.226 ცხადია,
აღნიშნული მიზერული თანხა ვერ უზრუნველყოფს თავდამსხმელის განზრახი ქმედებით
დაზარალებულისათვის მიყენებულ ფიზიკურ და მორალურ ტანჯვას და ვერ უზრუნველყოფს
მორალური ზიანის ანაზღაურების სატისფაქციურ, პრევენციულ თუ რეპრესიული ფუნქციების
დაკმაყოფილებას.

აგრეთვე,

უზენაესი

სასამართლოს

მორიგი

გადაწყვეტილებით,

დადგენილად იქნა მიჩნეული რა კასატორის სხეულის მსუბუქი დაზიანება ჯანმრთელობის

227

ხანმოკლე მოშლით, დაზარალებულს კომპენსაციის სახით მიეკუთვნა 500 ლარი. ცალსახაა
განსხვავებული მიდგომა სასამართლოთა აღნიშნული გადაწყვეტილებების ფონზეც კი, როდესაც
ჯანმრთელობის დაზიანების უფრო მაღალი ხარისხის შემთხვევაში პირს მორალური ზიანის
საკომპენსაციოდ უფრო დაბალი ოდენობის ანაზღაურება ეკუთვნება, მით უმეტეს მაშინ,
როდესაც არც ერთ გადაწყვეტილებაში არ იყო განვითარებული მსჯელობა დაზარალებულისა
და კონკრეტული შემთხვევის ინდივიდუალური თავისებურებების შესახებ.
ზოგიერთ შემთხვევაში, სასამართლოთა

გადაწყვეტილებები მორალური ზიანის ოდენობის

განსაზღვრის ჭრილში, მსგავს საქმეებზე, განსხვავებულ მოწესრიგებას ითვალისწინებს და
სხვადასხვა სასამართლო პრაქტიკას ავითარებს, რაზეც მეტყველებს ასევე შემდეგიც: ერთ-ერთ
საქმეზე, რომლის მიხედვითაც დაზარალებულმა დაკარგა ორივე ზედა კიდური, პირველმა
ინსტანციამ მოსარჩელისათვის ზიანის სამართლიან კომპენსაციად 100 000 ლარი მიიჩნია,
საკასაციო სასამართლომ კი 300 000 ლარი.228 ანალოგიურ საქმეზე კი სადაც დამწვრობის გამო
მოხდა დაზარალებულის მარჯვენა ხელის ამპუტირება, ხოლო მარცხენა ხელის ფუნქცია

225

სუსგ N3ბ/2146-19, 2019 წლის 11 დეკემბერი.

226

სუსგ Nას-607-572-2011, 2011 წლის 30 ივნისი.

227

სუსგ N3კ-436-03, 2003 წლის 21 მაისი.

228

სუსგ Nას-543-518, 2016 წლის 23 დეკემბერი.
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დაიკარგა, სასამარლოს მიერ მოპასუხისათვის დაკისრებულ იქნა 100 000 აშშ დოლარი.229 სხვა
საქმეზე კი, ქვედა კიდურების დაკარგვით გამოწვეული მორალური ზიანი ანაზღაურდა 50 000
ლარით.230
გერმანიის

კანონმდებლობასა

და

სასამართლო

პრაქტიკასთან

პარალელისთვის,

უნდა

აღინიშნოს, მორალური ზიანის კომპენსაციის გამარტივებისათვის, შექმნილია ე.წ „ზიანის
ანაზღაურების ცხრილები“231, სადაც სისტემატიზირებულია ჯანმრთელობისათვის მიყენებული
ცალკეული/კონკრეტული ზიანის შედეგად გამოწვეული ტანჯვის საკომპენსაციო ფულადი
ოდენობები. აღნიშნული მოწესრიგება კი უზრუნველყოფს კომპენსაციის განსაზღვის ერთიანი
ჩარჩო

კრიტერიუმების

მიხედულებიდან

შექმნას

გამომდინარე,

და

გამორიცხავს

მოსამართლეთა

დაზარალებულისათვის

კომპენსაციის

მიერ,

თავიანთი

არაგონივრულად

გაზრდის ან შემცირების შესაძლებლობას. ამგვარი მოწესრიგების საქართველოს სასამართლო
პრაქტიკაში რეცეფცია კი მორალური ზიანის ანაზღაურების დაანგარიშების პრობლებას
მეტნაკლებად გადაჭრიდა და პროცედურას გაცილებით უკეთ აღსაქმელს გახდიდა როგორც
მოსამართლეთათვის, ასევე მხარეებისათვის.
ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, უპრიანი იქნება ისეთი საკანონმდებლო რეგულირების
არსებობა, რომელიც ჩაანაცვლებს, ან მეტად დახვეწავს სსკ 413-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის
ბუნდოვან დებულებებს და კომპენსაციის განსაზღვრის „სამართლიანობისა და გონივრულობის“
შეფასებას მხოლოდ მოსამართლის შეხედულებას არ მიანდობს. აღნიშნული კი, თავის მხრივ,
გაზრდის სამართლის სუბიექტთა კანონიერ ნდობას სასამართლოსადმი და გაუმარტივებს მათ
მოსალოდნელი

შედეგის

წარმოდგენას

როგორც

დაზარალებულის,

აგრეთვე

ზიანის

მიმყენებლის ამპლუიდან.

3.2. კომპენსაციის ოდენობის პრობლემა ახლობელი ადამიანის გარდაცვალებით მიყენებული
მორალური ზიანის შემთხვევაში.
ახლობელი ადამიანის გარდაცვალებით მიყენებული მორალური ზიანის ანაზღაურების
შესაძლებლობა ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში ნოვაციას წარმოადგენს, თუმცა, უნდა
აღინიშნოს, რომ მას მყარად არ აქვს გადგმული ფესვები და საჭიროებს საკანონმდებლო
მოწესრიგებას.

კომპენსაციის

ოდენობის

განსაზღვრა

მოცემულ

შემთხვევაში

ორმაგად

პრობლემური ხდება.
ახლობელი ადამიანის გარდაცვალებით მიყენებულ მორალურ ზიანს, გარკვეული პერიოდის
განმავლობაში სასამართლო ისეთ მძიმე ფსიქოლოგიურ დარღვევებს უკავშირებდა, რომელიც
ასახვას ჰპოვებდა პირის ჯანმრთელობაზე. სასამართლო ერთ-ერთ გადაწყვეტილებაში
აღნიშნავს რომ ოჯახის წევრის გარდაცვალებით გამოწვეული დარდი, როგორც წესი, არ არის
მორალური ზიანის ანაზღაურების წინაპირობა და არსებობს მხოლოდ გამონაკლისები, როდესაც
ასეთი ზიანი ანაზღაურდება, კერძოდ: „მხოლოდ მაშინ, როდესაც ხანგრძლივი დროის
განმავლობაში მიმდინარეობს მძიმე ფსიქოლოგიური დარღვევები, რომლებიც არსებითად
229

სუსგ Nას-43-745-03, 2003 წლის 22 ოქტომბერი.

230

სუსგ Nას-756-717-2013, 2014 წლის 1 იანვარი.

231

ცნობილი ცხრილები: 1) Suffering compensation amounts from Hacks / Wellner / Häcker (formerly ADAC compensation

table) 2) Slizyk, Beck's table of compensation for pain and suffering
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სცილდება უბედური შემთხვევის გამო ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობის მიმართ
სულიერი ტკივილით მიყენებულ ზიანს და რომელიც, ამის გამო, შეიძლება გავაიგივოთ
სხეულის ან ჯანმრთელობის დაზიანებასთან“.232 შესაბამისად, ასეთი მოწესრიგების პირობებში,
მორალური ზიანი პირს აუნაზღაურდებოდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც საკუთარი
ჯანმრთელობის დაზიანების ფაქტს დაადასტურებდა.
დღესდღეობით, განსახილველ საკითხთან მიმართებით სასამართლოს აღნიშნული მიდგომა
შეიცვალა და სასამართლოს განმარტებების საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ
ახლობელი ადამიანის გარდაცვალების შემთხვევაში განსაკუთრებულ მტკიცებას არ საჭიროებს
ის ფაქტი, რომ გარდაცვლილის ახლობელი ადამიანი (მოსარჩელე) განიცდის ნეგატიურ
განცდებს და იმყოფება სტრესულ მდგომარეობაში. კერძოდ, უზენაესი სასამართლო ერთ საქმეზე
განმარტავს: „...უდავოა, რომ ახალგაზრდა შვილის გარდაცვალებით მშობელი განიცდის
მნიშვნელოვან მორალურ ტკივილს, რაც დაკავშირებულია განგრძობად ნეგატიურ განცდებთან
და სტრესულ მდგომარეობასთან.“233 საქალაქო სასამართლო მორიგ საქმეზე განმარტავს:
„...განსაკუთრებულ მტკიცებას არ საჭიროებს ის გარემოება, რომ მინი ინვაზიური ქირურგიული
პროცედურების ჩასატარებლად, სამედიცინო დაწესებულებაში საკუთარი ფეხით მისული
მშობლის გარდაცვალებით შვილები განიცდიან მნიშვნელოვან მორალურ ტკივილს, რაც
დაკავშირებულია განგრძობად ნეგატიურ განცდებთან და სტრესულ მდგომარეობასთან.“234
გარდა ამისა, იმავე გადაწყვეტილებაში სასამართლო მიუთითებს, რომ ვინაიდან მორალური
ზიანი არამატერიალიზებული ზიანია, რომლის ობიექტურად, კონკრეტული მტკიცებულებებით
დადასტურება მეტწილად რთული და ზოგჯერ შეუძლებელიც კია, დაზარალებულის მტკიცების
ტვირთი ზედმეტად არ უნდა დამძიმდეს და უშუალოდ საქმის ფაქტობრივი გარემოებებიდან
გამომდინარე უნდა შეფასდეს - დამდგარი ქმედება გამოიწვევდა თუ არა დაზარალებულის
ფსიქიკაში ნეგატიურ ცვლილებებს.235
ეროვნული სასამართლო პრაქტიკის რამდენიმე შემთხვევას თუ შევადარეთ, შევნიშნავთ, რომ
არსებითად

მსგავს

მნიშვნელოვნად

საქმეებზე

განსხვავებული

სასამართლოს
იქნება:

მიერ

ერთ-ერთ

განსაზღვრული
საქმეზე

შვილის

ზიანის

ოდენობა

გარდაცვალებით

მიყენებული მორალური ზიანის გამო მშოლებს კომპენსაციის სახით მიეკუთვნა 20 000 ლარი,236
მეორე შემთხვევაში თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ დედის გარდაცვალებით
მიყენებული მორალური ზიანი განისაზღვრა 100 000 ლარის ოდენობით, რომელიც გაზიარებულ
იქნა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერაც237. ხოლო კიდევ ერთ შემთხვეაში, როდესაც
საქმე ეხებოდა ავტოსატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად პირის გარდაცვალების ფაქტს,
სასამართლომ გარდაცვლილის მშობლებს მორალური ზიანისთვის კომპენსაციის სახით 50 000
ლარი მიაკუთვნა.238 მაშინ როდესაც ახლობელი ადამიანის გარდაცვალების დროს ცალსახაა
ნეგატიური განცდებისა და სტრესული მდგომარეობის არსებობა, რაც სასამართლოთა
განმარტებით, განსაკუთრებულ მტკიცებას არც საჭიროებს, კომპენსაციის სახით განსაზღვრულ

232

სუსგ Nას-1185-1105-2017, 2018 წლის 15 თებერვალი.

233

სუსგ Nბს-327-309(2კ-07), 2019 წლის 16 მაისი.

234

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება N2/33209-18, 2020 წლის 10 აპრილი.

235

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება N2/33209-18, 2020 წლის 10 აპრილი.

236

სუსგ Nბს-327-309(2კ-07), 2019 წლის 16 მაისი.

237

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება N2/33209-18 2020, წლის 10 აპრილი.

238

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება N3ბ/2146-19, 2019 წლის 11 დეკემბერი.
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ზემოხსნეებულ თანხებს შორის არსებული რადიკალური განსხვავება აჩენს ვარაუდს, რომ
უმჯობესია მორალური ზიანის განსაზღვრის უფრო კონკრეტული კრიტერიუმების შემოღება და
ერთიანი პრაქტიკის დამკვიდრება, რათა კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დადგეს გონივრული და
სამართლიანი ანაზღაურების საკითხი.

4. კომპენსაციის განსაზღვრის უნივერსალური კრიტერიუმების ჩამოყალიბების მნიშვნელობა
როგორც უკვე აღინიშნა, ეროვნული კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს მორალური ზიანის
განსაზღვრის ზუსტ კრიტერიუმებს, რაც მიანიშნებს გარემოებაზე, რომ კანონმდებლობა ტოვებს
სასამართლო პრაქტიკაში ლავირების ფართო არეალს. თავის მხრივ კი აღნიშნულ მიდგომას
შესაძლოა ჰქონდეს როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური მხარეები.
მორალური

ზიანის

ანაზღაურებასთან

დაკავშირებით

კომპენსაციის

უნივერსალური

ოდენობების განსაზღვრის გარეშეც, ერთი მხრივ, სასამართლოს შესაძლებლობა აქვს ყოველ
კონკრეტულ შემთხვევაში, ყველა ფაქტობრივი გარემოების გათვალისწინებით განსაზღვროს
კომპენსაციის ოდენობა. აღნიშნული კი განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ ისევე როგორც
ანაზღაურების მავალდებულებელი გარემოებები, ზიანის სიმძიმე, დაზარალებულის ფიზიკური
თუ ფსიქიკური თავისებურებები, აგრეთვე ზიანის მიმყენებლის ბრალის ხარისხი თუ ქონებრივი
მდგომარეობა, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ინდივიდუალურია.239 ხოლო, მეორე მხრივ,
კომპენსაციის ოდენობის განსაზღვრის მეტად კონკრეტული კრიტერიუმების შემოღება
სამართალწარმოების გამარტივებასა და სტაბილიზაციას, აგრეთვე, სასამარლოებს შორის
არსებული განსხვავებული სამართლებრივი მიდგომების დაბალანსებას შეუწყობს ხელს; გარდა
ამისა, მოსარჩელეს სამართლებრივი მოლოდინის ჩამოყალიბებაში დაეხმარება.
ზოგიერთ შემთხვევაში კომპენსაციის განსაზღვრის უნივერსალური კრიტერიუმების არ
არსებობამ, შესაძლოა, გამოიწვიოს სამართლიანი და გონივრული ანაზღაურების პრინციპის
დარღვევა.

აღნიშნულის

აღმოსაფხვრელად

კი

სხვადასხვა

ქვეყნის

კანონმდებლობა

განსხვავებულ მიდგომებს ითვალისწინებს. მაგალითისთვის, დიდმა ბრიტანეთმა შეიმუშავა
სპეციალური ცხრილები, რომლებიც განსაზღვრავს ფიზიკური და ფსიქიკური ტანჯვის
მსხვერპლის ანაზღაურებას, განზრახ მიყენებული დანაშაულის შემთხვევაში. ამისათვის, დიდ
ბრიტანეთში შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელიც კომპენსაციის ოდენობის განსაზღვრისას
იყენებს 1994 წლის ფიქსირებულ სატარიფო სქემას. ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მან
მორალური

ზიანის

ანაზღაურების

ზედა

ზღვრები

შეზღუდა

და,

მაგალითისთვის,

დაზარალებულის გარდაცვალების შემთხვევაში, მათი მემკვიდრეებისთვის ასანაზღაურებელი
კომპენსაციის ოდენობის ლიმიტად 250 000 აშშ დოლარი დააწესა. რაც შეეხება გერმანიასა და
საფრანგეთს,

სამართალწარმოების

წესების

შემუშავების

კვალდაკვალ,

სასამართლოები

ხელმძღვანელობენ მსგავს საქმეებზე ადრე გამოტანილი განაჩენების შესაბამისად.240 (სლაიდშიც)
გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ გერმანიაში, სამედიცინო დაწესებულების მიერ პირის
ჯანმრთელობისათვის მიყენებული დაზიანების (ასევე სატრანსპორტო ავარიის) შემთხვევაში,

239

დანელია თ., პასუხისმგებლობა სხეულის დაზიანების ან ჯანმრთელობისათვის ვნების მიყენებით გამოწვეული

მორალური ზიანისათვის, 2019, 45.
240

Meruert A. Akimbekovaa , Saida A. Akimbekovaa , Zholdasbek M. Nusenova and Fatima A., Matters on Compensation of

Moral Damage: Practical Aspects, Tlegenovaa Caspian University, 2016.
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„ტკივილისა და ტანჯვის“ კომპენსაციის საკითხი სისტემატიზირებულია ერთიან სივრცეში,
სადაც აღრიცხულია სასამართლო პრაქტიკა სხვადასხვა სახის დაზიანებების მიხედვით.

241

მაგალითისთვის, აღნიშნული კომპენსაციის ცხრილის თანახმად, თავის ტვინის დაზიანების
შემთხვევაში, სასამართლოები 1-ლი ხარისხის თავის ქალას ცერებრალური ტრავმის შემთხვევაში
კომპენსაციის სახით განსაზღვრავენ 511.29 - 2 000.00 ევროს, მე-2 ხარისხის თავის ტვინის
ტრავმის შემთხვევაში: 25 000 – 70 000 ევროს, ხოლოდ მე-3 ხარისხის თავის ტვინს ტრავმის
შემთხვევაში: 20 000

- 80 000 ევროს. აგრეთვე, ცხრილში ასახულია დაზიანების უფრო

კონკრეტული შემთხვევები.242
უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში მორალური ზიანის კომპენსაციის ჩარჩო
კრიტერიუმების შექმნა, მისი გარკვეული მინიმალური თუ მაქსიმალური ოდენობების დადგენა
ან/და ეროვნული სასამართლო პრაქტიკის ერთ სივრცეში სისტემატიზაცია მორალური ზიანის
ანაზღაურების საკითხს გაცილებით უფრო დახვეწილს, აგრეთვე სასამართლო სისტემას
დაზარალებულსა და მთლიანად საჯარო ინტერესზე მორგებულს გახდის.

დასკვნა
იმ გარემოების მხედველობაში მიღებით, რომ ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის
ზიანის

მიყენების

შედეგად

დამდგარ

სამოქალაქო-სამართლებრივ

პასუხისმგებლობას

უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს, უნდა ითქვას, რომ განსახილველი თემის დეტალური
შესწავლა ურთიერთობის ყველა მხარეს ჩამოუყალიბებს წარმოდგენას საკუთარი უფლებებისა
თუ პასუხისმგებლობის შესახებ; გარდა ამისა, შექმნის საკითხის საკანონმდებლო დონეზე
დახვეწის აუცილებლობასა და სახელმწიფო როლის გაზრდის საჭიროებას ერთიანი სისტემის
შემუშავების კუთხით.
ნაშრომში განხილული პრობლემების გადაჭრისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს პირველ
რიგში ზუსტი და მკაფიო საკანონმდებლო მოწესრიგების ჩამოყალიბებას მორალურ ზიანთან
მიმართებით.

კერძოდ,

აუცილებელია

მოხდეს

მორალური

ზიანის

განმარტება

კანონმდებლობით, რაც საფუძველს შექმნის მორალური ზიანის არსის დადგენისთვის. გარდა
ამისა, მნიშვნელოვანია, კანონმდებლობით გათვალისწინებული იქნეს ზიანის ანაზღაურების
თვალსაჩინო კრიტერიუმები, რომლებიც მიმართული იქნება ობიექტური, კონკრეტულ
შემთხვევაზე მორგებული გადაწყვეტილების გამოტანისკენ. კანონმდებლობით მოწესრიგებას
საჭიროებს,

ახლობელი

ადამიანის

გარდაცვალების

შემთხვევაში

მორალური

ზიანის

ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება და ასეთი კომპენსაციის განსაზღვრის ფარგლებიც. მეორე
მხრივ კი, საკანონმდებლო ცვლილებებთან ერთად, მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად
განსაზღვრული ფულადი ოდენობების ერთ სივრცეში მოქცევა, გერმანული მოწესრიგების
მსგავსად, შექმნის შესაძლებლობას, გამარტივდეს მთლიანი სამართალწარმოების პროცესი
მორალურ ზიანთან მიმართებით.
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Abstract
Mediation is an alternative means of dispute resolution, the effectiveness of which is discussed in thie
paper. In particular, the research is focused on the use of mediation - as an alternative means of dispute
resolution in commercial disputes.
The paper discusses how mediation can be used to resolve disputes in the business sector and how business
entities can receive the benefits inherent in this process.
The research has partly comparative legal nature. Each institution is reviewed with its advantages,
disadvantages, and finally, in the form of a recommendation, an opinion is presented about the issue which
field is most suitable for the effective resolution of business disputes.
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საუკეთესო ინტერესი. დღევანდელ რეალობაში

მედიაციის, როგორც დავის გადაწყვეტის

ალტერნატიული საშუალების პოპულარიზაცია გამოიწვია გახშირებულმა ბიზნესდავებმა.
არსებული მეთოდი, კი ბიზნესდავაში მონაწილე სუბიექტებს აძლევს საშუალებას დარღვეული
უფლება ნეიტრალური, მესამე პირის დახმარებით აღიდგინოს. ამასთანავე, მათთვის სასურველ
შედეგს მატერიალური დანაკარგის გარეშე და

მოლაპარაკების გზით მიაღწიონ. სწორედ,

არსებული დავების აქტუალობამ განაპირობა მედიაციის ნორმების იმპლემენტაცია ქართულ
კანონმდებლობაში და მათი პრაქტიკაში გამოყენება.

1. მედიაციის არსი და მისი უპირატესობები
მედიაცია არის პროცესი, რომლის საშუალებითაც ორი ან რამდენიმე მხარე მედიატორის
დახმარებით ცდილობს დავის ურთიერთშეთანხმებით დასრულებას.248
არსებული კანონმდებლობის მიხედვით, მედიაციის პროცესში მონაწილე მხარეები მეტად
არაფორმალურ გარემოში არიან სასამართლო პროცესთან შედარებით, ორიენტირებულნი არიან
საკუთარი

ინტერესების

გაზიარებაზე

და

არ

მოეთხოვებათ

საკუთარი

მოსაზრების

სამართლებრივი დასაბუთება, ეს კი მნიშნელოვანია, რადგან მხარეთა მიერ გამოხატული ნება
მკაფიო და ორივე მხარისთვის გასაგებია. რაც თავისებურად მომხიბვლელს ხდის აღნიშნულ
მიმართულებას და კიდევ ერთხელ ადასტურებს მოსაზრებას, რომ მედიაცია წარმოადგენს
საზოგადოებრივი ყოფიერების ახლებულად მოწესრიგების ფორმას,249

რაც ყველას თანაბრად

აძლევს საშუალებას კონსესუსის გზით აღმოფხვრან არსებული კონფლიქტი250.
მედიაცია,

როგორც

თანამედროვე

სამართლის

პრინციპის გაერთიანებითაა მიღებული, რომელიც

ერთ-ერთი

მიმართულება,

რამოდენიმე

უალტერნატივოს ხდის მას სხვა დავის

გადაწყვეტის მექანიზმებს შორის. საინტერესოა, რომელი პრინციპები ხდის მომხიბვლელს
სამედიაციო პროცესს ბიზნესსექტორში არსებული დავების გადაწვეტისთვის?

1.1 ნებაყოფლობითობა
მედიაციის პროცესი ნებაყოფლობითია. რაც ნიშნავს იმას, რომ მისთვის მიმართვა შეუძლია
ნებისმიერ პირ(ებ)ს საკუთარი ნების გამოვლენის საფუძველზე. რაშიც მოიაზრება ის, რომ მხარეს
მედიაციის დაწყება, შეწყვეტა და დასრულება შეუძლია მოლაპარაკების ნებისმიერ

ეტაპზე

შედეგისგან დამოუკიდებლად.
მხარეები მედიაციას ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე მიმართავენ. შესაბამისად, მათ
კარგად, სიღრმისეულად უნდა ჰქონდეთ გაცნობიერებული მედიაციის არსი და ფასეულობები,
ორიენტირებულნი იყვნენ

დავის ურთიეთშეთანხმების გზით მოგვარებაზე. პროცესის

ნებაყოფლობითობა გამოიხატება მხარეების მაქსიმალურ ჩართულობაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ
მედიაციის მიმდინარეობისას ძირითადი აქცენტი კეთდება მონაწილე სუბიექტებზე, მათ
ინტერესებზე

და მოლოდინებზე. შესაბამისად, მხარეებს ეძლევათ მეტი მოტივაცია დავის
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შეთანხმების გზით მოგვარების. თუ მხარეები პროცესის მიმდინარეობისას შეამჩნევენ, რომ
მედიაცია მათთვის უშედეგოა და უპერსპექტივოა, შესაძლებელია ნებისმიერ ეტაპზე მისი
შეწყვეტა, რაშიც კიდევ ერთხელ ვლინდება მონაწილეთა ნებაყოფლობითობის პრინციპი. აქედან
გამომდინარე,

მხარეები

სამედიაციო

პროცესის

დასაწყისიდანვე

არ

გრძნობენ

თავს

ვალდებულად და შებოჭილად შეთანხმების მიღწევაში, რაც ცალსახად ხსნის დაძაბულობის
ფონს, შესაბამისად, მხარეები თავისუფლად კონცენტრირდებიან მოლაპარაკების წარმართვაზე,
რაც მათ ნათლად აჩვენებს მოსაზრებების შეუთანხმებლობის ან პირიქით გადაკვეთის
წერტილებს. აღნიშნული კი, ნებისმიერი მონაწილე სუბიექტისთვის მეტად კომფორტულია.
როგორც დასაწყისში ვახსენეთ, სამედიაციო პროცესის შეწყვეტა შესაძლებელია ნებისმიერ
ეტაპზე, რისი საშუალებაც არ გვაქვს სასამართლო დავის არსებობის შემთხვევაში. ჩვენი მიზანი
კი სწორედ ისაა, რომ განვმარტოთ რომელი დავის მოგვარების საშუალება იქნება ყველაზე
მეტად შესაფერისი ბიზნეს სექტორისთვის. თითოეული ჩვენგანისთვის კარგად ცნობილია, თუ
რაოდენ დიდ სტრესთან, დროსთან, რესურსთან არის დაკავშირებული სასამართლო დავები,
შესაბამისად მედიაციის პრინციპების დეტალური მიმოხილვით, ცალსახად დაინახავთ
აღნიშნული სამართლებრივი დარგის უპირატესობას.

1.2 კონფიდენციალურობა
ნებაყოფლობითობის შემდეგ, მედიაციის კიდევ ერთი პრინციპია კონფიდენციალურობა,
რომელიც კიდევ უფრო მეტ მომხიბვლელობას სძენს აღნიშნულ სამართლებრივ დარგს და
შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპია მედიაციის პროცესში.251
მედიაციის წარმატებული პროცესისთვის აუცილებელია მხარეების ბოლომდე გახსნა.252ზოგადი
დეფინიციის მიხედვით, კონფიდენციალურობა ესაა გარკვეული ინფორმაციის უსაფრთხოდ
შენახვა და კონტროლი მის გასაჯაროებაზე. როგორც ეთიკური ვალდებულება, ის შესაძლოა
განვმარტოთ, როგორც მხარის ვალდებულება დაიცვას ინფორმაცია, რომელიც არის ნამდვილი
და არა ყალბი.253ჩვენ არა ერთხელ ვახსენეთ, რომ მედიაცია ყოველთვის შეთანხმებით არ
სრულდება და შეუთანხმებლობისას მხარეებს შესაძლოა სურდეთ დავის გაგრძელება
სასამართლოში ან არბიტრაჟში. ლოგიკურია, რომ სამედიაციო მოლაპარაკების დროს მხარეებს
უკვე

გამოყენებული აქვთ

სხვადასხვა სახის ინფორმაცია, ფაქტობრივი გარემოებები რისი

გამჟღავნებაც საჯაროდ არ სურთ. აღნიშნული პრინციპიდან გამომდინარე, კი მონაწილე
სუბიექტები

და

მედიატორი

თავიდანვე

ინფორმირებულები

არიან

საქმისწარმოების

კონფიდენციალურობაზე, რომელიც მტკიცდება წერილობითი შეთანხმებით. შესაბამისად,
მხარეები თავს დაზღვეულად გრძნობენ, რომ მათ მიერ გამჟღავნებული ინფორმაცია
სამომავლოდ მათივე წინააღმდეგ არ იქნება გამოყენებული. შესაბამისად, მხარეები სამედიაციო
პროცესში უფრო თამამად ერთვებიან და არ არიან შებოჭილები ინფორმაციის გამჟღავნებით.
თუმცა ეს ყველაფერი ტავად პროცესის მონაწილეთა შეთანხმების საკითხია და შესაძლებელია
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D`Ambrumenil P., Mediation and Arbitration, Cavendish Publishing Limited, 1997, 43.
ელოშვილი

ნ.,

კონფიდენციალურობის

პრინციპის

მნიშვნელობა

ალტერნატიული გადაწყვეტა – წელიწდეული, 2013, 9.
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მედიაციის

პროცესში,

ჟურნ.

დავის

კონფიდენციალურობის პრინციპის მოქმედების ფარგლები შეიძლება

დაკვალიფიცირდეს

შემდეგნაირად:
• არაფერია კონფიდენციალური;
• ყველაფერი კონფიდენციალურია;
• ყველაფერი კონფიდენციალურია, გარდა იმ შემთხვევებისა , რაზეც მედიატორი და მხარეები
შეთანხმდებიან;
• არაფერია კონფიდენციალური, გარდა იმ შემთხვევბისა, რაზეც მედიატორი და მხარეები
შეთანხმდებიან.254
კონფიდენციალურობის

პრინციპი მედიაციის შესახებ საქართველოს კანონითაა დაცულია,

სადაც ვხვდებით შემდეგი სახის ჩანაწერს: მედიაციის პროცესი კონფიდენციალურია. ასევე
კონფიდენციალურია

ინფორმაცია,

რომელიც

ცნობილი

გახდა

მედიაციის

პროცესის

მიმდინარეობისას ან არსებითად გამომდინარეობს მედიაციის პროცესიდან, თუ ამ ინფორმაციის
გამცემ პირსა და მხარეს/მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმებით ან კანონით სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული, აგრეთვე თუ ინფორმაციის გამჟღავნება მოთხოვნის ხანდაზმულობის
ვადის დენის შეჩერების მომენტის განსაზღვრისათვის აუცილებელი არ არის255. ამგვარი ჩანაწერი
იწვევს ნდობის ამაღლებას საზოგადოებაში მედიაციის მიმართ და ქმნის საკანონმდებლო
გარანტიას.
კონფიდენციულობის პრინციპი მართლაც უნდა მივიჩნიოთ მედიაციის მთავარ მახასიათებელ
ნიშნად და ძირითად შემადგენელ ნაწილად

.
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სწორედ ეს პრინციპი განასხვავებს მას

სასამართლო საქმის წარმოებისგან, რომელიც პირიქით საჯაროობის პრინციპით გამოირჩევა.
კონფიდენციალურობა იმ პრინციპთაგანია, რომელიც ყველაზე მეტად უნდა ხიბლავდეთ
ბიზნესს სფეროში მოღვაწე პირებს. ვინაიდან, კომერციული დავების დროს მჟღავნდება
სხვადასხვა სახის კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელიც ხშირ შემთხვევაში შესაძლოა
ზიანის მომტანი იყოს მხარისთვის როგორც ფინანსური, ისე რეპუტაციული თვალსაზრისით.
აღნიშნული არ ნიშნავს იმას, რომ კონფიდენციალურობა აბსოლიტური პრინციპია და ის არ
ექვემდებარება

შეზღუდვას. მედიაციის შესახებ საქართველოს კანონი ადგენს უფლების

შეზღუდვის საგამონაკლისო შემთხვევებს. მაგალითის სახით, მსგავსი ვითარება შეიძლება
დადგეს როდესაც აუცილებელია პირის სიცოცხლის ან ჯანმრთელობის დაცვა ან თავისუფლების
უზრუნველყოფა ანდა არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების დაცვა257.

1.3 მხარეთა თვითგამორკვევა
მედიაციისათვის მნიშვნელოვანია მონაწილე მხარეებს სრულად გააზრებული ჰქონდეთ რას
ემსახურება სამედიაციო პროცესი და გამოხატავდნენ ნებას ამ პროცესში მონაწილეობისათვის.
რატომაა უპირატესი ბეზნესსექტორის სუბიექტებს შორის გაურკვევლობის მოსაგვარებლად
სამედიაციო პროცესისთვის მიმართვა და არა სხვა სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენება?
254
255
256
257

კალანდაძე დ., დავის ალტერნატიული გადაწყვეტა - წელიწდეული, 2018-2019, 38.
საქართველოს კანონი „მედიაციის შესახებ“, მუხლი 10.
Alfini J.J., Press S.B., Sternlight J.R., Mediation Theory and Practice, 2nd Ed., LexisNexis, Newark, 2006, 205.
საქართველოს კანონი „მედიაციის შესახებ“, მუხლი 4.
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ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მედიაცია მონაწილე მხარეებისათვის არ წარმოადგენს
მბოჭავ ძალას, ვინაიდან პროცესი მხარეებს აძლევს საშუალებას მიიღონ მათ შორის არსებული
კონფლიქტური სიტუაციის რეგულირებისათვის საუკეთესო გადაწყვეტილება. რას ნიშნავს ეს?
ეს ნიშნავს იმას, რომ მხარეებს ანიჭებს სრულ თავისუფლებას წარმართონ სამედიაციო პროცესი,
დააფიქსირონ საკუთარი აზრი და მონაწილე მხარეთა ნებაზე, მეორე მხარემ ან მესამე პირმა არ
მოახდინოს რაიმე სახის გავლენა. სწორედ, მათთვის მინიჭებული დამოუკიდებლობა და
ყოველგვარი შიშის გარეშე საკუთარი არის დაფიქსირება მედიაციის პროცესს უალტერნატივოს
ხდის ბიზნესდავებში.
ყურადღება

უნდა

გავამახვილოთ

თვითგამორკვევაზე

როგორც

მედიაციის

ერთ-ერთ

ფუნდამენტურ პრინციპზე თუ როგორ ვლინდება ის სამედიციო პროცესიის დაწყებამდე და
როგორ გრძელდება ის სამედიაციო პროცესის დასრულების შემდგომ.
როგორც უკვე ზემოთ აღვნიშნეთ, მედიაცია არის ნებაყოფლობითი პროცესი, ეს ყველაფერი კი
მონაწილე მხარეებს ანიჭებს უფლებას, სიტუაციის სრული სიზუსტით გაერკვნენ რა საფუძვლით
დაიწყო მათ შორის

დაპირისპირება და უთანხმოება. შემდეგ უკვე იწყება ფიქრი როგორ

გამოვიდნენ ისინი არსებული ჩიხური სიტუაციიდან რა დროსაც პირველად ვხვდებით მხარეთა
მხრიდან თვითგამორკვევის პრონციპის გამოყენებას, ვინაიდან ისინი იწყებენ გზის ძებნას
კონფლიქტური სიტუაციის მოსაგვარებლად. ეს პროცესი კი მთლიანად მათ ნებაზე არის
დამოკიდებული, რა სურთ მხარებს და შედეგიც ორივე მხარისათვის მისაღები და ხელსაყრელია,
სწორედ ამ პრინციპზე დაყრდნობით კიდევ ერთხელ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მედიაცია ბიზნეს
სექტორში

წარმოშობილი

ბიზნესსექტორის

სუბიექტებს

დავებისათვის
ანიჭებს

უალტერნატივო

უფლებას

თავად

საშუალებაა,

დასახონ

გეგმა

რომელშიც
კონფლიქტის

მოსაგვარებლად, რომელშიც არცერთი მხარე არ იქნება წაგებული.
ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ თვითგამორკვევის პროცესი ორ ეტაპად მიმდინარეობს, რაც შეეხება
მეორე ეტაპს, ეს ეტაპი იწყება სამედიაციო პროცესის დასრულების შემდგომ. ამ შემთხვევაში
ისინი იწყებენ ფიქრს როგორი იქნება მათი სამომავლო ურთიერთობა. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ
გამართულ სამედიაციო პროცესზე, ეს უკვე ნიშნავს რომ მხარეებმა ამოწურეს კონფლიქტური
სიტუაცია და ამავდროულად გაწერეს სამომავლო ურთიერთობის წესი. დამეთანხმებით, თუ
ბიზნესსექტორის სუბიექტები წავიდოდნენ სასამართლოში და რომელიმე მხარეს სასამართლო
დააკისრებდა

ფულად

კომპენსაციას,

ეს

მომაკვდინებელი

იქნებოდა

ბიზნესის

მფლობელებისათვის და შესაბამისად არსებობს რისკი, რომ ბიზნესი სრულიად განადგურდეს.
ამავდროულად, მხარეს რომც ჰქონდეს საშუალება შეასრულოს დაკისრებული მატერიალური
ვალდებულება, ლოგიკურია იმის განსაზღვრა, რომ ეს კონკრეტული მხარეების აღარასდროს
დადებენ ერთმანეთთან ბიზნეს გარიგებებს და მათ შორის მუდმივი კონფლიქტი იქნება.
არსებობს რისკი იმის თაობაზეც, რომ მხარეები სამედიაციო პროცესის მიმდინარეობის ეტაპზე
ვერ მივიდნენ კონსესუსამდე, თუმცა ზემოთ წამოჭრილი პრობლემა მაინც არ დადგება, ვინაიდან
მხარეებმა გაცვალეს ერთმანეთის მიმართ არსებული პრეტენზიები, რაც მხარეებისათვის ე.წ
სამოქმედო გეგმას წარმოადგენს სამომავლო ურთიერთობებისათვის, როგორ წარმართონ
ბიზნესს ურთიერთობები. ეს კი სხვა არფერია

თუ არა რეალურად კონფლიქტში მყოფი

მხარეების ერთმანეთის მიმართ თვითგამორკვევის პრინციპის პრაქტიკული რეალიზაცია და
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შესაძლებლობის მიცემა მხარეებისთვის სრულად აკონტროლონ ერთმანეთს შორის მიმდინარე
მედიაციის პროცესის შედეგი.258
1.4 მხარეთა თანასწორობა
მედიაციისათვის ასევე დამახასიათებელია თანასწორობის პრონციპი, კერძოდ, ორივე მხარეს
პროცესის განმავლობაში აქვთ აბსოლუტურად თანაბარი უფლებები მედიაციის პროცესისათვის
დამახასიათებელი შესაძლებლობებისათვის. რატომ შეიძლება გახდეს ეს პრონციპი ბიზნესსექტორის სუბიექტთათვის მიმზიდველი? პირველ რიგში იმიტომ, რომ თავად განსაზღვრავენ
პროცესის დღის წესრიგს როდის, სად და ვინ შეიძლება დაესწროს სამედიაციო შეხვედრას.
მედიაციის ცნების ცენტრალურ მახასიათებელს წარმოადგენს მხარეების ავტონომია დამოუკიდებლად მიიღონ გადაწყვეტილება შეთანხმების შესახებ და შეთანხმების შინაარსი თავად
განსაზღვრონ.259 ბიზნესისთვის ყოველი წუთი მნიშვნელოვანია სწორედ ამიტომ, მათთვის
ხელსაყრელი გარემოსა და დროის შერჩევა მნიშვნელოვანია მათი მინიმალური დანაკარგისათვის. ასევე, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ორივე მხარეს თანაბრად ენიჭება უფლება
შეწყვიტონ სამედიაციო პროცესი თუ მათი აზრით არ არსებობს შეთანხმების პერსპექტივა. ასე
რომ, მსგავსი ბენეფიტი მათ აძლევს საშუალებას მთლიანად აკონტროლონ მიმდინარე პროცესი
და ჰქონდეთ რეალური აღქმა , რომ მათ შორის არსებული დავა მათსავე ხელშია.

1.5 ნეიტრალიტეტი
მედიაციისთვის

მახასიათებელი

ძირითადი

ნიშანია

მედიაციის

პროცესის

ჩართული

მედიატორ(ებ)ის ნეიტრალიტეტი.260 მედიატორის დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა კი
ნიშნავს იმას, რომ პროცესი უხარვეზოდ მიმდინარეობს და დაცულია ერთ-ერთი ყველაზე
ფუნდამენტური პრინციპი, რომელიც სამედიაციო პროცესს სრულყოფილს და სამართლიანს
ხდის. როგორც ვიცით, კერძო მედიაციის განხორციელების

დროს

მხარეები თავად,

შეთანხმებულად ირჩევენ მედიატორს, რაც კიდევ უფრო დიდ ნდობას იწვევს მათში და ღია არიან
სამედიაციო პროცესისადმი, თან იმის გათვალიწინებითაც , რომ სამედიაციო პროცესზე
გაჟღერებული არცერთი დეტალი არ შეუძლიათ მხარეებმა გამოიყენონ სასამართლო პროცესზე
რაც მათთვის კიდევ ერთი ბენეფიტია.
ნეიტრალიტეტი, დამოუკიდებლობასა და მიუკერძოებლობასთან ერთად საკმაოდ ბევრ დეტალს
აერთიანებს. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ სამედიაციო პროცესის მიმდინარეობისას მის
მიერ განხორციელებული ქცევა ან დასმული კითხვა რომელიმე მხარეს არ უჩენდეს ეჭვს
მედიატორის დამოუკიდებლობაზე. ამავდროულად, მედიატორი უნდა იყოს დამოუკიდებელი
და არცერთ მესამე პირს არ უნდა მისცეს უფლება მასზე რაიმე სახის ზეგავლენა იქონიოს.
რატომაა ეს პრინციპები მნიშვნელოვანი ბიზნესს დავებისათვის? პირველ რიგში იმიტომ, რომ
მედიატორი წარმოადგენს ნეიტრალურ პირს, რომლისთვისაც მხარის კონკრეტული ინტერესები
და შეთანხმების მიღწევის კონკრეტული პირობები არ არის მნიშვნელოვანი, სწორედ
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მედიატორის ნეიტრალიტეტი და მიუკერძოებლობა არის წინაპირობა მხარეების მიერ
მედიაციის როგორც დავის ალტერნატიული საშუალების პრეფერენციისა დავის სხვა ფორმებთან
შედარებით.261
ამავდროულად აღსანიშნავია ის ფაქტიც რომ, სამედიაციო პროცესის განხორციელების დროს
მხარეებს შეუძლიათ იყვნენ წარმოდგენილნი წარმომადგენლების გარეშე, რაც ნაკლებ
მატერიალურ სახსრებს მოითხოვს პროცესის მხარეებისგან. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ
პროცესის მიზანი არ არის სამართლებრივი ენით საუბარი და წარმომადგენლებთან
კონსულტაციების გავლა, მიუხედავად იმისა რომ სამედიაციო პროცესი მსგავს ფაქტებს არ
კრძალავს. მათ თავისუფლად შეუძლიათ ისაუბრონ საკუთარ შეხედულებებზე არსებულ
კონფლიქტთან დაკავშირებით და აღმოფხვრან პრობლემა ისე, რომ ზედმეტი ძალისხმევა არ
დასჭირდეთ.
ზემოაღნიშნული პრინციპებიდან გამომდინარე, დაბეჯითებით შეიძლება ითქვას, რომ მედიაცია
მართლაც უალტერნატივო დარგია სხვა სამართლებრივ ინსტიტუტებთან შედარებით, რაც კიდევ
ერთხელ დაგვანახა ბოლო დროის მსოფლიო გამოწვევებმა.

ამ გამოწვევებში ცალსახად

მოვიაზრებთ მსოფლიოში შექმნილ ეპიდ-ვითარებას - COVID-19.
აღნიშნულმა ცხადჰყო, რომ ისედაც გადატვირთული სასამართლო სისტემა შეიძლება მისგან
დამოუკიდებელი,

ფორსმაჟორული

გარემოებების

გამო

შეფერხდეს

და

გაჭიანურდეს

საქმისწარმოების პროცედურები. მართალია, სასამართლო სისტემამ შედარებით მოკლე ვადებში
შეძლო ონლაინ პლატფორმაზე გადასვლა და სხდომების დისტანციური ფორმით გამართვა,
თუმცა აღნიშნული სხდომები პრაქტიკაში ბევრი ხარვეზით გამოირჩეოდა.
გამოიწვია ისედაც გაჭიანურებული პროცესების გადადება,

მათ შორის:

შეიცვალა დაუსწრებელი

გადაწყვეტილების მიღების პროცედურა, რაც იწვევდა შეჯიბრობითობის პრინციპის დარღვევას
და ადამიანები ვერ იღებდნენ სრულყოფილ მართლმსაჯულებას სხვადასხვა ინტერნეტხარვეზების გამო.
ყოველივე ზემოთხსენებული გარემოებიდან გამომდინარე,

აღნიშნულმა სიტუაციამ კიდევ

ერთხელ დაგვანახა თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული
საშუალებების განვითარება და დამკვიდრება ქართულ კანონმდებლობაში. განსაკუთრებით კი
ისეთი საშუალების როგორიცაა მედიაცია, რომელიც მეტად ლავირებადი და მოქნილია
სხვადასხვა გარემოებების მიმართ. ზემოაღნიშნული ალტერნატიული საშუალება არ ქმნის
ბარიერს მხარეთათვის. მონაწილე მხარეებს აქვთ საშუალება მათთვის ხელსაყრელ დროსა და
ადგილას, ნებისმიერი ფორმალობების გარეშე დაიწყონ და წარმართონ სამედიაციო პროცესი.
სწორედ აქ იკვეთება მედიაციის ხიბლი, როგორც ნებაყოფლობითი და კონფიდენციალური
პროცესის, რომელსაც თან ახლავს დროისა და ფინანსების ეკონომიურობა, რაც ძალიან
მნიშვნელოვანია ბიზნესსექტორისთვის.
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დასკვნა
თანამედროვე მსოფლიოში არსებულმა გამოწვევებმა ცხადყო, რომ მედიაცია როგორც დავის
გადაწყვეტის ალტერნატიული

საშუალება

წარმოადგენს უალტერნატივო

და

ეფექტურ

საშუალებას რომლითაც კონფლიქტში მყოფი მხარეები, ნაკლები ფინანსური დანახარჯით და
დაზოგილი დროის ხარჯზე, აღწევენ კონსესუსს. რაც, გამოიხატება მათთვის სასურველი
შედეგის მიღებასა და ერთმანეთთან ცივილური დამოკიდებულების შენარჩუნებაში.
სწორედ ამიტომ, შევეცადეთ დაგვენახებინა მედიაციის მნიშვნელობა კომერციული დავების
დროს, როგორც დავის გადაწყვეტის უალტერნატივო საშუალება. იმისათვის, რომ მედიაცია
კიდევ უფრო ეფექტური

და

სანდო საშუალება

გახდეს საზოაგადოებაში,

ამისათვის

მნიშნელოვანია რომ მონაწილე მხარებმა კეთლსინდისიერად ისარგებლონ იმ ბენეფიტებით,
რომელსაც მათ მედიაცია ანიჭებს. არ გადაუხვიონ იმ ფუძემდებლურ პრინციპებს, რაც
მედიაციის ამოსავალი წერტილია.
სწორედ ამიტომ, რეკომენდაციის სახით შეიძლება ითქვას, რომ მედიაცია ნამდვილად არის
დავის გადაწყვეტის უალტერნატივო საშუალება ბიზნესსექტორში, რაც მტკიცდება მსოფლიო
ქვეყნების სხვადასხვა მაგალითებზე დაყრდნობით. იგი თანდათანობით მოთხოვნადი დავის
გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალება ხდება, რითაც კიდევ ერთხელ მტკიცდება რომ „დავის
გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებების განვითარებას ალტერნატივა არ გააჩნია“.262 ამ
მოსაზრებას კი კიდევ ერთხელ ადასტურებს საერთაშორისო გამოცდილება და სხვადასხვა
ქვეყნების ეროვნულ კანონმდებლობაში განვითარებული სამედიაციო პროცესების სიმრავლე.
საქართველოში მედიაციის კიდევ უფრო მეტად

განვითარებისათვის კი მნიშვნელოვანია

საკნონმდებლო დონეზე მივიღოთ კიდევ უფრო მეტი მომწესრიგებელი დოკუმენტები, რაც
საფუძვლად დაედება , როგორც სასამართლო, ასევე არასასამართლო , კომერციული მედიაციის
განვიტარებისა და შემდეგ უკვე მის ფართოდ გამოყენებას.
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19. Bäumerich M., Guterichter und Mediatoren im Wettbewerb, Duncker &Humblot, Berlin, 2015;
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ანი ლობჯანიძე - პანდემია (COVID-19) , როგორც ვალდებულების შეუსრულებლობის
ან არაჯეროვანი შესრულების გამომწვევი ფაქტორი •

აბსტრაქტი
მსოფლიოში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური ვითარების ფონზე სამართლებრივ სივრცეში
მნიშვნელოვანი კითხვა დაისვა: რამდენად წარმოადგენს კორონავირუსი (COVID-19) ან მისგან
მომდინარე

გარემოებები

ფორს-მაჟორს

და

შესაძლებელია

თუ

არა

ვალდებულების

შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში სწორედ პანდემია გახდეს პირის
პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების საფუძველი.
აღნიშნული საკითხი განხილულ იქნება სხვადასხვა ქვეყნის პოზიტიური კანონმდებლობისა და
საერთო სასამართლოების პრაქტიკის შესწავლის საფუძველზე. ამავდროულად, გამომდინარე
იქიდან, რომ სამართალწარმოებისას ხშირია ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობისა და
ფორს-მაჟორის დეფინიციების აღრევა - შედარების საფუძველზე მოხდება აღნიშნული
ინტიტუტების მკვეთრი სამართლებრივი კონტურის გამოკვეთა და განსხვავებების დადგენა.
საკვანძო სიტყვები: ვალდებულების შესრულება, ჭეშმარიტი შეუძლებლობა, ბრალი, პანდემია,
ფორს-მაჟორი, ვალდებულების არაჯეროვანი შესრულება.

Abstract
According to the epidemiological situation in the world, an important question has been asked in the legal
space: whether coronavirus (COVID-19) or its circumstances is a force majeure and whether it is possible
for a pandemic to become a basis for dismissal in case of default or improper performance.
This issue will be discussed on the basis of the positive legislation of different countries and the study of
common court practice. At the same time, due to the fact that litigation often confuses the impossibility
of fulfilling the obligation and the definitions of force majeure - the comparison will reveal a sharp legal
contour of these institutions and identify differences.
Keywords: fulfilment of obligations, True impossibility, fault, Pandemic, Force majeure, Improper
fulfilment of obligations.
შესავალი
Covid-19-მა XXI საუკუნის მსოფლიო უდიდესი საფრთხის წინაშე დააყენა. პანდემიით
გამოწვეულმა საშიშმა ფაქტორებმა სახელმწიფოები აიძულა დაეწესებინათ გარკვეული
შეზღუდვები დაავადების გავრცელებისა და ლეტალური შემთხვევების პრევენციისათვის.
დაწესებულ რეგულაციათა ლეგიტიმური მიზნის მიღწევის მცდელობის პარალელურად
არსებითი დარტყმა მიიღო მსოფლიო ეკონომიკამ. მხედველობაში მაქვს ეპიდემიის შედეგად
მიღებული ეკონომიკური შოკი, რომელმაც როგორც საზღვარგარეთ, ისე საქართველოში
ვალდებულებით
•

სამართლებრივი

ურთიერთობებიდან

წარმოშობილი

ვალდებულებების

ანი ლობჯანიძე - სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული
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უმეტესი

ნაწილის

ჯეროვანი

შესრულება,

მათ

შორის

შრომითი

ხელშეკრულებების

შენარჩუნების საკითხი, ეჭვქვეშ დააყენა.
წინამდებარე

ნაშრომში

პანდემია

განხილულ

იქნება,

როგორც

ვალდებულების

შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების გამომწვევი ფაქტორი და ამ სამართლებრივი
ურთიერთობების სამართლებრივი შედეგები. აღსანიშნავია, რომ ვალდებულების შესრულების
შეუძლებლობა იმ საკითხთა რიცხვს მიეკუთვნება, რომლის სამართლებრივი ფიგურის
სრულყოფილი მოწესრიგება ქართულმა კანონმდებლობამ ჯერ კიდევ ვერ მოახერხა, ამიტომ
შედარებითი და ანალიტიკური მეთოდების გამოყენებით განხილულ იქნება ვალდებულების
შესრულების შეუძლებლობა, ამასთან წარმოდგენილი იქნება მსჯელობა ვალდებულების
შესრულების შეუძლებლობისა და ფორს-მაჟორის ინსტიტუტებს შორის განსხვავების შესახებ.
ნაშრომის მთავარ მიზანს წარმოდგენს განისაზღვროს კორონავირუსი (COVID-19) ან მისგან
მომდინარე გარემოებები წარმოადგენს თუ არა ფორს-მაჟორს და რამდენად შეიძლება პანდემია
გახდეს პირის პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების საფუძველი.

1. ფორს-მაჟორის არსი
„ფორს-მაჟორი“ რომანული ცნებიდან “ Vis major” იღებს სათავეს და გადაულახავ, დაუძლეველ
ძალას ნიშნავს.263 ქართულ სამართალში არ არსებობს ფორს-მაჟორის სახელწოდების შესატყვისი
კონცეფცია. თუმცაღა, დაუძლეველი ძალის ტერმინის ქვეშ ქართული კანონმდებლობა
აერთიანებს

ადამიანის

კონტროლისაგან

დამოუკიდებელ

და

ობიექტურად

აუცდენელ

მოვლენებს,264 მაგალითად: სტიქიური უბედურებები – მიწისძვრა, წყალდიდობა, ხანძარი,
სოციალური მოვლენები – ომი, რევოლუცია, აჯანყება, აგრეთვე, სახელმწიფოს მიერ
გამოცემული აქტები – იმპორტისა და ექსპორტის აკრძალვა და ა. შ.265
იმისათვის, რომ ვითარება ფორს-მაჟორულად შეფასდეს, კუმულაციურად უნდა არსებობდეს
გარკვეული წინაპირობები:266
• შექმნილი ვითარება უნდა იყოს მხარეთა კონტროლისაგან დამოუკიდებელი.
• სიტუაცია უნდა იყოს გადაულახავი, რაც თავისთავად გულისხმობს, გარკვეული დროით ან
საერთოდ ვალდებულებების შესრულების გამორიცხვას - ანუ, მარტივად რომ ვთქვათ,
ობიექტური თვალსაზრისით ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების განხორციელება არ
უნდა იყოს შესაძლებელი.
• შექმნილი გარემოება უნდა იყოს არაპროგნოზირებადი, რაც

გულისხმობს, რომ მისი

გათვალისწინება, განჭვრეტა ხელშეკრულების დადების მომენტში წინასწარ მხარეთა მიერ უნდა
იყოს შეუძლებელი.

263

Schwenzer I., Hachem P., Kee Ch., Global Sales and Contract Law, Oxford University Press, New York, 2012, 654-655.

264

სუსგ №ას-1130-1050-2017, 2017 წლის 10 ნოემბერი.

265

ზოიძე ბ., საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი III, 2001, 372.

266

ხუციშვილი ო.,

სისვაძე მ.,

ტოხოსაშვილი მ., ფორს-მაჟორის და ,,Hardship“- ის ცნება უნიფიცირებულ

სახელშეკრულებო ნორმებში და მათი ანალოგი ქართულ სამართალში, 2017, 5.
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საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკა ფორს-მაჟორთან მიმართებით საკმაოდ
ვრცელია. სწორედ აღნიშნული პრაქტიკის განხილვისას წავაწყდი საკმაოდ საინტერესო საქმეს,267
სადაც მოსარჩელე ითხოვდა მოპასუხისათვის პირგასამტეხლოს დაკისრებას ვალდებულების
დათქმულ ვადაში შეუსრულებლობისათვის. საქმის ფაქტობრივი გარემოებებიდან ირკვეოდა,
რომ მხარეთა შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში ვერ მოხდა
საქონლის მიწოდება, რაც განაპირობა რუსეთიდან საქართველოში შემომავალ ერთადერთ
საავტომობილო გზაზე (დარიალის ხეობაში) დიდი მოცულობის ღვარცოფული გამონატანების
შედეგად საავტომობილო გზის 2014 წლის 17 მაისის დილის 11:00 საათიდან 14 ივნისის დილის
11:45 საათამდე დაზიანებამ. 2014 წლის 23 მაისს მოპასუხემ მოსარჩელეს მიმართა წერილობით
და აცნობა შექმნილი ფორს-მაჟორული ვითარების შესახებ. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ
მოვალე მზად იყო ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულებისათვის, თუმცა ფორსმაჟორული გარემოების არსებობის გამო ვერ მოახერხა ვალდებულებათა ხელშეკრულებით
დათქმულ ვადაში შესრულება. შესაბამისად საუბარი ვადის გადაცილებაზე არასწორია და არც
პირგასამტეხლოს დაკისრების სამართლებრივი საფუძველი არსებობდა, რაც სასამართლომ
დაადასტურა განმარტებაში.
მოსარჩელე ასევე უთითებდა, რომ ხელშეკრულების თანახმად ფორს-მაჟორული ვითარების
არსებობის თაობაზე მოპასუხეს მისთვის უნდა ეცნობებინა არაუგვიანეს 2 დღის განმავლობაში
და ვინაიდან მან შეტყობინება დააგვიანა, დაკარგა უფლება დაყრდნობოდა ფორს-მაჟორის
არსებობას, როგორც პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების საფუძველს. სასამართლომ
დაადგინა, რომ მოსარჩელემ თავად გაითვალისწინა ხსენებული ფორს-მაჟორული მდგომარეობა
და 2014

წლის

14

ივნისამდე პერიოდზე

მოპასუხე თავადვე გაათავისუფლა

პირგასამტეხლოსგან. აქედან გამომდინარე, უზენაესმა სასამართლომ განსახილველ შემთხვევაში
მოსარჩელის აპელირება არარელევანტურად მიიჩნია.
აღნიშნულ საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილებით სასამართლომ გამოკვეთა რამდენიმე ასპექტი,
კერძოდ ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ ფორს - მაჟორული სიტუაცია წარმოიქმნება
მხარეებისგან დამოუკიდებლად და წარმოადგენს ისეთ ობიექტურ გარემოებას, როდესაც
გამოირიცხება მოვალის ბრალი. მაშინ, როდესაც საქმე ეხება ფორს-მაჟორული გარემოების
არსებობის გამო პირის პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლებას, სასამართლო ყოველთვის
განიხილავს ბრალის ინსტიტუტს268, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ მოვალის მიერ ზიანის
ანაზღაურებისათვის საჭიროა სახეზე გვქონდეს ქმედება, ბრალი, მიზეზ - შედეგობრივი კავშირი
და შედეგი ზიანის სახით.
ჩვეულებრივ, მოვალის მიერ ვალდებულების შესრულების შემდეგ კრედიტორი ვალდებულია
მიიღოს ეს შესრულება, თუმცა მთავარი კითხვა სწორედ ისაა, თუ რა ხდება ვალდებულების
არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში - იურიდიულ ლიტერატურაზე დაყრდნობით ამ დროს
კრედიტორის მიერ შესრულების მიღების ვალდებულება არ არსებობს და კრედიტორს უფლება
აქვს, უარი თქვას შესრულების მიღებაზე შესრულების არაჯეროვნების საფუძვლით.269
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ზოიძე ბ., საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი III, 2001, 354.

134

მიუხედავად იმისა, რომ ფორსმაჟორი პასუხისმგებლობის გამომრიცხავ გარემოებად მიიჩნევა, ეს
აპრიორი არ ნიშნავს, რომ მხარე გათავისუფლდება ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის ან
არაჯეროვანი შესრულებისთვის პასუხისმგებლობისაგან. ფორს-მაჟორის არსებობა უნდა
დადგინდეს

თითოეულ

ინდივიდუალურად.

270

სახელშეკრულებო

ვალდებულებასთან

მიმართებით

აქედან გამომდინარე, დაუძლეველი ძალის შეფასებისას მნიშვნელოვანია

ყურადღება მიექცეს იმ გარემოებას, თუ რამდენად იყო დაუძლეველი ძალის მიზეზების თავიდან
აცილება შესაძლებელი კონკრეტულ სამართლებრივ ურთიერთობაში.271
თუკი აღნიშნულ მოსაზრებას მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებს მივუსადაგებთ, დავასკვნით,
რომ ნებისმიერი სუბიექტი, რომელიც მიუთითებს პანდემიაზე, როგორც ვალდებულების
შესრულების ხელშემშლელ ფაქტორზე, მოუწევს ფორს-მაჟორული ვითარებისა და საკუთარი
არაბრალეულობის მტკიცება. გამომდინარე აქედან, ურთიერთობის თითოეულ მონაწილეზეა
ფორს-მაჟორული

ვითარების

არსებობის

მტკიცების

ტვირთი.

აღნიშნული

მიზნით

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას მედია-სიახლეები, მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემები,
სტატისტიკები, ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ გაცემული აქტები და სხვა.
საინტერესოა, საკითხი, როდესაც სახელშეკრულებო ურთიერთობის მონაწილეს უწევს
ვალდებულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში დაასაბუთოს
ვალდებულების შეუსრულებლობის მიზეზი, რომელიც წარმოადგენს საყოველთაო ფაქტს.
მაგალითისთვის არსებული ვითარებიდან გამომდინარე საყოველთაო ფაქტს წარმოადგენს
კორონავირუსის გავრცელების გამო პანდემიის არსებობა და შეზღუდვები. შესაბამისად, ჩნდება
კითხვა მოუწევს თუ არა მოვალეს ასაბუთოს ასეთ შემთხვევაში, ფორსმაჟორის არსებობა?
საყოველთაოდ არსებული ფაქტების არსებობისას მოვალეს მხოლოდ იმ გარემოების მტკიცება
უნდა მოეთხოვოთ, რომ პანდემია და მისგან მომდინარე უარყოფითი ფაქტორები გახდა
ვალდებულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების გამომწვევი უშუალო
ფაქტორი.

2. ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობის დეფინიცია
სამოქალაქო სამართლის ევროპული სისტემები მათ შორის, ქართული და გერმანული
კანონმდებლობა

მიმართულია

სახელშეკრულებო

ურთიერთობიდან

წარმოშობილი

და

კანონისმიერი ვალდებულების შესრულებისათვის მნიშვნელოვანი სამართლებრივი პირობების
შექმნისაკენ.272

თუმცაღა,

აღნიშნული

სისტემები

ასევე

იცნობენ

შემთხვევებს,

როცა

ვალდებულების შესრულება შეუძლებელია pacta sunt servanda („ხელშეკრულება უნდა
შესრულდეს“) პრინციპის შესაბამისად.
ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობისა და სახელშეკრულებო პასუხისმგებლობისგან
გათავისუფლების საკითხი საინტერესო და აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც მსოფლიოში
არსებული ზოგადი ეპიდომიოლოგიური მდგომარეობა და მიმდინარე ტენდენციები ბადებს
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სუსგ №ას-30- 367-09 23, 2009 წლის 23 ივლისი.
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ჩანტლაძე რ., ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობა ქართული და გერმანული სამართლის მიხედვით,

ჟურნალი „მართლმასჯულება და კანონი“, 2018, 38.

135

გონივრულ ეჭვს, რომ შესაძლებელია ვალდებულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად
შესრულების

შემთხვევაში,

სწორედ

პანდემია

გახდეს

პირის

პასუხისმგებლობისგან

გათავისუფლების საფუძველი.
შესრულების

შეუძლებლობა

პასუხისმგებლობის

ერთ-ერთი

გამომრიცხავი

გარემობაა,

გამომდინარე აქედან ცნებაში უნდა მოვიაზროთ რიგი შემთხვევები, როდესაც მოვალე
მოკლებულია შესაძლებლობას, კრედიტორის წინაშე ნაკისრი ვალდებულება შეასრულოს
გარკვეული ფაქტორებისა და გარემოებების გამო.273 ქართულ სამართალში ვალდებულების
ყოველგვარი შეუსრულებლობა, მათ შორის შესრულების შეუძლებლობა, საერთო ცნების
“ვალდებულების დარღვევის” ქვეშ ერთიანდება.274
ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობის ინსტიტუტის ანალოგი მოიპოვება გერმანულ
კანონმდებლობაში “ჭეშმარიტი შეუძლებლობის” ცნების სახით, რომლის მიხედვითაც, მოვალეს
ყველა შესაძლო საშუალების მიუხედავად არ უნდა შეეძლოს ვალდებულების შესრულება.275
აღნიშნულ მსჯელობაზე დაყრდნობით, თუკი პანდემიის გამო პირი საკუთარი ბრალეულობის
გარეშე

დაკარგავს

ხელშეკრულებით

ყოველგვარ
ნაკისრი

საშუალებას

ვალდებულების

და

ობიექტურად

შესრულება

-

შეუძლებელი

საქმე

გვექნება

გახდება
სწორედ

ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობის ინსტიტუტთან.

3. ფორს-მაჟორისა და ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობის მიმართება
როგორც წესი, პრაქტიკაში ხელშეკრულების მხარეები თავადვე ითვალისწინებენ დაუძლეველი
ძალის დადგომის ალბათობას, რასაც ასახავენ კიდეც ხელშეკრულებაში.276
დაუძლეველ ძალასა და შესრულების შეუძლებლობას შორის ისეთი მიმართებაა, როგორიც
მიზეზსა და შედეგს შორის. ისინი ერთმანეთს არ ფარავენ, რადგანაც შესრულების შეუძლებლობა
შეიძლება დადგეს დაუძლეველი ძალის გარეშეც. 277 თუმცაღა, დაუძლეველი ძალა შესრულების
შეუძლებლობის ყველაზე გავრცელებულ შემთხვევად ითვლება.
დაუძლეველ ძალად მიჩნეული მოვლენა მოვალისათვის წარმოადგენს გაუთვალისწინებელსა და
გარდაუვალ გარემოებას.278 ერთ-ერთ საქმეზე საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ განმარტა,
რომ დაუძლეველი ძალა არის სწორედ ის გარემოება, რომელიც გამორიცხავს მოვალის
ბრალეულობას ვალდებულების დათქმულ ვადაში შეუსრულებლობისას. მითითებული საქმე აწ
უკვე განხილული პირველი საქმის მსგავსია და აქაც მტკიცებულებებით დასტურდებოდა, რომ
მოვალე მზად იყო ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულებისათვის, თუმცა ფორს-
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Eisenberg M. A., Impossibility, Impracticability and Frustration, California, 2009, 208.
. ზოიძე თ, ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობა ქართული და გერმანული სამართლის მიხედვით,

შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი, 2019, 147
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http://press.tsu.ge/data/file_db/elzhurnalebi/sj2y2011.pdf [უ.ნ. 02.09.2021]
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https://nexuslawblog.com/2020/03/26/fors-majori/ [უ. ნ. 15.10.2021]
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ზოიძე თ., ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობა ქართული და გერმანული სამართლის მიხედვით,

შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი, 2019, 155. მითითებულია: Генкин Д.М. К вопросу о влиянии
на обязательство невозможности исполнения, сб. Памяти Профессора Габриэля Феликсовича Шершеневича. Москва,
1915, 122; damowmebulia naSromidan: Будман Ш. И., Павлодский Е. А., 233.
278

Я.А. Канторович, Основные идеи граждаского права, Харьков, 1928, 110-111.

136

მაჟორული გარემოების არსებობის გამო ვერ მოხერხდა ვალდებულებათა ხელშეკრულებით
დათქმულ ვადაში შესრულება. სასამართლომ მიიჩნია, რომ ასეთ შემთხვევაში არ არსებობდა
პირისათვის პასუხისმგებლობის დაკისრების სამართლებრივი საფუძველი.279
აღნიშნულ მსჯელობაზე დაყრდნობით, ნათელი ხდება, რომ ფორსმაჟორული სიტუაცია მხარეს
მხოლოდ მეორეული მოთხოვნებისგან ათავისუფლებს. მთავარი განმასხვავებელი ნიშანი
ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობასა და ფორს-მაჟორს შორისაც სწორედ ისაა, რომ
ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობისას ვალდებულების შესრულება მთლიანად
გამორიცხულია, რაც გამოიხატება, ისეთი სუბიექტური და ობიექტური გარემოებების
არსებობაში,

რომლებიც

აბსოლუტურად

გამორიცხავს

ვალდებულების

შესრულების

შესაძლებლობას. რაც შეეხება ფორსმაჟორს, შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც შეცვლილი
გარემოებების ერთ-ერთი წარმომშობი მიზეზი, რომელიც მხოლოდ ართულებს შესრულებას. 280

4. სუბიექტის ბრალი ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობისას და ფორს-მაჟორისას
ჯერ კიდევ რომის სამართლებრივ სისტემაში არსებობდა დათქმა, რომ მოვალე პასუხს აგებდა
მხოლოდ მაშინ, თუ მისი ბრალი კრედიტორისათვის მიყენებულ ზიანში ფიგურირებდა.
ვფიქრობ, შესრულების შეუძლებლობის დადგენისასაც სწორედ ბრალის პრინციპზე უნდა
გაკეთდეს აქცენტი.
სსკ-ის 394-ე მუხლი281 შინაარსობრივად რომაული სამართლის ნორმის მგავსია და მხოლოდ იმ
შემთხვევაში ანიჭებს კრედიტორს ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებამოსილებას, როცა
ზიანი უშუალოდ მოვალის ბრალითაა გამოწვეული, ხოლო სსკ-ის 401-ე მუხლი, რომელიც ეხება
მოვალის მიერ ვადის გადაცილებას, შეიცავს ერთგვარ დათქმას, რომ თუკი ვალდებულების
დარღვევა, რომელიც გამოიხატება ვადის კომპონენტის გაუთვალისწინებლობაში, მოხდა
არაბრალეულად,

უნდა

გამოირიცხოს

ვალდებულების

შეუსრულებლობისთვის

პასუხისმგებლობა.
ბრალად

ითვლება

ნორმატიულად

უპასუხიმგებლო დამოკიდებულება.
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დადგენილი

ვალდებულებისადმი

სუბიექტის

თანამედროვე სამოქალაქო სამართალში განასხვავებენ

ბრალის ორ ფორმას: განზრახვასა და გაუფრთხილებლობას.
განზრახვის ლეგალურ დეფინიციას საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი (შემდგომში - სსკ) არ
იძლევა, თუმცა შეგვიძლია მივიჩნიოთ, რომ აღნიშნული სისხლის სამართალში არსებული
განზრახვის ცნების იდენტურია. განზრახვა მოიცავს როგორც ვალდებულებით -სამართლებრივი
ურთიერთობის ფაქტობრივი გარემოებების ცოდნას, ასევე მართლწინააღმდეგობის შეცნობას.283
ხოლო რაც შეეხება გაუფრთხილებლობას, ის გულისხმობს სამოქალაქო ბრუნვისათვის
აუცილებელი წინდახედულობის ნორმების უგულებელყოფას. გაუფრთხილებლობა გერმანიის
279

სუსგ №ას- 1555-1475-2017, 2018 წლის 9 მარტი.

280

სუსგ №ას-7-6-2010, 2010 წლის 6 ივლისი.

281
282

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 394.
ნაჭყებია გ., თოდუა ნ., სისხლის სამართალის ზოგადი ნაწილი, მეოთხე გამოცემა, გამომცემლობა „მერიდიანი“,

2019, 252.
283

ზოიძე ბ., საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის სისტემა, ჟურნალი „ქართული სამართლის მომიხილვა“, 1998 (I

კვარტალი), 28.

137

სამოქალაქო კოდექსშიცაა ფორმულირებული, კერძოდ 276-ე II პარაგრაფის მიხედვით: “პირი
მოქმედებს გაუფრთხილებლობით, როდესაც ხელშემკვრელი მხარის ინტერესებისადმი არ იჩენს
გონივრულ წინდახედულობას.”
რასაკვირველია, ბრალის ორივე ფორმა განსხვავებულ სამართლებრივ შედეგს წარმოშობს.
როგორც უკვე აღინიშნა, ქმედების შემადგენლობიდან სწორედ ბრალია ის ელემენტი, რომელიც
მეტად ფრთხილი და საყურადღებო შესაფასებელია ფორსმაჟორული სიტუაციისა და
შესრულების შეუძლებლობის კვალიფიკაციისას.
მიუხედავად იმისა, რომ ქართული კანონმდებლობის მსგავსად გერმანული კანონმდებლობაც
იცნობს ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობის ინსტიტუტს, ბრალის საკითხი მაინც
განსხვავებულადაა მოწესრიგებული. კერძოდ, ქართულ ვალდებულებით სამართალში მოვალეს
უწევს სამოქალაქო-პროცესუალური საშუალების გამოყენება, რაც იმას ნიშნავს,რომ მან უნდა
ამტკიცოს საკუთარი არაბრალეულობა.284

5. პანდემიის, კერძოდ კორონავირუსის (COVID-19) ან მისგან მომდინარე ფაქტორების
ფორსმაჟორად მიჩნევის საკითხი
დღესდღეობით

მსოფლიო

პანდემიისგან

მომდინარე

გამოწვევებს

ებრძვის.

პანდემიის

საშიშროებამ, საფრთხემ, ხარისხმა და მასშტაბებმა შედეგად საზღვრების ჩაკეტვა, კერძო
სექტორებისა და ტურიზმის ინდუსტრიის სხვადასხვა მიმართულების დაზარალება, ბიზნესსუბიექტების ფუნქციონირებისა და მრავალი შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა გამოიწვია.
რამდენად

იქნება

მართებული,

თუკი

COVID-19

დაკვალიფიცირდება

ფორსმაჟორულ

მოვლენად? ჩემი აზრით, პანდემიის ფორს-მაჟორად მისაჩნევად გონივრულობის ტესტიც კმარა COVID - 19 ნებისმიერი სუბიექტის კონტროლისაგან დამოუკიდებელი, გადაულახავი და
არაპროგნოზირებადი აღმოჩნდა. თუმცა, ამავდროულად, ფორსმაჟორი საკმაოდ რელევანტურ
გამოსავალად იქცა იმ მხარეებისთვის, რომლებსაც აღარ შეეძლოთ სახელშეკრულებო
ვალდებულებების
ცდილობდნენ

შესრულება.

შესაბამისად,

გათავისუფლებულიყვნენ

აპელირებდნენ პანდემიაზე

ვალდებულების

და

შესრულებისგან.

ამგვარად
თუმცა

ამ

სუბიექტებს მხედველობიდან გამორჩათ ერთი მეტად მნიშვნელოვანი დეტალი - პანდემიის
ფორს-მაჟორად გამოცხადება არ გულისხმობს ყველა სახის სახელშეკრულებო ვალდებულების
შეკავებას და არც იმას ნიშნავს, რომ ყველა სახის ურთიერთობის მონაწილე მხარე
თავისუფლდება

ვალდებულების

შესრულებისაგან.

ფორს-მაჟორი

დროებით

აჩერებს

ხელშეკრულების მოქმედებას ანუ ხდება ვალდებულების შესრულების “გადავადება” იმ
მომენტამდე, სანამ არ მოხდება კონკრეტული ვითარების და ხელშემშლელი ფაქტობრივი
გარემოებების აღმოფხვრა. ნათელია, რომ იმ შემთხვევაშიც კი თუ პანდემიას მივიჩნევთ
ფორსმაჟორად,

იგი

სუბიექტებს

არ

ათავისუფლებს

ძირითადი

ვალდებულების

შესრულებისაგან. ვითარებამ შესაძლებელია მხარე გაათავისუფლოს მხოლოდ ისეთი მეორეული
მოთხოვნებისაგან, როგორიცაა პირგასამტეხლოს დაკისრება, ზიანის ანაზღაურება და სხვ.
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ბეგიაშვილი ნ., ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობა ( შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი), სამართლის

ჟურნალი, 2011, 12.

138

ნიშანდობლივია,

რომ

საკითხი

იმის

შესახებ

წარმოიქმნა

თუ

არა

ვალდებულების

შესრულებისათვის ხელშემშლელი გარემოება მხარის ნებისაგან დამოუკიდებლად, ყოველ
კონკრეტულ

შემთხვევაში

ინდივიდუალური

განხილვის

საგანია.

უნდა

გამოირიცხოს

სამართლებრივი ურთიერთობის მონაწილე სუბიექტის ბრალი, მოხდეს დასაბუთება იმისა, რომ
ვალდებულების შესრულება შეუძლებელია და დადგინდეს მტკიცე მიზეზ-შედეგობრივი
კავშირი პანდემიის მიერ გამოწვეულ ფორსმაჟორულ გარემოებებსა და დამდგარ შედეგს შორის.

6. მხარეთა ვალდებულება ფორს-მაჟორის არსებობისას
საყოველთაოდაა ცნობილი, რომ ხელშეკრულებები იურიდიულად აღსრულებადი დაპირებებია
და აღსასრულებელნი რჩებიან მაშინაც კი, თუ შესრულება მოსალოდნელზე უფრო რთული
აღმოჩნდება.
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საქმე გვაქვს სამოქალაქო სამართლის ერთ-ერთ ზოგად პრინციპთან, რომელიც

მოვალეს პასუხისმგებლობას მხოლოდ მაშინ აკისრებს, თუკი ვალდებულების არ შესრულება
მისივე ბრალითაა გამოწვეული.
ნიუ-იორკში, ერთ-ერთ საქმეზე სასამართლომ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა.286 ისეთ
პირობებში, როცა კონკრეტული სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულებას რომელიმე
მხარე „ხელს უშლის“ საკუთარი ბრალეულობის გარეშე, კერძოდ მთავრობის შემზღუდველი
კანონების ან რეგულაციების, არეულობების, აჯანყებების, ომების ან არახელსაყრელი ამინდის
გამო - მხარემ შესაძლებელია მიუთითოს სწორედაც ფორს-მაჟორზე, რაც ვალდებულების
შესრულებას დროებით „გადაავადებს.“
ქართული კანონმდებლობა ფორს-მაჟორთან დაკავშირებით იმეორებს აღნიშნულ მსჯელობას და
ამბობს, რომ დაუძლეველი ძალის არსებობის შემთხვევაში, რომელიც თავის მხრივ ნამდვილად
გამორიცხავს პირის ბრალეულობას, ხელშეკრულების მხარე თავისუფლდება ისეთი მეორეული
მოთხოვნებისაგან,

როგორიცაა

დამდგარი

ზიანის

ანაზღაურება,

პირგასამტეხლო

და

ვალდებულების შეუსრულებლობის სხვა უარყოფითი შედეგი.
ფორს-მაჟორი წმინდა სახელშეკრულებო ბუნებისაა, ანუ მხარეებს შეუძლიათ ხელშეკრულებაში
გაითვალისწინონ ნებისმიერი მოვლენა, როგორც ფორს-მაჟორი.287 როცა ხელშეკრულებებში
ითვალისწინებენ ფორს-მაჟორს, მხარეები ასევე თანხმდებიან, რომ მოვალე ვალდებულია
კრედიტორს შეატყობინოს ფორსმაჟორული სიტუაციის არსებობისა და იმ სავარაუდო პერიოდის
შესახებ,

რა

დროის

განმავლობაშიც

აღნიშნული

ვითარება ხელს შეუშლის

მოვალეს

ვალდებულების შესრულებაში.
თუმცა იმ შემთხვევაში, როცა ხელშეკრულებაში არაა გაწერილი „მესამე“ დაუძლეველი ძალის
გამო ვალდებულების შეუსრულებლობის პირობები და გამოირიცხება პირის ბრალეულობა,
ურთიერთობის რეგულირებისას გამოიყენება სამოქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობის
მარეგულირებელი ნორმები და პირი მაინც თავისუფლდება მეორეული მოთხოვნებისაგან.
მიმაჩნია, რომ სწორედ ასეთ დროს ენიჭება მნიშვნელობა კეთილსინდისირების პრინციპს,
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https://www.stanfordlawreview.org/online/contracts-and-covid-19/ [უ.ნ. 11.10.2021].
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Kel Kim Corp. v. Cent. Mkts., Inc., 519 N.E.2d 295, 296 n.* (N.Y. 1987).
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ხუციშვილი ო., სისვაძე მ.,

ტოხოსაშვილი მ., ფორს-მაჟორის და ,,Hardship“- ის ცნება უნიფიცირებულ

სახელშეკრულებო ნორმებში და მათი ანალოგი ქართულ სამართალში, 2017, 4.
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რომელიც ავალდებულებს მოვალეს დროულად შეატყობინოს კრედიტორს ხელშემშლელი
ფაქტობრივი გარემოებების შესახებ.

7. სამართლებრივი შედეგი
ხელშეკრულების დარღვევა მხარეს აძლევს არჩევანის თავისუფლებას. იმ შემთხვევაში თუკი
კრედიტორს შესრულების მიმართ არ დაუკარგავს ინტერესი, სურვილი აქვს სახელშეკრულებო
ურთიერთობის შენარჩუნების, თუმცა არ ხერხდება პირვანდელი სახით ვალდებულებათა
შესრულება - ხდება ხელშეკრულების პირობების მისადაგება შეცვლილ გარემოებებთან.
აღნიშნული

ინსტიტუტი

მოწესრიგებულია

როგორც

ქართული,

ისე

გერმანული

კანონმდებლობით.
სსკ-ის

398-ე

მუხლის

თანახმად,

მხარე

უფლებამოსილია

გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგება.

288

მოითხოვოს

შეცვლილი

უზენაესი სასამართლოს განმარტებით,

გარემოებათა შეცვლა დასაშვებია მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში, მაგალითად მაშინ, როცა
შეცვლილი

გარემოებების

განჭვრეტა

აბსოლუტურად

შეუძლებელია

მხარისათვის

ხელშეკრულების დადების ეტაპზე.289 ასეთ დროს, დაზარალებული მხარე ვალდებულია 398-ე
მუხლის ფარგლებში ამტკიცოს, რომ მოვლენის დადგომამ ვალდებულების შესრულება გახადა
უკიდურესად მძიმე და, რომ ხელშეკრულებით ვალდებულ პირს არ ჰქონდა გათვალისწინებული
მოვლენის დადგომის რისკი.290
აქვე

მინდა

აღვნიშნო,

რომ

ხელშეკრულების

ხელახლა

დადებისას

აუცილებლად

გათვალისწინებულ უნდა იქნას მხარეთა ინტერესები. პირველ რიგში, აქ მოიაზრება
კრედიტორის იმ ინტერესის შეცვლილ გარემოებებთან შესაბამისობაში მოყვანა, რომელიც მას
გააჩნდა ხელშეკრულების დადების მომენტში.
აღსანიშნავია, რომ გერმანულ კანონმდებლობაში კანონმდებელი უშუალოდ ეყრდნობა
კეთილსინდისიერების პრინციპს და მითითებული პრინციპის საფუძველზე მსჯელობს თუ
რამდენად გონივრულია მხარისათვის ვალდებულების პირვანდელი სახით შესრულების
მოთხოვნა.
გამომდინარე

იქიდან,

რომ

განხილვის

თემაა

პანდემია,

როგორც

ვალდებულების

შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების გამომწვევი ფაქტორი, აუცილებლად
განხილულ უნდა იქნეს შემთხვევა, როდესაც კრედიტორი არ კარგავს შესრულების მიმართ
ინტერესს. აღინიშნა, რომ ფორს-მაჟორი დროებით აჩერებს ხელშეკრულების მოქმედებას იქამდე,
სანამ არ მოხდება კონკრეტული ვითარების და ხელშემშლელი ფაქტობრივი გარემოებების
აღმოფხვრა. ბუნებრივია, რომ თუ აღარ იარსებებს ეს ხელშემშლელი გარემოებები, მხარეები
ვალდებულნი იქნებიან შეასრულონ ნაკისრი ძირითადი, პირველადი ვალდებულებები.
შესაბამისად, ფორს-მაჟორის არსებობა აპრიორი არ გულისხმობს პირის სახელშეკრულებო
ვალდებულების

შესრულებისაგან

გათავისუფლებას.
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საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 398.
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სუსგ No ას-466-707-08, 2008 წლის 25 ნოემბერი.

290

თუ

შესრულება

ფორს-მაჟორული

ჩანტლაძე რ., ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობა ქართული და გერმანული სამართლის მიხედვით,

ჟურნალი „მართლმსჯულება და კანონი“, 2018, 43.
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სიტუაციის აღმოფხვრის შემდეგ უკვე შესაძლებელია და ამავდროულად, კრედიტორსაც არ
დაუკარგავს ინტერესი შესრულების მიმართ - მაშინ ვალდებულება აუცილებლად უნდა
შესრულდეს.
სამართლებრივი შედეგის მეორე ასპექტია შემთხვევა, როცა კრედიტორი კარგავს შესრულების
მიმართ ინტერესს, ასეთ დროს გამოირიცხება მოვალისთვის ზიანის ანაზღაურების დაკისრება
და მხარეებს უფლება

აქვთ უარი თქვან ხელშეკრულებაზე. სწორედ ასეთ შემთხვევას

არეგულირებს სსკ-ის 405-ე მუხლი, რომელიც კრედიტორის მიერ ინტერესის დაკარგვასა და
სამართლებრივ შედეგებზე მიუთითებს. კერძოდ, ნორმა კრედიტორს მხოლოდ იმ შემთხვევაში
აძლევს ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლებას, როცა ვალდებულების დარჩენილი ნაწილის
შესრულება მისთვის ინტერესს კარგავს.
დაუძლეველ ძალასა და სამართლებრივ შედეგთან მიმართებით საინტერესოა პარალელი სსკ-ის
399-ე მუხლთან. მითითებული ნორმა დაინტერესებულ მხარეს აძლევს ხელშეკრულებაზე უარის
თქმის შესაძლებლობას პატივსადები მიზეზით, რომელშიც დაუძლეველი ძალაც მოიაზრება.
ჩემი

აზრით,

აღნიშნული

ნორმა

არათანასწორ

პირობებში

აყენებს

სამართლებრივი

ურთიერთობის მხარეებს, ვინაიდან დაინტერესებულ მხარეს ანიჭებს ხელშეკრულების ვადამდე
მოშლის უფლებამოსილებას და ამავდროულად, ათავისუფლებს იმ ზიანის ანაზღაურებისგან,
რომელიც მეორე მხარეს ხელშეკრულების ვადამდე მოშლით მიადგა,291 ამიტომ ნათელია, რომ
დაინტერესებული მხარე მითითებულ შემთხვევაში მეტი პრივილეგიით სარგებლობს.
ვინაიდან და რადგანაც, პანდემიის მასშტაბებისა და საფრთხის გათვალისწინებით მსოფლიოში
მრავალი შეზღუდვა დაწესდა საერთაშორისო რეისებზე, საკმაოდ საინტერესოა საკითხი იმის
შესახებ, თუ რა ზეგავლენა შეიძლება მოახდინოს

პანდემიამ (COVID-19) ტურისტულ

ხელშეკრულებებზე. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 666-ე მუხლი ეხება დაუძლეველ
ძალას, რომელშიც მოიაზრება ისეთი გარემოებები, რომლებიც ობიექტურად აუცდენელია და
მხარეთა მიერ წინასწარ განჭვრეტას არ ექვემდებარება. დაუძლეველ ძალასა და ფორს-მაჟორს
შორის უდიდესი მსგავსებაა, ამიტომ საკმაოდ რთულია მათ შორის სამართლებრივი
კონტურების გამოკვეთა. ვფიქრობ, დაუძლეველი ძალა თავის მხრივ წარმოადგენს ფორს-მაჟორს,
თუმცა ფორს-მაჟორი ყველა შემთხვევაში არ შეიძლება დაუძლეველ ძალად მივიჩნიოთ.
ტურისტული

ხელშეკრულების

შემთხვევაში

დაუძლეველი

ძალა

შესაძლოა

ამინდის

ცვლილებაშიც კი გამოიხატოს, რაც იმას ნიშნავს, რომ დაუძლეველი ძალის დეფინიცია
გულისხმობს გარდაუვალ, აუცდენელ და გაუთვალისწინებელ შემთხვევას, ამიტომ რისკები
ტურისტულ ხელშეკრულებებში ყოველთვის გათვალისწინებულია.
დაუძლეველი ძალის არსებობისას სსკ ტურისტული ხელშეკრულების ორივე მხარეს ანიჭებს
უფლებას უარი თქვან ხელშეკრულებაზე, თუმცა 666-ე მუხლის პირველი ნაწილი მხოლოდ
დაუძლეველი ძალის დაფიქსირების ფაქტს არასაკმარისად მიიჩნევს და თვლის, რომ
მნიშვნელოვანია დაუძლეველმა ძალამ არსებითად გააძნელოს ან ზიანი მიაყენოს ტურისტის
უფლებებსა და ინტერესებს.292
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ვაშაკიძე გ., სამოქალაქო კოდექსის გართულებულ ვალდებულებათა სისტემა, 2010, 227.

292

http://www.gccc.ge/ [უ.ნ.07.09.2021].
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8. პანდემიის გავლენა შრომით-სამართლებრივ ურთიერთობებზე
პროგნოზი, რომ ვირუსსა და მისგან მომდინარე მოვლენებს უარყოფითი გავლენა ექნებოდა
შრომით-სამართლებრივ

ურთიერთობებზე,

გამართლდა.

დადგენილებით,293

რომელიც

საქართველოს მთავრობამ 2020 წლის 23 მარტს გამოსცა, დაწესდა გარკვეული შეზღუდვები,
რამაც უდიდესი ზეგავლენა მოახდინა შრომით ბაზარზე. კერძოდ, ოპერირება შეეზღუდა უამრავ
კომპანიას, დაიხურა რესტორნები, ბარები თუ გასართობი დაწესებებულებები და ე.წ. „დრაივ“
მომსახურება დაიშვა.294 შესაბამისად, ურთულეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა მომსახურების
სფერო. დაწესებული შეზღუდვების შედეგად სამსახურის გარეშე დარჩენილ ადამიანთა რიცხვმა
საგრძნობლად იმატა. როგორც აღმოჩნდა გარკვეულ შემთხვევებში, ფინანსური ტვირთის
თავიდან აცილების მიზნით, დამსაქმებლის მხრიდან ადგილი ჰქონდა შრომითი ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტას ან დასაქმებულის უხელფასო შვებულებაში იძულებით გაშვებას.
პირველ რიგში, უნდა აღინიშნოს, რომ შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისას დამსაქმებლის
უფლებაა, დაასრულოს დასაქმებულთან შრომითი ურთიერთობა მხოლოდ ლეგიტიმური გზით,
ხოლო ნეგატიური ვალდებულებაა, სათანადო საფუძვლის გარეშე არ შეწყვიტოს შრომითი
ურთიერთობა.295
შრომის კოდექსის 47- მუხლი ეხება ეკონომიკურ, ტექნოლოგიურ ან ორგანიზაციულ
ცვლილებებს,

რომელიც

აუცილებელს

ხდის

სამუშაო

ძალის

შემცირებას.

ხშირად,

რეორგანიზაცია დასაქმებულის ან დასაქმებულთა გათავისუფლებისათვის შეფარულ ბერკეტს
წარმოადგენს

დამსაქმებლის

ხელში.296

სწორედ

ამიტომ,

დასაქმებულთან

შრომითი

ურთიერთობის შეწყვეტა მხოლოდ წინასწარ დადგენილი პროცედურის დაცვისა და სათანადო
წინაპირობების არსებობის შემთხვევაში უნდა ჩაითვალოს კანონიერად.
მეორე საკითხი, რომლის განხვილაც მსურს არის დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულის უხელფასო
შვებულებაში გაშვება ამ უკანასკნელის თანხმობის გარეშე. ზოგადად შვებულება შრომითი
ურთიერთობის შეჩერების საფუძველს წარმოადგენს და აუცილებლად ხორციელდება მხარეთა
შეთანხმებით. მაშასადამე, მაშინ როცა შვებულებაზე ორმხრივი შეთანხმება არ არსებობს,
გონივრული ეჭვი იბადება, რომ დამსაქმებელი უბრალოდ ცდილობს თავი აარიდოს შრომითი
ხელშეკრულების შეწყვეტას, კომპენსაციის გადახდას და ა.შ - რაც თავისთავად მიუღებელია.
პანდემიამ არაერთ შრომით ურთიერთობაზე მოახდინა გავლენა, დამსაქმებელთა უმრავლესობამ
სწორედ რეორგანიზაციის საფუძვლით გაათავისუფლა დასაქმებული ან ადგილი ჰქონდა
დასაქმებულთა უხელფასო შევებულებაში გაშვებას მათი ნების საწინააღმდეგოდ. მსოფლიო
მოუმზადებელი აღმოჩნდა პანდემიის წინაშე, რამაც არსებითაც უარყოფითი გავლენა ჰპოვა
შრომით ურთიერთობაზე.
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საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის დადგენილება №181 „საქართველოში ახალი კორონავირუსის

გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“.
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https://osgf.ge/wp-content/uploads/2020/12/Labor-Relations_geo_10_12_2020.pdf [უ.გ.02.09.2021]
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_627047.pdf

[უ.გ.28.08.2021]
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იქვე.
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დასკვნა
ვალდებულება უნდა შესრულდეს - Pacta Sunt Servanta - ვალდებულებითი სამართლის
კარდინალური პრინციპია,297 რაც იმას ნიშნავს, რომ ფაქტობრივად ქვაკუთხედს წარმოადგენს
ვალდებულებითი სამართლისათვის, იმპერატიულად მოითხოვს მხარეებისგან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებას და საბოლოო ჯამში, სამოქალაქო ბრუნვის
სტაბილურობის ერთგვარი უზრუნველმყოფი მექანიზმია.
დღეს, როცა თითოეულ ჩვენგანს ცხოვრება ფოთრსმაჟორული გარემოსა და გლობალური
ეპიდემიის პირობებში უწევს, ხშირია შემთხვევები, როდესაც ვალდებულების ჯეროვანი
შესრულება ეჭვქვეშ დგება.
ნაშრომზე მუშაობისას გამოიკვეთა რამდენიმე პრობლემური საკითხი. პირველ რიგში,
პრობლემას წარმოადგენს ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობისა და ფორს მაჟორის
ინსიტუტების ერთმანეთში აღრევა. აღნიშნული კი იქიდან გამომდინარეობს, რომ უმრავლეს
შემთხვევაში, სამართალწარმოებისას მათ სინონიმებად იყენებენ. რეალურად, განხილულ ორ
ინსტიტუტს შორის მეტად მნიშვნელოვანი სხვაობა არსებობს: ფორსმაჟორული სიტუაციის
არსებობისას ვალდებულების შესრულება „დროებით“ შეუძლებელია, ის მხარეს მხოლოდ
მეორეული მოთხოვნებისგან ათავისუფლებს. შესრულების შეუძლებლობისას კი ვალდებულების შესრულება მთლიანად გამორიცხულია, რაც გამოიხატება, ისეთი სუბიექტური და
ობიექტური გარემოებების არსებობაში, რომლებიც აბსოლუტურად გამორიცხავს ვალდებულების შესრულების შესაძლებლობას.
სხვა ქვეყნების კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზის საფუძველზე გამოიკვეთა, რომ
აღნიშნული ინსტიტუტის ანალოგი გერმანულ კანონმდებლობაშიც მოიპოვება “ჭეშმარიტი
შეუძლებლობის” ცნების სახით.
ვინაიდან,

ვალდებულების

შეუსრულებლობის

ცნება

ქართული

კანონმდებლობით

მოწესრიგებული არ არის, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა გამოვიდეთ ვალდებულების
შესრულების დეფინიციიდან, რომელიც გვეუბნება, რომ ვალდებულება უნდა შესრულდეს
ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, დათქმულ დროსა და ადგილას. რაც იმას ნიშნავს, რომ თუკი
რომელიმე კომპონენტის დარღვევას ექნება ადგილი - სახეზე იქნება ვალდებულების
შეუსრულებლობა. ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობის შემთხვევები მიმოფანტულია
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის სხვადასხვა მუხლში. მაგალითად, სსკ-ის 394-ე მუხლი
გამორიცხავს

სახელშეკრულებო

ურთიერთობებში

მოვალის

არაბრალეული

ზიანის

ანაზღაურებას, სსკ-ის 401-ე მუხლი ადგენს მოვალის მიერ ვადის გადაცილებისას მისი
პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების საფუძველს და სხვ. ჩემი აზრით პრობლემა იმაში
მდგომარეობს, რომ ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობა ერთიანი ნორმის სახით
მოწესრიგებული არ არის.
გამომდინარე იქიდან, რომ პანდემია მხარეთა კონტროლისაგან დამოუკიდებელი, გადაულახავი
და არაპროგნოზირებადი მოვლენაა, იგი კუმულაციურად ქმნის ფორს-მაჟორის წინაპირობებს.
შესაბამისად, სამართლებრივად შესაძლებელია იმის მტკიცება, რომ

პანდემია წარმოადგენს

ფორს-მაჟორს და იურიდიულად დასაშვებია სწორედ ის გახდეს პირის პასუხისმგებლობის
297

კანდელჰარდი რ., რეალური შესრულება თუ ზიანის ანაზღაურება: საერთაშორისო კონსენსუსი?, საიუბილეო

კრებული „სერგო ჯორბენაძე – 70“, 1996, 103.
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საფუძველი. მოვალეს მხოლოდ იმ გარემოების მტკიცება მოეთხოვება, რომ პანდემია და მისგან
მომდინარე უარყოფითი ფაქტორები გახდა ვალდებულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი
შესრულების გამომწვევი უშუალო ფაქტორი და სახეზე არ გვაქვს მოვალის ბრალი, რომელმაც
გამოიწვია ვალდებულების შეუსრულებლობა.
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ბიბლიოგრაფია
1. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი (26/06/1997);
2. ბეგიაშვილი ნ., ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობა (შედარებით-სამართლებრივი
ანალიზი), სამართლის ჟურნალი, 2011;
3. ვაშაკიძე გ., სამოქალაქო კოდექსის გართულებულ ვალდებულებათა სისტემა, 2010;
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თამარ ჟვანია - ევროპის მწვანე შეთანხმება და მის საქართველოში
რეალიზებასთან დაკავშირებული სირთულეები•
აბსტრაქტი
წინამდებარე სტატიაში მიმოხილულია

ევროპის მწვანე შეთანხმების არსი, მისი მიზნები,

საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით და
მწვანე შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების

საქართველოში განხორციელებადობის

პრობლემატიკა და მისი მოგვარების გზები.
ევროპის მწვანე შეთანხმება (The European Green Deal) ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია
მწვანე რევოლუციის გზაზე, ვინაიდან იგი წარმოადგენს ერთგვარ ბერკეტს, რომელმაც უნდა
უზრუნველყოს ევროკავშირის კლიმატნეიტრალურობა 2050 წლისთვის. ვინაიდან, მისი
მისწრაფებაა მთელი ევროპა გადააქციოს პირველ ნახშირბადნეიტრალურ კონტინენტად და ამ
გზით ხელი შეუწყოს ინფრასტრუქტურის, პროდუქტებისა და სტანდარტების გაუმჯობესებას,
საფუძველი ჩაუყაროს თანასწორი და ჯანსაღი საზოგადოებების ფორმირებას და მწვანე
ეკონომიკაზე გადასვლის გზით მიაღწიოს ისეთ ეკონომიკურ ზრდას, რომელიც გამორიცხავს
გარემოს დეგრადაციას და ბუნებრივი რესურსების ამოწურვას. ამასთან, ეს მიზნები საკმაოდ
ამბიციურად გამოიყურება, სწორედ ამიტომ, მის მიმართ ბევრი სკეპტიკურადაა განწყობილი,
რაც განპირობებულია იმით, რომ ამ მიზნების მიღწევა მხოლოდ ევროკავშირის მოქმედებით
ფაქტობრივად შეუძლებელია, სწორედ ამიტომ, ევროკავშირი გეგმავს თავისი გამოცდილება,
ფინანსური

რესურსი

მხარდაჭერისთვის,

და

რათა

გავლენა

გამოიყენოს

ერთობლივად

შეძლონ

მეზობლებისა
შეთანხმების

და

პარტნიორების

მიზნების

რეალიზება.

შესაბამისად, იგი პირველ რიგში გულისხმობს ისეთ პარტნიორებს, როგორიცაა საქართველო,
მაშინ, როდესაც, კლიმატის ცვლილება, რომელიც მსოფლიომ აღიარა გლობალურ პრობლემად,
მნიშვნელოვან ზემოქმედებას ახდენს საქართველოს გარემოზეც, კერძოდ, საქართველოში
აღინიშნება კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ისეთი უარყოფითი შედეგები, როგორიცაა
ჰაერის ტემპერატურის ზრდა, ნალექის და წყლის რესურსების შემცირება, შავი ზღვის დონის,
წყალდიდობების, წყალმოვარდნების, მეწყრებისა და ღვარცოფების სიხშირის მომატება და სხვა.
მიუხედავად ამისა, რთულია პროგნოზირება, თუ რამდენად შედეგიანი იქნება მის ფარგლებში
დაგეგმილი აქტივობების განხორციელება საქართველოში, თუ რამდენად არის ხალხი მზად
მწვანე შეთანხმებით გათვალისწინებული გზამკვლევის გასაზიარებლად, სწორედ ამიტომ უნდა
მოხდეს სოციუმის გამოკვლევა, მათი დამოკიდებულებების გაგება და დროის კონკრეტულ
შუალედში სამოქმედო გეგმის განსაზღვრა.

შესაბამისად, მწვანე შეთანხმების პრაქტიკაში

გამოყენების საკითხი დღეისათვის კიდევ უფრო აქტუალური და საინტერესო ხდება, იმ ფონზე
როდესაც ადამიანები მეტად არაორგანული პროდუქტების მიღებაზე იწყებენ გადართვას, მიწა
კი მეტად მოუსავლიანი და დეგრადირებული ხდება. ამ საკითხთან დაკავშირებით სტატიაში
მსჯელობა წარმართულია საქართველოში არსებული სტატისტიკის,

ჩატარებული კვლევის

შედარებითი ანალიზისა და მწვანე შეთანხმების ამოცანების მისადაგების საფუძველზე.
გამოკითხვის შედეგების ანალიზი,

და ქვეყნის პოტენციალის გადააზრება ყველაზე კარგი

საშუალებაა მოსალოდნელი შედეგების წინასწარი პროგნოზირებისა და რისკების დაზღვევის
კუთხით.

•

თამარ ჟვანია - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნეს სამართლის მაგისტრანტი, უმცროსი იურისტი.
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Abstract
This article reviews the essence of the European Green Agreement, its objectives, the attitude of the
Georgian people towards climate change and the problems of the implementation of the obligations under
the Green Agreement in Georgia and the ways to resolve it.
The European Green Deal (The European Green Deal) is one of the steps towards a green revolution, as it
is a kind of lever that should ensure the EU's climate neutrality by 2050. Whereas, its aspiration is to turn
the whole of Europe into the first carbon-neutral continent and in this way contribute to the improvement
of infrastructure, products and standards, to the formation of equal and healthy societies, and to the
transition to a green economy At the same time, these goals seem quite ambitious, which is why many are
skeptical about it, which is due to the fact that achieving these goals by the EU alone is virtually
impossible, which is why the EU plans to use its experience, financial resources and influence to support
neighbors and partners. Be able to jointly achieve the objectives of the agreement. Accordingly, it
primarily refers to partners such as Georgia, while climate change, which is recognized by the world as a
global problem, has a significant impact on the environment of Georgia, in particular, Georgia has the
negative effects of climate change, such as rising air temperatures, precipitation and water Reducing
resources, increasing the level of the Black Sea, floods, landslides and floods, and more. Nevertheless, it is
difficult to predict how effective the planned activities in Georgia will be, whether people are ready to
share the guide provided by the Green Agreement, which is why the society should be researched, their
attitudes should be understood and an action plan should be defined at a specific time. Consequently, the
issue of applying the Green Agreement in practice is becoming even more relevant and interesting today,
against the background of people starting to switch to more selective products, and the land is becoming
more unproductive and degraded. The discussion of this issue in the article is based on a comparative
analysis of statistics in Georgia and the EU and the adaptation of the objectives of the Green Agreement.
Analyzing survey results, and rethinking the country's potential is the best way to anticipate expected
results and insure risks.

შესავალი
ბოლო ათწლეულების მანძილზე კლიმატის ცვლილება და გლობალური დათბობა ყველაზე დიდ
საფრთხედ

იქცა

არამხოლოდ

საქართველოსთვის

და

ევროპისთვის,

არამედ

მთელი

მსოფლიოსთვის. იგი წლიდან წლამდე ხელს უწყობს გარემოს დეგრადაციას და სიჯანსაღის
გაქრობას. სწორედ ამ გამოწვევების დასაძლევად, 2019 წლის 11 დეკემბერს ევროკომისიამ მიიღო
„ევროკავშირის მწვანე შეთანხმება (The European Green Deal)“, რომელიც ამ ეტაპისთვის
საუკეთესო

საშუალებაა,

რომელმაც

უნდა

უზრუნველყოს

ევროკავშირის

კლიმატ-

ნეიტრალურობა 2050 წლისთვის. ამ შეთანხმების მისწრაფებაა მთელი ევროპა აქციოს პირველ
ნახშირბად-ნეიტრალურ კონტინენტად და ამ გზით ხელი შეუწყოს როგორც ინფრასტრუქტურის,
ისე პროდუქტებისა და ცხოვრების სტანდარტების გაუმჯობესებას, რითაც საფუძველი ჩაეყრება
თანასწორი და ჯანსაღი საზოგადოებების ფორმირებას, სადაც რესურსები მეტად ეფქტიანად
იქნება გამოყენებული, ეკონომიკა კი გახდება მეტად კონკურენტუნარიანი, ამისათვის კი მწვანე
შეთანხმება მიზნად ისახავს ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელთა ხელშეწყობითაც
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2050 წლისთვის აღარ იქნება სათბურის აირების გაფრქვევა, ამასთან, ეკონომიკური ზრდა აღარ
იქნება დამოკიდებული რესურსების გამოყენებაზე და არცერთი ადამიანი და არცერთი ადგილი
არ დარჩება მწვანე შეთანხმების მიღმა. თუმცა ამ ყველაფრის მისაღწევად, როგორც უკვე
აღვნიშნე, აუცილებელია იმგვარი ქმედებების განხორციელება, რომელიც გამოიხატება
ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების ინვესტირებაში, ინოვაციების წახალისების მიზნით
ინდუსტრიის წახალისებაში, კერძო და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უფრო სუფთა, იაფი და
ჯანსაღი ფორმების დანერგვაში, ენერგეტიკის სექტორის დეკარბონიზაციაში, შენობების მეტი
ენერგოეფექტურობის უზრუნველყოფაში და გლობალური გარემოსდაცვითი სტანდარტების
გაუმჯობესების მიზნით საერთაშორისო პარტნიორებთან მუშაობაში.

აღნიშნული მიზნების

მისაღწევად კი ბუნებრივია ძალიან დიდი ფინანსური რესურსის გაღებაა საჭირო, რაც
ევროკავშირმა საკუთარ თავზე აიღო და იგი

უზრუნველყოფს ფინანსურ და ტექნიკურ

მხარდაჭერას მათთვის, ვისთვისაც მწვანე ეკონომიკაზე გადასვლის პროცესი ყველაზე რთული
აღმოჩნდება და ხელს შეუწყობს შესაბამისი რეგიონებისთვის, სულ მცირე, 100 მილიარდი ევროს
მობილიზებას 2021-2027 წლების პერიოდში. ბუნებრივია ამგვარი მხარდაჭერის პროგრამა
გათვლილია ისეთ პარტნიორ ქვეყნებზე, როგორიცაა საქართველო.
მას შემდეგ, რაც საქართველომ 2016 წელს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერა
ხელი, მან გამოხატა მისი ურყევი ნება, რომ სურს გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, რაც
ბუნებრივია ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა და მას გარკვეულ ვალდებულებებს აკისრებს.
ვინაიდან, „საქართველო-ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება“ განსაზღვრავს
კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს ეროვნულ დონეზე შემდეგ
სფეროებში: კლიმატის ცვლილების შერბილება და ადაპტაცია, სერთიფიცირებული ემისიებით
ვაჭრობა, კლიმატის ცვლილების საკითხების დანერგვა სამრეწველო პოლიტიკაში, სუფთა და
დაბალემისიანი ტექნოლოგიების განვითარება. ამასთან, ასოცირების შეთანხმების მიზანია
სათბურის გაზების ემისიების შემცირება და საქართველოს მოსახლეობის უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა კლიმატის ცვლილებასთან საადაპტაციო ღონისძიებების განხორციელების
გზით. შესაბამისად, ასოცირების შეთანხმებაზე ხელის მოწერით საქართველო ვალდებული
გახდა უშუალოდ ჩაერთოს მწვანე შეთანხმების განხორციელებაში, თუმცა საინტერესოა
რამდენად არის მზად ამისთვის ქვეყანა და რამდენად იაზრებს მისი მოსახლეობა მისი
საჭიროების ფაქტს, ვინაიდან სწორედ ეს შეიძლება გახდეს ერთ-ერთი დაბრკოლება მწვანე
შეთანხმებით გათვალისწინებული ამოცანების შესრულების გზაზე.

1.1

მოსახლეობის დამოკიდებულება კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებით

2020 წლის აგვისტოსა და სექტემბერში კავკასიის გარემოსდაცვითი ცენტრის (REC Caucasus)
მიერ ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) დაკვეთით რეგიონული
პროგრამის EU4Climate ფარგლებში, რომელიც ხელს უწყობს საქართველოსა და აღმოსავლეთ
პარტნიორობის სხვა ქვეყნებს კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული პოლიტიკის
შემუშავებასა და გატარებაში, საქართველოს ყველა რეგიონში ჩატარდა კვლევა, რომელიც
წარმოადგენს პირველ ფართომასშტაბიან გამოკითხვას კლიმატის ცვლილებების შესახებ,
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რომელშიც

პირისპირ

გამოიკითხა

1100

რესპოდენტი.298

კვლევამ

კი

გამოკითხულთა 97.6%-ს სმენია კლიმატის ცვლილების შესახებ. ამასთან,

აჩვენა,

რომ

მოსახლეობის

91.35% მიიჩნევს, რომ კლიმატის ცვლილება რეალური პროცესია, რომელიც საფრთხეს უქმნის
სიცოცხლეს დედამიწაზე. აღნიშული შედეგი ბუნებრივია მწვანე შეთანხმების მიმღებლობის
კუთხითაც დადებითია, თუმცა, რესპონდენტების მხოლოდ 25.9% თვლის, რომ კლიმატის
ცვლილებით გამოწვეული შედეგების მართვას საერთაშორისო ორგანიზაციები შეძლებენ,
ხოლო სახელისუფლებო, განსაკუთრებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები და
ბიზნეს ორგანიზაციები ამ კუთხით ძალიან დაბალი მაჩვენებლით გამოირჩევიან, რაც
საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ დაბალი ნდობის

გამომხატველია. შესაბამისად,

პრობლემას წარმოადგენს ხალხის მიერ ევროკვშირის დირექტივების შესრულებადობის
კუთხით.

თუმცა,

დღეისმდგომარეობით,

ეროვნულ

დონეზე

შემუშავებული

პრიორიტეტებისა და პროგრამების გარდა, მუნიციპალიტეტების მიერ, ევროკავშირის
ინიციატივის

–

„მერების

შეთანხმების“

წევრობის

ფარგლებში

შემუშავდა

ისეთი

ადგილობრივი სტრატეგიული დოკუმენტებიც, როგორიცაა „მდგრადი ენერგეტიკული
სამოქმედო გეგმები“ (SEAP). „მერების შეთანხმებას“ დღეისათვის მიუერთდა საქართველოს
23 მუნიციპალიტეტი, რომლებმაც აიღეს ვალდებულება, 2020 და 2030 წლებისთვის 20-30%ით შეამცირონ სათბურის აირების ემისიები. 299
ასევე ცუდი ფაქტორია ისიც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის 90%-ზე მეტი
თვლის, რომ გლობალურ დათბობა და გვალვები, ბუნებრივი კატასტროფები და მყინვარების
დნობა და ოკეანეებში ყინულის ფენების შემცირება წარმოადგენს კლიმატის ცვლილებით
გამოწვეულ უარყოფით შედეგებს, მხოლოდ მოსახლეობის 36.19% თვლის, რომ ვერაფერს
გააკეთებს კლიმატის ცვლილების დასაძლევად (მათ შორის, ქალები: 41.4% კაცები: 30.1%),
შესაბამისად, პირველ რიგში ადამიანებმა უნდა გაიაზრონ, რომ მათი დღევანდელი ქმედებები
განსაზღვრავს მომავალი 30-50 წლის მომავალს. თუმცაღა დადებითი დინამიკა შეინიშნება
ენერგოეფექტურობის კუთხით, რომლის მიხედვითაც, გამოკითხულთა 86.7%-მა იცის, რომ
ენერგოეფექტურობის ზომების გატარების შედეგად მისი ხარჯები შემცირდება, ხოლო 7.9%
თვლის, რომ ენერგოეფექტურობის ზომებს გატარების შედეგად მისი ხარჯები არ შეიცვლება,
რაც ინფორმაციის ნაკლებობას შეიძლება დავაბრალოთ.
აღნიშნული

კვლევის

შედეგად

კი

გამოვლინდა,

რომ

კლიმატის

ცვლილებასთან

დაკავშირებული გლობალური ვალდებულებებისა და ეროვნული პრიორიტეტების ამსახველ
დოკუმენტთა ცნობადობა, ფაქტობრივად, ნულს უახლოვდება იმ პირობებში, როდესაც
აღნიშნული საკითხი და მისი მნიშვნელობა საკვლევი პოპულაციისათვის უცნობი ან
გაუცნობიერებელი თემა ნამდვილად არ არის. ამასთანავე, გამოიხატა ინფორმაციის უფრო
რელევანტური წყაროებით მიღების სურვილი, რაც მიუთითებს, რომ აშკარად საჭიროა
შესაბამისი საინფორმაციო კამპანიისა და საინფორმაციო წყაროების ეფექტიანობის ამაღლება.
ამასთანავე მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნაც, რომ საქართველოს მოსახლეობა კლიმატის
ცვლილებას, როგორც გლობალურ გამოწვევას საკმაოდ დიდ მნიშვნელობას.
298

დურგლიშვილი ნ., კეჭაყმაძე ი., რას ფიქრობს საქართველოს მოსახლეობა კლიმატის ცვლილების შესახებ,

რაოდენობრივი კვლევა, 2020, 16-34.
299

,,საქართველო მეორე განახლებული ორწლიანი ანგარიში“, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის

მეურნეობის სამინისტრო, 2019, 13.
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ოპტიმისტური ან ნაკლებიმედიანი დამოკიდებულებები კლიმატის ცვლილების ზემოქმედების,
ადაპტაციისა და შერბილების მიმართ, დაახლოებით, თანაბარი მაჩვენებლებით არის
წარმოდგენილი.

თუმცა საყურადღებოა,

კლიმატის ცვლილების შესაბამისი სოციალური

ქცევები, ვინაიდან, ინფორმირებულობისა და გაცნობიერების ხარისხისაგან განსხვავებით,
საკმაოდ დაბალი მაჩვენებლით გამოირჩევა, თუმცა მაღალია მზაობა გარკვეული ქცევების
მიმართ

(მაგ.:

ენერგოეფექტური

საშუალებების

გამოყენება).

კვლევის

კონკრეტული

შედეგებიდან გამომდინარე, ახსნა მნიშვნელოვანწილად სოციალურ-ეკონომიკურ ფაქტორებში
უფრო მოიძებნება (კვლევის შედეგების მიხედვით, კონკრეტული ქცევების დაბალი სიხშირე
უფრო მეტად ინფრასტრუქტურულ ან/და ფინანსურ ხელმისაწვდომობას უკავშირდება).

1.2 გარემოსდაცვითი ინდიკატორები
კვლევებმა აჩვენა, რომ საქართველოში ემისიების თვალსაჩინო წყაროდ წარმოდგენილია
ენერგეტიკის სექტორი მასში შემავალი ტრანსპორტის ქვესექტორის ჩათვლით. სათბურის
გაზების შემადგენლობაში შედის ნახშირორჟანგი, მეთანი, ოზონი სხვა გაზები და ნაწილაკები,
რომლებიც ხელს უწყობენ პლანეტის დათბობას, რაც აღიარებულია კლიმატის ცვლილების
შესახებ გაეროს სამთავრობათაშორისო საბჭოს (IPCC) მიერ.
საქართველოში

გასული

ათწლეულის

განმავლობაში

ზოგადი

ეკონომიკური

გაიზარდა. შედეგად, იზრდება დამაბინძურებლების უმეტესობის ემისიები.

აქტივობა

საქართველოში

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება ძირითადად გამოწვეულია სატრანსპორტო საშუალებების
გამონაბოლქვით,

ენერგიით, სამრეწველო და სოფლის მეურნეობის სექტორებით და

თბოსადგურით.

სურ.1

150

საქსტატის მიერ ჩატარებული კვლევების საფუძველზე სათბურის გაზების ემისია ასე
გამოიყურება300

სურ.2
რაც შეეხება კონკრეტულად სათბურის გაზებს, რომელსაც წარმოადგენენ

ნახშირორჟანგი,

მეთანი, აზოტის ქვეჟანგი და რამდენიმე სხვა არაპირდაპირი მოქმედების გაზი, რომლებიც
ატმოსფეროში ბუნებრივ სათბურის ეფექტს ქმნიან, რომელიც ინარჩუნებსს დედამიწის
ზედაპირის საშუალო ტემპერატურას 150c-მდე.
გადამეტებული

კონცენტრაციის

შედეგად

301

თუმცა ატმოსფეროში ზოგიერთი გაზის

გლობალური

ტემპერატურა

იმატებს

და

ნავარაუდევია, რომ კლიმატის ცვლილების ამჟამინდელი ტემპით გაგრძელების შემთხვევაში, 21ე საუკუნის ბოლოსთვის საშუალო გლობალური ტემპერატურა გაიზრდება 1,4-5,80C-ით.
ამასთანავე, მიჩნეულია, რომ სათბური გაზების კონცენტრაციის მატება გამოწვეულია ადამიანის
საწარმოო საქმიანობის (ინდუსტრიალიაცაზიის) ზრდით. განსაკუთრებით დიდია წიაღისეული
სათბობის როლი (ბუნებრივი გაზი, ნავთობი, ქვანახშირი) სათბური გაზების გაფრქვევაში. მსგავს
პირობებში განსაკუთრებით აქტუალური ხდება განახლებადი ენერგიის წყაროების ათვისება,
რომლსაც არ აქვს გარემოზე უარყოფით გავლენა და მისი გამოყენება არ არის შეზღუდული.
განახლებადი ენერგიის წყაროებს მიკუთვნება მზის, ქარის, წყლის, გეოთერმული, ბიოგაზის და
ბიომასის ენერგია. განახლებადი ენერგიის მიწოდების კუთხით კი საქართველოში 2013-2019
წლებში ვერ ვიტყვით, რომ ზრდადი ტენდენცია შეინიშნება, რაც არც ისე სახარბიელო ფაქტს
წარმოადგენს.

300
301

საქსტატი, გარემოსდაცვითი ინდიკატორები, სურათი 1, 2, 3.
What is the Earth’s Average Temperature?, Universe Today, 2015.
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სურ.3

1.3 მწვანე შეთანხმების პოლიტიკა
როგორც დასაწყისშივე აღვნიშნე, ევროკავშირის მწვანე შეთანხმება მოიცავს ქმედებებს
დეკარბონიზაციის ძალისხმევის გასაძლიერებლად, დაწყებული ნედლეულის მიწოდებიდან
დამთავრებული პროდუქციის წარმოებამდე. სწორედ ამ მიზნით მიიღეს
ეკონომიკის

სამოქმედო

გეგმა ,
302

რომელიც

წარმოადგენს

ცირკულარული

ინიციატივებს

სამრეწველო

პროდუქციის მოხმარების ვადის ხანგრძლივობის გაზრდის მიზნით, რათა შემცირდეს ზეწოლა
ბუნებრივ რესურსებზე, არეგულირებს პროდუქტის მეორადი გამოყენების საკითხებს, შეკეთების
შესაძლებლობას და პროდუქციაში რეციკლირებადი კომპონენტების ინტეგრაციას.
ზემოაღნიშნულ სტრატეგიასთან ერთად აგრეთვე მიღებულია ევროკავშირის სამრეწველო
სტრატეგია, რომლის მიზანიც

კლიმატ-ნეიტრალური და ცირკულარული პროდუქტების

ბაზრების განვითარება და ციფრული გადასვლის წახალისებაა,

რაც აუცილებელია სუფთა

ტექნოლოგიებისთვის საჭირო ძირითადი ნედლეულის მიწოდების უზრუნველსაყოფისთვის,
როგორიცაა სხვა ალტერნატიული საწვავი, აგრეთვე ენერგიის შენახვის, ნახშირბადის
შემგროვებელი და მისი უტილიზაციის ტექნოლოგიების განვითარებისთვის.

302

World Business Council For Sustainable Development, Circular economy action plan 2020, Brussels.
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ასევე, ევროკომისიამ მიიღო რეგულაცია ბატარეების და მისი ნარჩენების შესახებ303, რომელიც
მოწოდებულია

გააუმჯობესოს

სამრეწველო,

საავტომობილო,

ელექტრო

მანქანების

და

პორტატული ბატარეების გადამუშავება ევროკავშირში.
ამ ყველაფერთან ერთად მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ინიციატივები სატრანსპორტო ემისიების
შემცირების მიზნით, რომლებიც ევროკავშირის სათბურის გაზების 25 %-ს შეადგენს. სწორედ ამ
მიზნით, მიიღეს მდგრადი და ჭკვიანი მობილობის სტრატეგია304 , რომელიც საფუძველს უყრის
ევროკავშირის სატრანსპორტო სექტორის გარდაქმნას ჭკვიან, კონკურენტუნარიან, უსაფრთხო
და ხელმისაწვდომ სატრანსპორტო სისტემად, რომლთა მიზანიც 2050 წლისთვის ემისიების 90
პროცენტით შემცირებაა, რომლის შედეგიც შემცირებული საცობები უნდა იქნეს უფრო მდგრადი
სატრანსპორტო საშუალებების ხელშეწყობით, აღნიშნული საკითხი კი საქართველოსთვის
ძალიან მწარე რეალობას წარმოადგენს, განსაკუთრებით კი ისეთი დიდი ქალაქებისთვის,
როგორიცაა თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი და ა.შ.
აღსანიშნავია შენობათა საკითხიც, ვინაიდან მწვანე შეთანხმების მიზნები მოითხოვენ უფრო
ენერგოეფექტურ შენობებს და მთლიან სამშენებლო სექტორს. ვინაიდან, ამჟამად ევროკავშირის
შენობების დაახლოებით 35 % 50 წელზე მეტისაა და შენობათა 75% არ არის ენერგოეფექტური.305
ევროკავშირის ამ მიზნების შესრულებისთვის ევროკომისიამ დაამტკიცა შენობების „განახლების
ტალღის“

სტრატეგია306 არსებული შენობების განახლებისთვის მათი ენერგოეფექტურობის

გაზრდის მიზნით. სტრატეგია პრიორიტეტს ანიჭებს გათბობისა და გაგრილების სისტემების
დეკარბონიზაციას, ძველი სახიფათო სამშენებლო მასალების ამოღებას და პირველ რიგში ისეთი
საზოგადოებრივი შენობების განახლებას, როგორებიცაა სკოლები და საავადმყოფოები.
შენობებში ენერგოეფექტურობა იქნება პრიორიტეტი სწორედ ამ მიზნით, ევროკომისიამ ასევე
განაახლა რეგულაცია სამშენებლო პროდუქტების შესახებ, რომელიც ადგენს სამშენებლო
პროდუქტებზე მოთხოვნებს ევროკავშირის შიდა ბაზარზე. განახლებული რეგულაციის მიზანი
კი

გარემოსდაცვითი მიზნების განხორციელებისთვის ხელის შეწყობაა

პროდუქციის უსაფრთხოება.

და სამშენებლო

რეფორმა აგრეთვე მიზნად ისახავს სამშენებლო სექტორში

ინოვაციური დაფინანსების განვითარებას და შენობებში ენერგოეფექტური ინვესტიციების
ხელშეწყობას. აღნიშნული ბუნებრივი საქართველოსთვის მისწრაფება იქნება, ვინაიდან
ენერგოეფექტურობის საკითხი საქართველოში არსებული შენობა-ნაგებობების უმრავლესობის
პრობლემას წარმოადგენს მისი ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ინვესტიციის
ხელშეწყობა კი ჩვენთვისაც სარგებლიანი იქნება.
ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ

გადაიხედა რეგულაცია, რომელიც აწესებს CO2- ის ემისიის

სტანდარტებს ახალი სამგზავრო და მსუბუქი კომერციული მანქანებისთვის307. და ცვლილებები
შევიდა ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემების დირექტივაში, რომელიც მიზნად ისახავს ნულოვანი
გამონაბოლქვიანი

ავტომობილების

რაოდენობის

გაზრდას,

მდგრადი

ალტერნატიული

European Commission, Proposal for a regulation of The European Parliament and of The Council concerning batteries and

303

waste batteries, repealing Directive 2006/66/EC and amending Regulation (EU) No 2019/1020, COM/2020/798 final, Brussels,
2020.
304

European Commission , Sustainable and Smart Mobility Strategy, Brussels, 2020.

305

European Commission , Energy performance of buildings directive, Brussels, 2020.
European Commission, The European Economic and social committee and The committee of the regions, a Renovation Wave

306

for Europe - greening our buildings, creating jobs, improving lives, Brussels, 2020.
307

European Commission, CO₂ emission performance standards for cars and vans, Brussels, 2020.
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გადაწყვეტილებების მიღებას, ციფრულ და ავტომატიზირებული სისტემების დანერგვის
მხარდაჭერას. ვინაიდან, ბატარეები მნიშვნელოვანია ელექტრო ავტომობილებისთვის, ასევე
ენერგეტიკული

სისტემის

ტრანსფორმაციისთვის.

ამასთან,

ევროკავშირის

პოლიტიკა

ორიენტირებულია ბატარეების მთლიან მდგრად ციკლზე, მათ შორის გადამუშავებასა და
ხელახალ

გამოყენებაზე.

ბატარეებისა

და

ნარჩენი

ბატარეების

შესახებ

რეგულაციით

ევროკომისია აძლიერებს ამ პროდუქტის მიწოდების, გამოყენების და უტილიზაციის მთლიან
ჯაჭვს.

ევროკავშირმა

რიგ

სტრატეგიებთან

ერთად

შეიმუშავა

ბიომრავალფეროვნების

სტრატეგია308, რომელიც, “ფერმერმიდან ჩანგლამდე“ სტრატეგიასთან ერთად, ორიენტირებულია
ტყეების, ნიადაგისა და ჭარბტენიანი ტერიტორიების აღდგენაზე, ქალაქებში მწვანე სივრცეების
შექმნაზე. რომელიც საქართველოსთვის აქტუალურ პრობლემას წარმოადგენს.
ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან დოკუმენტს წარმოადგენს 2021 წლის 12 მაისს ევროკომისიის
მიერ დამტკიცებული ევროკავშირის სამოქმედო გეგმა: "ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ნულოვანი
დაბინძურებისგან "

. ნულოვანი დაბინძურება არატოქსიკური გარემოსთვის წარმოადგენს
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მწვანე შეთანხმების განხორციელების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტს. სამოქმედო
გეგმა მიზნად ისახავს ევროკავშირის მწვანე, ციფრული და ეკონომიკური ლიდერობის
გაძლიერებას, ამასთანავე ჯანსაღი, სოციალურად სამართლიანი ევროპისა და პლანეტის შექმნას.
სამოქმედო გეგმის ძირითადი მიზნებია:
ჰაერის

ხარისხის

გაუმჯობესება

ჰაერის

დაბინძურებით

გამოწვეული

ნაადრევი

სიკვდილიანობის რიცხვის 55%-ით შესამცირება;
 წყლის ხარისხის გაუმჯობესება ნარჩენების, ზღვაში პლასტიკური ნარჩენების (50%- ით) და
გარემოში გამოყოფილი მიკროპლასტიკის შემცირებით (30%-ით);
 ნიადაგის ხარისხის გაუმჯობესება საკვები ნივთიერებების დანაკარგების და ქიმიური
პესტიციდების გამოყენების 50%-ით შემცირებით;
 იმ ტერიტორიების რაოდენობის 25% -ით შემცირება, სადაც დაბინძურება საფრთხეს უქმნის
ბიომრავალფეროვნებას;
იმ ადამიანების წილის 30%-ით შემცირება, რომლებიც მუდმივად არიან შეწუხებულნი
ტრანსპორტის ხმაურით;
ნარჩენების წარმოქმნის მნიშვნელოვნი და მუნიციპალური საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 50% ით შემცირება.
1.4 გამოწვევები
იმ ყველა დადებით ეფექტთან ერთად მწვანე შეთანხმებას თან ახლავს სირთულეებიც, როგორც
ევროკავშირის მასშტაბით, ასევე მის ფარგლებს გარეთაც, ვინაიდან იგი ხასიათდება როგორც
ფინანსური, ისე სამართლებრივი პრობლემატურობით. გამომდინარე მისი მიზნებიდან, მწვანე
შეთანხმების ეფექტურობა მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიღწევა, თუ კი გარემოსდაცვითი
პრობლემა ევროკავშირის საზღვრებს გაცდება. ამასთან თვითონ ევროკავშირში არსებულ
სავაჭრო ურთიერთობებში ვხვდებით მიზანთა კოლიზიას, ვინაიდან, თუ კი მწვანე შეთანხმების
მიზანია 2030 წლისთვის სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მეოთხედის ორგანულობა
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წარმოადგენს, რომელშიც 50%-ით იქნება შემცირებული სასუქისა და პესტიციდების მოხმარება,
ევროკავშირის სავაჭრო ურთიერთობებში სულ სხვაგვარი სიტუაცია გვაქვს, ევროკავშირის
პროდუქტების ერთი მეხუთედი ისეთი ქვეყნებიდანაა იმპორტირებული, სადაც მკაცრი
გარემოსდაცვითი ზომები ნაწილობრივ ან საერთოდ არ არის შემოღებული. ამასთანავე,
ნახშირბადის

ემისიებს

ითვლიან

მოხმარებული

პროდუქციიდან,

განვითარებად

ქვეყნებში

ეროვნული
რაც

გადატანის

ქმნის

წარმოებიდან
კიდეც

საშიშროებას,

საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობებზე

და

არა

იმპორტირებული

გარემოსდაცვითი
სწორედ

ამიტომ

მისსავე ტერიტორიაზე

პრობლემების
აუცილებელია

გაავრცელოს მისივე

მიღებული სტანდარტები.310
გამოვლინდა საფრთხეები, რომლის მიხედვითაც, ევროკავშირის ამბიციის მიუხედავად გახდეს
პირველი ნახშრბადნეიტრალური კონტინენტი, ევრკავშირის მეზობელი და სხვა პარტნიორი
ქვეყნები არ არიან მზად ამგვარი ტრანსფორმაციისთვის, ჩნდება საფრთხე ნახშირბადის გაჟონვის
კუთხით, მაშასადამე, წარმოება გადაინაცვლებს ისეთ ქვეყნებშ, სადაც სტანდარტები იქნება
უფრო

დაბალი

ან

შესაძლოა

ევროკავშირის

პროდუქცია

ჩანაცვლდეს

იმპორტული

ნახშრბადინტენსიური წარმოების პროდუქციით, ამგვარად მწვანე შეთანხმების მიზნები ვერ
შესრულდება და ემისიებიც ვერ შემცირდება. ამიტომ უნდა მოხდეს იმპორტის ფასის უფრო
ზუსტად ასახვა მათი ნახშირბადის შემცველობის მიხედვით.
აზრთა სხვადასხვაობაა ასევე ევროპელ მემარცხენეებშიც, ვინაიდან მწვანე შეთანხმებით
გაწერილ მიზნებს არ მიიჩნევენ საკმარისად პლანეტისა და საზოგადოების დასაცავად. ერთ-ერთ
გამოწვევად აგრეთვე მოგვევლინა COVID-19, რადგან

გაჩნდა საფრთხე გარემოსდაცვითი

ინტერესები არ გადასულიყო უკანა პლანზე და უპირატესობა არ მინიჭებოდა ეკონომიკას,
თუმცა, ევროკავშირის ინსტიტუციებიდან იყო დაპირება, რომ ეკონომიკური აღდგენის პაკეტს
COVID-19-ის შემდგომ პერიოდში გარემოსდაცვითი ფოკუსი ექნება.

1.5 მწვანე შეთანხმება და საქართველო
ევროკომისია ითვალისწინებს ძლიერ პარტნიორობას გარემოს, ენერგეტიკის და კლიმატის
ცვლილებაში

სამხრეთ

სამეზობლოსთან

და

აღმოსავლეთ

პარტნიორობის

ქვეყნებთან.

ევროკავშირის და საქართველოს მიერ ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერამ 2014 წლის 27
ივნისს (ძალაშია 2016 წლის 1 ივლისიდან), პარტნიორობა განსაკუთრებულ ეტაპზე გადაიყვანა.
ასოცირების ხელშეკრულება ეხება თითქმის ყველა სექტორს და მისი ძირითადი მიზანია
საქართველოს კანონმდებლობის მიახლოება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან.
მწვანე

შეთანხმებით

გათვალისწინებული

ამოცანების

შესასრულებლად

როგორც

უკვე

ვისაუბრეთ არ არის საკმარისი მასში მხოლოდ ევროკავშირის ქვეყნების ჩართულობა, იგი
მიზნად ისახავს აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების ჩართულობასაც, სწორედ ამიტომ
ევროკავშირი მხარს დაუჭერს საქართველოს გარემოსთან და კლიმატთან დაკავშირებული
სექტორების მოდერნიზაციას დამატებითი დაფინანსების გზით, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს
სოფლის მეურნეობის სექტორში დაგეგმილ ცვლილებებს, ვინაიდან გვეძლევა შესაძლებლობა
ჭკვიან ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული და ორგანული სოფლის მეურნეობა განვავითაროთ.
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ამასთანავე, ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი ფინანსური დახმარება ხელს შეუწყობს
რეფორმების დაჩქარებასა და ინვესტირებას მდგრად ინფრასტრუ,ქტურაში, რაც დაეხმარება
ქვეყანას გარემოს დაცვაში, საქართველოს მოქალაქეების კეთილდღეობისა და ჯანმრთელობის
ხარისხის გაუმჯობესებაში. ამასთანავე,

ევროკავშირი აცხადებს ნულოვან ტოლერანტობას

არალეგალური, არარეგულირებული და არაგამჭირვალე თევზჭერისადმი, რაც ამ სფეროში
საქართველოს შიდა პოლიტიკაზეც შეიძლება აისახოს. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოსა
და უკრაინის მიერ მიღებული სათბურის გაზების ემისიების მიზნები არ შეესაბამება
ევროკავშირის ნიშნულს და ემისიების მსგავსი ოდენობით შემცირება მომავალშიც არ არის
გათვალისწინებული, მწვანე შეთანხმებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ექნება სწორედ ამ ორი
ქვეყნისთვის, ამ მიმართულებით მათი მიზნების მაქსიმალურად დასაახლოებლად და
თანამშრომლობის სწორი ფორმის შესარჩევად. რაც შეეხება საგარეო ვაჭრობას, საქართველოსა და
სომხეთის წილი მასში იმდენად დაბალია, რომ ამ კუთხით, მწვანე შეთანხმება არსებით გავლენას
მათ სავაჭრო ურთიერთობაზე, სავარაუდოდ, არ იქონიებს.
მნიშვნელოვანი მიმართულებაა ასევე ციფრული ბაზარი და ერთიანი ციფრული ბაზრის შექმნა,
რომლის ფარგლებშიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში წახალისდება ციფრული სტარტაპების განვითარება311 რაც ხელს შეწყობს ქართული წარმოების პროდუქციის იმპორტირებას.
რაც შეეხება ენერგეტიკის საკითხს, ამ მიმართულებით ცვლილებები გვაქვს საქართველო
კანონმდებლობაში,

მიღებულ

იქნა

კანონი

ბიომრავალფეროვნების

შესახებ,

კანონი

გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ, ანგარიშები ჰაერის ხარისხის ასპექტების
თაობაზე და ენერგეტიკისა და კლიმატის გეგმის,გრძელვადიანი დაბალემისიანი განვითარების
სტრატეგიისა და კლიმატის სამოქმედო გეგმების მომზადებაზე, მიუხედავად ამისა, ეს მაინც არ
არის საკმარისი ინსტიტუციური და ადამიანური რესურსების სიმცირის და ფინანსური
არასტაბილურობის გამო.

რაც შეეხეა ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიების

კუთხით, საქართველოს არ აქვს დაწესებული ამბიციური მიზნობრივი მაჩვენებლები, რაც არც
ისე სახარბიელო ასპექტს წარმოადგენს.

დასკვნა
კვლევის შედეგები
მიუხედავად იმისა, რომ მწვანე შეთანხმების მიზნები საკმაოდ მომხიბვლელად გამოიყურება,
რთულია დარწმუნებით ვთქვათ, თუ როგორი შედეგის მომტანი იქნება იგი ჩვენი ქვეყნისთვის.
ასევე გასათვალისწინებელია პანდემიური სიტუაცია, რომელმაც საქართველოს ეკონომიკას და
არამხოლოდ, ფაქტობრივად კრიზისი შეუქმნა, აქედან გამომდინარე, გასათვალისწინებელია,
რამდენად არის ჩვენი ქვეყანად ამ პროცესებში პროაქტიულად ჩართვისთვის, ან თუ კი
გადაწყვეტს ჩაერთოს კონკრეტულად რა მიმართულებით, ან რა სახით მოხდება ეს.
დოკუმენტის შემუშავებისას დეტალურად იქნა შესწავლილი ევროპის მწვანე შეთანხმება და
მასთან დაკავშირებული რეგულაციები,
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კანონმდებლობის, პოლიტიკის დოკუმენტები რომელთაც შეიძლება ჰქონოდათ

თანხვედრა

ევროპის მწვანე შეთანხმების დებულებებთან, მოძიებულ იქნა უახლესი კვლევა და სტატისტიკა
საკვლევ საგანთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

აღნიშნული კვლევის შედეგად შეგვიძლია

დავასკვნათ, რომ მწვანე შეთანხმება საქართველოსთვის შეიძლება გულისხმობდეს სისტემურ
ტრანსფორმაციას, განსაკუთრებით, გაციფრულების ახალ ეპოქაში, სადაც საჭიროა ეკონომიკური
მოდელების ამ სისტემაზე გადაწყობა. ასევე, საქართველოს შეუძლია რამდენიმე სამიზნე თემის
წინა პლანზე წამოწევა, როგორიცაა მაგალითად ეკონომიკური სარგებლიანობა და გარემოს
დაცვა, თუმცა თავიდანვე უნდა იქნეს გააზრებული მისი გრძელვადიანი სახე, ვინაიდან, ისეთი
მიმართულებები, როგორიცაა ნარჩენების უტილიზაცია და

ინოვაციური ტექნოლოგიები

საკმაოდ დიდ ფინანსურ რესურსს მოითხოვს, საჭირო იქნება დიდი ინვესტიციების მოზიდვა,
თუმცა შორეულ პერსპექტივაში დაზოგილი ჯანდაცვის კუთხით ფინანსური სარგებელი მასაც
მოაქვს, ვინაიდან ამგვარად ჰაერის დაბინძურება მინიმუმამდე უნდა იქნას დაყვანილი.
ასევე, მწვანე შეთანხმების მიზნებმა შეიძლება უზრუნველყოს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა,
სათანადო უნარების შექმნა და ფინანსური მხარდაჭერა. ამან შესაძლოა ქვეყნის განვითარების
ახალი პერსპექტივები გამოკვეთოს, რისი აუცილებლობაც კოვიდ 19-ის პანდემიამაც დაგვანახა.
დავინახეთ,

რომ

ეკონომიკის

მხოლოდ

ერთი

სექტორის

განვითარება

შეცდომაა

და

აუცილებელია ინვესტიციების დივერსიფიცირება ეკონომიკის უფრო მოქნილი სექტორების
გასაძლიერებლად.
ასევე მნიშვნელოვანია ენერგოეფექტურობისა და ნახშირბადის ემისიის კუთხით არსებული
პრობლემატიკის

კარგად

გააზრება,

რისთვისაც

მნიშვნელოვანია,

სტრატეგიულად

განისაზღვროს მთავრობისა და კერძო სექტორის როლი. თითოეული კერძო, თუ საჯარო
სექტორის წარმომადგენელი ამ პროცესებში აქტიურად უნდა ჩაერთოს არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან ერთად. ამ მიზნის მისაღწევად ასევე აუცილებელია მწვანე შეთანხმებით
გათვალისწინებული მიზნებისა და მისი რეალურობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება
საზოგადოების თითოეული წევრისთვის, ვინაიდან გამოკითხვის შედეგებით ძალიან კარგად
დავინახეთ ხალხის სკეპტიკური განწყობა საერთაშორისო ორგანიზაციების ეფექტურობასთან
დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის ქვეყნებისთვის მწვანე შეთანხმება
შესაძლოა ეკონომიკურად არამომგებიანი იყოს, ვინაიდან არსებობს აზრთა სხვადასხვაობა, რომ
მწვანე შეთანხმების საფუძველზე ევროკავშირის ეკონომიკა არაკონკურენტუნარიანი გახდება,
ვინაიდან საწარმოებს მოუწევთ ხარჯების გაღება შეთანხმების მოთხოვნათა შესასრულებლად.
ამასთან, შესაძლოა გავხდეთ ეკონომიკის მკვეთრი ვარდნის მომსწრე იმ ქვეყნებში,
ენერგეტიკაც დიდწილადაა

რომლთა

დამოკიდებული წიაღისეულ საწვავზე. მიუხედავად ამისა,

საქართველოს ეძლევა შესაძლებლობა სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და ჭკვიანი
ტექნოლოგიების

დანერგვის

კუთხით

მიიღოს

დიდი

ინვესტიციები,

რაც

პირდაპირპროპორციულად აისახება ქვეყნის ეკონომიკაზე. მაშინ როდესაც მიწების დიდი
ნაწილი აუთვისებელია, აღნიშნული ინევსტიციები გაზრდის მისი მოსავლიანობის ხარისხს,
ენერგოეფექტურობის სტრატეგიის გატარებით კი შევძლებთ ისეთ გარემოში ცხოვრებას, სადაც
მომწამვლელი აირების გამოყოფა შემცირდება რაც შორეულ პერსპექტივაში ჯანდაცვის
სექტორში ჰპოვებს სარგებელს.
განვითარების

გეგმებში

ენერგომოხმარებასა

და

ყურადღება
იმ

განსაკუთრებით

რესურსებზე,

საიდანაც
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უნდა
ეს

გამახვილდეს

გაზრდილი

გაზრდილ

მოხმარება

უნდა

დაკმაყოფილდეს, თუნდაც, განახლებადი ენერგორესურსების საკითხებზე. მაგალითად,
საქართველოს ელექტროსისტემის განვითარების გეგმაში, 2030 წლისთვის, ქარისა და მზის
ელექტროსადგურების წილი მხოლოდ 18%-ია, თუმცა, აღსანიშნავია, რომ თბოსადგურების
მნიშვნელოვანი მატება არ არის გეგმით გათვალისწინებული.
მნიშვნელოვანი მიმართულებაა ასევე ბუნებრივი აირის ჩანაცვლების საკითხების განხილვა და
სამომავლო სტრატეგიულ დოკუმენტებში მისი ასახვა.

თუმცა, როგორც უკვე აღინიშნა,

ამისათვის აუცილებელია შესაბამისი ინსტიტუციური მზაობა, კერძოდ, მეტი ინვესტირება
გარემოსდაცვით მართვაში, პოლიტიკის დაგეგმვასა და აღსრულებაში, ასევე ადმინისტრირების
უნარებში. აუცილებელია აგრეთვე სამოქალაქო სექტორის განსაკუთრებული აქტიურობა და
საჯარო მართვაში ადამიანების მეტი ჩართულობის უზრუნველყოფა, გრძელვადიანი მდგრადი
განვითარების კონკრეტული მიზნების დასახვა, რომლისთვისაც იარსებებს შესაბამისი
მონიტორინგის სისტემა და შესაძლებელი იქნება მისი ტრაექტორიის მუდმივად განახლება. ეს
კი, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს მეტი მწვანე სამუშაო ადგილის შექმნას.
მწვანე პოლიტიკის განხორციელებისთვის კი მნიშნელოვანია ეროვნული ბიუჯეტის გამწვანება
და

ფასწარმოქმნის

მექანიზმების

დანერგვა,

მწვანე

ფინანსებისა

და

ინვესტიციების

განხორციელება და სამართლიანი პერიოდის უზრუნველყოფა, ერთობლივი მოქმედების დროევროპული კლიმატის პაკეტი და ამ მიმართულებით განათლებისა და სწავლების გააქტიურება.
მოცემული სქემიდან მწვანე ბიუჯეტის დაგეგმვისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს
სწორ საგადასახადო რეფორმას, ვინაიდან, კარგად შემუშავებულმა საგადასახადო რეფორმებმა
შეიძლება გაზარდოს ეკონომიკური ზრდა, რადგან გადასახადებს პირდაპირი გავლენა აქვთ
პროდუქციის ფასწარმოქმნაზე, ამ რეფორმის მიზანია ხელი შუწყოს გარემოსთან მეგობრული
პროდუქტების და საქმიანობების სტიმულირებას.

რეკომენდაციები
1. უნდა მოხდეს მწვანე შეთანხმების პოპულარიზებაში სამთავრობო, არასამთავრობო,
საზოგადოების ფართო მასების ჩართულობა. საჯარო განხილვები ჩატარდეს სოფლად, თუ
ქალაქად თითოეული მოსახლის პროცესებში ჩართულობისთვის.
2. მთავრობის მხრიდან მეტი ყურადღება დაეთმოს მწვანე სივრცეების, მწვანე ტრანსპორტის,
მწვანე შენობების გაფართოებას.
3. საქართველოს მთავრობამ უნდა გააკეთოს განაცხადი ევროკავშირის ახალი სტრატეგიის მწვანე

შეთანხმების

მხარდასაჭერად

და

შეიქმნას

მოლაპარაკებათა

პლატფორმა

ასოცირების ხელშეკრულების ფორმატში.
4. შეიქმნას სამთავრობო სამუშაო ჯგუფი და მოხდეს მუნიციპალიტეტების მაქსიმალური
ჩართულობა მწვანე შეთანხმების პერსპექტივებისა და საქართველოზე მისი გავლენის
დასადგენად.
5. ყველა სამთავრობო უწყებამ თავისი მიმართულებების შესაბამისად გადახედოს და
იზრუნოს ასოცირების ხელშეკრულების იმ ნაწილზე, რომელზე პასუხისმგებელნიც არიან.
6. შეიქმნას ახალგაზრდული საბჭოები, რომლებიც საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში
განლაგდება და იზრუნებს ამ მიმართულებით კვალიფიციური კადრების მომზადებასა და
საინფორმაციო კამპანიის უზრუნველყოფაზე.
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7. მწვანე შეთანხმებასთან შესაბამისობის კუთხით მეტი ყურადღება დაეთმოს ევროკავშირში
საექსპორტო

საქონლის

მწარმოებელი

კომპანიების

საწარმო

ციკლის

„ნახშირბადინტენსივობას“.
8. შემცირდეს ბაჟის გადასახადი ისეთ აღჭურვილობაზე, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება
მწვანე ინფრასტრუქტურისა და პირობების შექმნას (მზის ბატარეები, ენერგოეფექტური
საშენი მასალები)
9. მთავრობამ უნდა აწარმოოს მოლაპარაკებები ბანკებთან კლიმატმეგობრული საქმიანობების
უპირატესი

ფინანსირებისთვის,

რომლის

საფუძველზეც

აწარმოე

საქართველოში

უპირატესობა მიენიჭება ეკომეგობრულ პროექტებს.
10. ჩატარდეს შეხვედრები იმ სოფლის მოსახლეობასთან, სადაც ორგანული პროდუქტის
მოყვანის შესაძლებლობა შედარებით მაღალია, შემუშავდეს პროექტები, რომელთა
საფუძველზეც გლეხები შეძლებენ თავიანთ მიწაზე მარტივი ტექნოლოგიების გამოყენების
საფუძველზე ორგანული პროდუქტების მოყვანას,

რისთვისაც ადმინისტრაციულ

ორგანოებში შეიკრიბება სპეციალური კომისია, რომელიც დაეხმარება მათ და მისცემს მათი
ბიზნესიდეების განხორციელებისთვის რჩევებს, რათა ეს იდეა არამხოლოდ ეკონომიკურ
მოგებაზე

იყოს

გათვლილი,

არამედ

კლიმატმეგობრული

ასპექტებიც

თანაბრად

იკვეთებოდეს.
11. დაიგეგმოს საგადასახადო რეფორმა გარემოსთან მეგობრული პროდუქტებისა და
საქმიანობების სტიმულირებისთვის.
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მაკა პაპაშვილი - ნატა სუხაშვილი - აქციათა სავალდებულო მიყიდვის პრობლემა
მატერიალურ და პროცესუალურ კანონმდებლობაში •

აბსტრაქტი
თემის მთავარ საკითხს წარმოადგენს თანამედროვე საკორპორაციო სამართალში არსებული
ერთ-ერთი პრობლემატური საკითხი, რომელიც შეეხება სააქციო საზოგადოებაში აქციათა
სავალდებულო მიყიდვას. აღნიშნული დებულება, მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქვეყნის
ეკონომიკურ სფეროზე და შესაბამისად, მისი არასწორი საკანონმდებლო მოწესრიგება
გამოიწვევს ბიზნეს სექტორში არსებულ

მხარეთა არათანაბარ

უფლებრივ მდგომარეობას.

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის მე-4 პრიმის პირველი ნაწილის
თანახმად, მაჟორიტარ აქციონერს აქვს უფლება მოსთხოვს მინორიტარ აქციონერს აქციათა
მიყიდვა და ამ უკანასკნელს არ აქვს უფლება უარი განაცხადოს აღნიშნულ მოთხოვნაზე.
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, სააქციო საზოგადოებაში მაჟორიტარ აქციონერად
ითვლება საერთო აქციათა 95%-ის მფლობელი, ხოლო მინორიტარ აქციონერად გვევლინება
პირი, რომელიც ფლობს აქციათა საერთო რაოდენობის 5%-ზე ნაკლებს. კანონმდებლის მსგავსი
იმპერატიული დათქმა აქციათა სავალდებულო მიყიდვის შესახებ, აიძულებს მინორიტარ
აქციონერს დათმოს საკუთარი ბიზნეს ინტერესები, რომელიც თავის მხრივ ასტიმულირებს
ბიზნეს სივრცეში მოქმედ

სუბიექტთა შესაძლებლობების დისბალანსს. ამდენად, ნაშრომში

განხილულ იქნება შემდეგი საკითხები:
• შიდასახელმწიფოებრივი საკანონმდებლო მოწესრიგების განხილვა როგორც ძველი, ისე
მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე;
• აქციათა სავალდებულო მიყიდვის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება
და მისი სამართლებრივი შედეგები;
• კანონპროექტში ასახული ცვლილებები და მისი სამართლებივი შეფასება;
• Common-law-ს ქვეყნების მიდგომა აქციათა სავალდებულო მიყიდვასთან დაკავშირებით;
• წარმოდგენილი თემის დასკვნითი შეფასებები და რეკომენდაციები;
სტატიის მთავარი მიზანია,

წარმოვადგინოთ ამ თემის მთავარი გამოწვევები, რომლებიც

აფერხებს ბიზნეს საქმიანობის განხორციელებას და მის სტაბილურ მუშაობას. ამასთანავე,
იმისათვის, რომ შევქმნათ თავისუფალი საბაზრო

ეკონომიკა, აუცილებელია, სამეწარმეო

სფეროში არსებობდეს იმგვარი მოწესრიგება, რომელიც პირდაპირ ხელს შეუწყობს მოგებაზე
ორიენტირებული საზოგადოების დინამიურ განვითარებას.
საკვანძო სიტყვები: აქციათა სავალდებულო მიყიდვა, მაჟორიტარი და მინორიტარი აქციონერი,
სასამართლოს გადაწყვეტილებები, ანგლო-ამერიკული მოდელი.

•

მაკა პაპაშვილი - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს სტუდენტი.

ნატა სუხაშვილი - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს სტუდენტი.
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Abstract
The main issue of the conference topic is one of the most problematic issues in modern corporate law,
which concerns the mandatory sale of shares in a joint stock company. This provision has a significant
impact on the economic sphere of the country and, consequently, its incorrect legislative regulation will
lead to unequal legal status of the parties in the business sector. According to the first part of the 4th
premium of Article 53 of the Law of Georgia on Entrepreneurs, the majoritarian shareholder has the right
to demand the sale of shares to the minority shareholder and the latter has no right to refuse the mentioned
request. According to the Georgian legislation, a majoritarian shareholder in a joint stock company is
considered to be the owner of 95% of the total shares, while a minority shareholder is a person who owns
less than 5% of the total number of shares. A legislative imperative reservation on the mandatory sale of
shares forces the minority shareholder to give up his own business interests, which in turn stimulates the
imbalance of the capabilities of the entities operating in the business space. Thus, the following issues will
be discussed in the paper:
• Review of domestic legislation on the basis of both old and current legislation;
• Decision of the Constitutional Court on compulsory sale of shares and its legal consequences;
• Amendments to the draft law and its legal assessment;
• Common-law countries' approach to compulsory sale of shares;
• Final evaluations and recommendations of the presented topic;
The main purpose of this article is to present the main challenges of this topic that hinder the
implementation of business activities and its stable operation. In addition, in order to create a free market
economy, it is necessary to have such an arrangement in the entrepreneurial sphere that will directly
contribute to the dynamic development of a profit-oriented society.
Key words: Compulsory sale of shares, majoritarian and minority shareholder, court decisions, AngloAmerican model.

1. შიდასახელმწიფოებრივი საკანონმდებლო მოწესირგების განხილვა როგორც ძველი, ისე
მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე
კაპიტალური ტიპის სამეწარმეო საზოგადოებებში ხშირად ვხვდებით მაჟორიტარ და მინორიტარ
მეწილეებს/აქციონერებს. „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად312, სააქციო
საზოგადოებაში მაჟორიტარ აქციონერად ითვლება 95%-ზე მეტი საერთო აქციათა მფლობელი
პირი, ხოლო მინორიტარად მიიჩნევა საერთო აქციათა რაოდენობის 5%-ზე ნაკლების
მფლობელი.

ყურადსაღებია ის ფაქტი, რომ აღნიშნული დიფერენცირება საკანონმდებლო

დონეზე იწვევს გარკვეულ სამართლებრივ შედეგს, რომელიც ამწვავებს დისბალანსს აქციონერ
მხარეებს შორის. მსგავს შემთხვევას ვხდებით ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
მიერ განხილულ ქეისშიც - „ James and others v. the United Kingdom“;313 „Offerhaus and Offerhaus v.
312

საქართველოს კანონი “მეწარმეთა შესახებ”, მუხლი 534.

313

ადამიანის უფლებათა უვროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე „ჯეიმსი და სხვები დიდი ბრიტანეთის

წინააღმდეგ“ - JAMES AND OTHERS v THE UNITED KINGDOM - 8793/79 [1986] ECHR 2 (21 February 1986)
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Netherlands“314,

სადაც

სასამართლომ

განმარტა,

რომ

მიმდინარე

პროცესები

არის

არაპროპორციული და უკანონოდ ხდება დაცულ სიკეთეში ჩარევა, რომელიც საკუთრების
უფლებას მოაიზრებას სამართლებრივი შედეგის მაგალითად განიხილება ისეთი მდგომარეობა,
რა დროსაც ხორციელდება მინორიტარი აქციონერის იძულება თავისი ნების საწინააღმდეგოდ
დათმოს სააქციო წილი მაჟორიტარი აქციონერის სასარგებლოდ315, რომელიც განსაზღვრულ
შემთხვევებში ხდება და მეტად საფრთხილოა. რაც შეეხება ადრე მოქმედ კანონმდებლობას, დღეს
მოქმედი კანონმდებლობის მსგავსად, გათვალისწინებული იყო აქციათა სავალდებულო
მიყიდვის შესაძლებლობა, რომლის უფლებაც აქციონერს წარმოეშობოდა მას შემდეგ, რაც მის
ხელთ აღმოჩნდებოდა საერთო აქციათა 95%-ზე მეტი. გარდა ამისა, ხაზგასასმელია სამოქალაქო
საპროცესო კანონმდებლობაში ასახული ჩანაწერი აქციათა ფასის განსაზღვრის შესახებ.
გამარტივებული წარმოების 36-ე თავის 309-ე მე-14 პრიმა მუხლის მესამე ნაწილის შესაბამისად316,
მაჟორიტარმა აქციონერმა მინორიტარ აქციონერს უნდა გადაუხადოს სამართლიანი საზღაური317
აქციათა გამოსყიდვის სანაცვლოდ. სამართლიანი საზღაურის განსაზღვრისას კანონმდებელი
ამახვილებს ყურადღებას სამ მნიშვნელოვან კომპონენტზე, ესენია: 1) ფასიანი ქაღალდების
ბაზარზე აქციათა ღირებულების განსაზღვრა; 2) საზოგადოების მიერ მომავალში მისაღები
სავარაუდო შემოსავლები; 3) საზოგადოების აქტივები (რეზერვები, საწარმოს საქმიანი
რეპუტაცია, პერსპექტივები, გამოცდილება და კავშირები) და პასივები.318 ზემოთ ხსენებულ
ელემენტთა

ერთობლიობა,

შესაძლებლობას

იძლევა

შემცირებულ

იქნეს

არსებული

კანონმდებლობის ზეწოლა მინორიტარ აქციონერებზე და მეტად ეფექტური გახადოს
აღნიშნული პროცესი.
მიუხედავად კანონმდებლის პრევენციული ჩანაწერისა და შეფასებებისა319, პრაქტიკაში ვხდებით
ისეთ შემთხვევებს, როდესაც მაჟორიტარი აქციონერები გარკვეული მეთოდებით თავს აღწევენ
მსგავს შეზღუდვებს, ხოლო შედეგად ვიღებთ მინორიტარი აქციონერის ქონებრივი უფლებების
არამართლზომიერად შეზღუდვას. აღსანიშნავია, რომ არსებული საკითხი არა მხოლოდ შიდასამეწარმეო საზოგადოებაში იჩენს თავს, არამედ სასამართლო ხელისუფლების სივრცეშიც
გვხდება, ვინაიდან აქციათა საბაზრო ღირებულებას განსაზღვრავს თავად სამეწარმეო
საზოგადოება და ამრიგად, მაჟორიტარ აქციონერს აქვს ბერკეტები ხელოვნურად გააუფასუროს
აქციათა საზღაური, რაც იმას ნიშნავს რო იგი არღვევს ფიდუციურ მოვალეობას - ერთგულებას.320
მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით არსებობს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2007 წლის 18

314

Article 1 of Protocol No. 1 Victim status of company shareholders in relation to measures affecting their companies or their

shares Decision of Court (First Section), January 16, 2001, 18-19 (case OFFERHAUS and OFFERHAUS v. THE NETHERLANDS)
315

ჭანტურია ლ., ნინიძე თ., „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის კომენტარები, გამომც. სამართალი, 2002, 355.

316

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, მუხლი 309; მუხლი 14, ნაწილი 3.

317

Levmore S., Kanda H., The Appraisal Remedy and the Goals of Corporate Law, 32 UCLA Law Review 429 (1985).

318

მაისურაძე დ., კორპორაციულ-სამართლებრივი თავდაცვითი ღონისძიებები კაპიტალური საზოგადოების

რეორგანიზაციისას (შედარებითსამართლებრივი კვლევა უპირატესად დელავერისა და ქართული საკორპორაციო
სამართლის მაგალითზე), გამომცემლობა მერიდიანი, 2015, 36.
319

კაკოიშვილი დ., საზოგადოების მიერ აქციათა გამოსყიდვის (APPRISAL RIGHTS) მოთხოვნის უფლების წარმოშობა

და უფლების განხორციელების პროცედურები დელავერის შტატისა და საქართველოს საკორპორაციო სამართლის
მიხედვით, ქართული ბიზნესსამართლის მიმოხილვა, 2018, გვ. 36, McLellan, an Appraisal of Appraisal Rights in Delaware,
Denver University Law Review 92, (2015): 110.
320

ბურდული ი., სააქციო სამართლის საფუძვლები, ტომი II, მერიდიანი, 2010, 205.
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მაისის გადაწყვეტილება321 ( საქართველოს მოქალაქეები: ზაურ ელაშვილი, სულიკო მაშია,
რუსუდან გოგია და სხვები და საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის
წინააღმდეგ).

წარმოდგენილ

გადაწყვეტილებაში

საკონსტიტუციო

სასამართლომ

მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა საქართველოს კონსტიტუციასთან იმ დროინდელი
„მეწარმეთა

შესახებ“

საქართველოს

კანონის

აღნიშნული

ნორმის

შესაბამისობასთან

დაკავშირებით, კერძოდ კი, საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა მოსარჩელეთა
მოთხოვნა და არაკონსტიტუციურად სცნო ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც მინორიტარი
აქციონერი იძულებული იყო მიეყიდა მაჟორიტარი აქციონერისათვის მის საკუთრებაში
არსებული

აქციები.

სასამართლომ

არაკონსტიტუციურად

სცნო

„მეწარმეთა

შესახებ“

საქართველოს კანონის 53-ე მესამე პრიმა მუხლი, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდიოდა
საქართველოს კონსტიტუციის 2007 წლის რედაქციასთან, ვინაიდან აქციათა სავალდებულო
მიყიდვა არ წარმოდგენდა უნივერსალურ საშუალებას ყველა საწარმოსათვის პოზიტიური
ეკონომიკური ცვლილებების განსახორციელებლად. ეს უკანასკნელი, ძირითადად გვევლინება,
როგორც საწარმოთა შთანთქმისა და რესტრუქტურიზაციის, თანმდევი და ხელშემწყობი
მექანიზმი, რაც თავისმხრივ ზრდის რისკებს არადანიშნულებისამებრ გამოყენებისა და შესაძლო
ნეგატიური შედეგის მიღებისა.

2. აქციათა სავალდებულო მიყიდვის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება და
მისი სამართლებრივი შედეგები
2007 წლის მაისს საქართველოს მოქალაქეებმა ზაურ ელაშვილმა, რუსუდან გოგოიამ, სულიკო
მაშიამ და სხვებმა, საქართველოს სახალხო დამცველთან ერტად მიმართეს საკონსტიტუციო
სასმართლოს და მოითხოვეს „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე მესამე პრიმა
მუხლის კონსტიტუციურობის შემოწმება საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 და

21-ე

მუხლებთან მიმართებით . სარჩელი შეეხებოდა აქციათა სავალდებულო მიყიდვას, რომელიც
გულისხმობდა მინორიტარი აქციონერის საკუთრების უფლების ფარგლების შეზღუდვას მისი
სამომავლო თავისუფალი ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებისას. მოსარჩელეთა
განცხადებით, მინორიტარ აქციონერთა უფლებების

ამგვარი შეზღუდვა წინააღმდეგობაში

მოდიოდა საქართველოს კონსტიტუციით გათვალისწინებულ საკუთრებისა და თანასწორობის
უფლებასთან. საკონსტიტუციო სასამართლოს კოლეგიამ გაიზიარა მოსარჩელეთა მოსაზრება და
იმსჯელა ნორმის შინაარსის კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით. სასამართლომ მიიჩნია,
რომ სადაოდ გახდილი ნორმა იყო ბუნდოვანი და იძლეოდა ლავირების შესაძლებლობას,
რომელიც

უმეტესწილად

ამდენად,

საკონსტიტუციო

გამოიყენებოდა
კონტროლის

მინორიტარი

აქციონერების

განმახორციელებელმა

საწინააღმდეგოდ.

მთავარმა

ინსტიტუციამ

განმარტა, რომ კანონმდებელმა ისე უნდა ჩამოაყალიბოს აქციათა სავალდებულო მიყიდვის
მომწესრიგებელი ნორმა, რომ დაიცვას სამართლიანი ბალანსი საზოგადოებაში მოქმედ მხარეებს
შორის და გამორიცხოს ეკონომიკური ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება. მიუხედავად იმისა,
რომ
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სასამართლომ

გააკეთა

მნიშვნელოვანი

გამარტება,

რომლის

საფუძველზეც

საკონსტიტუციო სასამართლოს N2/1/370, 382, 390, 402, 405 გადაწყვეტილება 2007 წლის 18 მაისი (საქართველოს

მოქალაქეები ზაურ ელაშვილი, სულიკო მაშია, რუსუდან გოგია და სხვები და საქართველოს სახალხო დამცველი
საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“)
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არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი ზემოთ ხსენებული ნორმა, აღნიშნულ მოქმედებას
სამართლებრივი შედეგი არ მოჰყოლია. მას შემდეგ, რაც ნორმის არაკონსტიტუციურმა ნაწილმა
ძალა დაკარგა, საქართველოს უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ ნორმის ძველი ვერსიის
აღდგენის მიზნით, ახალი რედაქციით მიიღო მსგავსი შინაარსის ჩანაწერი. ყოველივე ეს,
მანიშნებელია იმისა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება
იქნა უგულვებელყოფილი და მის მიერ გაცემული რეკომენდაციების გათვალისწინება არ
მომხდარა

ნორმის

დამოკიდებულება

ახალი

რედაქციის

უკარგავს

გადაწყვეტილებებს.

ძალას

უმაღლესი

შემუშავების

საკონსტიტუციო

დროს.

ფაქტობრივად,

სასამართლოს

წარმომადგენლობითი

ორგანოს

მიერ
მიერ

მსგავსი
მიღებულ

მიღებული

გადაწყვეტილება საფრთხეს უქმნიდა საქართველოს კონსტიტუციით გათვალისწინებულ
ძირითად პრინციპებს და იმ ღირებულებებს, რაზეც ხდება სამართლებრივი სახელმწიფოს
მთავარი ფუნდამენტის ჩამოყალიბება.

3. კანონპროექტში ასახული ცვლილებები და მისი სამართლებრივი შეფასება
აქციათა სავალდებულო მიყიდვის წესი არამხოლოდ თავისი შინაარსითაა პრობლემატური,
არამედ კანონმდებლობაში არსებული ბუნდოვანი ჩანაწერებითაც. წლების განმავლობაში,
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე მე-4 პრიმა მუხლის მიხედვით, მაჟორიტარ
აქციონერს იმ შემთხვევაში შეეძლო მოეთხოვა აქციათა სავალდებულო მიყიდვა, როდესაც იგი
ფლობდა სააქციო საზოგადოების ხმების 95%-ზე მეტს. ყურადსაღებია, რომ მსგავსი ჩანაწერი არ
იქნებოდა პრობლემა, რომ არა საპროცესო კანონმდებლობაში განსხვავებული მოწესრიგების
ასახვა. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 309-ე მე-8 პრიმა მუხლის მიხედვით,
მაჟორიტარ აქციონერად ითვლება ის, ვინც ფლობს ხმის უფლების მქონე აქციათა არანაკლებ
95%-ისა. შესაბამისად, ირკვევა, რომ

მატერიალურ და საპროცესო კანონმდებლობას აქვს

განსხვავებული მიდგომა და მოწესრიგება. არსებული განსხვავება ხშირად ხდებოდა დავის
საგანი თეორეტიკოს და პრაქტიკოს იურისტებს შორის, რაც შემდგომში მეტად ამწვავებდა
საკითხის სენსიტიურობას. კანონში არსებული მრავალი ხარვეზის ამოსაფხვრელად 2021 წელს
საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ახალი კანონი „მეწარმეთა შესახებ“322, სადაც არსებული
პრობლემა გაზიარებულა იქნა და შესაბამისი მოწესრიგებაც ჩამოყალიბდა.

კანონმდებელმა

მატერიალური კანონის ნორმა შეუსაბამა საპროცესო კანონში არსებულ ჩანაწერს, რაც
განაპირობებს

არსებული

კანონმდებლობის

ეფექტურ

აღსრულებასა

და

შესაბამისი

სამართლებრივი შედეგის დადგომას. გარდა ამისა, საგულისხმოა, რომ სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსში არსებული ჩანაწერი აქციათა სავალდებულო მიყიდვასთან დაკავშირებით მოიცავს
გამარტივებული წესით საქმის წარმოებას. იქიდან გამომდინარე, რომ ვსაუბრობთ ამ სახით
საქმის განხილვაზე, გამოირიცხება უზენაესი სასამართლოსათვის მიმართვის შესაძლებლობა.
ამდენად,

მხარეები

და

განსაკუთრებით

მინორიტარი

აქციონერები

აღმოჩნდებიან

სამართლებრივ კოლაფსში, ვინაიდან მათ არ ხელეწიფებათ დაიცვან საკუთარი უფლებები
უზენაესი

მართლმსაჯულების ინსტიტუციის გზით.323 მიგვაჩნია, რომ მსგავსი მიდგომა

წარმოადგენს პრობლემის ერთ-ერთ რთულ ასპექტს და ბიზნეს სექტორს ართმევს სამართლიანი
სასამართლოთი სარგებლობის შესაძლებლობას.
322
323

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის კანონპროექტი.
სუსგ №ას-433-411-2012, 2012 წლის 21 მაისი.
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4. ანგლო-ამერიკული მოდელის სამართლებრივი შეფასება
ქართული კანონმდებლობისგან განსხვავებულ მოწესრიგებას აყალიბებენ ანგლო-ამერიკული
სამართლის ქვეყნები. უპირველესყოვლისა, უნდა განვიხილოთ დიდი ბრიტანეთის მაგალითი,
სადაც აქციათა სავალდებულო მიყიდვა როგორც ინსტიტუტი განსხვავებული პირობებით და
პროცედურებით ხორციელდება. ამის მაგალითია, როდესაც მაჟორიტარ აქციონერს, რომელიც
ფლობს საერთო აქციათა არანაკლებ 90%-ს, შეუძლია მოსთხოვოს მინორიტარ აქციონერებს
დათმონ ანაზღაურების სანაცვლოდ მათ საკუთრებაში არსებული აქციები. დიდი ბრიტანეთის
შემთხვევა მხოლოდ პროცენტული მაჩვენებლით განსხვავდება ქართულ კანონმდებლობაში
არსებული მოწესრიგებისგან, რასაც ვერ ვიტყვით ამერიკის შეერთებულ შტატებზე324. ამ
უკანასკნელს, არ გააჩნია ერთიანი ფედერალური კანონი, რომელიც მოაწესრიგებს ქვეყნის
მასშტაბით აქციათა სავალდებულო მიყიდვის საკითხიც, უფრო მეტიც, სააქციო საზოგადოების
მხარეები თავად ურთიერთშეთანხმებით საწესდებო ავტონომიის ფარგლებში ახდენენ ამ
პროცესის დარეგულირებას. მხარეთა შეთანხმებით განისაზღვრება აქციათა სავალდებულო
მიყიდვის პირობები და ეტაპები და აგრეთვე, უარი ამ შესაძლებლობაზე. მსგავსი ტიპის მიდგომა,
ხელს უწყობს თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის განვითარებას და სამეწარმეო საზოგადოების
პროდუქტიულობის გაზრდას და ამას მოწმობს Hanson Trust PLC v. ML SCM325 საქმე, სადაც
სასამართლომ განმარტა, რომ აქციათა სავალდებულო მიყიდვის საკითხი უნდა მოწესრიგდეს
საწესდებო ავტონომიის ფარგლებში. ბიზნეს სამართალი მთლიანად ორიენტირებული უნდა
იყოს სამეწარმეო საზოგადოებაში

თანასწორი და თავისუფალი გარემოს შექმნაზე326, რაც

მასტიმულირებელ ფაქტორს წარმოადგენს ეკონომიკის პროგრესის კუთხით. მიგვაჩნია, რომ
ანგლო-ამერიკული სამართლის, კონკრეტულად კი, ამერიკის შეერთებული შტატების მიდგომა
აქციათა

სავალდებულო

ეკონომიკური

სფეროს

მიყიდვასთან

დაკავშირებით

გაუმჯობესებისათვის

და

არის

ერთიანი

რელევანტური

ქართული

სტაბილური

სამეწარმეო

საზოგადოების შექმნისთვის.

დასკვნა
სტატიაში განვითარებული მსჯელობის თანახმად, აშკარაა რომ დიდი მნიშვნელობა ენიჭება
სააქციო საზოგადოების სწორ მართვას, იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილ იქნას ბიზნესის
თავისუფალი სფერო. არ იქნება აზრს მოკლებული, თუ აღვნიშნავთ, რომ სამეწარმეო
საქმიანობის განხორციელებისას

მხარეთა თანასწორუფლებიანობა ძირითად ფუნდამენტს

წარმოადგენს და შესაბამისად, ნებისმიერი ჩარევა, რომლითაც საფრთხე ექმნება მხარეთა
თანასწორობას, მოითხოვს მაქსიმალურ სიზუსტეს და ყურადღებას. ეკონომიკურ სფეროში
ამერიკის შეერთებული შტატების სავალდებულო მიყიდვის პუნქტები

324

https://www.lawinsider.com/clause/mandatorysale?fbclid=IwAR0s1S6tAFk11hcy5ryrxJeoW_ubZKqnfMsD99tIVJ1UfCF5e2Ozv
cFWhQ
325

აშშ-ს საოლქო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე Hanson Trust PLC v. ML SCM, US District Court for the Southern

District of New York - 623 F. Supp. 848 (S.D.N.Y. 1985)
326

აშშ-ს პრეცედენტული სასამართლოს გადაწყვეტილება“ სტერლინგი და სხვები მეიფლაუვერსის და სხვების

წინააღმდეგ“ 3 A.2d 107 (1952) “STERLING et al. v. MAYFLOWER HOTEL CORP. et al.” Supreme Court of Delaware.
November 18, 1952.
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არსებული

ბიზნეს

ურთიერთობები

ყალიბდება

ორ

ძირითად

საფუძველზე,

კერძოდ

თანასწორობაზე და თავისუფლებაზე, რომელთა შეზღუდვაც კანონმდებლის მიერ ფატალურ
შედეგებს გამოიწვევს თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის მიმართ. იქიდან გამომდინარე, რომ
აქციათა სავალდებულო მიყიდვის წესი არსებულ ორ მხარეს განსხვავებულ უფლებრივ
მდგომარეობას ანიჭებს, მნიშვნელოვანია, მაქსიმალური ყურადღებით

მოხდეს გარკვეული

ასპექტების ჩამოყალიბება, რადგან თავიდან იქნას აცილებული მინორიტარი აქციონერის
ქონებრივი უფლებების უხეში დარღვევა. აღნიშნული ინფორმაციის გათვალისწინებით,
ერთმნიშვნელოვნად გასათვალისწინებელია რამდენიმე ძირითადი რეკომენდაცია, ესენია: 1)
ანგლო-ამერიკული მოდელის დანერგვა ქართულ კანონმდებლობაში, რაც გულისხმობს
საწესდებო ავტონომიის ფარგლებში აქციათა სავალდებულო მიყიდვის მოწესრიგებას; 2)
მაქსიმალური თავისუფლების მინიჭება ბიზნეს სექტორისათვის, იმისათვის, რომ თავად
უზრუნველყონ

შიდა

საზოგადოებრივი

საკითხების

მოწესრიგება;

3)

ეროვნული

კანონმდებლობაში თუ არ განხორციელდება რეფორმა აქციათა სავალდებულო მიყიდვის
გაუქმებასთან დაკავშირებით, ამ შემთხვევაში კანონმდებელმა უნდა შექმნას ქმედითი
მექანიზმები არსებული კანონმდებლობის პრაქტიკაში რეალიზების მიზნით, რათა მინორიტარმა
აქციონერმა მიიღოს სამართლიანი ანაზღაურება

აქციათა დათმობის სანაცვლოდ; 4)

კეთილსინდისიერების პრინციპის დაცვა იმის უზრუნველყოფის მიზნით, რომ არ მოხდეს
მაჟორიტარი აქციონერების ხელში არსებული ბერკეტების მინორიტარი აქციონერების მიმართ
განძრახ საწინააღმდეგო გამოყენება.
საბოლოოდ, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი ელემენტების პრაქტიკაში
რეალიზება უზრუნველყოფს საქართველოს კონსტიტუციით გათვალისწინებული ეკონომიკური
სფეროს ძირითადი პრინციპების

სათანადო შესრულებას, რომელიც თავის მხრივ შედეგად

გამოიწვევს სამართლებრივი სახელმწიფოს მთავრი იდეის სისრულეში მოყვანას. გარდა ამისა,
აღნიშნული საკითხების გათვალისწინება გამოიწვევს ბიზნეს სექტორის თავისუფალ მუშაობას
და მის პროგრესს, ეკონომიკურ დამოუკიდებლობას და ბალანს მხარეთა შორის.
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მარიამ ჩირგაძე, ლიკა აბესაძე - კორონავირუსის (COVID-19) გავლენა სახელშეკრულებო
ვალდებულებების შესრულებაზე: პანდემია, როგორც ფორს-მაჟორი? •

აბსტრაქტი
კორონავირუსი (COVID-19) მნიშვნელოვან გამოწვევად იქცა მსოფლიოს თითქმის ყველა
ქვეყნისთვის, მან უარყოფითი გავლენა მოახდინა ეკონომიკაზე, ბიზნესსა და ზოგადად
ადამიანის

უფლებებზე.

მსოფლიოში

შექმნილი

მდგომარეობიდან

გამომდინარე,

სახელშეკრულებო ურთიერთობებში დღის წესრიგში დადგა ფორსმაჟორის სამართლებრივი
რეჟიმის საკითხი. სულ უფრო ხშირად დაისმის კითხვა - წარმოადგენს

თუ არა შექმნილი

მდგომარეობა ფორსმაჟორს.
საქართველოში საკითხის აქტუალურობა განაპირობა იმ საკითხმაც, რომ სამოქალაქო კოდექსში
ფორსმაჟორის განმარტება არ არსებობს. ფორსმაჟორის ცნების განსაზღვრა დამოკიდებულია
ხელშეკრულების მხარეთა ნების ავტონომიაზეა, რამაც პრაქტიკაში გარკვეული სამართლებრივი
პრობლემები წარმოქმნა.
კვლევის

ფარგლებში

სახელშეკრულებო

გაანალიზებულია

ვალდებულებების

კორონავირუსის

შესრულებაზე,

(COVID-19)

გაანალიზებულია

გავლენა

ფორსმაჟორის

ცნებისთვის მნიშვნელოვანი გარემოებები. განხილულია სხვადასხვა ქვეყნის სასამართლო
პრაქტიკა კორონავირუსის (COVID-19) ფორსმაჟორულ სიტუაციად მიჩნევის შესახებ. ასევე
კორონავირუსის ფორსმაჟორულ ვითარებად მიჩნევის სამართლებრივი შედეგები.
საკვანძო სიტყვები: პანდემია, ფორსმაჟორი, სახელშეკრულებო ვალდებულება, სამართლებრივი
შედეგები.

Abstract
COVID-19 has become a major challenge for almost every country in the world. It has a negative impact
on the economy, business and human rights in general. Due to the current situation in the world, the issue
of legal regulation of force majeure has been put on the agenda in contractual legal relations. The question
is being asked about the extent to which the current situation is a force majeure.
The significance of the aforementioned issue in Georgia is also due to the fact that there is no definition
of force majeure in the Civil Code. The definition of force majeure depends on the autonomy of the will
of the parties to the contract, which has led to certain legal problems in practice.
The study analyzes the impact of coronavirus (COVID-19) on contract performance, the concept of force
majeure and force majeure circumstances. The case law of the countries that have determined whether
coronavirus (COVID-19) causes a force majeure situation and in what cases, as well as what legal
consequences may result from a coronavirus being considered a force majeure situation, is discussed.

•

მარიამ ჩირგაძე, ლიკა აბესაძე - სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

იურიდიული ფაკულტეტის მე-4 კურსის სტუდენტები.
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Key words: Pandemic, force majeure, contractual obligations, legal consequences.
შესავალი
კორონავირუსი (COVID-19) მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს როგორც ადამიანთა
სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის, ასევე ქვეყნის ეკონომიკისათვის და სამართლებრივი
ურთიერთობების შეფასებისთვის. ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით სახელმწიფოების
მიერ მიღებულმა ზომებმა პირდაპირი გავლენა იქონია სახელშეკრულებო ვალდებულებების
ჯეროვან შესრულებაზე. მხარეთა მიერ ფინანსური მდგომარეობის გაუარესებამ გაართულა ან
ფაქტობრივად შეუძლებელი გახადა მათ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.
პანდემიის თანმდევი შედეგების სიმძიმე და მიღებული სამართლებრივი ზომები გავლენას
ახდენს

კრედიტორთა

უფლებების

განხორციელებასა

და

მოვალეების

მიერ

ნაკისრი

ვალდებულებების შესრულებაზე. სახელშეკრულებო სამართლებრივ ურთიერთობებში დღის
წესრიგში დადგა საკითხის შეფასება, მიიჩნევა თუ არა პანდემია ფორსმაჟორულ გარემოებად და
უნდა გავრცელდეს თუ არა ასეთ დროს ის სამართლებრივი შედეგები, რასაც ფორსმაჟორი იწვევს
სახელშეკრულებო ვალდებულებების შეუსრულებლობისას.
ნაშრომში განხილულია სხვადასხვა ქვეყნების სასამართლო პრაქტიკა კორონავირუსის (COVID19) ფორსმაჟორულ სიტუაციად შეფასებისა და იმ სამართლებრივი შედეგების შესახებ, რომელიც
შეიძლება კორონავირუსის ფორსმაჟორულ ვითარებად მიჩნევას მოჰყვეს. საქართველოს
უზენაესი სასამართლოს განმარტებები ჯერ-ჯერობით უცნობია ამ საკითხებთან დაკავშირებით,
შესაბამისად

განსაკუთრებით

მნიშვნელოვანია

სხვა

სასამართლოების

პრაქტიკის

გაცნობა/შეფასება. გარდა ამისა, ფორსმაჟორთან დაკავშირებულ პრობლემატიკას წარმოადგენს
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში შესაბამისი ტერმინის არარსებობა. ფორსმაჟორის ცნების
განსაზღვრა, მთლიანად მხარეთა ნების ავტონომიაზეა მინდობილი. პრაქტიკა მოწმობს, რომ
სასამართლოებს ერთიანი მიდგომა არ აქვთ ჩამოყალიბებული, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება
გარემოების თუ მოვლენის ფორსმაჟორად მიჩნევა.
ნაშრომში, სხვა ქვეყნების პრეცედენტებისა და კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზის
საფუძველზე, შემოთავაზებული იქნება სამართლებრივი რეკომენდაციები, რაც დაგვეხმარება
პასუხი გავცეთ საკვლევ თემას - წარმოადგენს თუ

არა კორონავირუსი (COVID-19)

ფორსმაჟორულ ვითარებას.

1. ვალდებულების შესრულების არსი
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი ეფუძნება სახელშეკრულებო სამართლის შესახებ 1969 წლის
ვენის კონვენციის 26-ე მუხლით გათვალისწინებულ pacta sunt servanda-ს (ხელშეკრულება უნდა
შესრულდეს)

პრინციპს,

რომლის

თანახმად,

ყოველი

ძალაში

მყოფი

ხელშეკრულება

სავალდებულოა მისი მხარეებისთვის და მათ მიერ კეთილსინდისიერად უნდა შესრულდეს.327
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის (შემდგომში - სსკ) 316-ე მუხლის პირველი ნაწილის
თანახმად, ვალდებულების ძალით კრედიტორი უფლებამოსილია, მოსთხოვოს მოვალეს რაიმე

327

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულება და შეთანხმება „ვენის კონვენცია სახელშეკრულებო სამართლის

შესახებ“, მუხლი 26. (ქ. ვენა, 1969 წლის 23 მაისი).
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მოქმედების

შესრულება.

შესრულება

შეიძლება

გამოიხატოს

მოქმედებისაგან

თავის

შეკავებაშიც.328
სსკ-ის 316-ე მუხლის არსიდან გამომდინარე მოვალის ვალდებულება შესრულებაშია.
„შესრულების“ ვალდებულება, პირველ რიგში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შედეგის
დადგომას გულისხმობს. ამავდროულად, პირველადი ვალდებულების შეუსრულებლობისას
წარმოიშობა ნაწარმოები შესრულების (ზიანის ანაზღაურება, პირგასამტეხლო) ვალდებულება.329
ამავე კოდექსის 361-ე მუხლის მეორე ნაწილის მიხედვით, ვალდებულება უნდა შესრულდეს
დროსა და ადგილას.330 ამ მოთხოვნათა

ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, დათქმულ
შეუსრულებლობა ვალდებულების დარღვევაა.

არსებობს გამონაკლისი, როდესაც მხარე შესაძლოა გათავისუფლდეს პასუხისმგებლობისაგან
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი
შესრულების გამო, თუ ამგვარი შეუსრულებლობა ან არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეული იყო
ფორსმაჟორული გარემოებებით.

1.1. ფორსმაჟორის ცნება და ფორსმაჟორული გარემოებები
„ფორსმაჟორი“ ფრანგული წარმოშობის სიტყვაა და სწორედ საფრანგეთის სამოქალქო კოდექსი
ითვალისწინებს მას როგორც ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობის ერთ-ერთ, მაგრამ
არა ერთადერთ გამოვლინებას.
საქართველოს

უზენაესი

სასამართლოს

შეუძლებელია

ვალდებულების

განმარტებით,

ჯეროვნად

შესრულება,

ფორსმაჟორის
ფორსმაჟორული

შემთხვევაში
სიტუაცია

წარმოიქმნება მხარეებისგან დამოუკიდებლად, და წარმოადგენს ისეთ ობიექტურ გარემოებას,
როდესაც გამოირიცხება მოვალის ბრალი.331
სსკ არ იძლევა „ფორსმაჟორის“ ლეგალურ დეფინიციას და მისი განმარტება სრულად
დამოკიდებულია მხარეთა ნებაზე. იმისათვის, რომ შეფასდეს, კონკრეტული გარემოება
წარმოადგენს თუ არა ფორსმაჟორს და შესაბამისად პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების
საფუძველს,

პირველ

რიგში,

უნდა

შემოწმდეს

სწორედ

მხარეთა

შორის

არსებული

ხელშეკრულება და მასში მოცემული ფორსმაჟორის განმარტება (არსებობის შემთხვევაში).
შესაძლებელია მხარეებმა ხელშეკრულებაში დეტალურად განსაზღვრონ ფორსმაჟორული
გარემოებები, ზოგიერთ შემთხვევაში კი დეტალების გარეშე, რის გამოც მათ შემდგომში ეძლევათ
მსჯელობის შესაძლებლობა.
საერთაშორისო სავაჭრო პალატამ 2003 წელს შეიმუშავა ფორსმაჟორული გარემოებათა
დეტალური ჩამონათვალი, რომელშიც 2020 წელს ცვლილებები იქნა შეტანილი. ჩამონათვალი
მოიცავს ისეთ გარემოებებს, როგორებიცაა: გამოცხადებული და გამოუცხადებელი ომი, მათ
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საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 361, ნაწილი 1.

329

ძლიერიშვილი ზ., ცერცვაძე გ. და სხვ., სახელშეკრულებო სამართალი, მერიდიანი, 2014, 187.

330

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 361, ნაწილი 2.

331

სუსგ №ას-30-367-09, 2009 წლის 23 ივლისი.
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შორის – სამოქალაქო ომი, უწესრიგობანი, რევოლუციები, ტერორისტული აქტები, საბოტაჟი,
ლოკაუტი, სტიქიური უბედურებანი, აფეთქება, ხანძარი და სხვა.332
საერთაშორისო სავაჭრო პალატის მიერ მიღებულ ფორსმაჟორულ გარემოებათა ჩამონათვალში,
კერძოდ ,,ე” ქვეპუნქტში, ფორსმაჟორულ გარემოებებს შორის დასახელებულია შავი ჭირი,
ეპიდემია, ბუნებრივი კატასტროფა ან სხვა ექსტრემალური ბუნებრივი მოვლენები.

ამ

დოკუმენტში ტერმინ ,,ეპიდემიისგან” განსხვავებით არ ვხვდებით ტერმინ ,,პანდემიას”. თუმცა,
ამავე დოკუმენტში ფორსმაჟორულ გარემოებად დასახელებულია სახელმწიფოს კანონიერი თუ
უკანონო ღონისძიებები და ტრანსპორტის მოძრაობის ხანგრძლივი შეჩერება. კორონავირუსის
პრევენციის

მიზნით

უამრავმა

სახელმწიფომ

მიმართა

სწორედ

ისეთ

ღონისძიებებს,

როგორებიცაა: ტრანსპორტის მოძრაობის შეჩერება, საყოველთაო კარანტინი და სხვა. ამ
ღონისძიებებმა

კი

დამაბრკოლებელი

თავის

მხრივ,

გარემოებები,

წარმოშვა

რამაც

ვალდებულების

გამოიწვია

მოვალის

ჯეროვანი
მხრიდან

შესრულების

ვალდებულების

შეუსრულებლობა ან არაჯეროვნად შესრულება.
აღნიშნული მოწმობს იმას, რომ კორონავირუსის მიზეზით მოვალე აპრიორი არ თავისუფლდება
ვალდებულების შესრულებისაგან, თუმცა პანდემიასთან ბრძოლის წინააღმდეგ მიღებულმა
ღონისძიებებმა, შესაძლოა, შექმნას ისეთი ვითარება, რომელიც წარმოადგენს ფორსმაჟორს. ამ
შემთხვევაში, იმის მტკიცების ტვირთი, რომ სახეზეა ფორსმაჟორული გარემოება, ეკისრება
მოვალეს. ფორსმაჟორული გარემოების დასადგენად საერთაშორისო სავაჭრო პალატამ შეიმუშავა
სამი კრიტერიუმი: 1) ვალდებულების შესრულების წინაღობა იყო მოვალის კონტროლს მიღმა;
2) შეუძლებელი იყო მისი წინასწარი განჭვრეტა ხელშეკრულების დადების მომენტში; 3)
წინაღობის ზეგავლენა გარდაუვალი/გადაულახავი იყო.333
გარდა საერთაშორისო სავაჭრო პალატისა, ასევე საფრანგეთის სამოქალაქო კოდექსის 1218-ე
მუხლში მოცემულია კუმულატიური წინაპირობები, რომლებიც უნდა დაკმაყოფილდეს
იმისათვის, რომ გარემოება ჩაითვალოს ფორსმაჟორულად. ეს წინაპირობებია:
- გარემოება უნდა იყოს მოვალის კონტროლს მიღმა (უნდა იყოს გარეგანი ხასიათის);
- პროგნოზირებადობა (განჭვრეტადობა);
- გარემოება უნდა იყოს გარდაუვალი/გადაულახავი. 334
გარემოება უნდა იყოს მოვალის კონტროლის მიღმა - გულისხმობს, რომ გარემოება, რომელიც
ხელს უშლის ვალდებულების შესრულებას, არ უნდა განეკუთვნებოდეს მოვალის სფეროს (უნდა
იყოს გარეგანი ხასიათის). პანდემია და პანდემიის გამო საყოველთაო კარანტინი შეიძლება
ჩაითვალოს მოვლენად, რომელიც არის მოვალის კონტროლს მიღმა, ვინაიდან ამ მოვლენას აქვს
გარეგანი ხასიათი და არ არის გამოწვეული მოვალის მოქმედებით.
პროგნოზირებადობა (განჭვრეტადობა) - ბევრი ქვეყნის სასამართლო უარს ამბობს მოვლენის
ფორსმაჟორულად აღიარებაზე, თუკი ის წინასახელშეკრულებო მოლაპარაკების მომენტისათვის
განჭვრეტადი იყო. მაგალითად, როდესაც ხელშეკრულება დაიდო საფრანგეთის საზღვრის
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ICC Force Majeure and Hardship clauses, 2020. https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/03/ [უ.გ.20.09.2021]
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ICC Force Majeure and Hardship clauses, 2020. https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/03/ [უ.გ.20.09.2021]
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Carlos J. and others, Force majeure and hardship within the context of a global pandemic, European Judicial Training Network,

2021, 7.

174

მიღმა ტერიტორიებში, სადაც 2014 წელს

გავრცელდა ჩიკუნგუნიას (Chikungunya) პანდემია,

სასამართლომ დაასკვნა, რომ პანდემია იყო წინასწარ განჭვრეტადი, თუ მხედველობაში
მივიღებდით იმ ფაქტს, რომ იგი გავრცელდა ჯერ კიდევ იქამდე, სანამ მხარეები ხელშეკრულებას
დადებდნენ.335
საფრანგეთის სასამართლოს განმარტებით ყოველი კონკრეტული შემთხვევა ინდივიდუალურად
უნდა შეფასდეს და გათვალისწინებული უნდა იყოს ხელშეკრულების დადების მომენტში
არსებული გარემოებები. კერძოდ, პანდემიის შემთხვევაში, სასამრთლომ მხედველობაში უნდა
მიიღოს კონკრეტული რეგიონის გეოგრაფიული მდებარეობა, კლიმატი, რათა შეაფასოს, თუ
რამდენად შეიძლებოდა პანდემიის პროგნოზირება. კორონავირუსის შემთხვევაში გადამწყვეტი
იქნება ხელშეკრულების დადების თარიღი და ადგილი.
გარემოება უნდა იყოს გარდაუვალი/გადაულახავი - მოვალემ

უნდა დაამტკიცოს, რომ

გარემოების გამო ხელშეკრულების შესრულება იყო შეუძლებელი. სასამართლომ ამ შემთხვევაში
უნდა განიხილოს შეეძლო თუ არა მოვალეს გამოეყენებინა ალტერნატიული ზომები
ვალდებულების შესასრულებლად.

2. სასამართლო პრაქტიკის მიმოხილვა
2.1. გერმანიის სასამართლო პრაქტიკა კორონავირუსთან (COVID-19) მიმართებით
პადერბორნის რეგიონალური სასამართლო იყო პირველი გერმანული სასამართლო, რომელმაც
უპასუხა კითხვას, წარმოადგენს თუ არა კორონავირუსი ფორსმაჟორულ სიტუაციას და რა
შემთხვევაში. საქმე ეხება 2020 წლის 25 სექტემბრის გადაწყვეტილებას (O 261/203, 25).336 საქმეზე
სტუდენტებმა სარჩელი შეიტანეს ღონისძიების სააგენტოს წინააღმდეგ და მოითხოვეს 10,000
ევროს ოდენობის თანხის უკან დაბრუნება, რომელიც სტუდენტებმა გადაუხადეს სააგენტოს
ღონისძიების ორგანიზებისათვის (უნდა გამართულიყო მასშტაბური გამოსაშვები ღონისძიება
მშობლებთან ერთად). თუმცა, აღნიშნული ღონისძიების ორგანიზება განზრახულ ფარგლებში
ვერ მოხერხდა ჩრდილოეთ რაინ-ვესტფალიაში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის
მიზნით მთავრობის მიერ მიღებული დადგენილების გამო, რომელიც კრძალავდა მსგავსი
მასშტაბის ღონისძიებების გამართვას.
ფაქტობრივი

გარემოებების

თანახმად,

ხელშეკრულებაში

მხარეები

უთითებდნენ

ფორსმაჟორული გარემოების გამო ღონისძიების გაუქმების შემთხვევაში სამართლებრივ
შედეგებს. კერძოდ, ხელშეკრულების თანახმად, თუ ღონისძიება თავიდანვე არ ჩატარდა
ფორსმაჟორული

გარემოების

გათვალისწინებული

გამო,

ვალდებულებების

არცერთ

მხარეს

შესრულება.

არ

ხოლო

მოუწევს

ხელშეკრულებით

ნაწილობრივი

შესრულების

შემთხვევაში, მომსახურება ანაზღაურდება მხარეთა შეთანხმებით. წინასწარ გადახდილი თანხა
ანაზღაურდება. ხელშეკრულებით მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ფორსმაჟორის არსებობის

335

French Law: COVID-19, MAE clauses, Force Majeure and Hardship, 2020.

https://www.debevoise.com/insights/publications/2020/03/french-law-covid19-mae-clauses-force-majeure-and
[უ.გ.21.09.2021]
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Paderborn Regional Court, O 261/203, 25 September 2020.

https://openjur.de/u/2316419.html [უ.გ.21.09.2021]
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შემთხვევაში ორივე მხარემ შესაძლებლობის ფარგლებში უნდა შეათანხმოს ღონისძიების ახალი
თარიღი.
გერმანიის სასამართლომ ფორსმაჟორული გარემოების შესაფასებლად და იმის განსასაზღვრად,
არის თუ არა კორონავირუსი ფორსმაჟორული გარემოება, კუმულატიურად შეაფასა სამი
წინაპირობა. პირველ რიგში, იმსჯელა იყო თუ არა გარემოება მოვალის კონტროლს მიღმა.
სასამართლოს განმარტებით, კორონავირუსის პრევენციის მიზნით მთავრობის მიერ მიღებული
დადგენილება, რომელიც კრძალავდა მასშტაბურ ღონისძიებებს, წარმოადგენდა გარეგანი
ხასიათის მოვლენას, რომელიც იყო მოვალის კონტროლს მიღმა. სასამართლომ ყურადღება
გაამახვილა ასევე განჭვრეტადობაზე და აღნიშნა, რომ ვინაიდან აქამდე არასოდეს ყოფილა ასეთი
მასშტაბის პანდემია, მისი პროგნოზირება და წინასწარი განჭვრეტა წარმოუდგენელი იყო
მოვალისათვის.

ამასთან,

იმსჯელა

მესამე

კრიტერიუმზეც,

კორონავირუსი

მოცემულ

შემთხვევაში იყო გადაულახავი მოვლენა. სასამართლომ აღნიშნა, რომ შეუძლებელი იყო
ღონისძიების ალტერნატიული თარიღის განსაზღვრა, ვინაიდან მთავრობის დადგენილება არ
დაუშვებდა ასეთი მასშტაბის ღონისძიების გამართვას სტუდენტების მიერ უნივერსიტეტის
დასრულების შემდეგ გონივრულ ვადებში.
საბოლოოდ, სასამართლომ კორონავირუსი მიიჩნია ფორსმაჟორულ გარემოებად და აღნიშნა,
რომ განმცხადებლებს უფლება ჰქონდათ დაებრუნებინათ სააგენტოსათვის გადახდილი თანხა
10000 ევროს ოდენობით.
წარმოდგენილი მსჯელობა განვითარდა პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ, შესაბამისად,
ნაადრევი

იქნება

გერმანიის

პრაქტიკაზე

საუბარი.

თუმცა,

მიუხედავად

ამისა,

ეს

გადაწყვეტილება შეიცავს ისეთ მოსაზრებებს, რომლებიც შეიძლება გათვალისწინებული იქნეს
სხვა შემთხვევებშიც.
მართალია გერმანიის სამოქალაქო კოდექსში არ ვხვდებით ფორსმაჟორის განმარტებას, და,
შესაბამისად, კანონმდებლობაში არ არის გაწერილი ფორსმაჟორის წინაპირობებიც. თუმცა,
მოცემულ საქმეში, სასამართლომ ექსპლიციტურად ახსენა საფრანგეთის კანონმდებლობით
განსაზღვრული სამი კუმულატიური ელემენტი, რომლის არსებობაც აუცილებელია იმის
დასადგენად, რომ ნამდვილად სახეზეა ფორსმაჟორული მოვლენა.

2.2. ნიუ-იორკის სასამართლოს გადაწყვეტილების ანალიზი COVID-19-თან დაკავშირებით
საქმის JN Contemporary Art LLC v. Phillips Auctioneers LLC ფაქტობრივი გარემოებების მიხედვით,
ხელოვნების დილერს დადებული ჰქონდა ხელშეკრულება აუქციონერთან, რათა გაეყიდა
ნახატები ნიუ-იორკის აუქციონზე. აუქციონერმა გააუქმა აუქციონი და შეწყვიტა ხელშეკრულება
მას შემდეგ, რაც მთავრობამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა და გამოსცა დადგენილებები
კორონავირუსის პანდემიის გამო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ობიექტების გარდა სხვა
ობიექტების საქმიანობის შეჩერების შესახებ. ხელოვნების დილერმა მიმართა სასამართლოს,
აუქციონერის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების
მოთხოვნით,

თუმცა

სასამართლომ

არ

დააკმაყოფილა
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მისი

სარჩელი.

აღნიშნული

გადაწყვეტილება განპირობებული იყო ხელშეკრულებაში მხარეთა მიერ ფორსმაჟორულ
გარემოებებზე მითითებით.337
ხელშეკრულებაში

ფორსმაჟორულ

მოვლენებად

დასახელებული

იყო:

ბუნებრივი

კატასტროფები, ხანძარი, წყალდიდობა, საყოველთაო გაფიცვა, ომი, შეიარაღებული კონფლიქტი,
ტერორისტული თავდასხმები, ქიმიური თუ ბირთვული დაბინძურება და შეზღუდვის გარეშე
სხვა ისეთი მოვლენები, რომლებიც მხარეთა კონტროლს მიღმაა. ხელშეკრულების მიხედვით,
დასახელებული მოვლებების არსებობა იწვევდა ხელშეკრულების შეწყვეტას. აღსანიშნავია, რომ
ჩამონათვალში არ იყო დასახელებული ,,ეპიდემია”, ,,პანდემია”, ან ჯანდაცვის გლობალური
კრიზისი.
სასამართლომ გამოიყენა ტელეოლოგიური განმარტების მეთოდი აღნიშნული ჩანაწერის
გასაანალიზებლად და განმარტა, რომ ჩანაწერი ,,მხარეთა კონტროლს მიღმა არსებული
გარემოებები, შეზღუდვის გარეშე…” იყო საკმაოდ ვრცელი. მან ყურადღება გაამახვილა მხარეთა
განზრახვაზე, რომელიც იძლეოდა ხელშეკრულების აღნიშნული დებულების ფართოდ
ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას.
სასამართლო არ დაინტერესდა იმ საკითხით, რომ „პანდემია“ და ,,მთავრობის მიერ მიღებული
კარანტინის შესახებ დადგენილება'' ხელშეკრულებაში კონკრეტულად არ იყო დასახელებული.
მან ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ ერთმა მოვლენამ - პანდემიამ, გამოიწვია მეორე მოვლენა
- მთავრობის მიერ დადგენილების მიღება, რამაც საბოლოო ჯამში შექმნა ფორსმაჟორული
გარემოება.

2.3. საქართველოს სასამართლო გადაწყვეტილებების ანალიზი ფორსმაჟორთან დაკავშირებით
როგორც აღინიშნა, საქართველოში ჯერ-ჯერობით არ არსებობს უზენაესი სასამართლოს მიერ
დადგენილი პრეცედენტი, რომელიც კორონავირუსის გამო შექმნილ ვითარებას ფორსმაჟორულ
მდგომარეობად

მიიჩნევდა.

თუმცა,

სააპელაციო

სასამართლომ

არაერთხელ

იმსჯელა

ფორსმაჟორულ სიტუაციაზე ზოგადად.
ფორსმაჟორთან დაკავშირებული საკითხი აქტუალური გახდა ჯერ კიდევ 2008 წლის რუსეთსაქართველოს

აგვისტოს

ომის

შემდეგ,

რასაც

აღნიშნულ

საკითხზე

სასამართლოს

არათანმიმდევრული პრაქტიკის წარმოშობაც მოჰყვა. 2008 წლის აგვისტოს შემდგომ პერიოდებში
ვალდებულების შესრულებასთან დაკავშირებულ შემთხვევებში, ომი პირდაპირ მიიჩნეოდა
ფორსმაჟორად და სასამართლოს მიერ არ მოწმდებოდა გადაულახავობის კრიტერიუმი, თუმცა,
არსებობს ისეთი გადაწყვეტილებებიც, სადაც სასამართლომ სწორად განმარტა საკითხი.338
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ერთ-ერთ საქმეზე მიუთითა, რომ მიუხედავად საომარი
მდგომარეობის საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გამოცხადებისა, საომარი მოქმედებები არ
მიმდინარეობდა იმ ტერიტორიაზე, სადაც სახელშეკრულებო ვალდებულებიდან გამომდინარე
მოქმედება უნდა განხორციელებულიყო.339 ამ განჩინებით მნიშვნელოვანი განმარტებები

337

New York Federal Court, 2020 WL 7405262, S.D.N.Y, Art LLC v. Phillips Auctioneers LLC, December 16, 2020.

338

არის თუ არა საქართველოში შექმნილი ფორს-მაჟორი?, 2020. https://commersant.aris-tu-ara-saqartveloshi-sheqmnili-

fors-majori [უ.გ.27.09.2021]
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გაკეთდა ფორსმაჟორთან დაკავშირებით. კერძოდ, სააპელაციო სასამართლოს განმარტებით,
ფორსმაჟორული გარემოება სახელშეკრულებო სამართლებრივ ურთიერთობაში არ წარმოადგენს
ვალდებულების შესრულებისაგან განთავისუფლების საფუძველს, თუ, რა თქმა უნდა,
ვალდებულების შესრულება ფორსმაჟორულ გარემოებათა აღმოფხვრის შემდეგაც შესაძლებელია
და თუ აღნიშნული შესრულების მიმართ კრედიტორს ინტერესი არ დაუკარგავს. ფორსმაჟორით
განპირობებული ვალდებულების შეუსრულებლობა შეიძლება წარმოადგენდეს სახელშეკრულებო სამართალურთიერთობიდან წარმოშობილი მეორადი ვალდებულების, კერძოდ კი,
ზიანის ანაზღაურებისაგან გათავისუფლების წინაპირობას. რაც იმას ნიშნავს, რომ ფორსმაჟორის
არსებობის პირობებში, ვალდებულების შეუსრულებლობა დათქმულ დროსა და ადგილას იწვევს
მოვალის

არა

ძირითადი

ვალდებულების

შესრულებისაგან,

არამედ

დამატებითი

ვალდებულებისაგან გათავისუფლებას. ამდენად, ქვეყანაში არსებული საომარი ვითარება
შეიძლება მიჩნეულ იქნეს მხოლოდ მისი არსებობის პერიოდში კონკრეტული ვალდებულების
შეუსრულებლობის საპატიო გარემოებად, რამაც შესაძლებელია, გამორიცხოს ვალდებულების
დროულად შეუსრულებლობის გამო კანონით ან/და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
დამატებითი ვალდებულების წარმოშობა.340
უნდა აღინიშნოს საქართველოს კანონის „საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შესახებ“
მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, პალატა ფიზიკური ან იურიდიული
პირების ნებაყოფლობით წარდგენილი განაცხადის საფუძველზე, ახდენს ფორსმაჟორული
გარემოებების დამოწმებას.341
სავაჭრო-სამრეწველო პალატის დასკვნა მხედველობაშია მისაღები, თუმცა საქართველოს
უზენაესმა სასამართლომ ერთ-ერთ გადაწყვეტილებაში აღნიშნა, რომ სააპელაციო პალატამ
მართებულად არ გაიზიარა აპელანტის მოსაზრება ავტომობილების დაუძლეველი ძალის
დაზიანებასთან დაკავშირებით და დაუძლეველი ძალის არსებობის დასადგენად მხოლოდ
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ცნობის გამოყენება, რადგან სსკ-ის 105-ე მუხლის
პირველი ნაწილის თანახმად, მითითებულ მტკიცებულებას სასამართლოსათვის წინასწარ
დადგენილი ძალა არა აქვს.342
სასამართლომ აღნიშნულ გადაწყვეტილებაში მიუთითა, რომ „სავაჭრო-სამრეწველო პალატა
ამოწმებს ფორსმაჟორის არსებობას, ანუ იმ გარემოებას, რომელიც შესაძლებელია ჩაითვალოს
დაუძლეველ ძალად, ხოლო პირთა პასუხისმგებლობის საკითხი გადაწყვეტა მის კომპეტენციაში
არ შედის“.
აღნიშნული გადაწყვეტილებები მოწმობს იმას, რომ ვინაიდან საკანონმდებლო დონეზე არ არის
რეგულირებული ფორსმაჟორი, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ხელშეკრულებაში მისი გაწერის
ზუსტ ფორმულირებას, ბუნდოვანი და არაზუსტი ჩანაწერიც კი შესაძლოა მოვალისათვის
დამაზიანებელი აღმოჩნდეს. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ სასამართლომ ხელშეკრულებაში
ფორსმაჟორული დათქმების შეფასებისას უნდა გამოიყენოს ტელეოლოგიური განმარტების
პრინციპი და მხოლოდ სავაჭრო-სამრეწველო პალატის დასკვნის არსებობას არ დაეყრდნოს.
თითოეულ შემთხვევაში უნდა შეფასდეს მიზეზობრივი კავშირი ვალდებულების გართულებასა
და ფორსმაჟორულ გარემოებას შორის.
340
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საქართველოს კანონი ’’საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შესახებ’’, მუხლი 4.
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სუსგ № ას-418-391-2010, 2010 წლის 5 ივლისი.
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3. ევროკავშირის სამართალი ფორსმაჟორთან დაკავშირებით
ევროკავშირის სამართლის მიხედვით, ფორსმაჟორული მოვლენა შეიძლება წარმოადგენდეს
მოვალის

პასუხისმგებლობისგან

გათავისუფლების

საფუძველს.

ევროკავშირის

მართლმსაჯულების სასამართლო, რომლის გადაწყვეტილებები უპირატესია ეროვნული
სასამართლოების მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებაზე, ხაზს უსვამს, რომ ფორსმაჟორის ცნება
გამოიყენება მაშინ, როდესაც სახეზეა გადაულახავი და გაუთვალისწინებელი გარემოებები,
რომლებიც მოვალის კონტროლს მიღმაა.343
ევროკავშირის სასამართლოს განმარტებით, ვინაიდან ფორსმაჟორის ცნება არ არის იდენტური
სამართლის სხვადასხვა დარგში და გამოყენების სხვადასხვა სფეროში, ამ კონცეფციის
მნიშვნელობა უნდა განისაზღვროს საკანონმდებლო ჩარჩოს საფუძველზე.344
ევროპის სამართლის ინსტიტუტმა 2020 წელს მიიღო პრინციპები სახელწოდებით ''ELI Principles
for the COVID-19 Crisis'',345 რომლის მე-13 პრინციპი შეეხება სწორედ ფორსმაჟორს. აღნიშნული
პრინციპის თანახმად, როდესაც ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულების შესრულება
დროებით ან საბოლოოდ შეწყდა პირდაპირ ან ირიბად კორონავირუსის გავრცელების ან
მთავრობების მიერ ვირუსის პრევენციის მიზნით მიღებული გადაწყვეტილებების გამო,
სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყოს ფორსმაჟორული გარემოების შესახებ არსებული კანონის
ეფექტური გამოყენება და გონივრული გადაწყვეტილებების მიღება.

4. კორონავირუსის გავლენა ზოგიერთ ვალდებულებით სამართლებრივ ურთიერთობებზე
კორონავირუსის პრევენციის მიზნით საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 2020 წლის 21 მარტს
გამოცემული დეკრეტის საფუძველზე, გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა და შეიზღუდა
საქართველოს კონსტიტუციის მე-2 თავით გათვალისწინებული გარკვეული უფლებები და
თავისუფლებები. მათ შორის მიმოსვლის თავისუფლება, (საქართველოს კონსტიტუციის მე-14
მუხლი), რითაც: მთავრობას მიეცა უფლება, დაედგინა იზოლაციისა და კარანტინის წესები;
შეჩერდა საერთაშორისო სამგზავრო საჰაერო, სახმელეთო და საზღვაო მიმოსვლ
სამოგზაურო შეზღუდვებმა და ჩაკეტილმა საზღვრებმა საქართველოს ტურისტული სექტორი
დააზიანა. აღნიშნულმა ზომებმა, ცხადია, გავლენა მოახდინა ტურისტულ მომსახურებაზე.
მიმდინარე ტენდენციის მიხედვით, იკვეთება 2 ძირითადი შემთხვევა, როდესაც სახელმწიფო
რეკომენდაციების გათვალისწინებით, მოგზაურებმა უარი თქვეს ტურისტული მომსახურების
ხელშეკრულებებზე და სახელმწიფო საზღვრების ჩაკეტვის შემდგომ შეუძლებელი აღმოჩნდა
ტურისტული მომსახურებით სარგებლობა.
343
344

346

გარდა ამისა, საზღვრების ჩაკეტვამ გავლენა

Société Pipeline Méditerranée et Rhône, C‑314/06, SGS Belgium ao, C‑218/09 და Eurofit, C‑99/12.
Force Majeure Clauses and Financial Markets in an EU Context, the European Central Bank, 2003, 6.

http://www.efmlg.org/Docs/Documents/ [უ.გ.28.09.2021]
345

ELI Principles for the COVID-19 Crisis,The European Law Institute, 2020.

https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/ELI_Principles_for_the_COVID-19_Crisis.pdf
[უ.გ.27.09.2021]
346

ლოლაძე შ., დუმბაძე მ., ჯგერენაია ვ.

და ,,სხვა’’, COVID-19-ის გავლენა სამართლებრივ ურთიერთობებზე,

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 2020, 29.

179

იქონია ნასყიდობის ხელშეკრულებაზეც, ეს მაშინ, როდესაც ჩაკეტვის გამო ხელშეკრულების
საგნის მიწოდება ვერ მოხერხდა მყიდველისათვის.
პრეზიდენტის დეკრეტით შეიზღუდა ასევე შრომის თავისუფლება, პროფესიული კავშირების
თავისუფლება და მეწარმეობის თავისუფლება (საქართველოს კონსტიტუციის 26-ე მუხლი).347
აღნიშნული დეკრეტის საფუძველზე მთავრობამ მიიღო დადგენილება საგანგებო მდგომარეობის
ვადით ისეთი მეწარმე სუბიექტების საქმიანობის შეჩერების შესახებ, როგორიცაა რესტორნები,
საზოგადოებრივი კვების ობიექტები, საკლუბო და გასართობ-დასასვენებელი ცენტრები,
კინოთეატრები

და

ა.შ.348

ამ

შეზღუდვებმა,

ბუნებრივია,

იმოქმედა

მათ

ფინანსურ

მდგომარეობაზე, რის გამოც ზოგიერთ მათგანს მოუწია საქმიანობის შეწყვეტა ან სამუშაო ძალის
შემცირება, რამაც თავის მხრივ გავლენა მოახდინა შრომით ურთიერთობებზე.

5. ფორს-მაჟორის სამართლებრივი შედეგები
თუ

კორონავირუსი

(COVID-19)

ან

მისგან

გამომდინარე

გარემოებები

მხარისათვის

ფორსმაჟორად ჩაითვლება შესაძლოა დადგეს შემდეგი სამართლებრივი შედეგები: როცა
ფორსმაჟორული გარემოების გამო შეუძლებელი ხდება ვალდებულების შესრულება დროებით,
დაუძლეველი ძალის აღმოფხვრამდე, და ამ პერიოდის გასვლის შემდგომ კრედიტორს კვლავ
აქვს ინტერესი, მიიღოს შესრულება. როცა ფორსმაჟორული გარემოების გამო შეუძლებელი
ხდება ვალდებულების შესრულება დროებით, თუმცა, ამ პერიოდის გასვლის შემდგომ
კრედიტორს აღარ აქვს ინტერესი, მიიღოს შესრულება. როცა ფორსმაჟორული გარემოების გამო
რთულდება ვალდებულების შესრულება, ასეთ დროს მხარეს შეუძლია გამოიყენოს კანონით
გათვალისწინებული უფლება და მოითხოვოს ხელშეკრულების მისადაგება შეცვლილი
გარემოებებისადმი.
გაეროს 1980 წლის „საქონლის საერთაშორისო ნასყიდობის ხელშეკრულებათა შესახებ’’
კონვენციის 79-ე მუხლი განამტკიცებს მოვალის მიერ კრედიტორისათვის გონივრულ ვადაში
შეტყობინების ვალდებულებას დაბრკოლების, მისი ხარისხის, ხანგრძლივობისა და შესაძლო
შედეგების შესახებ.349 ფორსმაჟორული გარემოებების არსებობის დროს, მოვალე ვალდებულია
გაუგზავნოს კრედიტორს შეტყობინება შესრულების ,,შეჩერების“, ან ,,შეწყვეტის“ შესახებ. სსკ არ
განსაზღვრავს თუ რა ვადაში უნდა განხორციელდეს შეტყობინების ვალდებულება. შესაბამისად,
აღნიშნული მხარეთა შეთანხმებაზეა დამოკიდებული.
მნიშვნელოვანია,
დამაბრკოლებელი

ის

გარემოება,

გარემოებების

რომ

ფორსმაჟორის

არსებობის

გამო

ვერ

დროს

მოვალეს,

შეასრულა

რომელმაც

ხელშეკრულებიდან

გამომდინარე ვალდებულებები, ან შეასრულა დაგვიანებით, არ შეიძლება მოეთხოვოს ზიანის
ანაზღაურება. იგი თავისუფლდება ზიანის ანაზღაურებისა და პირგასამტეხლოსაგან, ვინაიდან

347

COVID-19-ის წინააღმდეგ საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებების ანგარიში, 2020

,http://gov.ge/files/76338_76338. [უ.გ.22.09.2021]
348

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის № 181 დადგენილება ,,საქართველოში ახალი კორონავირუსის

გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“.
349

Liu C., Newman M.S., Remedies in International Sales, Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles and PECL, JurisNet,

LLC, Huntington, New York, 2007, 704.

180

ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის შემთხვევაში გადამწყვეტია მოვალის ბრალი.350 ფორსმაჟორი
და ბრალი კი ერთმანეთს გამორიცხავენ და მათი ერთობლივი არსებობა შეუძლებელია.
ფორსმაჟორის არსებობა გამორიცხულია, თუ მოცემულია ბრალი.
პასუხისმგებლობისგან განთავისუფლების წინაპირობების არსებობის მტკიცების ტვირთი
ეკისრება მოვალეს.351 ამასთან, მოვალემ უნდა დაამტკიცოს რომ არსებობდა პირდაპირი
მიზეზობრივი კავშირი დაბრკოლებასა და მოვალის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობას
შორის.352 პირდაპირი მიზეზობრივი კავშირის აუცილებლობის გამო ერთი და იგივე
ფორსმაჟორული

მდგომარეობა

შესაძლოა

პასუხისმგებლობას

გვიხსნიდეს

ერთი

ვალდებულების შეუსრულებლობისთვის, მაგრამ არა მეორე ვალდებულებისთვის. მაგალითად,
დავუშვათ, პანდემიის დროს მეწარმე სუბიექტმა მიიღო სიფრთხილის ზომები და შეაჩერა
სამეწარმეო საქმიანობა, რის შედეგადაც ვეღარ შეძლო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
ვალდებულების შესრულება. თუ საქმიანობა შეჩერდა ნებაყოფლობით, სასამართლომ შეიძლება
დაადგინოს, რომ პანდემიას ფაქტობრივად არ ,,დაუბლოკავს'' ვალდებულების შესრულება და
პირდაპირი მიზეზობრივი კავშირი სახეზე არ არის. თუ სუბიექტს პანდემიის პრევენციის
მიზნით მთავრობის მიერ მიღებული დადგენილების საფუძველზე მოუწია შეეჩერებინა
საქმიანობა, მაშინ სავარაუდო მიზეზობრივი კავშირის მოთხოვნა დაკმაყოფილებულია.

5.1. ვალდებულების შესრულება შეუძლებელია, მაგრამ ხელშეკრულების მიმართ ინტერესი
დაკარგული არ არის
შესაძლებელია ვალდებულების შესრულება შეუძლებელი იყოს, მაგრამ ხელშეკრულების
მიმართ ინტერესი დაკარგული მხარეს არ ჰქონდეს - ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ
ხელშეკრულება ერთგვარად „შეჩერებულია“.353 ფორსმაჟორის პერიოდში მოვალეს არ ეკისრება
პასუხისმგებლობა, თუმცა ფორსმაჟორული მდგომარეობის დასრულებისთანავე მას ეკისრება
ვალდებულება, რომ შეასრულოს ხელშეკრულება. ამდენად,

ასეთ დროს, ფორსმაჟორული

გარემოება პირს არ ათავისუფლებს ძირითადი ვალდებულებისგან, თუმცა იგი თავისუფლდება
მეორადი ვალდებულებებისგან. (მაგალითად, ზიანის ანაზღაურება, პირგასამტეხლოს გადახდა,
ან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა სანქციების შესრულება).354
აღნიშნული საკითხი შეიძლება განვიხილოთ შრომის ხელშეკრულების მაგალითზე, კერძოდ
შრომითი ხელშეკრულების შეჩერების საფუძველი შეიძლება გახდეს დასაქმებულის ინფიცირება
კორონა ვირუსით, რომელიც იწვევს დასაქმებულის დროებით შრომისუუნარობას. მიუხედავად
დროებითი შრომისუუნარობისა, დამსაქმებელს კვლავ აქვს ინტერესი ხელშეკრულებისადმი,
რის

გამოც

დასაქმებული

განაგრძობს

თავისი

ვალდებულების

შესრულებას

350

სუსგ № ას-964-1166-08, 2008 წლის 8 დეკემბრი.

351

Lando O., Beale H., Principles of European Contract Law, part I and II, Kluwer Law International, 2000, 383.

352

Flambouras D.P, The Doctrines of Impossibility of Performance and Clausula Rebus Sic Stantibus in the 1980 Vienna

Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Principles of European Contract Law: A Comparative
Analysis, Pace Int'l L. Rev., Vol. 13, 2001, 273.
353

გოგელია ვ., კობოსნიძე ნ. და სხვ., ძირითადი სამართლებრივი საკითხები, რომლებიც უნდა გაითვალისწინონ

კომპანიებმა COVID-19-ის დროს, PWC, 2020, 12. https://www.pwc.com/ge/en/assets [უ.გ.24.09.2021]
354

Niece C., Contract Renegotiation and Adaptation, Concept of Contract Renegotiation and Adaptation in International

Commercial Law Contracts, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2010, 13.

181

გამოჯანმრთელებისთანავე.

თუმცა

აღსანიშნავია

ისიც,

რომ

დამსაქმებელს

საკუთარი

ინიციატივით, მხოლოდ ეპიდემიაზე ან პანდემიაზე მითითების გამო (სხვა გარემოების
არარსებობისას), არ შეუძლია შრომითი ხელშეკრულების შეჩერება. ვინაიდან შრომის კოდექსი
განსაზღვრავს შრომითი ურთიერობის შეჩერების ამომწურავ საფუძვლებს, რომლებშიც
ეპიდემია ან პანდემია არ გვხვდება.

5.2. შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგების უფლება ფორსმაჟორული
გარემოების დადგომისას
შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგება შესრულების გართულების
სამართლებრივ შედეგად განიხილება. შესაძლოა, ფორსმაჟორის მოქმედება სრულად არ
გამორიცხავდეს ვალდებულების შესრულებას, თუმცა ართულებდეს მას. ხელშეკრულების
გადასინჯვა მისი სტაბილურობისა და ურთიერთობის გაგრძელების წინაპირობაა. რისკებისა და
შეცვლილი

გარემოებების

გავლენით

წარმოშობილი

ზარალისა

ურთიერთგაზიარება მხარეთა მიერ უსამართლობის პრევენციას ახდენს.
წესი,

მხარეები

ინტერესთა

ბალანსის

აღდგენისათვის

355

და

სარგებლის

ამიტომაც, როგორც

შეცვლილი

გარემოებებისადმი

ხელშეკრულების მისადაგების წესს ანიჭებენ უპირატესობას ურთიერთობის შეწყვეტასთან
შედარებით.356
აღსანიშნავია, რომ შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგების მოთხოვნა
უნდა ეფუძნებოდეს სსკ-ის 398-ე მუხლით გათვალისწინებულ აუცილებელ წინაპირობებს,
კერძოდ,

შეცვლილმა

უკიდურესი დამძიმება;

გარემოებებმა

უნდა

გამოიწვიოს

ვალდებულების

შესრულების

გარემოება აშკარად უნდა შეიცვალოს ხელშეკრულების დადების

შემდეგ. გარდა ამისა, შესაძლებელი არ უნდა იყოს

გარემოებების შეცვლის გონივრულად

გათვალისწინება ხელშეკრულების დადების დროს და ხელშეკრულებით არ უნდა იყოს
გათვალისწინებული გარემოებების შეცვლის რისკის დაზარალებული მხარისათვის დაკისრება.
წინააღმდეგ შემთხვევაში, სახელშეკრულებო პირობა მოქმედებს და სსკ-ის 398-ე მუხლის
გამოყენება დაუშვებელია. ხელშეკრულების შესრულების გართულება გამოწვეული უნდა იყოს
სწორედ აშკარად შეცვლილ გარემოებათა გამო, ანუ არსებობდეს მიზეზობრივი კავშირი.357
შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგების უფლება აქვს როგორც მოვალეს,
რომელსაც გაურთულდა ვალდებულების შესრულება, ასევე კრედიტორს, რომელმაც ინტერესი
დაკარგა შესრულების მიღებისადმი. ხელშეკრულების ადაპტირებისას გასათვალისწინებელია,
რომ 398-ე მუხლი იცავს ხელშეკრულების ორივე მხარეს და არა მხოლოდ მოვალეს.358 თუ
ხელშეკრულების მისადაგება შეუძლებელია ან ერთ-ერთი მხარე დაუსაბუთებელ უარს აცხადებს
მისადაგებაზე, დაინტერესებულ მხარეს შეუძლია გავიდეს ხელშეკრულებიდან.

355

Fried C., Contract as Promise: A theory of Contractual Obligations, Harvard University Press: Cambridge, Mass, 1981, 69-73.

356

Draetta U., Lake R.B., Breach and Adaptation on International Contracts, An Introduction to Lex Mercatoria, Butterworth

Legal Publishers, 1992, 171.
357

ჩიტაშვილი ნ., ვალდებულების შესრულების გართულება უნიფიცირებული და ქართული სამართლის მიხედვით,

უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2019, 41.
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/disertaciebi_samartali/natia_chitashvili.pdf [უ.გ.24.09.2021]
358

ტაბატაძე დ., ხელშეკრულების მისადაგება შეცვლილი გარემოებებისადმი, ჟურნალი „ქართული ბიზნეს სამართლის

მიმოხილვა“ II, 2013, 34.

182

კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების შედეგად შესაძლოა გაძვირდეს სამშენებლო
მასალები, აუცილებელი გახდეს ტვირთის ან მასალის ტრანსპორტირების მარშუტის ცვლილება
და ა.შ. ასეთ დროს, შესაძლებელია მხარეს უკიდურესად დაუმძიმდეს ვალდებულების
შესრულება, რის გამოც, ზემოთ ჩამოთვლილი წინაპირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში,
უფლება აქვს მოითხოვოს ხელშეკრულების მისადაგება შეცვლილი გარემოებებისადმი.359

5.3. ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობა და ხელშეკრულების მიმართ ინტერესის
დაკარგვა
შექმნილი მდგომარეობის საფუძველზე შეიძლება დადგეს ხელშეკრულების შეწყვეტის ან
ხელშეკრულებიდან გასვლის საკითხი. ეს უკანასკნელი შედეგი, ძირითადად, სახეზე გვაქვს
მაშინ, როდესაც აღარ არსებობს სახელშეკრულებო ინტერესი და შექმნილმა მდგომარეობამ
მხარეთათვის შემდგომში ვალდებულების შესასრულებლად აზრი დაკარგა. ხელშეკრულებიდან
გასვლა

ნიშნავს

ხელშეკრულების

გაუქმებას

ცალმხრივი

მიღება-სავალდებულო

გამოვლენით, რომელიც არ საჭიროებს კონტრაჰენტის მიერ აქცეპტირებას.

360

ნების

შეცვლილი

გარემოებით წარმოშობილი ფორსმაჟორის შემთხვევაში მხარე უფლებამოსილია აამოქმედოს
ხელშეკრულებიდან გასვლის მოთხოვნა, რომელიც მოიაზრებს თავდაპირველი შესრულების
ურთიერთ სანაცვლო ვალდებულებებისგან მხარეთა განთავისუფლებას.361
ხელშეკრულებიდან გასვლის მეორადი მოთხოვნის უფლების ანალიზისას გათვალისწინებულ
უნდა იქნეს ამ უფლების გამოყენების ზოგადი საფუძვლები. კერძოდ, ხელშეკრულებიდან
გასვლის

უმთავრეს

წინაპირობად

კანონმდებლობით

განსაზღვრულია

ვალდებულების

დარღვევა, რომელიც შეიძლება გამოიხატოს მაგალითად, ფორსმაჟორული გარემოებით
გამოწვეული შესრულების შეუძლებლობით.362 სსკ-ის 405-ე მუხლის მესამე ნაწილის ,,ა”
ქვეპუნქტის მიხედვით,

ხელშეკრულებიდან გასვლის უფლების გამოყენების წინაპირობად

არსებითი ხასიათის დარღვევა სახელდება. შესაბამისად, აღნიშნული ნორმა ხელშეკრულებიდან
გასვლას დაუშვებლად აცხადებს ვალდებულების უმნიშვნელო დარღვევის პირობებში.
უნდა აღინიშნოს, რომ ხელშეკრულებიდან გასვლა და უარი ხელშეკრულებაზე, როგორც წესი,
ერთსა და იმავე სამართლებრივ შედეგებს იწვევს. ამ დროს

ორმხრივ რესტიტუციას აქვს

ადგილი, მხარეები ახდენენ ხელშეკრულების დადებამდე არსებულ მდგომარეობის აღდგენას,
ანუ ორივე მხარე თავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისგან და ეკისრებათ
ორმხრივი რესტიტუცია: ვალდებულნი არიან ერთმანეთს დაუბრუნონ უკვე განხორციელებული
შესრულება. 363

359

გოგელია ვ., კობოსნიძე ნ. და სხვ., ძირითადი სამართლებრივი საკითხები, რომლებიც უნდა გაითვალისწინონ

კომპანიებმა COVID-19-ის დროს, PWC, 2020, 12. https://www.pwc.com/ge/en/assets [უ.გ.24.09.2021]
360

Gabriel H. D., Contract for the Sale of Goods, A Comparison of Domestic and International Law, Oceana Publication, Inc,

Dobbs, 2004, 223.
361

Lando O., Beale H., Principles of European Contract Law, part I and II’, Kluwer Law International, 2000, 382.

362

ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო მეორად

მოთხოვნებზე, უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2014, 204.
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/disertaciebi_samartali/natia_chitashvili.pdf [უ.გ.25.09.2021]
363

ახალკაცი ქ., ხელშეკრულების შეწყვეტის და ხელშეკრულებიდან გასვლის სამართლებრივი წინაპირობები და

შედეგები, 2019, 9. https://openscience.ge/bitstream/1/879/1/samagistro [უ.გ.24.09.2021]
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თუ გრძელვადიან ურთიერთობაზე მხარე პატივსადები მიზეზის გამო ამბობს უარს, მაშინ სახეზე
გვექნება ხელშეკრულების მოშლა (შეწყვეტა) და არა გასვლა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მანამდე
განხორციელებული შესრულება ძალაში დარჩება. ხელშეკრულების მოშლის რეჟიმი მხარეების
მიერ უკვე განხორციელებულ შესრულებას არ ეხება, მხარეებს არ უბრუნდებიან პირვანდელ
მდგომარეობას, სამართლებრივი შედეგები დგება არა თავიდან, არამედ – შეწყვეტის
მომენტისთვის, შესაბამისად, ისინი არ არიან ვალდებულნი, ერთმანეთს დაუბრუნონ მიღებული
შესრულება ან/და მიღებული სარგებელი. დაუშვებელია ყველა წარსულში განხორციელებული
შესრულების

იგნორირება,

ამიტომაც

წმინდა

პრაქტიკული

მიზნიდან

გამომდინარე,

ხელშეკრულების მოშლას, როგორც წესი უკუძალა არ აქვს.364 თუმცა არსებობს გამონაკლისი,
რომელსაც სსკ-ის 399-ე მუხლის მეოთხე ნაწილი ითვალისწინებს. ხელშეკრულების შეწყვეტას
შეიძლება მიეცეს უკუძალა, თუკი შესრულებული აღარ წარმოადგენს უფლებამოსილი
პირისთვის რაიმე ინტერესს ხელშეკრულების მოშლის შედეგად, მაშინ ხელშეკრულების მოშლა
ამ შესრულებაზეც შეიძლება გავრცელდეს.365

დასკვნა
ქართულ სამართალში არ არის ჩამოყალიბებული ფორსმაჟორის ცნება. თავად ტერმინი
ფორსმაჟორული გარემოება მხოლოდ სსკ-ის 597-ე მუხლში გვხვდება ისიც ზოგადი
კონტექსტით.

შესაბამისად,

კოდექსში

არც

ფორსმაჟორის

წინაპირობებია

მოცემული.

ფორსმაჟორის ცნება და მისი წინაპირობები მოცემულია როგორც საერთაშორისო სავაჭრო
პალატის მიერ მიღებულ განმარტებებში, ასევე საფრანგეთის სამოქალაქო კოდექსში. ორივე
შემთხვევაში

ფორსმაჟორის

წინაპირობებად

დასახელებულია

გარდაუვალობა,

მოულოდნელობა და მოვლენის გარეგანი ხასიათი. საქართველოს მსგავსად არც გერმანიის
სამოქალაქო კოდექსი განმარტავს ფორსმაჟორს, თუმცა პრაქტიკაში გერმანული სასამართლოები
ფორსმაჟორის შესაფასებლად სწორედ ზემოთ დასახელებულ ფორსმაჟორის სამ კუმულატიურ
წინაპირობას იყენებენ.
ფორსმაჟორის წინაპირობები მოცემულია ასევე გაეროს ,,საქონლის საერთაშორისო ყიდვაგაყიდვის ხელშეკრულებათა შესახებ’’ კონვენციის 79-ე მუხლში, რომელშიც ანალოგიური სამი
წინაპირობაა დასახელებული, მხარის კონტროლს მიღმა გარემოება, განჭვრეტადობა და
გადაულახაობა. საქართველოსთვის მიერ კონვენცია რატიფიცირებულია 1994 წლის 3
თებერვლიდან. გარდა ამისა, ევროკავშირის სამართალიც მსგავს წინაპირობებს ეყრდნობა
ფორსმაჟორის დასადგენად.
ვინაიდან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი არ უთითებს ფორსმაჟორს და შესაბამისად, არც ამ
წინაპირობებს განმარტავს, როგორც პრაქტიკამ აჩვენა სასამართლო თავის გადაწყვეტილებებში
არ არის თანმიმდევრული და მოსამართლე აქ ყოველთვის შემოიფარგლება მეტ-ნაკლებად
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ბერიშვილი ქ., ხელშეკრულების შეწყვეტა VS ხელშეკრულებიდან გასვლა ქართული კანონმდებლობისა და

ევროპის სახელშეკრულებო სამართლის მიხედვით. https://legalclinic.iliauni.edu.ge/khelshekrulebis-shetsqhveta-vskhelshekrulebidan-gasvlaqarthuli-kanonmdeblobisa-da-evropis-sakhelshekrulebo-samarthlis-mikhedvith/ [უ.გ.25.09.2021]
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ახალკაცი ქ., ხელშეკრულების შეწყვეტის და ხელშეკრულებიდან გასვლის სამართლებრივი წინპირობები და

შედეგები, 2019, 34. https://openscience.ge/bitstream/1/879/1/samagistro [უ.გ.24.09.2021]
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თვითნებურად შექმნილი წინაპირობებით, რაც გამოწვეულია იმით, რომ სასამართლო ერიდება
სხვა ინსტიტუტის წინაპირობებში შეჭრას, ამის გარეშე კი შეუძლებელია ფორსმაჟორის
სამართლებრივი ჩონჩხის კონსტრუირება.
თუკი საქართველოში აქამდე ნაკლები მსჯელობა იყო ფორსმაჟორის სამართლებრივი
რეგულირების საჭიროების შესახებ, მსოფლიოში არსებულმა მდგომარეობამ წინა ფლანგზე
წამოსწია ეს საკითხი, ვინაიდან ბუნდოვანია კორონავირუსის დროს მთავრობის მიერ მიღებული
დადგენილების გამო მეწარმე სუბიექტების მხრიდან ხელშეკრულების შეუსრულებლობის
შემთხვევაში როგორ უნდა გადაწყდეს მათი პასუხისმგებლობის საკითხი, თუკი მხარეებს
ხელშეკრულებაში ფორსმაჟორთან დაკავშირებით ჩანაწერი არ გაუკეთებიათ ან ჩანაწერში არ
მოიხსენიეს პანდემია. ასევე გაუგებარია თუ ხელშეკრულებაში არ არის გათვალისწინებული
შეტყობინების ვალდებულება, რა შეიძლება იყოს შეუტყობინებლობის ან დაგვიანებული
შეტყობინების შედეგები.
ხელშეკრულებაში ზუსტად უნდა იყოს გაწერილი ფორსმაჟორული გარემოების დადგომის
შემთხვევაში მისი თანმდევი იურიდიული შედეგი, იმისათვის რომ გაურკვევლობა ავირიდოთ
თავიდან, მაგრამ ეს ყოველთვის დეტალურად არ არის მოწესრიგებული მხარეთა მიერ, მით
უმეტეს ვერავინ წარმოიდგენდა კორონავირუსის არსებობას და ხელშეკრულებათა უმეტესობაში
მოხსენიებული არ არის პანდემია.
სამართლის მზარდი უნიფიკაციის პროცესის კვალდაკვალ უმნიშვნელოვანესია შიდასახელმწიფოებრივი

სამართლის

საერთაშორისო

სამართლებრივი

სისტემების

ფუნდამენტურ

სტანდარტებთან ჰარმონიზაცია. მნიშვნელოვანია მოხდეს ფორსმაჟორის ცნების საკანონმდებლო
რეგულირება, რაც გაუმარტივებს მხარეებს სამართლებრივ ურთიერთობებს და მისცემს
შესაძლებლობას უკვე კონკრეტული ნორმის საფუძველზე განსაზღვრონ, თუ რა მოიაზრება
ფორსმაჟორში, ასევე რა ვადაში აქვთ შეტყობინების ვალდებულება და უშუალოდ რა
პასუხისმგებლობისაგან ათავისუფლებთ მათ ფორსმაჟორული გარემოებები.
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მარიამ ჩიტაია - გარდაცვალების მომენტის განსაზღვრის მნიშვნელობა კერძო
სამართლებრივ ურთიერთობებში •

აბსტრაქტი
1967 წლის მოვლენის შედეგად სამედიცინო სფერომ დაადგინა, რომ ადამიანის გადარჩენა
გულის სიკვდილის მიუხედავად შესაძლებელი იყო, აუცილებელი გახდა კანონმდებლობაში,
კერძოდ კი კერძო სამართალში ცვლილებების შეტანა. მიუხედავად ამისა, იურიდიული სფერო
ამ ცვლილებების წინააღმდეგი იყო მაშინ როცა სამართლის სხვადასხვა დარგებში, როგორიცაა
ორგანოთა ტრანსპლანტაცია, ვალდებულებითი სამართალი, ბიზნეს სამართალი, შრომითი
სამართალი.... გარდაცვალების მომენტის ზუსტ და სწორ განსაზღვრას დიდი მნიშვნელობა
ენიჭება სამართლებრივი ურთიერთობის შეფასებისთვის.
მართალია დღევანდელ ვითარებაში, იურიდიული სფერო იზიარებს სამედიცინო სფეროს
წარმომადგენლების გადაწყვეტილებას, რომ გარდაცვალების მომენტის განსასაზღვრავად
გამოყენებული

იქნეს

თავის

ტვინის

ფუნქციონირების

შეწყვეტა,

მაგრამ

ზოგიერთი

სახელმწიფოების კანონმდებლობაში მაინც არაა ეს საკითხი ნათლად მოწესრიგებული. სწორედ
ამიტომ, წინამდებარე ნაშრომში ყურადღება გამახვილდება პირის გარდაცვალების მომენტის
განსაზღვრასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, მათ შორის განისაზღვრება გარდაცვალების
მომენტის განსაზღვრასთან დაკავშირებული სირთულეები და სამართლებრივი შედეგები.
საკვანძო

სიტყვები:

პირის

გარდაცვალების

მომენტის

განსაზღვრა,

თავის

ტვინის

ფუნქციონირების შეწყვეტა, გულის სიკვდილი, ტრანსპლანტაცია, უფლებაუნარიანობა

Abstract
As a result of the 1967 events, the medical field realized that it was possible to save a person despite, heart
death, and because of that it became necessary to make changes in the legislation, especially in civil law.
Nevertheless, the legal field was opposed to these changes, while in various fields of law such as organ
transplantation, contract law, business law, labor law… accurate and correct determination of the moment
of the death has a great impact on the evaluation of legal relations.
It is true that, in the present situation, the legal field shares the decision of the representatives of the
medical field to use the termination of the brain to determine the moment of death, but in the legislation
of some states, this issue is not clearly regulated. That is why this article will focus on issues related to the
determination of the moment of the death of a person, including the difficulties related to the
determination of the moment of death and the legal consequences, Keywords: Determining the moment of death of a person, Cessation of brain function, Heart death,
transplantation, Legal capacity

•

მარიამ ჩიტაია - სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული

ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტი.
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შესავალი
გარდაცვალების მომენტის განსაზღვრა სამართლისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის
მქონეა, ვინაიდან მასთან არის დაკავშირებული არაერთი სამართლებრივი პროცესი, რაც
განსაკუთრებით წარმოჩნდა 1967 წელს, როდესაც სამხრეთ აფრიკაში ექიმმა ქრისტიან ბარნარმა
გულის ტრანსპლანტაციით გადაარჩინა იმ ადამიანის სიცოცხლე, რომელიც სასიკვდილოდ იყო
დაავადებული გულის სენით. ამ შემთხვევამ არამხოლოდ სამედიცინო, არამედ იურიდიული
სფეროს პრაქტიკაც გადაატრიალა, ვინაიდან დადგინდა, რომ პირის გადარჩენა შესაძლებელია
გულის სასიკვდილო დაავადების მიუხედავად გულის ტრანსპლანტაციის გზით.366
იურიდიულ

სფეროში

გარდაცვალების

მომენტის

განსაზღვრა

დაკავშირებულია

რიგ

სამართლებრივ შედეგებთან. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის (შემდგომში - სსკ) 11-ე
მუხლის

პირველი

ნაწილის

მიხედვით

უფლებაუნარიანობის

წარმოშობა

დაბადებას

უკავშირდება და ამავე მუხლის მესამე ნაწილის მიხედვით ის წყდება პირის გარდაცვალებით.
გარდაცვალების მომენტის განსაზღვრა მნიშვნელოვანია მემკვიდრეობით, ვალდებულებით, მათ
შორის შრომითი სამართლებრივი ურთიერთობების რეგულირებისთვის, ასევე ეს საკითხი
განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ორგანოთა ტრანსპლანტაციისას. სსკ-ს 453-ე მუხლის
მიხედვით მოვალისა ან კრედიტორის გარდაცვალებამ შეიძლება გამოიწვიოს ვალდებულების
შეწყვეტა თუ მისი შესრულება პირადი მონაწილეობის გარეშე შეუძლებელია ან ის
გათვალისწინებული იყო მხოლოდ კრედიტორისთვის.367

შესაბამისად გარდაცვალების

მომენტის განსაზღვრა ვალდებულებით სამართალში, მათ შორის ბიზნეს სამართლებრივ
ურთიერთობაშიც განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს, რადგან სწორედ ფიზიკური პირის
გარდაცვალების ფაქტი შეიძლება გახდეს ვალდებულების შეწყვეტის საფუძველი. აღსანიშნავია,
რომ გარდაცვალების მომენტის განსაზღვრასთან დაკავშირებით არსებობს განსხვავებული
მიდგომები, კერძოდ, სადავოა გარდაცვალების მომენტად კლასიკური გაგებით გულის
სიკვდილი უნდა ჩაითვალოს თუ თავის ტვინის ფუნქციონირების შეწყვეტა თუ ორივე ერთად.
წინამდებარე ნაშრომში განხილულ იქნება გარდაცვალების მომენტთან დაკავშირებული
საკითხები

და

შეფასდება

განსხვავებული

პოზიციების

მართლზომიერება,

კერძოდ

გარდაცვალების მომენტად უნდა ჩაითვალოს თავის ტვინის ფუნქციონირების შეწყვეტა თუ
გულის სიკვდილი. ამასთან პასუხი გაეცემა შემდეგ კითხვებს - რა მიმართება არსებობს სსკ-ის მე11 მუხლის მე-3 ნაწილსა და ,,ადამიანის ორგანოთა გადანერგვის შესახებ“ კანონის დანაწესს
შორის? ხომ არ ეწინააღმდეგება ერთმანეთს სსკ-ის მე-11 მუხლის მე-3 ნაწილი და სამედიცინო
სფეროს მიდგომები? ამასთან შეფასდება გარდაცვალების მომენტის განსაზღვრის მნიშვნელობა
კერძო სამართალში და სხვ.
მოცემული

ნაშრომი

არ

შეეხება

ისეთ

საკითხს

როგორიცაა

ჩანასახის

ნაწილობრივი

უფლებაუნარიანობა და სამოქალაქო სიკვდილი.
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Pearson J., E.,, The Time of Death- A Legal, Ethical and Medical Dilemma, The Catholic Lawyer, Volume 18, Number 3, Article

7, 1972, 243.
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საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 453.
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ფიზიკური პირის უფლებაუნარიანობა
,,უფლებაუნარიანობის ცნება“ ესპანურ იურიდიულ ტერმინოლოგიაში იმავე ძირიდან არის
ნაწარმოები, რომლიდანაც ,,პირი“ (personalidad- persona).368 შესაბამისად ადამიანი ვერ იქნება
კერძო-სამართლებრივი ურთიერთობის მონაწილე თუ მას არ ექნება უფლებაუნარიანობა. სსკ-ის
მე-11 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით: ,,ფიზიკური პირის უფლებაუნარიანობა - უნარი,
ჰქონდეს სამოქალაქო უფლებები და მოვალეობები, წარმოიშობა დაბადების მომენტიდან.“369
უფლებაუნარიანობა

ესაა

ბუნებითი სამართლის

და

გერმანული იდეალიზმის ახალი

პროდუქტი , რომელიც ყველა ადამიანს თანაბრად აქვს და გრძელდება დაბადების მომენტიდან
370

გარდაცვალებამდე. როგორც აღინიშნა უფლებაუნარიანობა ყველა ადამიანს გააჩნია და ის არ
არის დამოკიდებული არც ასაკთან, ჯანმრთელობასთან ან სხვა მახასიათებელთან.371 ამავე
მოსაზრებას ავითარებს სხვა სახელმწიფოების კანონმდებლობა, კერძოდ, რუსეთის სამოქალაქო
კოდექსის მე-17 მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად ,,მოქალაქის უფლებაუნარიანობა წარმოიშობა
დაბადების მომენტში და სრულდება მისი გარდაცვალებისას“372, სომხეთის სამოქალაქო კოდექსი
- ,,მოქალაქის უფლებაუნარიანობა წარმოიშობა მისი დაბადების მომენტიდან და უნდა
დასრულდეს მისი გარდაცვალებისას.“373 საქართველოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
გერმანული სამოქალაქო კოდექსის მიდგომა უფლებაუნარიანობის საკითხთან დაკავშირებით,
ვინაიდან სსკ-ს შექმნისას კომისიამ წყაროდ გერმანული სამოქალაქო კოდექსი აიღო. BGB-ის
პირველი მუხლი ადგენს - ,,ადამიანის უფლებაუნარიანობა წარმოიშობა დაბადებისთანავე“.
,,ყველა ადამიანი სამართლის წინაშე თანასწორია. აკრძალულია დისკრიმინაცია რასის, კანის
ფერის, სქესის, წარმოშობის, ეთნიკური კუთვნილების, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური ან სხვა
შეხედულებების, სოციალური კუთვნილების, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის,
საცხოვრებელი ადგილის ან სხვა ნიშნის მიხედვით.“374 იბადება კითხვა, უფლებაუნარიანობაც
ყველა ადამიანს თანასწორად აქვს თუ არსებობს გამონაკლისები? ერთნაირი უფლებაუნარიანობა
აქვს სხვადასხვა მოქალაქეობის მქონე პირებს, სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულების ან
თუნდაც სხვადასხვა სქესის მქონე ადამიანებს? დღევანდელ, თანამედროვე, სამყაროში არაერთი
სახელმწიფოს კანონმდებლობა თუ საერთაშორისო ორგანიზაცია იბრძვის ადამიანების
თანასწორობისთვის და ამიტომ, მოცემულ კითხვებზე პასუხიც ერთია - სამოქალაქო
სამართალში აღიარებული მიდგომის თანახმად არ აქვს მნიშვნელობა არც პირის მოქალაქეობას
(სამოქალაქო კოდექსი უფლებაუნარიანობას უკავშირებს დაბადებას და არა სხვა რომელიმე
ფაქტორს), არც მის პოლიტიკურ შეხედულებებს და არც პირის სქესს, რადგან ქალისა და
მამაკაცის თანასწორუფლებიანობა კონსტიტუციიდან გამომდინარეობს.375
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საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 11.
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гражданский кодекс российской федерации, статья 17.2 (30/11/1994).
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Civil code of the republic of Armenia, article 20 (05/05/1998) http://www.translation-

centre.am/pdf/Translat/HH_Codes/CIVIL_CODE_en.pdf [უ.გ.10.13.2021]
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საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 11, პუნქტი 1.
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ფიზიკური პირის გარდაცვალების მომენტის განსაზღვრა
უფლებაუნარიანობის წარმოშობისგან განსხვავებით, მისი შეწყვეტა არ იწვევს კონსენსუსს.
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, უფლებაუნარიანობა ფიზიკური პირის
გარდაცვალებით წყდება რომლის მომენტადაც თავის ტვინის ფუნქციონირების შეწყვეტა არის
მიჩნეული და სწორედ სსკ-ს 11-ე მუხლის მე-3 ნაწილის მეორე წინადადება ხდება დავის საგანი.
საქართველოს კანონმდებლობამ გადაწყვიტა დაეზუსტებინა თუ რა ჩაითვლებოდა პირის
გარდაცვალების

მომენტად

კოდიფიკაციებისგან
კანონმდებლობა

და

ამით

განსხვავებული

ჰგავს

არაერთი

მიდგომა

აზერბაიჯანის

კონტინენტური

შექმნა.

376

სამოქალაქო

ამ

ევროპის

კუთხით

კოდექსს

-

ქვეყნების

საქართველოს
,,ადამიანისთვის

უფლებაუნარიანობა წარმოიშობა მისი დაბადების მომენტიდან და არსებობას წყვეტს
გარდაცვალების მომენტისას. გარდაცვალების მომენტი არის თავის ტვინის ფუნქციონირების
შეწყვეტის მომენტი“.377 რაც შეეხება

გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის (შემდგომში - BGB)

პირველ მუხლში ასახულია მხოლოდ ის ფაქტი, რომ უფლებაუნარიანობა წარმოიშობა
დაბადებისთანავე, მაგრამ ყურადღება არაა გამახვილებული მის შეწყვეტაზე. როგორც ჩანს
ქართულმა კანონმდებლობამ გერმანულისგან განსხვავებული გადაწყვეტილება მიიღო და
გარდაცვალების მომენტად თავის ტვინის ფუნქციონირება მიიჩნია, რაც საკანონმდებლო
დონეზე ასახა. აღნიშნული გამოწვეულია თანამედროვე მედიცინის მიღწევებით,378 მაგრამ
საკითხის ირგვლივ განსხვავებული მიდგომები დღემდე არსებობს.
აღსანიშნავია, რომ ფიზიკური პირისგან განსხვავებით ვალდებულების შეწყვეტა იურიდიული
პირის შემთხვევაში ხდება ლიკვიდაციის გზით. ლიკვიდაცია ხანგრძლივი პროცესია და მისი
ერთ-ერთი მიზანი კრედიტორის დაკმაყოფილება, მათი ვალების გასტუმრებაა.379 ასევე,
განსხვავებით ფიზიკური პირებისგანაც სადაც შესაძლოა არსებობდეს ,,სათადარიგო მოვალე“
(მემკვიდრეები), იურიდიული პირის დროს ეს სახეზე არ გვაქვს და შესაბამისად ვალდებულების
შესაწყვეტად მნიშვნელოვანია ლიკვიდაციის პროცესის დასრულება, ქონება გადანაწილებული
უნდა იყოს უფლებამოსილ პირებს შორის.380 შესაბამისად სსკ-ს 454-ე მუხლის მიხედვით
იურიდიული პირის ვალდებულება წყდება მისი ლიკვიდაციის დასრულების რეგისტრაციის
მომენტიდან, ხოლო 453-ე მუხლის მიხედვით, ფიზიკურ პირებს შორის ვალდებულება მისი
შინაარსიდან გამომდინარე შესაძლოა შეწყდეს გარდაცვალების მომენტიდან თუ სახეზე არ
გვაქვს სხვადასხვა გარემოებები.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გარდაცვალების მომენტის განსაზღვრას დიდი მნიშვნელობა
აქვს ფიზიკურ პირებს შორის წარმოშობილი სამართლებრივი ურთიერთობების დროს, ამიტომ
მნიშვნელოვანია შეფასდეს თუ რა იგულისხმება გარდაცვალების მომენტად, კერძოდ თავის
ტვინის ფუნქციონირების შეწყვეტა თუ გულის სიკვდილი.

კერესელიძე დ., კერძო სამართლის უზოგადესი სისტემური ცნებები, ევროპული და შედარებითი სამართლის

376

ინსტიტუტის გამომცემლობა, 2009, 103.
The Civil Code of the Republic of Azerbaijan, article 25 (28/12/1999).

377

https://www.izvoznookno.si/Dokumenti/pravo/azrccode.pdf [უ.გ.10.13.2021]
378
379

ჭანტურია ლ., სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი, გამომცემლობა ,,სამართალი“, 2011, 176.
ჭანტურია

ლ.

(რედ),

საქართველოს

სამოქალაქო

კოდექსის

http://lawlibrary.info/ge/books/giz2019-ge-civil_code_comm_III_book.pdf
380

იქვე.
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კომენტარი,

წიგნი

III,

2001,

566.

გულის სიკვდილი
გარკვეული პერიოდის მანძილზე იყო დაპირისპირება სამედიცინო და იურიდიულ სფეროს
წარმომადგენლებს შორის ადამიანის სიკვდილის მომენტის განსაზღვრასთან მიმართებით. ამის
მაგალითად, Black’s law Dictionary-ში მითითებული იყო, რომ პირის გარდაცვალების მომენტად
გულის სიკვდილი უნდა ჩათვლილიყო, რითაც უგულებელყოფილი იყო 1967 წლის
მოვლენები.381 გულის სიკვდილი ადამიანის გარდაცვალების უფრო კლასიკურ გაგებას
გულისხმობს,382 რა დროსაც ხდება მისი ფუნქციონირების შეწყვეტა. მხოლოდ ამერიკის
შეერთებულ შტატებში 655 000 ადამიანი იღუპება გულის სიკვდილით, რაც უკვე გულისხმობს
იმას, რომ ოთხი გარდაცვლილიდან ერთი გულის დაავადებით კვდება.383 გულის უეცარი
სიკვდილის მიზეზი ხშირ შემთხვევაში არითმიაა, რა დროსაც ორგანიზმში მიმდინარეობს
იმპულსური დარღვევები, გულის აღზნებადობა, სიხშირე, გულის შეკუმშვის თანმიმდევრობა
არასწორი სიჩქარით, რიტმით ხორციელდება და ირღვევა კოორდინირებული მუშაობა. ამ დროს
გული უუნაროა თანაბარი რაოდენობით და თანმიმდევრობით მიაწოდოს სხეულს სისხლი და
შესაძლოა ადამიანი წუთში გარდაიცვალოს.
ე.წ. კლინიკური სიკვდილის დროს სიცოცხლის ნიშნები არ არსებობს, არ ფიქსირდება
გულისცემა და სუნთქვა. ის არის შექცევადი პროცესი, რომლის დროსაც თუ ადამიანს
ჩაუტარდება რეანიმაციული დახმარება ის შეიძლება დაუბრუნდეს სიცოცხლეს. გარდა ამისა,
რეანიმაციული ჩარევების გარეშე კლინიკური სიკვდილი შეიძლება მაქსიმუმ ათი წუთი
გაგრძელდეს,

რომლის

შემდეგაც

სხეულში

ნერვიული

ფუნქციონირებას წყვეტს და ჟანგბადის მიწოდებაც ჩერდება.

უჯრედები

კვდება,

ტვინიც

384

თვალნათელია ის, რომ თუ ადამიანის გარდაცვალების მომენტად გულის სიკვდილს ე.წ.
კლინიკურ სიკვდილს მოვიაზრებთ, მაშინ პირის გადარჩენის თუნდაც მინიმალური შანსი არ
იარსებებს. გარდაცვალების შემთხვევაში რა აზრი აქვს სიცოცხლისთვის ბრძოლას?! გამოდის,
რომ კლინიკური სიკვდილის აღიარებით უმთავრეს სამართლებრივ სიკეთეს, რაშიც ადამიანის
სიცოცხლე მოიაზრება, ჩვენვე ვუგულებელყოფთ. ამ შემთხვევაში, მართალია კანონით
ლეგიტიმური იქნებოდა ,,ადამიანისთვის სიცოცხლის მოსპობა“, მაგრამ რეალურად სახეზე არ
გვექნებოდა

სამართლიანი

სამართალი,

ვინაიდან

მოხდებოდა

სიცოცხლის

უფლების

უგულებელყოფა, რაც უდიდეს სამართლებრივ სიკეთეს წარმოადგენს. სწორედ ამიტომ,
სამართლიანად მიმაჩნია, რომ ადამიანის გარდაცვალების მომენტად აღიარებული არ უნდა იქნეს
გულის სიკვდილი, რასაც საქართველოს კანონმდებლობაც განამტკიცებს სსკ-ს 11-ე მუხლის მე-3
ნაწილით და მიმაჩნია, რომ სამედიცინო სფეროც სწორ მოსაზრებას იზიარებს.
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Pearson J., E., The Time of Death- A Legal, Ethical and Medical Dilemma, The Catholic Lawyer, Volume 18, Summer 1972,

Number 3, Article 7, 245.
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ჭანტურია ლ. (რედ), სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, წიგნი I, თბილისი, 2017, 64.
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https://www.cdc.gov/heartdisease/facts.htm
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http://www.ambioni.ge/klinikuri-sikvdili

[უ.გ.5.21.2021].
[უ.გ.5.21.2021].
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თავის ტვინის სიკვდილი
როგორც შესავალში აღინიშნა სამედიცინო სფერომ შეძლო ადამიანის სხვადასხვა ორგანოების
შენარჩუნება გულის სიკვდილის შემდეგ ,მაგრამ ეს ვერ მოახერხა ტვინის სიკვდილის დროს. რას
ნიშნავს ტვინის სიკვდილი? ესაა კლინიკური და სამართლებრივი დეფინიცია ადამიანის
გარდაცვალების, რა დროსაც ნერვული უჯრედები წყვეტენ მუშაობას და ამის გამო იკარგება
გონებაზე მოსვლის, თუნდაც მინიმალური შანსი და სუნთქვის უნარი. ასევე განსხვავებით
კლინიკური სიკვდილისაგან, რა დროსაც შესაბამისი რეანიმაციული საშუალებით შესაძლოა
პირი კვლავ დაუბრუნდეს თავის პირვანდელ მდგომარეობას, თავის ტვინის ფუნქციონირების
შეწყვეტისას ტვინის უჯრედებს არ შეუძლიათ აღდგენა და ისინი სამუდამოდ კვდებიან.
განსხვავებით წარსულისგან, სადაც არ არსებობდა თანამედროვე სამედიცინო საშუალებები და
გულის სიკვდილის შემდეგ ტვინს ჟანგბადი არ მიეწოდებოდა (შედეგად კვდებოდა), დღეს
სამედიცინო სფერო უფრო და უფრო აქტიურდება თავისი მიღწევებით. კერძოდ, დღევანდელ
პერიოდში,

მიუხედავად

გულის

სიკვდილისა,

შესაძლოა

გულის

ცემა

ხელოვნურად

შენარჩუნდეს ხელოვნური სუნთქვის აპარატის დახმარებით. ხელოვნური სუნთქვის აპარატის
გამოყენების შემდეგ შესაძლებელია სხეულს ჟანგბადი მიეწოდოს. მართალია ტვინის ნერვული
უჯრედები, ტვინის ღერო ვერ აღდგება, მაგრამ გულის ცემა იმაზე დიდი ხანი გაგრძელდება
ვიდრე ეს შესაძლებელი იყო წარსული გადმოსახედიდან.
ტვინის სიკვდილი ხდება მაშინ, როცა ტვინს უწყდება ჟანგბადის და სისხლის მიწოდება, რაც
შეიძლება გამოიწვიოს გულის გაჩერებამ, გულის შეტევამ, ინსულტმა, თავის მძიმე ტრავმამ,
ენცეფალიტიტმა (ტვინის ვირუსული ინფექციაა, რომელიც მარტივად აზიანებს ტვინის
უჯრედებს და ტვინის სიკვდილის გამომწვევი ერთ-ერთი მიზეზია).
ტვინის

სიკვდილი

განსხვავდება

ვეგეტატიური

მდგომარეობისგან.

ვეგეტატიური

მდგომარეობის დროს ტვინის ღერო ჯერ კიდევ ფუნქციონირებს განსხვავებით თავის ტვინის
სიკვდილისა. ვეგეტატიური მდგომარეობის დროს ადამიანი ვერ ამყარებს გარშემო მყოფ
სამყაროსთან კონტაქტს, მაგრამ შეიძლება ჰქონდეს რეფლექსები, გაახილოს თვალი და ა.შ. ამ
დროს ადამიანში ცნობიერება სრულად არაა დაკარგული, დამოუკიდებლად შეუძლია სუნთქვა
და გამოჯანმრთელების მცირედი შანსი არსებობს, ხოლო ტვინის სიკვდილის დროს
,,სპეციალური სამედიცინო საშუალებებით სუნთქვისა და სისხლის მიმოქცევის შენარჩენუნების
ფონზე თავის ტვინისა და ზურგის ტვინის საწყისი სეგმენტების ფუნქციის შეუქცევადი
შეწყვეტა“385 მიმდინარეობს. ვეგეტატიური მდგომარეობის, ასევე სხვა იშვიათი შემთხვევების
გამო, შეიძლება არასწორად დაისვას ტვინის სიკვდილის დიაგნოზი. ამ სიტუაციის თავიდან
ასარიდებლად საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება ადგენს, რომ ,,თავის ტვინის
სიკვდილი აუცილებელია დადასტურდეს ელექტროენცეფალოგრაფიითა ან ტრანსკრანიული
ულტაბგერითი დოპლეოგრაფიით.“386 ამავე ბრძანებულების პირველად სახეში ვკითხულობთ,
რომ თავის ტვინის სიკვდილის დასადასტურებლად გამოკვლევები უნდა ჩატარდეს ორჯერ 12

385

საქართველოს კანონი ,,ადამიანის ორგანოთა გადანერგვის შესახებ“, მუხლი 3.

386

საქართვველოს პრეზიდენტის 2001 წლის 22 დეკემბრის №529 ბრძანებულება,,ადამიანის თავის ტვინის სიკვდილის

კრიტერიუმების და თავის ტვინის სიკვდილის კლინიკური დიაგნოზისა და პარაკლინიკური გამოვკლევის შესახებ
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“.
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საათის ინტერვალით, ხოლო თუ საქმე გვაქვს ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებში სამჯერ 48 საათის
ინტერვალით.387
ლოგიკურია, რომ ადამიანის გარდაცვალების მომენტად თავის ტვინის ფუნქციონირების
შეწყვეტა უნდა ჩაითვალოს და ვფიქრობ, ამ მხრივ საქართველოს კანონმდებლობამ სწორი
ნაბიჯი გადადგა. ერთი მხრივ, ტვინის ფუნქციონირების შეწყვეტისას არანაირი შანსი არ
არსებობს იმისა, რომ ადამიანმა დაიბრუნოს პირვანდელი სახე, რადგან ტვინის უჯრედების
აღდგენა შეუძლებელია, მართალია გული განაგრძობს ფეთქვას, მაგრამ ხელოვნური სუნთქვის
აპარატით მისი მუდმივად შენარჩუნება შეუძლებელია. გარდა ამისა თავად სამედიცინო სფეროს
მუშაკები მიიჩნევენ, რომ ტვინის სიკვდილი ადამიანის სიკვდილს ნიშნავს.388

ადამიანის სხეულის ნაწილების ტრანსპლანტაცია
როგორც უკვე აღინიშნა ადამიანის გარდაცვალების მომენტის დადგენა განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია სხეულის ორგანოთა ტრანსპლანტაციის დროს, რომელიც თავის მხრივ უფრო
მოხალისეობრივი ხასიათის მატარებელია და ძირითადად არ არის დაკავშირებული ფინანსურ
სარგებელთან. ვინაიდან ორგანოთა ტრანსპლანტაცია დაკავშირებულია შედარებით რთულ
საკითხებთან ,,ადამიანის ორგანოთა გადანერგვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლი
უფრო აკონკრეტებს გარდაცვალების მომენტს, კერძოდ ,,ადამიანი გარდაცვლილად ჩაითვლება
მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც დადგინდება თავის ტვინის სიკვდილი ან გულის შეუქცევადი
გაჩერება და სისხლის მიმოქცევის შეწყვეტა.“389 შესაბამისად, საქართველოს კანონი ,,ადამიანის
ორგანოთა

გადანერგვის

შესახებ“

აფართოებს

გარდაცვალების

მომენტის

სამოქალაქო

დეფინიციას,. განსხვავებით სსკ-ის მე-11 მუხლის მე-3 ნაწილისგან, რომელიც მხოლოდ თავის
ტვინის ფუნქციონირების შეწყვეტას აღიარებს ადამიანის გარდაცვალების მომენტად. მოცემულ
კანონში ამასთან ერთად აღიარებულია გულის შეუქცევადი გაჩერება და სისხლის მიმოქცევის
შეწყვეტაც. შესაბამისად სახეზე გვაქვს ცნების გაფართოება.
მსგავსი მიდგომა დასაფასებელია, ვინაიდან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში მოცემული
განმარტება,

ადამიანის

გარდაცვალების

მომენტისთვის,

შედარებით

ვიწროდ

იყო

განმარტებული. მეორე მხრივ, საქართველოს კანონი ,,ადამიანის ორგანოთა გადანერგვის
შესახებ“ ხაზს უსვამს თანამედროვე

მედიცინის

მიღწევებს.

ტრანსპლანტაციის დროს

შესაძლებელია სხეულის ცალკეული ნაწილების გადანერგვა მაშინაც, თუ სიცოცხლისთვის
მნიშვნელოვანმა ორგანომ ფუნქციონირება შეწყვიტა.
ამავე საქართველოს კანონის მიხედვით დაუშვებელია ორგანოს აღება თუ, დონორს სიცოცხლეში
არ აქვს განცხადება გაკეთებული და მისი სიკვდილის შემდეგ მე-9 მუხლში ჩამოთვლილ
პირთაგან არავინ განაცხადა თანხმობა ან თანაბარი უფლების მქონე რამდენიმე ნათესავიდან

387

საქართველოს პრეზიდენტის 2001 წლის 15 მარტის №100 ბრძანებულება ,,ადამიანის თავის ტვინის სიკვდილის

კრიტერიუმების და თავის ტვინის სიკვდილის კლინიკური დიაგნოზისა და პარაკლინიკური გამოკვლევის შესახებ
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“.
388

John E. Pearson, The Time of Death- A Legal, Ethical and Medical Dilemma, The Catholic Lawyer, Volume 18, Summer 1972,

Number 3, Article 7, 245.
389

საქართველოს კანონი ,,ადამიანის ორგანოთა გადანერგვის შესახებ“, მუხლი 12.
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ერთმა მაინც გამოთქვა უარი.390 ზემოაღნიშნული კანონი მნიშვნელოვანია, ვინაიდან მასში
მოწესრიგებულია ის საკითხებიც თუ ვის მიერ დასტურდება თავის ტვინის სიკვდილი, კერძოდ
,,პაციენტის თავის ტვინის სიკვდილი მკურნალი ექიმის მონაწილეობით უნდა დაადასტუროს
რეანიმატოლოგისა და ნევროპათოლოგისაგან შემდგარმა ორმა დამოუკიდებელმა ჯგუფმა ცალცალკე ჩატარებული გამოკვლევის შედეგების მიხედვით“.391
აქვე

უნდა

ითქვას

ისიც,

რომ

გარდაცვალების

მომენტისადმი

განსხვავებულმა

დამოკიდებულებამ წარმოშვა ისეთი მოსაზრება, რომ თითქოს ის ფაქტების მიმართ, სადაც
გარდაცვალების მომენტი გადამწყვეტია, გამოყენებული იქნეს გულის გაჩერება, მაგრამ იქ სადაც
სიკვდილი მოქმედების საშუალებას იძლევა გამოყენებული იქნეს ტვინის ფუნქციონირების
შეწყვეტა.392 რა თქმა უნდა, ერთი შეხედვით მსგავსი დამოკიდებულება შეიძლება სწორად
მოგვეჩვენოს, რადგან მაგალითად მემკვიდრეობის საკითხის გადაწყვეტისას მნიშვნელოვანია
მხოლოდ გარდაცვალების ფაქტი, მაშინ, როცა სხეულის ტრანსპლანტაციის დროს გულის
სიკვდილი არაა გადამწყვეტი. თუმცა, თუ გარდაცვალების

მომენტს ორ განმარტებას

მივუსადაგებთ ( ტვინის სიკვდილსაც და გულის ფუნქციონირების შეწყვეტას), დავის საგანს
კიდევ უფრო გავამძაფრებთ. გარდა ამისა, შედარებით გართულდება გარდაცვალების მომენტის
ზუსტი განსაზღვრა. მოცემული მიდგომის აღიარების შემდეგ გარდაცვალების დოკუმენტში
მითითებული უნდა იყოს ორი მომენტი - ერთი გულის სიკვდილის განმსაზღვრელი დრო და
მეორე ტვინის სიკვდილი. რა თქმა უნდა, მსგავსი მიდგომა კატეგორიულად არამართებულია და
უმჯობესია მხოლოდ ერთი ცნება დამკვიდრდეს ვიდრე ორი განსხვავებული გარდაცვალების
მომენტის განსაზღვრა, რაც დამაბნეველი იქნებოდა როგორც სამედიცინო პერსონალისთვის,
ასევე სხვა პირებისთვის.

ფიზიკური პირის გარდაცვლილად გამოცხადება
როდესაც ვსაუბრობთ პირის გარდაცვალების მომენტის განსაზღვრაზე, მნიშვნელოვანია
ყურადღება გამახვილდეს ასევე პირის გარდაცვლილად გამოცხადების მომენტზე, ვინაიდან ეს
ის შემთხვევაა, როცა დადასტურებული არაა არც პირის გულის სიკვდილი და არც ტვინის
სიკვდილი და სახეზე გვაქვს მხოლოდ ვარაუდი. სამართალში არსებობს ერთგვარი პრეზუმცია,
რომელის მიხედვითაც პირი ცოცხალ არსებად იქნება მიჩნეული, ვიდრე არ დამტკიცდება
საპირისპირო, რომ ის გარდაცვლილია.393 სწორედ ამიტომ, კანონმდებელმა განსაზღვრა
გარკვეული დროის პერიოდი, რომლის გასვლის შემდეგაც შესაძლებელია პირი მიჩნეული იქნეს
გარდაცვლილად.
პირი გარდაცვლილად ცხადდება იმ შემთხვევაში თუ ის ხუთი წლის განმავლობაში არ
გამოცხადებულა საცხოვრებელ ადგილას, უგზო-უკვლოდ დაიკარგა ისეთ გარემოებაში,
რომელიც სიკვდილს უქადდა, სავარაუდოდ დაიღუპა რაიმე უბედური შემთხვევის გამო და
ცნობები 6 თვის მანძილზე არ მოიპოვებოდა. 394
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საქართველოს კანონი ,,ადამიანის ორგანოთა გადანერგვის შესახებ“, მუხლები 9-12.

391

საქართველოს კანონი ,,ადამიანის ორგანოთა გადანერგვის შესახებ“, მუხლი 14.

392

ჭანტურია ლ., სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი, გამომცემლობა ,,სამართალი“, 2011, 177.

393

https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Defining+Death+in+the+Law [უ.გ.5.29.2021]

394

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 22.

195

პირის

გარდაცვლილად

გამოცხადების

შემდეგ

არ

არსებობს

მისი

სიკვდილის

დამადასტურებელი ფაქტი, მაგრამ არის ვარაუდი რომ პირი გარდაიცვალა გარკვეული
გარემოებების არსებობისას. პირის გარდაცვლილად გამოცხადება მნიშვნელოვანია ვინაიდან
ამით შესაძლებელია სამკვიდროს გახსნაც, ვალდებულების შეწყვეტა... ლოგიკურიცაა, რომ
პირის გარდაცვლილად გამოცხადების შემდეგ მას უფლებაუნარიანობა უნდა შეუწყდეს,
ვინაიდან ის კარგავს ისეთივე სამოქალაქო-სამართლებრივ უფლებებს, რაც ჩვეულებრივ
ფიზიკურ პირს აქვს.
განსხვავებულ მოსაზრებას ვაწყდებით გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის კომენტარში, სადაც
ერთ-ერთი მოსაზრების თანახმად გარდაცვლილად გამოცხადება არ უნდა იწვევდეს პირის
უფლებაუნარიანობის შეწყვეტას,395 თუმცა, ვფიქრობ რომ მსგავსი მიდგომა არასწორია. ერთი
მხრივ, გარდაცვლილად გამოცხადების შემდეგ, პირი კარგავს იმავე უფლებამოსილებებს, რაც
სხვა ფიზიკურ პირს გააჩნია და მსგავსი ვითარების დროს ალოგიკური მგონია, რომ მას დარჩეს
უფლებაუნარიანობა, როცა ყველა სხვა უფლებამოსილება უწყდება.
გასათვალისწინებელია ერთი საკითხიც. მიუხედავად გარდაცვალებისა, პირს ნაწილობრივი
უფლებაუნარიანობა ურჩება, რაშიც მოიაზრება მხოლოდ პიროვნულობასთან დაკავშირებული
უფლებების დაცვა.396 მსგავსი მიდგომა გვხვდება სამოქალაქო კოდექსის 19-ე მუხლში.
ნაწილობრივი უფლებაუნარიანობის არსებობა სამართლიანია, რადგან ამ შემთხვევაში ჩვენ
სახეზე გვაქვს კონსტიტუციური სამართლებრივი ღირებულებები.

გარდაცვალების მომენტის განსაზღვრის მნიშვნელობა მემკვიდრეობით სამართალში
გარდაცვალების

მომენტის

დადგენა

მნიშვნელოვანია

კერძო

სამართალში

სამკვიდროს

გახსნასთან დაკავშირებით. სამკვიდრო არის ის ქონება, რომელიც მემკვიდრეობით გადადის
პირზე და სამკვიდრო შეიძლება შეიცავდეს მოვალეობებსაც, რომელიც მამკვიდრებელს ჰქონდა
გარდაცვალების მომენტისთვის, მაგალითად გაუსტუმრებელი ვალები. სსკ-ს 1484-ე მუხლის
პირველი ნაწილის მიხედვით ,,მემკვიდრეები ვალდებულები არიან მთლიანად დააკმაყოფილონ
მამკვიდრებლის

კრედიტორთა

ინტერესები,

მაგრამ

მიღებული

აქტივის

ფარგლებში

თითოეულის წილის პროპორციულად.“397 ხოლო სამკვიდროს გახსნის დროდ ადამიანის
გარდაცვალების მომენტი ითვლება.398
ზოგიერთი სახელმწიფოს კანონმდებლობაში, გარდაცვალების მომენტის მნიშვნელობის გამო,
შემოიღეს დამატებითი წესებიც. მაგალითად ესპანეთის სამოქალაქო კოდექსის 33-ე მუხლი
განმარტავს, რომ თუ რამდენიმე მემკვიდრე გარდაიცვლება უნდა გაირკვეს რომელი მათგანი
უნდა ჩაითვალოს უფრო ადრე გარდაცვლილად. მსგავსი მიდგომა შემდეგი მემკვიდრის
დადგენის შესაძლებლობასაც ემსახურება. თუ ვერ დადგინდება პირველი რომელი მემკვიდრე
გარდაიცვალა, მაშინ ჩაითვლება, რომ ისინი ერთდროულად გარდაიცვალნენ.399 თუმცა,

395

„სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი“, გამომცემლობა ,,სამართალი“, 2011, 178.

396

ჭანტურია ლ. (რედ.), სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, წიგნი I, 2017, 66.

397

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის, მუხლი 1484, ნაწილი 1.

398

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 1319.

399

კერესელიძე დ., კერძო სამართლის უზოგადესი სისტემური ცნებები, ევროპული და შედარებითი სამართლის

ინსტიტუტის გამომცემლობა, 2009, 104.

196

გარდაცვალების მომენტის ზუსტი განსაზღვრა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ორგანოთა
ტრანსპლანტაციის გახშირების პირობებში.400
ქართული

სამემკვიდრეო

სამართლის

შესახებ

ჯერ

კიდევ

ადრეფეოდალური

ხანის

თხზულებებიდან, ძეგლებიდან ვიღებთ ცნობებს და მის საკითხებს ბაგრატ კურაპალატის,
გიორგი ბრწყინვალისა, ბექა-აღბუღას, ვახტანგის სამართლის წიგნებიც არეგულირებენ.401 ეს
ყოველივე ნიშნავს იმას, რომ მემკვიდრეობით სამართალს დიდი ხნის ისტორია აქვს
საქართველოში, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თუ როგორ რეგულირდება მემკვიდრეობით
სამართალში ადამიანის გარდაცვალების მომენტი. როგორც ზემოთ აღვნიშნე, სამკვიდრო
იხსნება პირის გარდაცვალების მომენტის ან სასამართლოს მიერ გარდაცვლილად პირის
გამოცხადების შემდეგ. შესაბამისად, სამკვიდროს გახსნის დროა პირის გარდაცვალების
მომენტი, რომლის შემდეგაც შესაძლებელია პირზე გადავიდეს მამკვიდრებლის ქონება.
გასათვალისწინებელია ის, რომ სამკვიდრო ქონება არის ის ქონება, რომელიც გარდაცვლილ პირს
ანუ მამკვიდრებელს სიცოცხლეში ჰქონდა და ეს შესაძლებელია იყოს როგორც სამკვიდრო
აქტივი (მამკვიდრებლის უძრავ-მოძრავი ქონება) და სამკვიდრო პასივი ანუ მამკვიდრებლის
მოვალეობები.

შესაბამისად

მემკვიდრეს

მამკვიდრებლის

ვალების

გადახდაც

უწევს

კრედიტორის დასაკმაყოფილებლად402 და მემკვიდრეები ვალდებულები არიან მთლიანად
დააკმაყოფილონ მამკვიდრებლის კრედიტორთა ინტერესები. ამავე საკითხთან მიმართებით
საინტერესო გადაწყვეტილება მიიღო საკასაციო სასამართლომ ერთ-ერთ საქმეზე403, სადაც
მოსარჩელეს წარმოადგენს კრედიტორი და მოპასუხეს გარდაცვლილი მამკვიდრებლის
(მსესხებელი) მემკვიდრეები. გარდაცვლილსა და კრედიტორს შორის გაფორმებული იყო სესხი
19

000$-ის

ოდენობით,

პირგასამტეხლოს,

რომელიც

მოთხოვნა

ითვალისწინებდა

უზრუნველყოფილი

იყო

საპროცენტო
იპოთეკით.

სარგებელსა
მოცემულ

და

საქმეში

მოსარჩელემ (კრედიტორმა) მოითხოვა მემკვიდრეებისგან შესაბამისი თანხის დაბრუნება და
იპოთეკით დატვირთული უძრავი ქონების აუქციონის წესით რეალიზება. მოსარჩელეებმა კი
გამოიყენეს სსკ-ის 1488-ე მუხლი, რომელიც კრედიტორს უწესებს მოთხოვნაზე ვადას, რისი
დაუცველობასაც კრედიტორს მოთხოვნის უფლებას უკარგავს. მოცემულ საქმეში კი საკასაციო
სასამართლომ განმარტა, რომ კრედიტორის მოთხოვნა მისი ვალის დაკმაყოფილებაზე
შესაძლებელია 6 თვის განვმალობაში და ამ ვადის ათვლა იწყება იმ დღიდან რაც მამკვიდრებლის
კრედიტორებმა შეიტყვეს სამკვიდროს გახსნის შესახებ და მათ მოთხოვნა უნდა წარუდგინონ იმ
მემკვიდრეებს, რომლებმაც სამკვიდრო მიიღეს.404 საინტერესოა ისიც, რომ თავად სსკ-ს 1484
მუხლის 3-ე ნაწილშია მითითებული ის, რომ მამკვიდრებლის ვალებისთვის პასუხისმგებლები
არიან წილის მიმღები მემკვიდრეები და სსკ-ს 1487-ე მუხლის მიხედვით ისინი ვალდებულები
არიან მამკვიდრებლის კრედიტორს შეატყობინონ სამკვიდროს გახსნის შესახებ თუ მათ ვალების
შესახებ ცნობა აქვთ. შესაბამისად, სამოქალაქო კოდექსით მაქსიმალურად არის დაცული
კრედიტორის უფლებები, მსესხებლის გარდაცვალების შემდეგ მიიღოს მამკვიდრებლის ვალი.

400

იქვე, 103.

401

მეტრეველი ვ., ქართული სამართლის ისტორი, გამომცემლობა ,,მერიდიანი“, 2009, 376.

402

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 1484, ნაწილი 1.

403

სუსგ №ას-570-2020, 2021 წლის 05 თებერვალი.

404

იქვე.

197

გარდაცვალების მომენტის განსაზღვრის მნიშვნელობა საოჯახო სამართალში
მემკვიდრეობის სამართლის შემდეგ მნიშვნელოვანია ყურადღება გამახვილდეს საოჯახო
სამართალზე. სსკ-ს 1122-ე მუხლის მიხედვით ქორწინების შეწყვეტის ერთ-ერთი მიზეზი
შეიძლება იყოს პირის გარდაცვალება ან გარდაცვლილად პირის გამოცხადება. მნიშვნელოვანია
11221 მუხლის მე-2 ნაწილი,

რომელიც მიუთითებს ,,ერთ-ერთი მეუღლის გარდაცვლილად

გამოცხადების შესახებ სასამართლოს გადაწყვეტილებაში გარდაცვალების ზუსტი თარიღის
მითითების არარსებობის შემთხვევაში ქორწინება შეწყვეტილად ითვლება....“,405 მოცემული
ნორმიდან გამომდინარე ნათლად
იკვეთება, თუ რა მნიშვნელობა გააჩნია გარდაცვალების მომენტის ზუსტი თარიღის
განსაზღვრას.

გარდაცვალების მომენტის განსაზღვრის მნიშვნელობა ვალდებულებით სამართალში
სსკ-ს

453-ე

მუხლის

პირველი

ნაწილი

ყურადღებას

უთმობს

მოვალის/კრედიტორის

გარდაცვალებისას ვალდებულების შეწყვეტას. თუ კანონიდან, ხელშეკრულებიდან ან თავად
ვალდებულების ბუნებიდან არ გამომდინარეობს, მხარის გარდაცვალებისას, ვალდებულების
შესრულება მესამე პირსაც შეუძლია (371-ე მუხლი), მაგრამ არის ისეთი შემთხვევები, რომელიც
უშუალოდ მოვალემ უნდა შეასრულოს. ზემოაღნიშნული მუხლიც სწორედ იმ შემთხვევებს
არეგულირებს,

რომლის

შესრულებაც

მხოლოდ

მხარეების

მიერ

არის

შესაძლებელი.

მაგალითისათვის, 453-ე მუხლის პირველი ნაწილის რეგულირების სფეროდ შეიძლება
ჩავთვალოთ შემთხვევა, როცა ა-მ ბ-სთან დადო ხელშეკრულება მისი პორტრეტის დასახატად,
მაგრამ ბ გარდაიცვალა ხატვის პროცესში. ამ შემთხვევაში მემკვიდრეებს ვერ მოვთხოვთ ბ-ს
ვალდებულების შესრულებას, რადგან ხელშეკრულება უშუალოდ ბ-ს შეეხებოდა და ამ
პორტრეტის დახატვა მის შესაძლებლობებში ექცეოდა.
განსხვავებული სიტუაცია გვაქვს იმ შემთხვევაში, როცა კრედიტორი კვდება. კრედიტორის
გარდაცვალება მოვალეს არ ათავისუფლებს ვალდებულების შესრულებისგან,406 და ამ
ვალდებულებით შეიძლება მემკვიდრეებმაც ისარგებლონ. მიუხედავად ამისა მოცემულ
შემთხვევაშიც არის გამონაკლისი, კერძოდ თუ ვალდებულება მხოლოდ კრედიტორის წინაშე
უნდა შესრულდეს, მაშინ სსკ-ის 453-ე მუხლის შესაბამისად ვალდებულება წყდება.
მაგალითისთვის, თუ ა-მ მოიგო მისთვის საყვარელი მაღაზიის 1000 ლარიანი ვაუჩერი, რომლის
გათამაშებაშიც მითითებული იყო რომ ვაუჩერით სარგებლობა მხოლოდ გამარჯვებულს
შეეძლო. თუ ა გარდაიცვლება ვაუჩერის გამოყენებაც ვერ მოხერხდება მესამე პირის მიერ,
თუნდაც მისი მემკვიდრეების, 453-ე მუხლის მეორე ნაწილის მიხედვით.

405
406

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 11221.
ჭანტურია

ლ.

(რედ)

სამოქალაქო

კოდექსის

კომენტარი,

http://lawlibrary.info/ge/books/giz2019-ge-civil_code_comm_III_book.pdf
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წიგნი

III,

2019,

909-910.

გარდაცვალების მომენტის განსაზღვრის მნიშვნელობა შრომის სამართალში
საქართველოს

შრომითი

კოდექსის

მიხედვით

შრომითი

ურთიერთობა

არის

შრომის

ორგანიზაციული მოწესრიგების პირობებში დასაქმებულის მიერ დამსაქმებლისთვის სამუშაოს
შესრულება, რაც ანაზღაურების სანაცვლოდ სრულდება.407 შესაბამისად შრომითი ურთიერთობა
ხორციელდება ფიზიკურ პირებს შორის ან ფიზიკურ პირსა და იურიდიულ პირს შორის ან
მხოლოდ იურიდიულ პირებს შორის და სამუშაოს შესრულებით მხარე იღებს შესაბამის
ანაზღაურებას, სწორედ ამავე მიზეზით საინტერესოა რა შედეგს გამოიწვევს ფიზიკური პირის
გარდაცვალება შრომითი ხელშეკრულების არსებობისას.
საქართველოს შრომის კოდექსის 47-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,მ“ ქვეპუნქტის მიხედვით
შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა შეიძლება გამოიწვიოს დამსაქმებელი ფიზიკური პირის ან
დასაქმებულის გარდაცვალებამ. ამავე მუხლის ,,ნ“ ქვეპუნქტის თანახმად კი თუ საქმე გვაქვს
იურიდიულ პირებთან, მაშინ შრომითი ხელშეკრულება უქმდება მისი ლიკვიდაციით.
აღნიშნული

გამართლებულია,

ვინაიდან

შრომითი

ურთიერთობა

დაკავშირებული ვალდებულების პირადად შესრულებასთან.

408

მჭიდროდ

არის

გარდა ამისა, გარდაცვლილის

ადგილს ვერ დაიკავებს მისი მემკვიდრე იმავე მიზეზით რაც ზემოთ უკვე აღინიშნა
(ვალდებულების პირადი შესრულება). საინტერესოა რა ხდება მაშინ, როცა გარდაცვლილია არა
დასაქმებული, არამედ დამსაქმებელი. შრომითი კოდექსის 47-ე მუხლის პირველი შრომითი
ხელშეკრულების შეწყვეტა. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია დასაქმებული პირი პირადად
დამსაქმებლის წინაშე არ ასრულებდეს ვალდებულებას, თუმცა, ეს მაინც არ გამორიცხავს
შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტას.409
განსხვავებით საქართველოს შრომითი კოდექსისგან, ზოგიერთი ევროპული სახელმწიფოს
კოდექსის მიხედვით შესაძლებელია, რომ დამსაქმებლის მემკვიდრემ დაიკავოს გარდაცვლილის
ადგილი და შესაბამისად არ შეწყდეს შრომითი ხელშეკრულება.410 შრომითი ურთიერთობის
შეწყვეტა მხოლოდ მაშინ არის შესაძლებელი თუ საქმე ეხება მხოლოდ დამსაქმებლისთვის
სპეციფიკურ კონტრაჰენტს, მაგალითად პირადი მდივანი.411 შეიძლება ერთი შეხედვით მსგავსი
მიდგომა გამართლებული იყოს და მომხრეებმა თავიანთი პოზიციის განსამტკიცებლად
შრომითი ხელშეკრულების სტაბილურობის მნიშვნელობა მოიხმონ.

დასკვნა
საკითხის განხილვისას გამოიკვეთა ის ფაქტი, რომ განსხვავებული მოსაზრებებია ადამიანის
გარდაცვალების

მომენტის

განსაზღვრასთან

დაკავშირებით,

რაც

თავის

მხრივ

უფლებაუნარიანობის შეწყვეტასაც გულისხმობს და დაკავშირებულია არაერთ სამართლებრივ
შედეგთან. საზოგადოების გარკვეული ნაწილის მოსაზრებით გარდაცვალების მომენტად უნდა
ჩაითვალოს მისი კლასიკური გაგება ანუ გულის სიკვდილი, ხოლო მეორე მოსაზრების თანახმად

407
408

საქართველოს შრომის კოდექსი, მუხლი 2, ნაწილი 1.
გუჯაბიძე ნ., საქართველოს შრომითი სამართალი და საერთაშორისო შრომის სტანდარტები/სახელმძღვანელო

მოსამართლეების, იურისტებისა და სამართლის პედაგოგებისთვის, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, 2017, 240 .
409

იქვე, 240.

410

ბოროხი ა. (რედ), საქართველოს შრომის კოდექსის კომენტარი, გამომცემლობა ,,მერიდიანი“, 2016, 333.

411

იქვე, 334.
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ტვინის ფუნქციონირების შეწყვეტა, თუმცა, სამედიცინო ტექნიკის განვითარება და თავად ამ
სფეროს წარმომადგენლების მოსაზრებებიც მოწმობს იმას, რომ ადამიანის გარდაცვალების
მომენტად თავის ტვინის ფუნქციონირების შეწყვეტა უნდა მივიჩნიოთ.
მოცემულმა ნაშრომმა თვალსაჩინო გახდა გარდაცვალების მომენტის მნიშვნელობა კერძო
სამართალში და განსაკუთრებით ეს ეხება ვალდებულების შეწყვეტას, მემკვიდრეობით
სამართალს,

საოჯახო

სამართალსა

და

შრომის

სამართალს.

ვფიქრობ

საქართველოს

კანონმდებლობის მიდგომა გარდაცვალების მომენტის რეგულირებისადმი მართებულია,
რადგან ის არ გაყვა სხვა სახელმწიფოების მაგალითს და თავიდან აირიდა უთანხმოებები
სამედიცინო სფეროსა და იურიდიულ სფეროს შორის.
საკმაოდ

საინტერესოა

გარდაცვალების

მომენტის

მნიშვნელობა

ვალდებულებითი

ურთიერთობის შეწყვეტის კუთხით, ვინაიდან ამ დროს შესაძლოა მხარემ დიდი ზიანი
განიცადოს და ვერ შეძლოს თავისი ნების განხორციელება, რომელსაც ამ ურთიერთობიდან
მოელოდა. არანაკლებ საინტერესოა მემკვიდრეობით სამართლის კუთხით, ვინაიდან მასთან
არის დაკავშირებული სამკვიდროს ბედი.
საბოლოოდ, ფიზიკური პირის გარდაცვალებასთან არის დაკავშირებული რიგი სამართლებრივი
შედეგები. საყურადღებოა, რომ საქართველოს კანონმდებლობა, კერძოდ სსკ და „ადამიანის
ორგანოთა გადანერგვის შესახებ“ საქართველოს კანონი განსხვავებულ ფორმულირებას შეიცავს
გარდაცვალების მომენტთან მიმართებით, რამაც შესაძლოა საკითხს გარკვეული ბუნდოვანება
შესძინოს. თუმცა, ვფიქრობ საქართველოს კანონმდებლობამ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო
,როცა გააფართოვა გარდაცვალების მომენტის ცნება. გარდა ამისა, ლოგიკურია, მემკვიდრეობით
სამართალში ან სხვა კერძოსამართლებრივი ურთიერთობისას შესაფასებლად გამოყენებულ
უნდა იქნეს სსკ დანაწესი, ხოლო ორგანოთა ტრანსპლანტაციისას შესაბამისი კანონი. თუმცა
საკითხის მიმართ ერთნაირი მიდგომა, განსხვავებული ფორმულირებების არარსებობა და
საერთო ფორმულირებაზე ჩამოყალიბება, სამართლებრივი კუთხით ბევრ გაურკვევლობას
ააცილებდა საზოგადოებას.
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ბიბლიოგრაფია
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5. საქართველოს პრეზიდენტის 2001 წლის 22 დეკემბრის №529 ბრძანებულება ,,ადამიანის
თავის ტვინის სიკვდილის კრიტერიუმების და თავის ტვინის სიკვდილის კლინიკური
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13. სუსგ №ას-570-2020, 2021 წლის 05 თებერვალი;
14. The Civil Code of the Republic of Azerbaijan (28/12/1999);
15. Civil code of Republicblic of Armenia (05/05/1998);
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არტურ ჩობანიანი - სახელშეკრულებო ვალდებულების დარღვევის და
თაღლითობის გამიჯვნის პრობლემა •

აბსტრაქტი
ნაშრომი ეძღვნება სახელშეკრულებო ვალდებულების დარღვევისა და თაღლითობის გამიჯვნის
პრობლემატიკას. აღნიშნული საკითხი 21-ე საუკუნეში გამიჯვნის სირთულიდან გამომდინარე
არსებითი პრობლემაა. აღსანიშნავია, რომ ხშირად იდება შინაარსობრივად ბუნდოვანი,
გაუგებარი და ორაზროვანი პირობებით მოცული გარიგებები, რასაც მოსდევს არასასურველი და
არასახარბიელო შედეგები, როგორც ვიწრო არაქონებრივ ჭრილში ასევე ფართო ფინანსურ
ჭრილში. აღნიშნული ხშირად იწვევს ეკონომიურობის პრინციპის საფუძველზე მოქმედ
ფინანსური სექტორის გარდაუვალ დაზარალებას. ვალდებულების დაrღვევისას, ძალზედ
მნიშვნელოვანია

საზოგადოების

მხრიდან

სწორი

კვალიფიკაციის

მიცემა

სხვადასხვა

გარიგებებისთვის, რათა თავიდან იქნეს აცილებული არასასურველი და არაპროგნოზირებადი
შედეგები.

Abstract
The topic is dedicated to "separating fraud and breach of private law." This issue is an essential problem
in the 21st century due to the complexity of separation. It should be noted that transactions often include
terms which are vague, unclear and ambiguous in content made by entities, causing unintended
consequences later, both in the narrow non-property and in the broad financial context. It often leads to
the inevitable loss of the financial sector based on the principle of economy. It is very important that the
public is properly qualified for the various transactions to avoid unintended and unpredictable
consequences, when it comes to breaching an obligation.

შესავალი
სამართლებრივ სახელმწიფოში მწვავედ დგას საკითხი თაღლითობისა და კერძოსამართლებრივ
დარღვევის ერთმანეთისაგან გამიჯვნის შესახებ. თანამედროვე იურიდიულ პრაქტიკაში
თაღლითობის შედეგად, ასევე

გარიგებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით

დამდგარი ზიანის გამიჯვნა ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხია, ვინაიდან ხშირად
ხდება

ვალდებულებითსამართლებრივი

გარიგებით

ნაკისრი

ვალდებულების

შეუსრულებლობით დამდგარი შედეგის (ზიანის) თაღლითობად დაკვალიფიცირება. ნაშრომში
ყურადღება დაეთმობა აღნიშნული კორელაციის ამოცნობას, სპეციალური კრიტერიუმების
დადგენას, რომელთა მეშვეობითაც მოხდება საკითხის სწორი კვალიფიკაცია/შეფასება.
ამავდროულად განხილული იქნება თაღლითობის კავშირი ფინანსურ სექტორთან მიმართებით.
კონსტატირებულია ის ფაქტი, რომ ყოველგვარი თაღლითობა მიმართულია ქონებრივი ზიანის
მიყენებისკენ, რაც ყველაზე ხშირად ფინანსურ ნაწილზე პოულობს უარყოფით გავლენას.
არტურ ჩობანიანი - სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტის მე-4 კურსის სტუდენტი.

•
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აღსანიშნავია, რომ ტერმინი „ტყუილი“ სამოქალაქო სამართალშიც მოტყუებით დადებული
გარიგების ერთგვარ შინაარსს აყალიბებს, რასაც შესაბამის სამართლებრივ შედეგზე გავყავართ.
როგორც

აღინიშნა

პრობლემურ

საკითხს

წარმოადგენს

კერძოსამართლებრივი

და

სისხლისამართლებრივი პასუხისმგებლობის გამიჯვნა. საჭიროა იმის აღნიშვნა, რომ ხშირად
დღის წესრიგში

დგება

შეუსრულებლობისას

საკითხი,

თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების

როდის გამოდის ასპარეზზე, როგორც სამოქალაქო სამართლებრივი

პასუხისმგებლობა, ასევე პარალალურად
თაღლითობის

სახით

და

როდის

სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა

ცალკე

მხოლოდ

პასუხისმგებლობა. აღნიშნული გამოწვეულია იმით, რომ

სამოქალაქო

სამართლებრივი

კონტრაჰენტს უჭირს ხოლმე

მოტყუების შედეგად წინასწარ განზრახულად სარგებლის მიღების სურვილის გამიჯვნა
წინასწარი განზრახვის გარეშე სხვისთვის ფინანსური ზიანის მიყენებისაგან. შესაბამისად,
სწორედ აღნიშნული პრობლემის სპეციფიკიდან გამომდინარე წარმოდგენილი ნაშრომი იქნება
ერთგვარი მცდელობა

რათა პრაქტიკული მაგალითების სახითა და მეშვეობით ნათელი

მოეფინოს აღნიშნულ საკითხს.

სამოქალაქოსამართლებრივი პასუხისმგებლობა და მისი სახეები
კერძოსამართლებრივ ურთიერთობებში ვალდებულებას (რომაულად obligatio) ერთ-ერთი
ცენტრალური ადგილი უკავია.412

ვალდებულება არის სამართლებრივი ბორკილი, რომლის

ძალით მოვალე იძულებულია განახორციელოს შესაბამისი მოქმედება, ან მოქმედების
განხორციელებისგან თავი შეიკავოს.413 ვალდებულების ცნების შინაარსში 2 ძირითადი
ელემენტი მოიაზრება, კერძოდ ერთის მხრივ სახეზე გვაქვს კრედიტორის უფლება მოითხოვოს
შესრულება და მეორეს მხრივ, მეორე პირის (მოვალეობა) შეასრულოს მის მიერ ნაკისრი ან
კანონით წარმოშობილი ვალდებულება. ტერმინი „ვალდებულება“ მეცნიერთა მიერ და
პრაქტიკაშიც ფართო მნიშვნელობით გამოიყენება. ის უპირველეს ყოვლისა

აღნიშნავს

განსაზღვრულ სამოქალაქო-სამართლებრივ ურთიერთობას, იგი ზოგჯერ გულისხმობს მოვალის
ვალდებულებას (ვალს) ან დოკუმენტს, რომელშიც ფიქსირებულია ასეთი ვალდებულება
(ხელწერილი, ქვითარი და სხვა).414
უნდა აღინიშნოს, რომ ვალდებულება გადაცემის (dare), შესრულების (facere) და მინიჭების
(praestare) მოვალეობაში (opportere) მდგომარეობს.415
ვალდებულება როგორც სამართლებრივი ურთიერთობა, სხვადასხვა საფუძვლიდან წარმოიშობა.
ვალდებულების წარმოშობის ყველაზე გავრცელებული საფუძველი არის ხელშეკრულება, სადაც
ყველაზე კარგად ჩანს კერძო სამართლის ბუნება, რამდენადაც ურთიერთობის მონაწილეები
თავად აწესრიგებენ ურთიერთობებს ერთმანეთში და ნებაყოფლობით კისრულობენ ამა თუ იმ
ვალდებულების შესრულებას.416 გარდა ხელშეკრულებისა, ვალდებულების წარმოშობის
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სურგულაძე ნ., რომის სამართლის ძეგლები იუსტინიანეს ინსტიტუციები, 2002, 168.

413

გარიშვილი მ., ხოფერია მ., რომის სამართალი, 2013, 361.

414
415

ახვლედიანი ზ., ვალდებულებითი სამართალი II გამოცემა, თბილისი, 1999, 6.
Гарсия Х. М., Гаррибод Римское частное право: казучыб искиб институты, ответю ред. Л.Л. Кованов, Москва, 2005, 416-

417.
416

ჭანტურია ლ. (რედ), საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი წიგნი III, თბილისი, 2001, 43.

203

საფუძვლები

კანონით პირდაპირ არის გათვალისწინებული, ამიტომ მათ კანონისმიერ

ვალდებულებებსაც უწოდებენ (დელიქტიდან გამომდინარე პასუხისმგებლობა, უსაფუძვლო
გამდიდრების

ნორმებიდან

გამომდინარე

და

კანონით

გათვალისწინებული

სხვა

საფუძვლებიდან).
გასაზიარებელია მოსაზrება, რომ ვალდებულების მნიშვნელობა მხარეებისთვის მხოლოდ
გარკვეული უფლებებისა და მოვალეობების მინიჭებით არ შემოიფარგლება, ვინაიდან მისი
რეალიზაცია სამართლებრივი დაცვის საშუალებით არის განპირობებული, ანუ ის რაც არ
სრულდება ნებაყოფლობით მხარის მიერ შეიძლება შესრულდეს ვალდებულების ძალით.
ვალდებულების შეუსრულებლობა სამოქალაქო ბრუნვისთვის დამახასიათებელი ჩვეულებრივი
რისკია და თანმდევი მოვლენა. აქედან გამომდინარე, ვალდებულების დარღვევა არის
სამოქალაქოსამართლებრივი

პასუხისმგებლობის

დადგომის

საფუძველი,

რომელიც

უმთავრესად მიმართულია, რომ მოხდეს უფლებადარღვეული პირის მდგომარეობის აღდგენა.417
საქართველოს

სამოქალაქო

კოდექსი

იცნობს

როგორც

ხელშეკრულების

დარღვევით

წარმოშობილ სამოქალაქო პასუხისმგებლობას, ისე არასახელშეკრულებო ურთიერთობიდან
წარმოშობილ სამოქალაქოსამართლებრივ პასუხისმგებლობას. ცხადია, რომ სახელშეკრულებო
ურთიერთობიდან გამომდინარე წარმოშობილი ზიანის დადგენა გაცილებით მარტივია, ვიდრე
არასახელშეკრულებო ურთიერთობიდან წარმოშობილი ზიანის. სირთულეს ქმნის ის საკითხიც,
რომ ყოველდღიურად ზეპირი ფორმით იდება უამრავი გარიგება და ხშირ შემთხვევაში ნების
გამოვლენა არ ფორმდება წერილობითი ფორმით. აქ ჩნდება კითხვა, ხომ არ ჰქონდა გარიგების
ინიციატორ მხარეს წინასწარი განზრახვით მოტყუების საფუძველზე სარგებლის მიღების
სურვილი.

2. სახელშეკრულებო და დელიქტური პასუხისმგებლობის თანაფარდობა
კერძო სამართალში დღემდე არ არის ფორმულირებული სახელშეკრულებო და დელიქტური
პასუხისმგებლობის გამიჯვნის ერთიანი კრიტერიუმი.418 დელიქტური და სახელშეკრულებო
პასუხისმგებლობაზე

საუბრისას

პასუხისმგებლობისათვის
ხელშეკრულებით

უნდა

აუცილებელია

გათვალისწინებული

აღინიშნოს,
სახეზე

რომ

იყოს

ვალდებულების

თუ

მხარეთა

სახელშეკრულებო
შორის

არსებული

შეუსრულებლობა,

ნაკლოვანი,

არაჯეროვანი შესრულება, რაც ვალდებულების დარღვევას გულისხმობს. დელიქტური
ურთიერთობიდან წარმოშობილი ვალდებულების შემთხვევაში ზიანის მიყენება ხდება იმ პირის
მიერ,

რომელიც

სახელშეკრულებო

კავშირში

არაა

დაზარალებულთან

და

აქტიური

კანონსაწინააღმდეგო მოქმედებით იწვევს პირისთვის ზიანის მიყენებას, რაც შეიძლება
ჯანმრთელობისათვის ან ქონებისათვის ზიანის მიყენებაში გამოიხატოს.419 როგორც აღინიშნა
დელიქტური ვალდებულება არასახელშეკრულებო ურთიერთობათა რიგს განეკუთვნება და

417

მაჭარაშვილი მ., სახელშეკრულებო და დელიქტურ მოთხოვნათა კონკურენციის პრობლემა სამოქალაქო

სამართალში, სამეცნიერო ჟურნალი „ახალგაზრდა ადვოკატები“ №6, 2016, 35.
418

სუხიტაშვილი დ., სუხიტაშვილი თ., სახელშეკრულებო და დელიქტური პასუხისმგებლობის სარჩელის

კონკურენცია, ჟურნალი „მართმსაჯულება და კანონი“, №3, 2011, 70.
419

იქვე.
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გამოიყენება კონკრეტული ურთიერთობების შესაბამისი მარეგულირებელი კონკრეტული
ნორმები, ასეთია მაგალითად საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 992-ე მუხლი.
პრაქტიკაში

ხშირია

ურთიერთობებს

შემთხვევა,

არეგულირებენ,

როდესაც

ნორმები,

სახელშეკრულებო

რომლებიც

არასახელშეკრულებო

ურთიერთობებზეც

ვრცელდებიან.

სახელდობრ სსკ-ის 527-ე მუხლი, რომელიც იმაზე მეტყველებს, რომ გამჩუქებელმა განზრახ არ
უნდა დამალოს

გაჩუქებული ნივთის

ნაკლი. თუკი მან ბოროტი განზრახვით დამალა

გაჩუქებული ნივთის ნაკლი, ვალდებული იქნება დასაჩუქრებულს აუნაზღაუროს გაჩუქებული
ნივთის ნაკლით მიყენებული ზიანი. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში
არ გვხვდება

ამ მუხლთან მიმართებით მითითება,

რომ

შესაძლებელია დელიქტური

პასუხისმგებლობის ნორმების გამოყენება. შესაბამისად, იბადება კითხვა როგორ უნდა იქნეს
გამოყენებული

დელიქტური პასუხისმგებლობის ნორმები, როდესაც ამ ურთიერთობას

საფუძვლად უდევს

ხელშეკრულება. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის

527-ე მუხლის

განმარტებისას იურიდიული სფეროს წარმომადგენლები სამეცნიერო ნაშრომებში აღნიშნავენ,
რომ

ზემოაღნიშნული

მუხლით

მსგავსი

სიუჟეტის

არსებობა

იწვევს

დელიქტურ

პასუხისმგებლობას, მიუხედავად იმისა, რომ ზიანის მიყენება ხდება იმ პირის მიერ, რომელიც
სახელშეკრულებო ურთიერთობაშია დაზარალებულთან. ამ კონტექსტში

განსაკუთრებული

მნიშვნელობა ენიჭება კოგნიტურ ნიშანს (ცოდნას), ე.ი. იცოდა თუ არა გამჩუქებელმა ამ ნაკლის
შესახებ, ისახავდა თუ არა იგი წინასწარ ზიანის მიყენებას და ჰქონდა თუ არა ამ ქმედებით
სარგებლის მიღების სურვილი.

3. სახელშეკრულებო და დელიქტურ მოთხოვნათა ურთიერთმიმართება
პრაქტიკაში

პრობლემატურ საკითხს წარმაოადგენს სახელშეკრულებო ურთიერთობის,

დელიქტისა

და თაღლითობის შედეგად მიყენებული ზიანის გამიჯვნა. ფრანგი იურისტი

ჟიულიო მორანდიერი თავის ნაშრომში განიხილავს დელიქტური პასუხისმგებლობისა და
სახელშეკრულებო

პასუხისმგებლობის

ურთიერთდამოკიდებულების

შემთხვევებს,

მორანდიერის აზრით - „როდესაც სახეზეა ბრალის ხარისხის მიუხედავად ხელშეკრულების
მონაწილე მხარეთა შორის ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა ან მისი არაჯეროვანი
შესრულება, ყოველთვის დადგება სახელშეკრულებო პასუხისმგებლობა, ხოლო იმ შემთხვევაში,
თუ მესამე პირი რაიმე სახით დაკავშირებულია ამ ხელშეკრულებასთან, სახეზე იქნება
დელიქტური პასუხისმგებლობა. ეს ყველაფერი კი სრულ შესაბამისობაში მოდის საფრანგეთის
სამოქალქო კოდექსით განსაზღვრულ დელიქტის ცნებასთან.“420
განვიხილოთ მაგალითი სადაც სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების ფონზე
წარმოშობილი ზიანი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსმა დელიქტურ პასუხისმგებლობად
მიიჩნია.

სსკ-ის 1007-ე მუხლი არ იძლევა მითითებას, რომ სამედიცინო დაწესებულება

პროფესიულ საქმიანობის დროს სახელშეკრულებო ვალდებულებას ასრულებს. თუმცა სსკ-ის
1007-ე მუხლი უდაოდ იმ შემთხვევას წარმოადგენს, როდესაც სამედიცინო დაწესებულება
ასრულებს სახელშეკრულებო ვალდებულებას. ეს ყველაფერი შეიძლება იწვევდეს აზრთა
სხვადასხვაობას.

ერთის მხრივ, როდესაც გამვლელი ექიმი ჰიპოკრატეს ფიცის საფუძველზე

პირს გაუწევს დახმარებას, ასეთი სამედიცინო დახმარება, რა თქმა უნდა, სახელშეკრულებო
420

The Civil Code Index (napoleon-series.org) [უ.გ.10.12.2021].
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ვალდებულების შესრულებად არ ჩაითვლება და საჭიროების შემთხვევაში, ასეთი ქმედება
დაკვალიფიცირდება

დელიქტურ

პასუხისმგებლობად,

მაგრამ

როდესაც

პაციენტი

სპეციალურად სამედიცინო დაწესებულებაში მიდის სამედიცინო მომსახურების მისაღებად,
სამედიცინო დაწესებულებასთან ასეთი ურთიერთობა, როგორც გარიგების კონკლუდენტური
ფორმა, სახელშეკრულებო ურთიერთობას წარმოადგენს იმისდა მიუხედავად, შემდგომში
წერილობითი ფორმით დაიდება ხელშეკრულება თუ სხვაგვარად.421
მიუხედავად

კანონის

ცალსახა

დანაწესისა,

პრაქტიკაში

ეს

ყველაფერი

სხვაგვარად

ხორციელდება. განვიხილოთ უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების
საქმეთა პალატის 2005 წლის 13 აპრილის გადაწყვეტილება - მოსარჩელე ნ.ვ-ს ექიმ კ.დ-სთან
დადებული ხელშეკრულებით არასწორად გაუკეთდა ოპერაცია, რის შედეგადაც მისი
მდგომარეობა

იმდენად

გაუარესდა,

რომ

მან

მიმართა

სასამართლოს

და

მოითხოვა

მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურება. აღნიშნულ შემთხვევაში საქალაქო
სასამართლო გადაწყვეტილების მიღებისას დაეყრდნო სსკ-ის 1007-ე მუხლს და მიიჩნია, რომ
სახეზე იყო დელიქტური პასუხისმგებლობა. გადაწყვეტილება მოპასუხემ გაასაჩივრა საკასაციო
წესით, სადაც სასამართლომ სამოტივაციო ნაწილში მიუთითა რომ, მოსარჩელის მოთხოვნის
სამართლებრივი საფუძველი იყო სამოქალაქო კოდექსის 394-ე მუხლის პირველი ნაწილი,
რადგან მხარეებს შორის არსებობდა 2003 წლის 4 მარტს დადებული მომსახურების
ხელშეკრულება. კასატორის მოსაზრებით, სასამართლომ არ გაითვალისწინა

სსკ-ის 1007-ე

მუხლი, როდესაც სამედიცინო დაწესებულებას პასუხისმგებლობა ეკისრება მიყენებული
ზიანისათვის იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს დელიქტური ვალდებულების წარმომშობი 4
წინაპირობა: ზიანი, მართლწინააღმდეგობა, მიზეზობრივი კავშირი და ბრალი. სასამართლომ
აღნიშნული ნორმა ისე გამოიყენა, რომ მითითებული გარემოებების არსებობაზე არ მიუთითა.422
კასატორი თვლიდა რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით კოლეგიამ სათანადო მტკიცებულებების
საფუძველზე არ დაადგინა საქმის ფაქტობრივი გარემოებები. შესაბამისად აზრს კარგავს სსკ-ის
1007-ე მუხლის არსებობა, რომელიც ემსახურება, სამედიცინო დაწესებულებასა და პაციენტს
შორის არსებული სახელშეკრულებო ურთიერთობიდან წარმოშობილი ზიანის ანაზღაურების
ვალდებულებაზე

დელიქტური

პასუხისმგებლობის

გავრცელებას.

ზემოაღნიშნულთან

დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ ვალდებულების შესრულების პროცესში წარმოშობილი
ზიანის ანაზღაურებისათვის მოპასუხეს დაეკისრება დელიქტური პასუხისმგებლობა, როცა
სახეზე იქნება სსკ-ის 999-ე, 1007–ე, 1009-ე და სხვა მუხლებით გათვალისწინებული შემთხვევა.
თუმცა ხშირ შემთხვევაში ეს საკითხი პრაქტიკაში ასე მარტივად არ წყდება და დღემდე
პრობლემურ საკითხს წარმოადგენს.
მხედველობიდან არ უნდა გამოგვრჩეს იმის აღნიშვნა, რომ თუ აღნიშნულ მუხლებთან არ გვაქვს
საქმე მაშინ ცალსახად სარჩელის კონკურენციაა სახეზე, რომელიც მოსარჩელეს აძლევს
საშუალებას მისი

სურვილისამებრ აღძრას სარჩელი და მოითხოვოს მოპასუხისათვის

სახელშეკრულებო ან დელიქტური პასუხისმგებლობის დაკისრება.
როგორც წესი მოსარჩელემ ინდივიდუალურად უნდა გადაწყვიტოს თუ რომელი მოთხოვნა
ჩააყენებს მას უპირატეს მდგომარეობაში, შესაბამისად თუ ხელშეკრულებით პასუხისმგებლობის
421

სუხიტაშვილი დ., სუხიტაშვილი თ., სახელშეკრულებო და დელიქტური პასუხისმგებლობის სარჩელის

კონკურენცია, ჟურნალი „მართმსაჯულება და კანონი“, №3, 2011, 70-71.
422

სუსგ №ას-33-406-05, 2015 წლის 13 აპრილი.
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უფრო მაღალი ზომაა გათვლასიწინებული, მაშინ მხარემ უნდა მოითხოვოს სახელშეკრულებო
პასუხისმგებლობის დაკისრება. ამასთან ერთად მოსამართლემ ნორმათა კოლიზიის დროს უნდა
გამოიყენოს ნორმა, რომელიც მხარის სამართლებრივი ინტერესის დაცვას ყველაზე ეფექტურად
და მარტივად უზრუნველყოფს და არ დაუშვებს ერთ-ერთი მხარის უფლებამოსილებათა
უსაფუძვლო შეზღუდვას ან გაფართოებას.
ზემოთ განხილული შემთხვევა თვალსაჩინო მაგალითია იმისა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია
სახელშეკრულებო და არასახელშეკრულებო ზიანის ერთმანეთისაგან სწორად გამიჯვნა.
აღნიშნული საკითხის ფარგლებში მკაფიო ზღვრის გავლება დაგვეხმარება სახელშეკრულებო
და დელიქტურ მოთხოვნათა კონკურენციის აღმოფხვრაში.

4. საცილოდ ბათილი გარიგებები
ნაშრომის

მიზნებიდან

გამომდინარე

განვიხილავთ

რამდენიმე

კერძოსამართლებრივი

ურთიერთობას და მათგან წარმოშობილ პასუხისმგებლობას. საცილო გარიგებები ბათილად
იქცევიან შეცილების მომენტიდან, შეცილებამდე ასეთი გარიგებები ნამდვილია და შეცილების
აქტს თუ არ განახორციელებს მხარე, ეს გარიგება დარჩება ნამდვილ გარიგებად. ამდენად ასეთი
გარიგება ბათილად იქცევა მხოლოდ ერთ-ერთი მხარის ინიციატივით და ეს ინიციატივა
გამოიხატება შეცილებაში.

4.1. შეცდომით დადებული გარიგებანი
როგორც წესი შეცდომაში პირველ რიგში იგულისხმება არასწორი წარმოდგენა ამა თუ იმ ფაქტზე,
მოვლენაზე ან თუნდაც გარკვეულ სამართალურთიერთობაზე.

მაგალითად პირს შეუძლია

შეიძინოს გარკვეული ნივთი, მაგრამ შეცდომით ეგონოს, რომ ნახატი შესრულებულია მხატვარი
X-ის მიერ და აღმოჩნდა, რომ ნახატის ავტორია მხატვარი Y-ი.423
გარიგება შეიძლება საცილოდ გახდეს, თუ ნების გამოვლენა მოხდა შეცდომის საფუძველზე.
შეცდომა უნდა იყოს ნების გამოვლენის განმსაზღვრელი, ანუ იგი უნდა იმყოფებოდეს
მიზეზობრივ კავშირში დამდგარ შედეგთან (ნების გამოვლენასთან). ეს კი მოცემულია მაშინ,
როდესაც შეცდომის შედეგად პირი ავლენს ისეთ ნებას, რომელსაც შეცდომის გარეშე ამ
კონკრეტული ფორმით არ გამოავლენდა, ანუ, როდესაც შეცდომა შედეგის განმსაზღვრელია.424
გასათვალისწინებელია ერთი მომენტი, რომ გარიგება მანამ ითვლება ნამდვილად, ვიდრე არ
მოხდება მისი შეცილება. შეცდომა არსებითად შესაძლებელია მიჩნეულ იქნეს მაშინაც, როდესაც
ზოგადი საბაზრო შეხედულებითა და ნების გამომვლენის გადმოსახედიდან არასასურველ
სამართლებრივ ბოჭვაში დარჩენა მიუღებელია.
სსკ-ის შესაბამისად, არსებით შეცდომებად მიიჩნევა:
ა) პირს სურდა დაედო სხვა გარიგება და არა ის, რომელზედაც მან გამოთქვა თანხმობა.
ბ) პირი ცდება იმ გარიგების შინაარსში, რომლის დადებაც მას სურდა.
423

თუმანიშვილი გ., გარიგებები (სამართლებრივი ბუნება და ნორმატიული რეგულირება), თბილისი, 2012, 54.

424

ჩაჩანიძე ე., სამოქალაქო კაზუსების ამოხსნის მაგალითები, 2012, 37.
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გ) არ არსებობს ის გარემოებები, რომელთაც მხარეები, კეთილსინდისიერების პრინციპიდან
გამომდინარე განიხილავენ გარიგების საფუძვლად.425
შეცდომით დადებული გარიგებები საცილო გარიგებათა კატეგორიას განეკუთვნებიან. როგორც
ყველა საცილო გარიგებას, მასაც ერთი თავისებურება ახასიათებს: საცილო გარიგება ითვლება
ნამდვილად მანამდე, ვიდრე დაინტერესებული პირი არ გახდის მას სადავოდ, ე.ი. მოითხოვს მის
გაბათილებას. შეცდომის საფუძველზე დადებული გარიგების შეცილების ვადა 1 თვეა. შეცილება
წარმოადგენს ქმედებას, რომლის მეშვეობითაც ხდება ნების ნაკლით დადებული გარიგების
გაუქმება ანუ გაბათილება.426

4.2. იძულებით დადებული გარიგებები
იძულების ქვეშ მოიაზრება როგორც ძალადობა ისე მუქარა. პირი რომელმაც ძალადობით,
მუქარით დათანხმდა ნების გამოვლენაზე აქვს გარიგების ბათილად აღიარების უფლება,
როდესაც იძულებას შეუძლია აფიქრებინოს პირს, რომ საფრთხე ემუქრება. საფრთხე უნდა
ემუქრებოდეს ნების გამომვლენ პიროვნებას, ახლობლებს, ახლო ნათესავებს, ოჯახის წევრებს
ან/და მის ქონებას.
იძულებით დადებული გარიგებები არიან ნების ნაკლის გამო ყველაზე მკაცრი ფორმის
გარიგებები, განსხვავებით შეცდომის ან მოტყუებისაგან, ვინაიდან პირმა იცის ამის შესახებ.
სსკ-ის 85-ე მუხლის თანახმად იძულებით ან იძულების მუქარით დადებული გარიგებების
შეცილების უფლება აქვს დაცვის ობიექტს ანუ ხელყოფილ პირს.427 იძულებად არ მიიჩნევიან
ისეთი მოქმედებები, რომლებიც ხორციელდებიან არც მართლსაწინააღმდეგო მიზნით და არც
მართლსაწინააღმდეგო საშუალებათა გამოყენებით, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ საშუალება და
მიზანი ერთმანეთს არ შეესაბამება.428
იძულება შეიძლება მომდინარეობდეს მესამე პირისაგან. იძულება გარიგების დადებისას
ავტომატურად არ იწვევს გარიგების ბათილობას. ბათილობა მხოლოდ შეცილების შედეგად
დგება.

მოტყუებით

დადებული

გარიგების

შეცილებისაგან

განსხვავებით,

იძულებით

დადებული გარიგების შეცილების ერთწლიანი ვადა აითვლება არა იმ მომენტიდან როცა
შეცილების უფლების მქონე პირმა შეიტყო შეცილების საფუძველის არსებობის შესახებ, არამედ
იძულების დამთავრების მომენტიდან. თუკი იძულებით დადებული

გარიგების დადების

შედეგად ზიანი მიადგა უფლებამოსილ პირს, მას ასევე უფლება აქვს მოითხოვოს ზიანის
ანაზღაურება.

4.3. მოტყუებით დადებული გარიგება
მოტყუებით

დადებული

გარიგებისას

საქმე

გვაქვს

შეცდომით

გამოვლენილი

ნების

პროვოცირებასთან. მოტყუება პირის განზრახ ცდომილებაში შეყვანაა. სხვანაირად რომ ვთქვათ

425

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 73.

426

თუმანიშვილი გ., გარიგებები (სამართლებრივი ბუნება და ნორმატიული რეგულირება), 2012, 68.

427

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 85.

428

თუმანიშვილი გ., გარიგებები (სამართლებრივი ბუნება და ნორმატიული რეგულირება), 2012, 69.
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განზრახ ან გაუფრთხილებლობით პირის შეცდომაში შეყვანა. შეიძლება ზოგიერთ გარემოებაზე
პირი დუმდეს, მაგრამ ეს დუმილი ჩაითვალოს მოტყუების ტოლფას გარემოებად. მოტყუება
შეიძლება მოდიოდეს მესამე მხრიდანაც. მოტყუებით დადებული გარიგება შეიძლება სადავო
გახდეს 1 წლის განმავლობაში, იმ მომენტიდან როცა შეცილების უფლების მქონე პირმა შეიტყო
შეცილების საფუძვლის არსებობის შესახებ. მოტყუებით დადებული გარიგების ბათილად
ცნობისათვის მნიშვნელობა არა აქვს, არასწორი ცნობების შეტყობინებით მხარე მიზნად ისახავდა
რაიმე სარგებლის მიღებას, თუ მეორე მხარისათვის ზიანის მიყენებას. შეცდომით გარიგების
დამდები პირი შეიძლება ასევე მოტყუებულიც იყოს. ამ დროს ალტერნატივის წინაშე
აღმოჩნდება პირი რა საფუძვლით მოითხოვოს გარიგების ბათილობა შეცდომის თუ მოტყუების.

5. თაღლითობის ცნება
თაღლითობა წარმოადგენს ეკონომიკურ

დანაშაულს, რომელიც მიმართული საკუთრების

უფლების წინააღმდეგ და დასჯადია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე
მუხლით. აღნიშნული მუხლის დისპოზიციის მიხედვით, თაღლითობა წარმოადგენს სხვისი
ნივთის დაუფლებას მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით ან ქონებრივი უფლების
მიღებას, ჩადენილი მოტყუებით. სწორედ მოტყუება არის თაღლითობის, როგორც დანაშაულის
მთავარი ელემენტი. დანაშაული ჩადენილად ითვლება იმ მომენტიდან, როდესაც უკვე მოხდება
ნივთის (ქონების) მესაკუთრის ან მფლობელისგან ნივთის ან ქონებრივი უფლების მოტყუებით
მიღება და არ აქვს მნიშვნელობა შეძლო თუ არა დამნაშავემ თავისი საბოლოო მიზნის მიღწევა
ანუ ნივთისა და ქონების მისაკუთრება.429
თაღლითობა შეიძლება ჩადენილი იქნეს როგორც აქტიური, ისე პასიური მოტყუებით. აქტიური
მოტყუება არის იმ შემთხვევაში როდესაც ხდება პირის შეცდომაში შეყვანა ცრუ მონაცემების
შეტყობინების საფუძველზე წინასწარი შეცნობით. პასიური მოტყუება სახეზეა იმ სემთხვევაში
როდესაც

ხდება

იურიდიული

მნიშნვნელობის

დაზარალებულისათვის შეტყობინება სავალდებულოა.

დოკუმენტების

დაფარვა,

როცა

430

6. თაღლითობის განსხვავება მოტყუებით დადებული გარიგებისგან
თაღლითობასა და მოტყუებით დადებულ გარიგებას შორის მთავარი განსხვავება არის
განხორციელების მიზანი. მოტყუებით დადებული გარიგების შემთხვევაში მოტყუება ხდება
გარიგების დადების მიზნით, თაღლითობას კი პირიქით სოციალურად უფრო მეტი საშიშროების
შემცველი მიზანი აქვს.
იმ შემთხვევაში როდესაც, პირს მოტყუებით სარგებლის მიღებაც სურს და პარალელურად მეორე
მხარისთვის ზიანის მიყენებაც, სახეზე გვაქვს თაღლითობის შემადგენლობა. ხოლო თუ პირის
მიზანი არაა მეორე მხარისათვის ზიანის მიყენება და მხოლოდ სარგებლის მიღება სურს
გარიგების დადებით, აქ ცალსახად მოტყუებით დადებულ გარიგებასთან გვაქვს შეხება.
განმასხვავებელ ნიშანს ასევე წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ მოტყუებით დადებული გარიგება
429

http://www.freeuni.edu.ge/sites/default/files/taglitoba.pdf [უ.გ.12.12.2021]

430

ლეკვეიშვილი მ., თოდუა ნ., მამულაშვილი გ., სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი (წიგნი I) მეშვიდე გამოცემა,

2019, 499.
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საჭიროებს შეცილებას, კერძოდ მოტყუებით დადებული გარიგება საცილო გარიგებაა და
ნამდვილია შეცილების მომენტამდე, ხოლო თაღლითობის შედეგად დადებული გარიგება
სამართლებრივ შედეგებს საერთოდ არ წარმოშობს და შეცილების გარეშეც ბათილია, გარიგების
დადების მომენტიდანვე.
7. თაღლითობით გამოწვეული შედეგები ბიზნეს სექტორთან მიმართებით
საქართველო გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების რიგს
მოსახლეობის 20%-ზე

განეკუთვნება, სადაც

მეტი სიღარიბის ზღვარს მიღმა იმყოფება. ღარიბი მოქალაქისათვის

მნიშვნელოვანია პირველადი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება პირველ რიგში, ხსენებულ
მდგომარეობას (სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მოქალაქეების მაღალი მაჩვენებელი) თან
ერთვის უმუშევრობა რომლის მაჩვენებელი 11%-ია.
ადამიანები მიმართულნი არიან, რომ გააფართოვონ საკუთარი ეკონომიკური მდგომარეობა და
მიიღონ შემოსავალი. ხშირ შემთხვევაში სწორედ ამ დროს თანხმდებიან ისეთ მიმზიდველ
შემოთავაზებებს, რომლებიც ითვალისწინებენ მარტივი გზით ფულის შოვნას, თუმცა შეიძლება
ფინანსური მოტყუების ელემენტებით იყოს

მოცული და ლოგიკურად შესაძლებელია, რომ

მაღალი საფრთხის შემცველიც იყოს. აღნიშნული გარკვეულ რისკებთანაა დაკავშირებული,
ხოლო რისკი ბიზნესის განუყოფელი ნაწილია ჯერ კიდევ იმ დროიდან, როდესაც ეკონომიკური
საქმიანობა პრიმიტიულ დონეზე იყო და პირველადი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას
ემსახურებოდა. იმ შემთხვევაში კი თუ არ/ვერ მოხდება თავიდან აცილება შესაძლებელია დიდ
ზიანი მიადგეს სუბიექტს. აღნიშნული პრობლემა აქტუალურია ქართულ რეალობაშიც.
21-ე

საუკუნეში

ტექნოლოგიების

განვითარება,

რასაკვირველია,

ხელს

უწყობს

დიდი

რაოდენობით ინფორმაციის დამუშავებასა და კონტროლს, თუმცა ამასთანავე პარალელურად
იძლევა შესაძლებლობას არაკეთილსინდისიერი და მარტივი

გზით ფულის შოვნის ახალი

გზების გაჩენას, რაც ერთის მხრივ საფრთხის შემცველია ადამიანებისთვის, ხოლო მეორეს მხრივ
მეწარმე სუბიექტებისა და სახელმწიფოსთვის.
თაღლითობასთან დაკავშირებული შემთხვევები, რომლებიც აზიანებენ სოციალურ ფონს,
მოქალაქეებს და ამავე დროს მნიშვნელოვან დარტყმას აყენებენ ბიზნეს სექტორს, შეიძლება
დაიყოს რამდენიმე მიმართულებად ესენია - ქსელური მარკეტინგი თუ ფინანსური პირამიდა,
თაღლითობა მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით და პერსონალური მონაცემების ქურდობა.
აღნიშნული მიმართულებები მწვავ პრობლემას წარმოადგენენ ქართულ რეალობაშიც.

8. კერძოსამართლებრივი და სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის გამიჯვნა
სამოქალაქოსამართლებრივი და სისხლისსამართლებრივი ქმედების სწორად კვალიფიკაციისა
და პასუხისმგებლობის განსაზღვრისათვის მიზანშეწონილია აღნიშნული საკითხის შეფასება
პრაქტიკული მაგალითის მეშვეობით.
ა-სა და ბ-ს მიერ

დაფუძნდა შპს „X’, რომლის საქმიანობას წარმოადგენდა მოქალაქეთაგან

თანხების მიღება უცხოეთიდან ავტომანქანების ჩამოყვანისა და რეალიზაციის სანაცვლოდ,
თუმცა რეალურად მეწარმე სუბიექტი წინასწარი განზრახვით, მოტყუების გზით, ითვისებდა
თანხას და ვალდებულებას არ ასრულებდა. შპს „X” 95% წილი გაფორმდა ბ-ზე, შემდეგ ბ-m მის
მიერ დამზადებული ფაქსიმილიის გამოყენებით ა-სთან წინასწარი შეთანხმებით, სხვისი ნივთის
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მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით, გააფორმა ხელშეკრულება მესამე პირთან (გსთან) ავტომანქანა „Mercedes-Benz Gelandewagen G63, HAMANN“ გერმანიიდან 120000 აშშ
დოლარის სანაცვლოდ ჩამოყვანის თაობაზე. გ-მ გადასცა თანხის 80% (84000 აშშ დოლლარის)
ოდენობით, რის სანაცვლოდად უნდა მიეღო ავტოსატრანსპორტო საშუალება 15-25 დღეში.
საბოლოოდ ვალდებულება არ შესრულდა, ხოლო შპს „X” 84000 აშშ დოლარს მოტყუებით
თითქოსდა მანქანის შეძენის სანაცვლოდ თაღლითურად დაეუფლა.
მიუხედავად იმისა, რომ მოცემულ შემთხვევაშიც სახეზე გვაქვს კერძოსამართლებრივი ბუნების
ხელშეკრულება, ასევე იკვეთება თაღლითობის აშკარა ელემენტები, თუმცა თუ ზემოაღნიშნულ
სისხლისსამართლებრივ დეტალებზე გავამახვილებთ ყურადღებას, აშკარაა, რომ მოტყუებით
დადებული გარიგების სამართლებრივ ბუნებას ფარავს თაღლითობის ბუნება, ვინაიდან
ბრალდებულს ჰქონდა მასიურად მსგავსი ხელშეკრულებების გაფორმებისა და სხვისი
მოტყუების ხარჯზე სარგებლის მიღების პრაქტიკა. შეიძლება ითქვას, რომ დამნაშავეთა მიერ
სამოქალაქო სამართლებრივი გარიგების დადება პრაქტიკაში ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად
გამოყენებად საშუალებად გვევლინება, რათა დაფარულ იქნეს მათი დანაშაულებრივი მიზანი.
ამდენად, თუ გვსურს რეალურად დავადგინოთ სუბიექტის ქმედების სამართლებრივი ბუნება
(სისხლისსამართლებრივი

ან/და

კერძოსამართლებრივი)

საჭიროა

მიზნის

სწორი

იდენტიფიცირების მოხდენა.

დასკვნა
ნაშრომში განხილული იქნა ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი, რომელიც შეეხებოდა თაღლითობისა და კერძოსამართლებრივი ვალდებულების დარღვევის გამიჯვნას. წარმოდგენილი
მსჯელობა მკითხველს დაანახებს თუ რამდენად პრობლემური და არსებითია წარმოდგენილი
საკითხი. ნაშრომში ყურადღება გამახვილდა ისეთ არსებით საკითხზე, როგორიც არის - როდის
დგება

დღის

წესრიგში

ვალდებულების

შეუსრულებლობით

კერძოსამართლებრივი

პასუხისმგებლობა ან სისხლისამართლებრივი ან/და ორივე ერთად.
კვლევის შედეგად ნათლად ჩანს, რომ აღნიშნული პრობლემატიკა გარკვეულწილად განპირობებულია იმით, რომ

ხშირად და უმრავლეს შემთხვევაში ადგილი აქვს არასწორი

ინტერპრეტაციის მიცემას, ასევე არასწორ კვალიფიკაციას/ შეფასებას. პრაქტიკა აჩვენებს, რომ
სწორი კვალიფიკაციის მისანიჭებლად აუცილებელია

ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში

ვალდებულების დარღვევისას საკითხის ფუნდამენტალური ანალიზი, გამომწვევი მიზეზების
დაფიქსირება, მამოძრავებელ მოტივებისა და მიზნის დადგენა. უდაოა რომ ამ კვინტესენციურ
პრობლემატიკას
საკითხისადმი.

ზოგ შემთხვევაში საფუძვლად უდევს კონტრაჰენტის არაკომპეტენტურობა
აღნიშნული

პრობლემატიკის

ნათლად

წარმოსაჩენად

მოყვანილ

იქნა

პრაქტიკული მაგალითები. ნაშრომში წარმოდგენილ იქნა ის სპეციალური ასპექტები, რომლითაც
შესაძლებელი იქნება ზემოაღნიშნული პრობლემის იდენტიფიცირება.
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