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ძვირფასომკითხველო,

საქართველოსადვოკატთაასოციაციასაქართვე
ლოში ერთერთი ყველაზე დიდი პროფესიული
ორგანიზაციაა,რომელიც5ათასზემეტადვოკატს
აერთიანებსდაწარმოადგენსმათინტერესებს.

ადვოკატთაასოციაციას,ისევეროგორცთითო
ეულადვოკატს,მნიშვნელოვანიროლიაკისრია
სამართლის უზენაესობის განმტკიცების, ხარის
ხიანი მართლმსაჯულების განხორციელებისა
თუადამიანისუფლებებისადათავისუფლებების
დაცვის საქმეში, რაც დემოკრატიული სახელმ
წიფოს შენების მთავარწინაპირობას წარმოად
გენს.

მართალია,ადვოკატთაასოციაციაამჟამინდელი
ორგანიზაციულიფორმით2005წელსდაფუძნდა,
მაგრამ ადვოკატების პირველი დამოუკიდებელი
პროფესიული გაერთიანება  ქართული ადვოკა
ტურა1919წლის11ნოემბრიდანიღებსსათავეს.
საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცულია სა
ქართველოს პირველი რესპუბლიკის დამფუძნე
ბელი კრების 1919 წლის 11 ნოემბრისდეკრეტი,
რომლითაცგაუქმდარუსეთისიმპერიისტფილი
სისსასამართლოპალატისოლქისნაფიცრწმუნე
ბულთაინსტიტუტიდადაარსდადამოუკიდებელი
საქართველოსნაფიცვექილთა(ადვოკატთა)საბ
ჭო,რაცთამამადშეიძლებამივიჩნიოთდამოუკი
დებელიქართულიადვოკატურისისტორიისათვ
ლისწერტილად.

შესაბამისად, მიმდინარე წელს ჩვენი პროფესია
დამოუკიდებლობისა და ერთიანობის 100 წლის
იუბილესზეიმობს,რაცარაერთისამართლებრი
ვი, სოციალური თუ კულტურული ღონისძიებით
აღინიშნება.

სიმბოლურია ისიც, რომ ასოციაციის ჟურნალის
გამოცემა,განახლებულიკონცეფციითადაფორ
მატით,სწორედსაიუბილეოწელსგანხორციელ
და. ასოციაციის განახლებული ჟურნალი აქტუა
ლურსამართლებრივსაკითხებთანდაკავშირებით
მნიშვნელოვანსაინფორმაციოწყაროსწარმოად
გენს არა მხოლოდ იურიდიული წრეებისათვის,
არამედ ჩვენი ნებისმიერი თანამოქალაქისათვის.
ჟურნალ „ჩემი ადვოკატის“ პირველი, ისევერო
გორცმომდევნონომრები,მოიცავსისეთმნიშვნე
ლოვანთემებს,რომელიცეხმიანებასოციალური
დასამართლებრივიცხოვრებისთანამედროვეგა
მოწვევებსდააქტუალურიაჩვენისაზოგადოების
თვის.

თითოეულმკითხველსმინდაგისურვოთწარმატე
ბადაგამოვთქვაიმედი,რომჟურნალ,,ჩემიად
ვოკატის“ერთგულიმკითხველიგახდებით,ხოლო
თავადჟურნალი,თქვენისაიმედოგზამკვლევიიქ
ნებასამართლებრივლაბირინთებში.

პატივისცემით,

დავითასათიანი
თავმჯდომარე

პროფესიული ეთიკა
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ნდობის მოპოვებისთვის.2 ევროგაერ
თიანებისადვოკატთაასოციაციისეთი
კის კოდექსის5.1.1 პუნქტისთანახმად,
„პროფესიისკორპორატიულიარსიმო
ითხოვს ადვოკატთა შორის  ურთიერ
თობაშინდობასადათანამშრომლობას
მათი კლიენტების სასარგებლოდ და
არასაჭირო სასამართლო გარჩევისა
დასხვასაქციელისთავიდანაცილების
მიზნით,რომელიცპროფესიისრეპუტა
ციისათვისსაზიანოა“.

კოლეგებისადმიგამოხატულითავაზია
ნობაარისცივილიზებულიიურიდიული
პროფესიის ნიშანი, რაც ხელს უწყობს

მართლმსაჯულების განხორციელე
ბას, იურიდიული პროფესიის დამოუ
კიდებლობას, საზოგადოებაში მაღალი
ნდობის მოპოვებასდა სამართლებრი
ვი კულტურის ჩამოყალიბებას. კოლე
გიალობის პრინციპით განსაზღვრული
– ადვოკატის მიერ პროფესიული ღი
რებულებების დაცვა გულისხმობს მათ
მიერეთიკისკოდექსითგანსაზღვრული
პირადიღირსების,პატიოსნების,შეუვა
ლობის,კომპეტენტურობის,კანონიერე
ბისდაცვას,ასევე,პროფესიულიპრინ
ციპების–დამოუკიდებლობის,ნდობის,
კონფიდენციალურობის, კლიენტის ინ
ტერესების უპირატესობის, ინტერესთა
კონფლიქტის დაუშვებლობის პრინცი
პის დაცვის ვალდებულებას. აღნიშნუ
ლი ვალდებულება გამომდინარეობს
ადვოკატთა კორპორატიული ერთო
ბისდამათისაერთოკორპორატიული

დვოკატი, როგორც თვით
რეგულირებადი და თავი
სუფალი პროფესიის პირი,
საკუთარიქცევითხელსუნდა

უწყობდეს ადვოკატთა როლის გაძ
ლიერებას მართლმსაჯულების სის
ტემაში და საზოგადოების ნდობის
მოპოვებას ადვოკატის პროფესიის
მიმართ. ადვოკატის როლის შესახებ
გაეროს ძირითადი პრინციპების მე
12 მუხლის თანახმად, „ადვოკატებმა,
როგორც მართლმსაჯულების წარ
მომადგენლებმა, ყოველთვის უნდა
იზრუნონ მათი პროფესიის პატივისა
და ღირსების შენარჩუნებაზე“. ად
ვოკატის პროფესიული როლის გაძ
ლიერებისთვის „ადვოკატთა შესახებ“
საქართველოს კანონის მე3 მუხლი
ადვოკატთა სახელმძღვანელოღირე
ბულებებად განსაზღვრავს: კანონიე
რებას; სამართლის უზენაესობას და
მართლმსაჯულების სამართლიანად
განხორციელებას; პროფესიულ კომ
პეტენტურობას; ადვოკატის კეთილ
სინდისიერებას, კარგრეპუტაციასდა
იურიდიული პროფესიის პატივისცე
მას; საადვოკატო საქმიანობის თავი
სუფლებას და დამოუკიდებლობას;
ადვოკატთა თანასწორობასა და მა
თი დისკრიმინაციის დაუშვებლობას;
საადვოკატო საქმიანობაში ჩაურევ
ლობას; ადვოკატის მიერ კლიენტის
უფლებებისადათავისუფლებების პა
ტივისცემასა და დაცვას; ადვოკატის
მიერ დაცვის უფლების განხორციე
ლებაზეუარისთქმისდაუშვებლობას,
გარდა კანონით გათვალისწინებული
შემთხვევებისა;ადვოკატისმიერპრო
ფესიულისაიდუმლოებისდაცვას;ად
ვოკატის მიერ პროფესიული ეთიკის
ნორმებისდაცვას.

საზოგადოების წინაშე დაკისრებული
პროფესიულიდაზნეობრივი პასუხისმ
გებლობიდან გამომდინარე არსებითია
ადვოკატებს შორის კოლეგიალური
ურთიერთობა,რომელიცუნდაემყარე
ბოდესპატივისცემასადაპროფესიული
ღირებულებების დაცვას.1 ადვოკატები
ურთიერთობისას უნდა იცავდნენ პრო
ფესიულ ღირსებას, პატივს სცემდნენ
თავიან საქმიანობას და ზრუნავდნენ
ადვოკატის პროფესიისადმი მაღალი

ინტერესებიდან, იზრუნონ ადვოკატის
პროფესიისადმი მაღალი ნდობის მო
პოვებისთვის,რაცმოიცავსადვოკატის
ვალდებულებასშეინარჩუნოსდადაიც
ვასპროფესიულიღირსება,პატივისცეს
თავისსაქმიანობას.3

ადვოკატთამიმართარსებულიპროფე
სიული ქცევის მოთხოვნები არ შემოი
ფარგლებამხოლოდსაადვოკატოსაქ
მიანობის განხორციელების პროცესით
და ვრცელდება ადვოკატებს შორის
ურთიერთობებზე.„ეთიკისკოდექსი“შე
იცავს ნორმებს, რომლებიც ეხება არა
მხოლოდ უშუალოდ საადვოკატო საქ
მიანობის განხორციელების პროცესში
ადვოკატისქცევას,არამედადვოკატის
ქცევისადმი ზოგად სტანდარტებს სა
ადვოკატო კორპუსის წევრებს შორის
ურთიერთობებში, როგორიცაა კოლე
გიალობის პრინციპი, სასამართლოს
პატივისცემისვალდებულება,პროცესის
მონაწილისპატივისცემისვალდებულე
ბა.ადვოკატისქცევაუნდაპასუხობდეს
ადვოკატისმაღალროლსსაზოგადოე
ბაში,მისიმოქმედებაუნდაშეესაბამებო
დესადვოკატისპროფესიულღირსებას,
ეთიკისსტანდარტებს,რომლისდაცვა
ზეცუნდაზრუნავდესადვოკატი“.4

ადვოკატს კოლეგების მიმართ გან
საკუთრებული ვალდებულებები აქვს,
მათშორის,არშელახოსმათიპატივი,
ღირსება,საქმიანირეპუტაცია,არდაა
ზიანოსკოლეგისკლიენტისკანონიერი
უფლებები,არმიმართოსარასათანადო
რეკლამას და დაიცვას კოლეგიალო
ბის პრინციპთან დაკავშირებული სხვა
პროფესიულივალდებულებები.კოლე
გიალობის მიზანია ადვოკატებს შორის
ნდობის, თანამშრომლობისა და პატი
ვისცემისდამკვიდრებაკანონისუზენაე
სობის, პროფესიულიღირებულებებისა
და კლიენტის ინტერესების სასარგებ
ლოდ.5

ადვოკატის კოლეგიალობის დაცვის
პრინციპიშეიძლებამოვიდესკონკურენ
ციაში სხვა პროფესიულ ვალდებულე
ბებთანდაასევეიმძირითადუფლებებ
თან, რომლითაც ადვოკატი, როგორც
მოქალაქე, სარგებლობს. შესაძლებე
ლიაკონკურენციაარსებობდესკოლე

ა

კო ლე გი ა ლო ბის პრინ ცი პის არ სი 
და მნიშ ვ ნე ლო ბა: 
ეთი კის კო მი სი ის პრაქ ტი კა და 
გან მარ ტე ბე ბი

ავტორი: თორ ნი კე ბაქ რა ძე 
ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე

ადვოკატის ქცევა 

უნდა პასუხობდეს 

ადვოკატის მაღალ 

როლს საზოგადოებაში, 

მისი მოქმედება უნდა 

შეესაბამებოდეს 

ადვოკატის პროფესიულ 

ღირსებას, ეთიკის 

სტანდარტებს, რომლის 

დაცვაზეც უნდა ზრუნავდეს 

ადვოკატი
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პროფესია – ადვოკატიპროფესია – ადვოკატი



1ადვოკატთაპროფესიულიეთიკისკოდექ
სი,მუხლი7,მუხლი10.1

2ადვოკატთაპროფესიულიეთიკისკოდექ
სისპრეამბულა

3ეთიკისკომისიისსაქმიანობა,პრეცედენტე
ბი,რეკომენდაციები20102013წ.წ, ე.გასი
ტაშვილი,კ.ბოჭორიშვილი,დ.კვაჭანტირაძე,
თ.ხუბულური,თბილისი,2013წგვ.121

4  საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
სადისციპლინო პალატის გადაწყვეტილება,
2015წლის6მაისი,დსშ/515

5ეთიკისკომისიისგადაწყვეტილებადისციპ
ლინურიდევნისაღძვრაზეუარისთქმისთაო
ბაზე#086/18,01.11.18

6  ეთიკის კომისიის გადაწყვეტილება დის
ციპლინური დევნის აღძვრაზე უარის თქმის
თაობაზე

7ეთიკისკომისიისგადაწყვეტილებადისციპ
ლინურიდევნისაღძვრაზეუარისთქმისთაო
ბაზეN100/12,20.08.12

8ეთიკისკომისიისგადაწყვეტილებადისციპ
ლინურიდევნისაღძვრაზეუარისთქმისთაო
ბაზეN069/11,05.09.2011

9ეთიკისკომისიისგადაწყვეტილებადისციპ
ლინურიდევნისაღძვრაზეუარისთქმისთაო
ბაზე#076/10,29.10.2010

10  ეთიკის კომისიის გადაწყვეტილება დის
ციპლინური დევნის აღძვრაზე უარის თქმის
თაობაზე#069/11,05.09.2011

პროფესიული 
კომპეტენცია

სამართლის უზენაესობა 
და ხარისხიანი მართლმსაჯულება

თ
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ო
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ლ

ო
ბა

იურიდიული პროფესიის ღირსება
და ადვოკატთა ეთიკა

კლ
იენ

ტი
ს ი

ნტ
ერ

ესე
ბის

ერ
თგ

ულ
ება

პროფესიული 
საიდუმლოების დაცვა

კოლეგების პატივისცემა

გიალობის პრინციპსა და გამოხატვის
თავისუფლებას შორის. ადვოკატებს
უფლებააქვთისარგებლონგამოხატვის
უფლებითდაგამოთქვან აზრი,თუმცა
მათუნდადაიცვანსხვათაღირსებადა
არშეზღუდონსხვათაუფლებები.

ადვოკატის როლის შესახებ გაეროს
ძირითადი პრინციპების 23ე მუხლის
თანახმად,„ადვოკატები,სხვამოქალა
ქეების მსგავსად, სარგებლობენ აზრის
გამოხატვის, რწმენის, გაერთიანები
სა და შეკრების თავისუფლებით. მათ
უფლება აქვთ მონაწილეობა მიიღონ
საზოგადოებრივ დისკუსიებში, რომ
ლებიც დაკავშირებულია იურიდიულ,
მართლმსაჯულების განხორციელების,
ადამიანის უფლებების ხელშეწყობისა
და დაცვის საკითხებთან .....ამ უფლე
ბისრეალიზაციისას,ადვოკატებმაუნდა
იმოქმედონკანონის,იურიდიულიპრო
ფესიისადაეთიკისაღიარებულინორ
მებისშესაბამისად“.

ეთიკისკომისიაპრაქტიკითადვოკატ
თა გამოხატვის თავისუფლების მა
ღალ სტანდარტს ადგენს, რომელიც
ვრცელდებაარამხოლოდმოსამართ
ლეების,არამედიურიდიულიპროფე
სიის მქონე სხვა პირების, ადვოკატე
ბისმიმართაც.„ადვოკატებსაკისრიათ
უმნიშვნელოვანესი როლი ადამიანის
უფლებათადაცვის სფეროშიდა მათ
მიერ გაკეთებული განცხადებები და
კრიტიკული გამონათქვამები არ უნ
და გახდეს მათ წინააღმდეგ დევნის
დაწყების საფუძველი“.6 „ადვოკატთა
შესახებ“ საქართველოსკანონის38ე
მუხლიადგენსადვოკატისდაცვისგა
რანტიებს კლიენტის ინტერესებიდან
გამომდინარე გაკეთებულ განცხადე
ბებზე, კერძოდ: „ადვოკატს არ დაე
კისრებაპასუხისმგებლობაიმგანცხა
დებებისათვის,რომელიცმანზეპირად
ანწერილობითწარუდგინასასამართ
ლოს ან ადმინისტრაციულ ორგანოს
კლიენტისინტერესებიდანგამომდინა
რე“.აღსანიშნავია,რომამავემუხლში
არარისგათვალისწინებულიადვოკა
ტისამიმუნიტეტისშეზღუდვისშემთხ
ვევა, თუმცა, კომისიას მიაჩნია, რომ
„ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს
კანონის 38ე მუხლი ექვემდებარება

ამავეკანონისმე6მუხლისპირველი
პუნქტით განსაზღვრულ შეზღუდვას,
რადგან ეს მუხლიგანსაზღვრავს ად
ვოკატისმიერკლიენტისინტერესების
დაცვის აუცილებლობას და ადგენს,
რომ „ადვოკატს უფლება აქვს კლი
ენტის ინტერესების დასაცავად გამო
იყენოს ყველა საშუალება, რომელიც
აკრძალულიარარისკანონმდებლო
ბით ან პროფესიული ეთიკის ნორმე
ბით“.

„საადვოკატოსაქმიანობისგანხორციე
ლებისას,ადვოკატმაუნდაიმოქმედოს
იმგვარად,რომ პატივი სცეს სხვა ად
ვოკატებს და კლიენტის ინტერესების
დაცვის პროცესში მას არ მიაყენოს
შეურაცხყოფა. ადვოკატის მიერ კლი
ენტის ინტერესებიდან გამომდინარე
ქმედებების განხორციელება და გა
დაწყვეტილებების მიღება არ მიიჩნევა
კოლეგისადმი უპატივცემულობად, თუ
აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით
ადვოკატებს განსხვავებული მოსაზრე
ბებიგააჩნიათდა ადვოკატისგადაწყ
ვეტილება მიზნად ისახავს საკუთარი
კლიენტისინტერესებისდაცვასდაარა
კოლეგა ადვოკატის შეურაცხყოფას.
ადვოკატმა უნდა იმოქმედოს კლიენ
ტის ინტერესების პრიორიტეტულობის
პრინციპიდან გამომდინარე, როდესაც
კლიენტის ინტერსების წარმოდგენისას
იღებსგადაწყვეტილებასსხვაადვოკა
ტისპოზიციისგაზიარებისანმხარდაჭე
რისთაობაზე“.7

კომისიის განმარტებით, „ადვოკატები,
ისევეროგორცსხვამოქალაქეები,სარ
გებლობენგამოხატვისთავისუფლებით
იმმოვალეობებისადაპასუხისმგებლო
ბების გათვალისწინებით, რომლებსაც
მათიპროფესიააკისრებთ“.8გამოხატვის
თავისუფლების ძირითადი სიკეთე მო
საზრებებისდაცვისმაღალსტანდარტში
მდგომარეობს, მიუხედავად იმისა, ვის
მიმართ არის გამოთქმული მოსაზრე
ბები და რამდენად კრიტიკულია მათი
შინაარსი.9თუმცა,ადვოკატივალდებუ
ლიასაჯაროგანცხადებებისგაკეთების
დროსდაიცვასინფორმაციისსისწორე.
ადვოკატის მხრიდან ადგილი არ აქვს
არასწორიინფორმაციისგავრცელებას,
მაშინ,როდესაცმისიკომენტარებიწარ

მოადგენს შეფასებით მსჯელობას კონ
კრეტულსაკითხთანდაკავშირებითდა
შესაბამისადმისიშინაარსისსისწორემ
ცდარობა მთლიანად დამოკიდებულია
ავტორისშეხედულებებზე.10

შესაბამისად,ეთიკისკომისიისპრაქტი
კაადასტურებსადვოკატისგამოხატვის
თავისუფლების მაღალი სტანდარტი
სადმი სწრაფვას, რაც ნაკარნახევია
დემოკრატიულ საზოგადოებაში ადვო
კატთაგანსაკუთრებულიროლითმარ
თლმსაჯულების სისტემაში. ამასთან,
ეთიკის კომისია ამკვიდრებს ადვოკა
ტებს შორის ურთიერთობის მაღალ
სტანდარტს, სადაც ერთის მხრივ და
ცულია, ადვოკატების გამოხატვის თა
ვისუფლება, ხოლო მეორეს მხრივ
კოლეგიალური მიდგომა. ადვოკატის
ქცევა კოლეგასთან ან პროფესიასთან
მიმართებაში, თუ ამით ზიანი ადგება
ადვოკატთა კორპუსის კორპორატი
ულ ინტერესს – მოიპოვოს საზოგა
დოების ნდობა პროფესიის მიმართ,
ექვემდებარება კოლეგიალობის პრინ
ციპითგათვალისწინებულშეზღუდვებს.
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ავად მოსამართლეებს
უთქვამთ: „მიუხედავად
მთელი სასამართლო
პროცესისჩემსწინაშემიმ

დინარეობისა, ადვოკატის დასკვნით
მა სიტყვამ დიდი დახმარება გამიწია
სრულად და დეტალურად დამენახა
ბრალდებულისუდანაშაულობა“.

ადვოკატი, ანუ დაცვის მხარე, დას
კვნითი სიტყვით გამოდის და შე
იძლება ითქვას, ამით ასრულებს
სასამართლოგანხილვას. წარმოუდ

გენელიაადვოკატიდასკვნითისიტყ
ვის შესრულების გარეშე. ამ დროს
არისადვოკატისროლისსაუკეთესო
გამოვლინების შანსი და ამას ეფექ
ტურად იყენებენ პროფესიონალი
ადვოკატები. შეიძლება ითქვას თვე
ებისმანძილზე, სწორედამმომენტს
ელოდებოდაადვოკატი,რათამოსა
მართლისწინაშემოეხდინაშეჯამების
დადაცვის მხარის პოზიციის სისწო
რის ეფექტი, ანუ რატომ უნდა დას
რულდეს მოსამართლის მიერ მისი
კლიენტისსასარგებლოდსაქმისგან

ხილვა.ძლიერსისხლისსამართლის
სპეციალისტს, სისხლის სამართლის
სამეცნიერო ხარისხის დამსახურებუ
ლად მატარებელ პირს, რომელიც
არ არის ადვოკატი, შეიძლება გაუ
ჭირდეს დასკვნითი სიტყვის დემონ
სტრირება მიუხედავად მისი ძლიე
რისისხლისსამართლებრივისაქმის
ანალიზისა,რადგანდასკვნითისიტყ
ვისწარმოთქმასპროფესიულიუნარი
და ხელოვნება ესაჭიროება, რათა
თვეების მანძილზე შესრულებული
ნაშრომისპეციალურიმიდგომითიქ
ნას მოსამართლის მიერ მოსმენილი
და წარმოდგენილი. სწორედდასკვ
ნითისიტყვისდროსჩანსადვოკატის
გულმოდგინება და შემოქმედებითი
მიდგომაც, რაც აკადემიურობასთან
ერთად,ეფექტურსხდისმისსიტყვას
და მოსამართლეზე სწორ გავლენას
ახდენს, რომლის მიზანი კლიენტის
კანონიერი უფლების ეფექტური რე
ალიზაციით მართლმსაჯულების გან
ხორციელებაში ხელშეწყობა ხდება.
დასკვნითი სიტყვის დანიშნულებაზე
საუბრისას,ყოველთვისვხედავთად
ვოკატისროლს ადამიანის უფლებე
ბის დაცვის მხრივ და რომ არა ეს
სიტყვა, სასამართლოს გაუჭირდება
ობიექტური და ნამდვილი გადაწყ
ვეტილების გამოტანა, რადგან მო
სამართლე ადვოკატისგან ისმენს
ბრალდებულის ირგვლივ არსებული
ისტორიის,მსჯელობის,მტკიცებულე

ადვოკატის 
დასკვნითი სიტყვა 
და მისი მნიშვნელობა
ავტორი: გი ორ გი ტუ რა ზაშ ვი ლი
ად ვო კა ტი

თ
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ბებისანალიზსადამათდანიშნულე
ბასმართლმსაჯულებისათვის.

ადვოკატის დასკვნით სიტყვას გააჩ
ნია თავისებურებანი. რა თქმა უნდა
სიტყვა ყოველთვის ინდივიდუალუ
რია ადვოკატის კლიენტის წინაშე
წაყენებული ბრალდების არსიდან
გამომდინარე, თუმცა მაინც გააჩნია
ისაუცილებელიპროფესიულისაერ
თოკომპონენტები,რაცმასეფექტუ
რობას მატებს. ადვოკატი, სიტყვით
გამოსვლისას, ზოგჯერ წერილობით
ფორმასაც ამჯობინებს, თუმცა პრაქ
ტიკამაჩვენა,რომისზეპირისახით,
ანუ „ცოცხალი შესრულებით“ მეტ
ეფექტს იძლევა, რომლის ტექნიკა
საც ადვოკატი პროფესიული გან
ვითარების გზაზე თანდათანობით
იძენს. დასკვნითი სიტყვა მხოლოდ
ზეპირად არ წარმოითქმის, არამედ
მას ახლავს არავერბალური, ფიზი
კურჟესტიკულაციური,ემოციურიდა
სხვადასხვამახასიათებლები.პრო
ფესიონალებსუთქვამთ,რომრამდე
ნიმეოქროსწესიარსებობსადვოკა
ტისათვის,რომელსაცის იცავს მისი
საქმიანობის ეფექტურობისათვის.
გარდა კლიენტის ირგვლივ არსებუ
ლი ფაქტების ზედმიწევნით ცოდნი
სა,საჭიროაადვოკატსდასკვნითი
სიტყვის თავისივე ვერსიის სჯერო
დეს.საამისოდისშრომატევადგზას
გადის,რომლისგარეშეცშეუძლებე
ლია დამაჯერებლობა შესძინო შენს
საბოლოო გამოსვლას სასამართ
ლოში. ადვოკატი დასკვნით სიტყ
ვამდე გადის მთელრიგ პროცესებს
დაწყებულიგამოძიებითდადამთავ
რებულისასამართლოგანხილვებით.
თუ წარმოვიდგენთ, რომ ადვოკატი
შემთხვევის ადგილზე თავად არის
ნამყოფიდათანაცდღის იმ მონაკ
ვეთში,როდესაცსავარაუდოდმომხ
დარიამისკლიენტთანდაკავშირებუ
ლიშემთხვევა,მისდასკვნითსიტყვას
მეტიდამაჯერებლობააქვს.

დასკვნითი სიტყვის ძირითადი
სტრუქტურული არსი, სულ მცირე,
შეიძლებაამფორმულითწარმოვიდ
გინოთ: ფაქტები, მტკიცებულებები.
თუმცა, თავად ეს ორი მიმართულე

ბა ერთობლიობაში შერწყმული არც
თუისეადვილიაწარმოსათქმელად.
დასკვნითი სიტყვა წარმოადგენს შე
სავალი სიტყვისას ადვოკატის მიერ
მოსამართლისათვის შეპირებული
თემის, ვერსიის დამტკიცებას. თემა,
ანუ რა ჰქვია ადვოკატის კლიენტის
ისტორიას, ერთიანორიწინადადე
ბით ნათქვამი შესავალი სიტყვიდან
სასამართლოში მტკიცებულებათა
გამოკვლევის მთელ პროცესს გას
დევს და ბუნებრივია ეს არ ხდება
ავტომატურად, არამედ ამას ახერ
ხებსადვოკატი,რომელიცდასკვნით
სიტყვამდე მონაწილეობს სახელმწი
ფო ბრალდების მხარის მტკიცებუ
ლებების გამოკვლევაში, როგორც
ცოცხალი,ანუმოწმეთაგადაკითხვის
გზით,ისე წერილობითიდასაგნობ
რივიმტკიცებულებებისშესახებმათი
ნამდვილობის და რელევანტურობის
შემოწმებით.თემა წარმოადგენს არა
მხოლოდ დასკვნითი სიტყვის, არა
მედ ადვოკატის საქმის ხერხემალს,
რომელიც მოსამართლეს, მათ შო
რისნაფიცმსაჯულებსეხმარებამომ
ხდარისაღქმაში.

დასკვნითი სიტყვის ნაწილია ძლიე
რიდასაწყისი,როგორც ამერიკელი
ადვოკატები უწოდებენ  – „ჰუკი“და
ძლიერი დასასრული. „ჰუკი“ს გა
მოყენება მოსამართლისა და ნაფიც
მსაჯულთა ყურადღების სწრაფად
მიპყრობას, ყურადღების მიქცევას,
სიტყვის მნიშვნელობას ემსახურება.
ძლიერიდასაწყისიერთანმაქსიმუმ
ორწინადადებაშიგამოიხატება,რო
მელიც ადვოკატის კლიენტის ირგვ
ლივ მომხდარს არქმევს გარკვეულ
სათაურს(ესარარისთემა),რომლის
შინაარსი შეიძლება იყოს როგორც
უშუალოდ ბრალდებიდან გამომდი
ნარე,ასევეხატოვანშედარებითისა
ხისდამათშორისლიტერატურული,
ისტორიული ანტრადიციულიგამო
ნათქვამირომელიცაღძრავსსამარ
თლიანობისადალოგიკურობისგან
ცდას მსმენელში. დასკვნითი სიტყვა
სრულდება ასევე ძლიერი დასასრუ
ლით,რომელიცჰარმონიულადარის
მიბმულიდაატარებსდასკვნის,შეჯა
მებისშინაარსობრივხასიათს.მეტიც,

დასასრულს ადვოკატი მოსამართ
ლესდანაფიცმსაჯულებსპირდაპირ
ეუბნებათურაუნდაგააკეთონმათ,
რა სახის გადაწყვეტილება უნდა მი
იღონ.

მტკიცებადამტკიცებულებებისშესა
ხებდეტალურისაუბარიადვოკატის
პოზიციის დასაბუთების იარაღია.
სწორედ მტკიცებულებების შინაარ
სობრივიდაფიზიკურიდემონსტრი
რებით, ადვოკატი ახდენს დაცვის
მხარის პოზიციის მტკიცებას, რაც
წარმოადგენს სასამართლო გან
ხილვის მთავარ შემადგენელ ნა
წილს.ერთერთიადვოკატიახდენს
სუბსუმციასანუიყენებსკანონებსდა
მიუსადაგებსმისვერსიას.სუბიექტუ
რობისგამორიცხვისერთერთისა
შუალებაა ასევე კანონების სწორად
შერჩევა და მათი მუხლებისა და
პუნქტების გამოყენება. მეტიც, ად
ვოკატისთვის არსებობს ეგრეთწო
დებულიცენტრალურიდადამხმარე
რეგულაციებიც.

დასკვნითი სიტყვა, მსჯელობისა და
დემონსტრირებულისახითანალიზის
გარეშე წარმოუდგენელია. ადვოკა
ტი,   მოსამართლის წინაშე, ზეპირი
მსჯელობისფორმასიყენებს.ზეპირი
სახით აკეთებს ანალიზს – ადარებს
ფაქტებს, მტკიცებულებებს, თავად
სვავს კითხვებს, რომელსაც მოსა
მართლე ან მსაჯული დასვავდა და
რაცმთავარიაზეპირიმსჯელობისას,
თავად პასუხობს თუ როგორი უნდა
იყოს კლიენტისადმი სასამართლო
დამოკიდებულება. ასეთი ტექნიკით
ადვოკატი ახდენს მოსამართლი
სადმიმინიშნებასთუროგორიუნდა
იყოს გადაწყვეტილების სამოტივა
ციონაწილი.

დასკვნითი სიტყვისას პროფესიონა
ლიადვოკატიახერხებსგანხილული
საქმის ფაქტობრივ სურათში მოსა
მართლის ჩართვას. მოსამართლე
და/ან ნაფიცი მსაჯული მომხდარის
ვირტუალურიმონაწილეხდება,რაც
კომფორტულია გადაწყვეტილების
გამომტანისათვის (ვერდიქტი). ხო
ლო დამაჯერებლობისათვის კი იყე

ნებსმტკიცებითმიდგომას–მოჰყავს
განხილული მტკიცებულებებიდან
არა საკუთარი კონტექსტი, არამედ
კონკრეტული ციტირებები. მეტიც,
არსებობს ტენდენციაც, რომ კონკ
რეტული მტკიცებულებებიდან ამო
ნარიდიყოფილადასკვნითისიტყვის
დასაწყისი, ეგრეთწოდებული „ჰუკი“,
რომელიცუკვევახსენეთ.

სანამ შეჯამებას შევეხებოდეთ, მნიშ
ვნელოვანი კომპონენტია, უკვე
ნახსენები, ადვოკატის არავერბა
ლური პროფესიონალური ქცევა სა
სამართლო დარბაზში. გარდა ზე
პირიმეტყველებისას, ტონალობის
ცვალებადობისა, ადვოკატის დგო
მა, გადაადგილება,  ჟესტიკულაცია
და მზერა უნდა ხორციელდებოდეს

იმ ინფორმაციის შესაბამისად, რო
მელსაც ადვოკატი აჟღერებს მოსა
მართლის წინაშე. ადვოკატის მზერა
ყოველთვის მიმართულია მოსამარ
თლისადანაფიციმსაჯულებისაკენ.

შეჯამება – ანუ ძლიერი დასასრუ
ლი. სიძლიერე გამოიხატება იმაში,
რომ ის არ უნდა იყოს განყენებუ
ლად წარმოდგენილი, არამედ აგ
რძელებდეს გამოთქმულ აზრს და
ატარებდეს დასკვნის სახეს, სადაც
ადვოკატი პირდაპირ ამბობს თურა
გადაწყვეტილებაუნდამიიღოსმოსა
მართლემ,რაუნდაგააკეთონმსაჯუ
ლებმა და რომ ეს გადაწყვეტილება
არა მხოლოდლოგიკური და ადექ
ვატურია,არამხოლოდიმიტომრომ
ადვოკატი თვლის ასე, არამედ ის

დამტკიცებულია, მტკიცებულებებით
გაჯერებულიადა ემსახურებაობიექ
ტურ მიდგომას – ადამიანის უფლე
ბებს.

ძლიერი დასკვნითი სიტყვა წარმა
ტებისმომტანიადაასეთდროსად
ვოკატის პროფესიული როლი ნი
შანდობლივია, როგორც ადამიანის
უფლებებისათვის, ისე მართლმსაჯუ
ლებისათვის.

დაბოლოს,კიდევერთიოქროსწე
სი, რომელიც შეიძლება დაკავშირე
ბული იყოს დასკვნით სიტყვასთან
არისის,რომისარუნდაიყოსსპონ
ტანური,არამედმოითხოვსწინასწარ
მომზადებასდაანალიზს.
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რიტანულ სამართალწარ
მოებაში ადვოკატის ორი
კატეგორიაარსებობს:Bar
rister – პროფესიონალი

დამცველი, რომელიც სასამართ
ლო დარბაზებში საქმეებს წარმო
ადგენს ზეპირი არგუმენტირების
აქტიური გამოყენებით და Solic
iter – ასევე იურიდიული პროფე
სიის მნიშვნელოვანი წარმომად
გენელი, რომლის პროცესებში
ჩართულობაც დოკუმენტებთან მუ
შაობითგამოიხატება.ბარისტერები
გამორჩეულად კარგი ორატორები
არიან,რაც ახსნისადადარწმუნე
ბის თეორიების კარგად ცოდნასა
და პრაქტიკულ გამოცდილებაში
გამოიხატება.ამისთვისმათარაერ
თი სპეციალური კურსი აქვთ გავ
ლილი.

ადვოკატებს ხშირად უწევთ სიტყვით
გამოსვლაკლიენტებთანურთიერთო
ბისას, სასამართლო პროცესებზე და
მედიასაშუალებებში.ამასგარდა,ისი
ნი საქმიანობენ აკადემიურ სფეროში,
ხდებიან პროფესორები, ლექტორები.
ორატორული უნარების ქონა ყველა
ზემოხსენებული როლის წარმატებუ
ლადმორგებისწინაპირობაა.

დასაწყისშივე უნდა აღინიშნოს, რომ
საჯარო გამოსვლის უნარი თანდაყო
ლილიარარისდაშეძენილია,ისევე,
როგორცცურვაანველოსიპედისტა
რება.  იმისათვის, რომ ამ მიმართუ
ლებითგანვითარებაგაგიადვილდეთ,
მსურსშემოგთავაზოთრამდენიმერჩე
ვა:

თუთქვენისაჯაროდგამოსვლადა
გეგმილია,შესაბამისადსიტყვაცწინას
წარუნდამოამზადოთ.აუცილებელია,
რომ თქვენი სიტყვა ხშირად გაიმეო
როთ. გაიმეორეთ დილას, როდესაც
გაიღვიძებთ,შხაპისმიღებისას,ტრან
სპორტით მგზავრობისას. იმეორეთ
ყოველთვის, როდესაც ამისათვის შე
საფერისიდროდაადგილიგექნებათ.
წარმოთქვითხმამაღლა,თუამასვერ
ახერხებთ–გონებაშიიმეორეთ.

 ყურადღება მიაქციეთ ჩართულებს
როგორებიც არის: „ანუ“, „ისა“ , „ხო
და“,„აა“,„მმ“დასხვამრავალი.შეე
ცადეთისინიპაუზითჩაანაცვლოთ.

სთხოვეთთქვენსმეგობრებსანოჯა
ხისწევრებს,მოგისმინონდაგითხრან
თავიანთი აზრი გამოსვლასთან და
კავშირებით.ესდაგეხმარებათთქვენი
ხარვეზებისგამოსწორებაში.ამასთანა
ვე, კარგი შეფასება თქვენს თავდაჯე
რებულობაზედადებითადიმოქმედებს.

 სიტყვის წარმოთქმისას გადაუღეთ
ვიდეოები საკუთარ თავს. ტექნოლო
გიისგანვითარებამ,ესყველაფერიგა
ამარტივა.ჩვენსმიერუკვეკარგადაპ
რობირებული„სელფაობა“შეგვიძლია
გამოსადეგვარჯიშადვაქციოთ.

მასშემდეგ,რაცვიდეოსგადაიღებთ,
უყურეთ და გაანალიზეთ გამოსვლის
ძლიერიდასუსტიმხარეები.შეეცადეთ
აღმოფხვრათთქვენიშეცდომები.

 წარმოისახეთ წარმატება. ვიზუა
ლიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანი და

ძლიერი ელემენტია. თუ თქვენ კარ
გადმოემზადებითდათქვენს წარმო
სახვაში ხშირად ატრიალებთ თქვენს
სცენარსპერსპექტივაშიწარმატებული
გამოსვლის შესახებ, დამერწმუნეთ ეს
ასეციქნება.თუმცათუწარმოიდგენთ,
რომ გამოსვლის დროს რაღაც გეშ
ლებათ,ანსათქმელიგავიწყდებათ,ეს
ნეგატიურადიმოქმედებსთქვენზე.

 ადამიანების უმრავლესობა საჯა
რო გამოსვლის წინ, ისევე როგორც
გამოსვლისას ძალიან ნერვიულობს.
მინდა გითხრათ, რომ ეს ცუდი სუ
ლაცარარის.ნერვიულობაემოციაა
(EMotion – Energy inMotion), ანუ
ენერგიამოძრაობაში.მთავარია,რომ
ნეგატიურიენერგიაპოზიტიურადგარ
დაქმნათ.

 აუდიტორიას თავიდანვე გააცა
ნით, თუ როგორ არის ორგანიზებუ
ლითქვენი სიტყვა.  მაგალითად,თუ
აპირებთ,რომგამოსვლისასსამიარ
გუმენტი მოიყვანოთ, ეს თავიდანვე
გაანდეთთქვენსმსმენელს.ამითმათ
მისცემთ საშუალებას გაიგონ თქვე
ნი სიტყვის რა ეტაპზე ხართ. არდა
გავიწყდეთ, დასკვნაში გაიმეოროთ
თქვენისიტყვისმთავარიასპექტები.


რჩე ვე ბი სა ჯა რო 
გა მოს ვ ლის უნა რის 
გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად

 ყურადღება მიაქციეთ როგორ
იწყებთ თქვენს გამოსვლას. პირვე
ლი 1020 წამი გადამწყვეტია, სწო

როგორ ვაქციოთ 

ორატორობა 
მთავარ იარაღად?
ავტორი: გი ორ გი თარ გა მა ძე
სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი. სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის (GSAC) დამფუძნებელი

ბ
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იყა ვით ორი ენ ტი რე ბუ ლი 

თქვენს სათ ქ მელ ზე და არა 

თქვენს თავ ზე. აუდი ტო რია 

გეს წ რე ბათ იმის თ ვის, რომ 

მო ის მი ნონ თქვე ნი სათ ქ

მე ლი და არა იმი ტომ, რომ 

შე ა ფა სონ თქვე ნი სა ჯა რო 

გა მოს ვ ლის უნარ  ჩ ვე ვე ბი. 

რედ ამ დროს ყალიბდება თქვენი
მსმენელი,მოგისმინოთთუარა.შე
ეცადეთსაუბარიდაიწყოთრაიმეის
ტორიისმოყოლითანკითხვისდას
მით,მთავარიათქვათანგააკეთოთ
ისეთი რამ, რაც მათ ყურადღებას
მიიპყრობს.

 მნიშვნელოვანია, მიეჩვიოთ თვა
ლისმიერი კონტაქტის დამყარებას
აუდიტორიასთან. თუ ჩანაწერებში
დაიწყებთ ყურებას, დამერწმუნეთ,
აუდიტორიის დიდ ნაწილს მალევე
დაკარგავთ.თვალისმიერიკონტაქტი
აუდიტორიას ეხმარება იყოს ჩართუ
ლითქვენს გამოსვლაში, გაიზიაროს
ემოცია, მოგისმინოთ ყურადღებით
დაგაიგოსთქვენისათქმელი.

მსმენელებსგარკვევითესაუბრეთ.
შეეცადეთ გამოსვლა არ დახუნძ
ლოთიურიდიულიტერმინებით, მა
შინ როდესაც სამიზნე აუდიტორიას
არ აქვს იურიდიული განათლება.
მაგალითად: როდესაც მიმართავთ
დარბაზს, სადაც არიან ნაფიცი მსა
ჯულები, ან აკეთებთ განცხადებას
მედიასაშუალებით.

ნუისაუბრებთსწრაფად,აუდიტო
რიას გაუჭირდება თქვენი საუბრის
აღქმა.

 გამოიყენეთ პაუზა, სიჩუმე, ხმის
ტონალობის ცვლილება. ეს დაგეხ
მარებათ მიიქციოთ აუდიტორიის
ყურადღება. ნუ მოგერიდებათ ხმას
ოდნავ აუწიოთ ან დაუწიოთ ისეთ
მონაკვეთში,სადაცხაზიგინდათგა
უსვათთქვენსსათქმელს.

გამოიყენეთისტორიები.მსმენელი
პირად ისტორიებს უფრო იმახსოვ
რებს, ვიდრე ციფრებს და სტატის
ტიკას. ასევე, დაიმახსოვრეთ, რომ
სწორად შერჩეული იუმორი გამოს
ვლისდროსძალიანკარგია.

რჩე ვე ბი, რომ ლე ბიც უნ და 
გახ სოვ დეთ თქვე ნი 
გა მოს ვ ლის დღეს

შეეცადეთვიზუალურადკარგადგამოი
ყურებოდეთ.თავსგრძნობდეთკომფორ
ტულად. ეს დაგეხმარებათ აიმაღლოთ
თვითშეფასებადათავდაჯერებულობა.

 რამდენიმე წუთით ადრე მიდით
სიტყვით გამოსვლის ადგილზე. ეს
ხელს შეგიწყობთ გარემოსთან ადაპ
ტირებასადასტრესისმოხსნაში.

 თუ შეატყობთ, რომ ნერვიულობთ,
გახსოვდეთ, აუდიტორიისუმრავლესო

ბასსურს,რომთქვენმაგამოსვლამწარ
მატებულადჩაიაროს.თუნერვიულობა
შეგეტყობათ–ნუიღელვებთ,აუდიტო
რიაამდროსთანაგრძნობითგანეწყობა
თქვენსმიმართ.

 იყავით ორიენტირებული თქვენს
სათქმელზე და არა თქვენს თავზე.
აუდიტორია გესწრებათ იმისთვის,
რომმოისმინონთქვენისათქმელიდა
არა იმიტომ, რომ შეაფასონ თქვენი
საჯაროგამოსვლისუნარჩვევები.

 არ მიაქციოთ ყურადღება ადამია
ნებს,რომლებიცარარიანჩართული
თქვენს გამოსვლაში ან თავი სმარტ
ფონში აქვთ ჩარგული. აუდიტორია
ში ყოველთვის გამოიძებნება მსგავსი
ადამიანი. ნუ შეხედავთ მათ, იყავით
ორიენტირებულნი მათზე, ვინც გის
მენთ.

 გამოსვლა დაიწყეთ იმავე ენერგი
ით,რაცდარბაზშია.შეეცადეთთქვენი
გამოსვლის ენერგია აუდიტორიისას
დაამთხვიოთდათანდათანგადმოიყ
ვანოთთქვენსტალღაზე.

და ბო ლოს:  სათქმელის, პირველ
რიგში, მთქმელს უნდა წამდეს: რწმე
ნა, გულწრფელობა და ენთუზიაზმი
გადამდებია. ამ სიგნალსთქვენი სხე
ულის ენა, ხმისტემბრიდატონი გა
მოსცემს. მის მართვას კი შესაბამისი
ტექნიკისსწავლადახშირიგამოყენე
ბა ჭირდება. ყოველთვის უნდა გვახ
სოვდეს:–ფართოაუდიტორიისთვის,
ხშირად, – როგორ ვამბობთ – იმაზე
მნიშვნელოვანია,ვიდრერასვამბობთ!
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მ. და მ. ხორ ვა ტი ის წი ნა აღ მ დეგ, გა-
ნაცხა დი no. 10161/13, ადა მი ა ნის უფ ლე-
ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს 2015 
წლის 3 სექ ტემ ბ რის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა

პირველი განმცხადებელი არის 2001
წელსდაბადებულიგოგონა,მეორეგან
მცხადებელი–მისიდედა.2007წელს,
მშობლების განქორწინების შემდეგ, სა
სამართლოს გადაწყვეტილებით, ბავშვი
ცხოვრობსმამასთან.ბავშვიმამისგან,სა
ვარაუდოდ, ექვემდებარებოდაფიზიკურ
და ფსიქიკურ ძალადობას. განმცხადებ
ლებმაიჩივლესპოლიციაში2011წელს,
როცაპირველიგანმცხადებლისმტკიცე
ბით,მამამსახეშიდაარტყადაყელშიხე
ლიწაუჭირა.ევროპულისასამართლოს
მიერ საქმის განხილვის დროისთვის,
ეროვნულდონეზესისხლისსამართლის
საქმის განხილვა ჯერ კიდევ პირველი
ინსტანციისსასამართლოშიწარმოებდა.
პარალელურად, მეორეგანმცხადებელ
მამიმართასასამართლოსდამოითხო
ვა,რომდროებითბავშვსმასთანეცხოვ
რა,რაზეც უარი ეთქვა იმ საფუძვლით,
რომ ბავშვს მამასთან ცხოვრებით საფ
რთხეარემუქრებოდა.გოგონასჩამოუ
ყალიბდართულიქცევა,თვიდაზიანების
ჩათვლით,რადგან სურვილის წინააღმ
დეგმამასთანუწევდაცხოვრება.ბავშვის
საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრის

თაობაზეძირითადიპროცესიჯერკიდევ
მიმდინარეობდა ევროპული სასამართ
ლოსმიერსაქმისგანხილვისდროს.

ევროპულმა სასამართლომ ყურადღება
გაამახვილა,რომგოგონასდაზიანებები
აღრიცხულიიყოსამედიცინოწესით.ეს
მტკიცებულებასაკმარისიიყოსახელმწი
ფოს ვალდებულების ასამოქმედებლად,
რომ გამოეძია სავარაუდო ძალადობა
დადაეცვაგოგონაშემდგომიძალადო
ბისგან.

ეროვნულდონეზე, მამასბრალიწაეყე
ნა ყველაზე მძიმე ინციდენტისთვის და
არა ყველა იმ არასათანადო მოპყრო
ბისთვის,რასაცისსავარაუდოდ,ბავშვს
უქვემდებარებდა. სისხლის სამართლის
საქმის განხილვა გაგრძელდა 4 წელზე
მეტხანს.ამგარემოებებისსაფუძველზე,
ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა,
რომსახელმწიფომკონვენციისმე3მუხ
ლში (დამამცირებელი მოპყრობის აკრ
ძალვა) ინკორპორირებული ქმედითი
გამოძიებისჩატარებისვალდებულებაარ
შეასრულა.

განმცხადებლებიჩიოდნენ,რომბოლო
ინციდენტისშემდეგ,სახელმწიფომბავ
შვიმამისმზრუნველობაშიდატოვადა
ამითდაარღვიათავისივალდებულება,

დაეცვაიგიშემდგომიძალადობისგან.
თუმცა ევროპულმა სასამართლომ მი
იჩნია,რომამშემთხვევაში,ხელისუფ
ლებამ გადადგა გონივრული ნაბიჯები
შესაძლო არასათანადო მოპყრობის
რისკის შესაფასებლად. კერძოდ, ბავ
შვის მდგომარეობა ექვემდებარებოდა
სოციალური მუშაკების მკაცრ კონტ
როლს;  ექსპერტიზისა და სოციალუ
რი მუშაკების ერთობლივი დასკვნით,
ბავშვს საფრთხე არ ემუქრებოდა.დე
დასმასთანბავშვისსაცხოვრებლადგა
დასვლაზეუარიეთქვაიმსაფუძვლით,
რომსისხლისსამართლისსაქმემამის
წინააღმდეგ არ იყო დასრულებული
და გადაწყვეტილება ემყარებოდა სო
ციალურისამსახურისშესაბამისრეკო
მენდაციას.ევროპულმასასამართლომ
ერთხმად დაადგინა, რომ სახელმწი
ფოსარდაურღვევიაკონვენციისმე3
მუხლიდანგამომდინარეთავისი ვალ
დებულება, არასათანადო მოპყრო
ბისგანდაეცვაბავშვი.შესაბამისად,ამ
ნაწილშიარდარღვეულაარცკონვენ
ციისმე8მუხლი(პირადიდაოჯახური
ცხოვრებისდაცულობისუფლება)მეო
რეგანმცხადებელთანმიმართებით.

ევროპულმა სასამართლომ მიიჩნია,
რომ მხოლოდ ის ფაქტი, რომ ბავშვის
საცხოვრებელი ადგილის განსზღვრის

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი 
სა სა მარ თ ლოს პრე ცე დენ ტუ ლი
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბას თან და კავ ში რე ბით
ავტორი: ნა ნა მჭედ ლი ძე 
პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის ევროკავშირის პროექტის უფროსი 
ექსპერტი; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ლექტორი

წინამდებარესტატიაშიმიმოხილულიაევროპულისასამართლოსპრაქტიკაშიოჯახშიძალადობის
თემისგანვითარებისზოგიერთიტენდენცია;კერძოდ,რაუფლებებისდარღვევაშეუძლიაგანმცხადე
ბელსდარავალდებულებებისშესრულებამოეთხოვებასახელმწიფოს.გასათვალისწინებელია,რომ
თემა წარმოჩენილია ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული მნიშვნელობის მქონე რამდენიმე
გადაწყვეტილებისმაგალითზე.1

თაობაზე სამართალწარმოება 4 წელზე
მეტხანსგრძელდებოდა,საკმარისიიყო
იმის დასადგენად, რომ სახელმწიფომ
მე8 მუხლიდან გამომდინარე თავისი
ვალდებულებები არ შეასრულა. მითუ
მეტეს,სახელმწიფოუწყებებსუფრომე
ტი ოპერატიულობა უნდა გამოეჩინათ,
რადგანსაქმეეხებოდაბავშვს,რომელიც
მშობლებისკონფლიქტურიურთიერთო
ბისგამოტრავმირებულიიყოდარამაც
თვითდაზიანებამდემიიყვანა.ეროვნულ
მასასამართლომერთხელაცარმოისმი
ნაბავშვისაზრი,თუვისთანსურდაცხოვ
რება,როგორცამას,ბავშვისუფლებების
შესახებგაეროსკონვენციისმე12მუხლი
მოითხოვს.

ექსპერტებისდასკვნით,ა)არცერთმშო
ბელს არ შეეძლო სათანადო ზრუნვა
გაეწიაბავშვისთვისდაბ)ბავშვსსურდა
დედასთან ცხოვრება. ორივე მშობელი
ცხოვრობდა ერთ ქალაქში და ბავშვის
საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა მი
სი სკოლისა და სოციალური გარემოს
შეცვლასარგამოიწვევდა.შესაბამისად,

ბავშვისსურვილისგაუთვალისწინებლო
ბამდაარღვიამისიუფლებაპირადიდა
ოჯახური ცხოვრების დაცულობაზე. სა
მართალწარმოების გაჭიანურებამ, მეო
რეგანმცხადებელთანმიმართებაშიცდა
არღვიამე8მუხლი.

კომპენსაცია: 19, 500 ევრო პირველ
განმცხადებელსდა2,500ევრომეორე
განმცხადებელსმიყენებულიმორალური
ზიანისთვის.

ოპუ ზი თურ ქე თის წი ნა აღ მ დეგ, გა ნაცხა-
დი no. 33401/02, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს 2009 წლის 
9 ივ ნი სის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა

საქმეზე,განმცხადებელიდამისიდედა
წლების განმავლობაში, განმცხადებლის
ქმრის მხრიდან ძალადობას ექვემდება
რებოდნენ;ზოგიერთიდაზიანებებასი
ცოცხლისთვისსაშიშადიყოშეფასებული.
სისხლის სამართალწარმოება დაიწყო
რამდენჯერმე,მაგრამქალებისმიერსა

ჩივრების გატანის გამო შეწყდა. თუმცა
რამდენიმეეპიზოდისსიმძიმისგამო,საქ
მემსასამართლოგანხილვისსტადიამდე
მიაღწია. მანქანით გატანისთვის ქმარს
დაეკისრასამითვითთავისუფლებისაღ
კვეთა,რომელიცშეეცვალაჯარიმითდა
ცივიიარაღითმიყენებული7ჭრილობის
თვისდაეკისრაჯარიმა.როდესაცდედა
ეცადა,ქალიშვილსსახლიდანგაქცევაში
დახმარებოდა, განმცხადებლის ქმარმა
იგიმოკლა,რათათავისიღირსებადა
ეცვა.მასმიესაჯაუვადოთავისუფლების
აღკვეთა, თუმცა სააპელაციო სამარ
თალწარმოების დროს გათავისუფლდა,
რისშემდეგაცგანმცხადებლისმიმართ
მუქარა გააგრძელა. განმცხადებლის
მიმართ ღონისძიებები იქნა მიღებული
მხოლოდ7თვისშემდგომ,როდესაცევ
როპულმა სასამართლომ თურქეთისგან
ინფორმაციამოითხოვა.

ევროპულმასასამართლომშეაფასა,სა
მართალდამცავმა ორგანოებმა იცოდ
ნენ,ანუნდასცოდნოდათთუარა,რომ
დანაშაულებრივი ქმედება რეალურ და
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ადამიანის უფლებები ადამიანის უფლებები



1  შენიშვნა: ამჟამად, ადამიანის უფლება
თაევროპულისასამართლოსწარმოებაშია
საქმე–თხელიძესაქართველოსწინააღმ
დეგ(Tkhelidzev.Georgia).განაცხადიno.
33056/17.განაცხადიეხებაგანმცხადებლის
ქალიშვილის მკვლელობას მისი მეუღლის
მიერ. განმცხადებლის მტკიცებით, ხელი
სუფლებამ ვერ დაიცვა სიცოცხლე. მხარე
ებთან გაგზავნილ კომუნიკაციაში შეკითხ
ვები დასმულია კონვენციის მე2 მუხლის
(სიცოცხლის უფლება) და მე14 მუხლის
(დისკრიმინაციისაკრძალვა)ჭრილში.

2  გადაწყვეტილებების სრულად ნახვა შე
საძლებელია მისამართზე: https://hudoc.
echr.coe.int.

სასამართლოსთვის 

აგრეთვე პრობლემური 

იყო ქმედითი 

ზედამხედველობის 

არარსებობა აღნიშნულ 

თემზე; მზრუნველობაში 

გადაცემა განუსაზღვრელი 

ვადით და სოციალური 

მუშაკების ქმედება, 

რომლებმაც ხელი 

შეუწყვეს ბავშვების 

დედისგან კიდევ უფრო 

ჩამოშორებას და თემში 

ინტეგრაციას.

გადაუდებელსაფრთხესუქადდაინდივი
დისსიცოცხლესდამიიღესთუარა/ვერა
შესაბამისიზომებითავიანთიუფლებამო
სილებისფარგლებში,რომლებსაც,გო
ნივრული შეფასებით, უნდა აეცილებინა
ასეთისაფრთხე.ზემოაღნიშნულიგარე
მოებებისსაფუძველზე,ევროპულმასასა
მართლომმიიჩნია,რომრისკიგანჭვრე
ტადიიყოდახელისუფლებამარმიიღო
შესაბამისი ზომები, დაეცვა განმცხადებ
ლისდედისსიცოცხლე.დადგინდაგანმ
ცხადებლისდედისმიმართმე2მუხლის
(სიცოცხლის უფლება) დარღვევა მატე
რიალურსამართლებრივნაწილში.

მკვლელობის საქმეზე სისხლის სამარ
თალწარმოება 6 წელი გრძელდებო
და, მიუხედავად ბრალდებულის მიერ
აღიარებითი ჩვენებისა. შესაბამისად,
ქმედითი გამოძიების ჩატარების ვალ
დებულება არ შესრულებულა. ევრო
პულმა სასამართლომ განმცხადებლის
დედისმიმართმე2მუხლისსაპროცე
სოსამართლებრივნაწილშიდარღვევა
დაადგინა.

განმცხადებლისმიმართდადგინდამე3
მუხლის დარღვევა, რადგან ხელისუფ
ლების რეაგირება არ იყო ადეკვატუ
რი მის დასაცავად. სასამართლოს მი
ერ დაკისრებულ მსუბუქ სანქციებს არ
ჰქონდაპრევენციულიდადამაშინებელი
ძალადაშემწყნარებლურიცკიიყოძა
ლადობის სიმძიმიდან გამომდინარე.
კანონმდებლობაში მოგვიანებით გათ
ვალისწინებული დამცავი ღონისძიებები
ძალადობის აღსაკვეთად ქმედითად არ
გამოყენებულა.

არსებული ინფორმაციით, ხელისუფ
ლება შემწყნარებლურ დამოკიდებულე
ბასიჩენდაოჯახშიძალადობისმიმართ,
რომლის შედეგადაც დაზარალებულე
ბი,ძირითადად,ქალებიიყვნენ.ოჯახში
ძალადობა ოჯახის შინაურ საქმედ გა
ნიხილებოდა. მოძალადე მამაკაცების
მიმართ შემამსუბუქებელი გარემოებები
იყო ჩვეულება, ტრადიცია და ღირსე
ბა. ძალადობა, რომელსაც განმცხადე
ბელიდა მისი დედა დაექვემდებარნენ,
იყო გენდერზე დაფუძნებული და ქა
ლების მიმართდისკრიმინაციული,რაც
ხელისუფლების მხრიდან არ ყოფილა

სათანადოდ აღკვეთილი. შესაბამისად,
დადგინდა განმცხადებლის მიმართ მე
14მუხლის(დისკრიმინაციისაკრძალვა)
დარღვევამე3მუხლთანერთობლიობა
შიდაგანმცხადებლისდედისმიმართ–
მე14მუხლისდარღვევა,მე2მუხლთან
ერთობლიობაში.

კომპენსაცია:30,000ევრომიყენებული
მორალურიზიანისთვის.

სკო ცა რი და ჯუნ ტა იტა ლი ის წი ნა აღ მ დეგ, 
გა ნაცხა დი no. 39221/98 და 41963/98, 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა-
მარ თ ლოს დი დი პა ლა ტის 2000 წლის 
13 ივ ლი სის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 

პირველი განმცხადებელი, თავის ორ
არასრულწლოვან შვილთან ერთად,
მეუღლისგან ძალადობას ექვემდებარე
ბოდა.მეორეგანმცხადებელიპირველი
განმცხადებლის დედაა და მის მიმართ
უფლების დარღვევა არ დადგენილა.
ოჯახში ძალადობრივი ატმოსფერო ძი
რითადად პირველი განმცხადებლის
ქმრის ბრალი იყო, რომელიც ბავშვებს
და მეუღლეს მუდმივად ფიზიკურ შეუ
რაცხყოფას აყენებდა, მაგრამ სპეცია
ლისტის დასკვნის თანახმად, პირველი
განმცხადებელი,მეუღლესთანგანშორე
ბისშემდეგაც,თავისიფსიქიკურიპრობ
ლემებიდან გამომდინარე, ბავშვებს სა

თანადოდვერუვლიდა.ამასთან,საქმეს
ართულებდა უფროსი ვაჟის მძიმეფსი
ქოლოგიურიტრავმაც.ისსექსუალურძა
ლადობასდაექვემდებარაიმპერიოდში,
როდესაც მშობლები სახლში არ იყვნენ
დაბავშვსოჯახთანდაახლოებულსოცი
ალურ მუშაკთან ტოვებდნენ, რომელიც
წარსულში წამალდამოკიდებული პირი
იყო. პირველ განმცხადებელს შეეზღუ
დამშობლისუფლებებიდაორივეშვი
ლი მზრუნველობის ორგანოს გადაეცა.
პირველმა განმცხადებელმა ევროპულ
სასამართლოშიკონვენციისმე8მუხლის
(პირადიდაოჯახურიცხოვრებისდაცუ
ლობისუფლება)დარღვევაზეიდავა.

ბავშვებისმზრუნველობისორგანოსთვის
გადაცემასთან დაკავშირებით, ევრო
პულმა სასამართლომ მიიჩნია, ხელი
სუფლებისორგანოთა ჩარევა საკმარის
დარელევანტურგარემოებებზეიყოდამ
ყარებულიდაბავშვებისინტერესებიდან
გამომდინარე,გამართლებულიიყო.შე
საბამისად,ამნაწილშიკონვენციისმე8
მუხლიარდარღვეულა.

ევროპულმა სასამართლომ მე8 მუხ
ლის დარღვევა დაადგინა პირველი
განმცხადებლისთვის შვილებთან ურ
თიერთობისშეზღუდვისნაწილში.გან
მცხადებელს უფროს შვილთან ურთი
ერთობა სრულად აეკრძალა, ხოლო
უმცროს შვილთან პირველ შეხვედ
რამდერამდენიმედღითადრე,ეროვ
ნულმა  სასამართლომ ეს შეხვედრა
გააუქმა,რადგანარსებობდაეჭვი,რომ
ოჯახშიძალადობისსაქმეზემამისწინა
აღმდეგდაწყებულ გამოძიებას დედის
ქმედებაშიცგამოევლინადანაშაულის
ნიშნები. ევროპულმა სასამართლომ
მიიჩნია, რომ აღნიშნულ შეზღუდვებს
დამაჯერებელიობიექტურისაფუძველი
არჰქონდა.ეროვნულისასამართლოს
მიერ ნებადართულ ორ შეხვედრას
(თავდაპირველი დაშორებიდან წლის
დანახევრისშემდეგ)არშეეძლოდე
დასადაშვილებსშორისურთიერთობა
აღედგინა;მათშორისარსებულიდაძა
ბული ურთიერთობა შეიძლებოდა უფ
როგაღრმავებულიყო.მართალია,ბავ
შვებიტრავმირებულები იყვნენოჯახში
ძალადობრივიატმოსფეროსშედეგად,
დედასთან ურთიერთობის აკრძალვა

მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში
შეიძლებაგამართლდეს,რასაცამშემ
თხვევაშიადგილიარჰქონია.

მე8მუხლისდარღვევადადგინდაბავ
შვების თემში არსებული სერვისით უზ
რუნველყოფასთან დაკავშირებითაც.
კერძოდ, თემის ორი ხელმძღვანელი,
სადაცბიჭებიგანთავსდნენ,მანამდესექ
სუალურიძალადობისთვისიყვნენმსჯავ
რდებულები.ევროპულმასასამართლომ
მიიჩნია,რომდედისპრეტენზიამისიშვი
ლებისაღნიშნულთემშიგანთავსებასთან
დაკავშირებითგასაგებიიყო.ევროპული
სასამართლოსშეფასებით,მშობლებიარ
უნდა იყვნენ იძულებულნი, რომ განზე
გადგნენ მაშინ, როდესაც მათ შვილებს
მძიმედანაშაულშიმსჯავრდებულპირებს
ანდობენ. სასამართლოსთვის აგრეთვე
პრობლემური იყო ქმედითი ზედამხედ
ველობისარარსებობააღნიშნულთემზე;
მზრუნველობაში გადაცემა განუსაზღვ
რელივადითდასოციალურიმუშაკების
ქმედება,რომლებმაცხელიშეუწყვესბავ
შვებისდედისგანკიდევუფროჩამოშო
რებასდათემშიინტეგრაციას.შესაბამი
სად,დადგინდა,რომბავშვებისუწყვეტი
ვადითთემშიგანთავსებაპირველიგან
მცხადებლისმე8მუხლითგათვალისწი
ნებულუფლებებსარღვევდა.

კომპენსაცია:100,000,000იტალიური
ლირა პირველგანმცხადებელსდა 50,
000,00050,000,000იტალიურილირა
თითოეულბავშვსმიყენებულიმორალუ
რიზიანისთვის.სახელმწიფოსმიეთითა,
აღმოეფხვრა გარემოებები,რომლებმაც
განაპირობესკონვენციისდარღვევა.

ბოლო წლებში, ოჯახში ძალადობის
თემა საქართველოში განსაკუთრებით
აქტუალურია. ამ სფეროში სახელმწი
ფოს მნიშვნელოვანი ვალდებულებე
ბი აკისრია, მათ შორის, სიცოცხლის
უფლების, არასათანადო მოპყრო
ბის აკრძალვის, პირადი და ოჯახური
ცხოვრების დაცულობის უფლების უზ
რუნველყოფის თვალსაზრისით. ამი
ტომ, წინამდებარე რუბრიკისთვის შე
ირჩაადამიანისუფლებათაევროპული
სასამართლოს სამი პრეცედენტული
გადაწყვეტილება,რომელშიცგამოკვე
თილია ოჯახში ძალადობის თემასთან

დაკავშირებულირამდენიმეძირითადი
ასპექტი და სახელმწიფოს შესატყვისი
ვალდებულებები, ადამიანის უფლება
თადაძირითადთავისუფლებათადაც
ვისკონვენციიდანგამომდინარე.2

საქმეზე მ. და მ. ხორვატიის წინააღმ
დეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს 2015 წლის 3 სექტემბ
რის გადაწყვეტილებაში განხილულია:
სახელმწიფოს ვალდებულება, დროუ
ლადგამოეძიებინაარასრულწლოვანის
მიმართსავარაუდოდჩადენილიოჯახში
ძალადობისდანაშაული;სახელმწიფოს
ვალდებულება, დაიცვას ოჯახში ძალა
დობისშედეგადსავარაუდოდაზარალე
ბული;ბავშვისსაცხოვრებელიადგილის
განსაზღვრის თაობაზე სამართალწარ
მოებაში თავად ბავშვის მოსაზრებე
ბის გათვალისწინების ვალდებულება,
განსაკუთრებით, მაშინ, როცა ბავშ
ვი, სავარაუდოდ, ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლია; დაბოლოს, იმ მშობლის
უფლებები, რომელიც ამტკიცებს, რომ
მისიშვილიმეორემშობლისგანძალა
დობასდაექვემდებარა.

საქმეზე ოპუზი თურქეთის წინააღმდეგ,
ადამიანის უფლებათა ევროპული სა
სამართლოს2009წლის9ივნისისგა
დაწყვეტილებაში განხილულია: ოჯახში
ძალადობის რისკის სახელმწიფოს მი
ერ წინასწარგანჭვრეტადობა; დაზარა
ლებულთა დასაცავად მიღებული ზო
მების ადეკვატურობა და შესაბამისად,

ევროპული კონვენციის მე2 მუხლის
(სიცოცხლის უფლება)და მე3 მუხლის
(არაადამიანური მოპყრობის აკრძალვა)
დარღვევა; ხელისუფლების შემწყნარებ
ლურიდამოკიდებულებაოჯახშიქალებ
ზეძალადობისმიმართ,რამაცგენდერზე
დაფუძნებულიდისკრიმინაციული მოპყ
რობაშეადგინა.

საქმეზე სკოცარი და ჯუნტა იტალი
ის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლოს დიდი პა
ლატის 2000 წლის 13 ივლისის გა
დაწყვეტილებაშიგანხილულია:ოჯახში
ძალადობისდა სქესობრივი ძალადო
ბის შედეგად დაზარალებული ბავშვე
ბის მშობლებისგან ჩამოშორება; დე
დისთვის ბავშვებთან ურთიერთობის
აკრძალვა და წარსულში პედოფილი
ისთვისმსჯავრდებულიპირებისმზრუნ
ველობაშიბავშვებისგადაცემა.
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ადამიანის უფლებები ადამიანის უფლებები



ა ტო ნო რაჟ დენ, ინ ტერ ვიუ 
და ვიწყოთ იური დი უ ლი დახ-
მა რე ბის სამ სა ხუ რის მან და-
ტი სა და ხელ მი საწ ვ დო მო ბის 

სა კითხებ ზე სა უბ რით.

როგორც მოგეხსენებათ, იურიდიუ
ლი დახმარების სამსახური უზრუნ
ველყოფს საზოგადოების ყველაზე
დაუცველი წევრებისათვის – სოცი
ალურად დაუცველი პირებისათვის,
არასრულწლოვნებისათვის, ოჯახში
ძალადობის მსხვერლთათვის, ფსი
ქოსოციალური საჭიროების მქონე
პირებისათვის, თავშესაფრის მაძიებ
ლებისადაკანონითგათვალიწინებუ
ლისხვაპირებისათვისსახელმწიფოს
ხარჯზე,სამართლებრივიმომსახურე
ობის–იურიდიულიკონსულტაციისა
დადახმარებისგაწევას.

სამართლებრივდახმარებაზეწვდომის
გარეშე, საზოგადოების მოწყვლადი
ჯგუფებიაღმოჩნდებიანმათიუფლებე
ბისდაცვისადარეალიზაციისრეალუ
რისაფრთხისწინაშე,რაცსაბოლოოდ
გამოიწვევს ამ პირების ჩამოცილე
ბას სახელმწიფო და საზოგადოებრივ
ცხოვრებაშიჩართულობისაგან.

მოგახსენებთ, რომ იურიდიული დახ
მარების სამსახურის შექმნის დღიდან
პერიოდულადხდება სამსახურის მან
დატისგაფართოვება.

„ბავშვთაკოდექსის“მიღებისშემდეგ,
კვლავ იგეგმება იურიდიულიდახმა
რებისსამსახურისმანდატისგაზრდა.
კერძოდ, არსებული კანონპროექტის
თანახმად, საზოგადოებრივი ადვო

კატის დახმარებით ისარგებლებს
ყველა სტატუსის არასრულწლოვა
ნი, სამოქალაქო და ადმინისტრაცი
ულსაქმეებზე,თუმათარეყოლებათ
კერძოადვოკატი.

არსებობს, ასევე სხვა მიმართულე
ბითაც სამსახურის მანდატის გაფარ
თოვების საჭიროება. ერთერთ ასეთ
სფეროს წარმოადგენს თავშესაფარის
მაძიებლებისადასაერთაშორისოდაც
ვის მქონე პირებთან დაკავშირებით
ადმინისტრაციულორგანოშიიურიდი
ული დახმარების სამსახურის ჩართუ
ლობისსაჭიროებადაა.შ.

რაც შეეხება იურიდიული დახმარე
ბის სამსახურის ხელმისაწვდომობას,
მოგახსენებთ, რომ სამსახური თავის
ბენეფიციარებს სამართლებრივ მომ
სახურეობასუწევსსამსახურისბიურო
ებისადასაკონსულტაციოცენტრების
მეშვეობით.

მიმდინარე წლის აპრილის თვემდე,
საქართველოს მასშტაბით სამსახურის
შემადგენლობაში შედიოდა 12ბიურო
და7საკონსულტაციოცენტრი.

იურიდიული დახმარების სამსახურის
ხელმისაწვდომობის გაზრდის და ბე
ნეფიციარებისათვის დროული სამარ
თლებრივიდახმარებისგაწევისათვის,
მიმდინარე წლის აპრილის თვეში,
იურიდიული დახმარების სამსახურს
დაემატა 9 საკონსულტაციო ცენტრი
– პანკისში, ცაგერში, ყაზბეგში, დმა
ნისში,მარტვილში,შუახევში,ხაშურში,
ბორჯომშიდაწალენჯიხაშიდა2ბიუ
რო–გურჯაანსადაოზურგეთში.

ინტერვიუ 
რაჟდენ 
კუპრაშვილთან

იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორი

ბ

20 . ჩემი ადვოკატი ჩემი ადვოკატი  .  21 

ინტერვიუ ინტერვიუ



უწყებათაშორისი 

თანამშრომლობა, 

საზოგადოების 

ცნობიერების ამაღლება, 

საინფორმაციო 

შეხვედრები 

მოსახლებასთან, 

მათ შორის 

არასრულწლოვნებთან, 

ძალადობის ფაქტებზე 

დროული და ეფექტური 

რეაგირება საბოლოოდ 

ხელს შეუწყობს ქალთა 

მიმართ და ოჯახში 

ძალადობის პრობლემის 

დაძლევისათვის ქმედითი 

ნაბიჯების გადადგმას.

როგორც ხედავთ, საკონსულტაციო
ცენტრების დამატება უმეტესწილად
განხორციელდაიმადგილებში,რომ
ლებიც მოშორებულია ძირითადი
ადმინისტრაციული ცენტრებისაგან.
მსგავს ადგილებში საკონსულტაციო
ცენტრების არარსებობა აბრკოლებდა
სამსახურის ბენეფიციარებს მიეღოთ
დროულისამართლებრივიდახმარება
დაგარკვეულშემთხვევებში,დიდმან
ძილზეგადაადგილებისსაჭიროებიდან
გამომდინარე,საერთოდგამორიცხავ
დაკიდეციქმცხოვრებიპირებისათვის
სამართლებრივიდახმარების მიღების
შესაძლებლობას.

იურიდიული დახმარების სამსახური
ასევე აქტიურად მუშაობს საზღვრის
პირა, მაღალმთიან და ეთნიკური
ჯგუფებით დასახლებულ რეგიონებ
ში ონლაინ კონსულტაციების გან
ხორციელებისათვის შესაბამისი ინ
ფრასტრუქტურის დანერგვაზე, რაც
ბენეფიციარებისათვის კიდევ უფრო
ხელმისაწვდომსგახდისსამართლებ
რივდახმარებას.

რას გვეტყო დით სა მარ თ ლებ რი ვი 
სერ ვი სე ბის ხა რის ხი სა და სა ზო გა დო-
ებ რი ვი ად ვო კა ტე ბის პრო ფე სი უ ლი 
კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის კუთხით 
გა ტა რე ბულ  ღო ნის ძი ე ბებ ზე?

მოგეხსენებათ, რომ სამართლებრივი
დახმარების ხელმისაწვდომობასთან
ერთად არანაკლებ მნიშვნელოვანია
იმ მომსახურეობის ხარისხი, რომელ
საცსამსახურიუწევსთავისბენეფიცი
არებს.

სამართლებრივი მომსახურეობის ხა
რისხისუზრუნველყოფისათვის, სამსა
ხურიმიმდინარეწელსმიზნადისახავს
საზოგადოებრივი ადვოკატების მიერ
გაწეულიმომსახურეობისხარისხისშე
ფასებისსისტემისამოქმედებას.

ამჟამად, ადგილობრივ სამთავრობო
დაარასამთავრობოუწყებებთან,ასევე
საერთაშორისო პარტნიორებთან ერ
თადაქტიურადმიმდინარეობსმუშაო
ბახარისხისშეფასებისკრიტერიუმების
შექმნასთანდაკავშირებით. სამსახური

მიზნად ისახავს შეიმუშაოს ხარისხის
შეფასებისისეთიმექანიზმი,რომელიც
ერთის მხრივ, უზრუნველყოფს ბენე
ფიციარების მიერ ეფექტური სამართ
ლებრივიმომსახურეობისმიღებასდა
მეორეს მხრივ, დაიცავს ადვოკატის
დამოუკიდებლობას.

სამართლებრივი მომსახურეობის ხა
რისხისუზრუნველყოფისადასაზოგა
დოებრივ ადვოკატთა კვალიფიკაციის
ამაღლების მიზნით სამსახური მუდმი
ვად ახორციელებს საზოგადოებრი
ვი ადვოკატების გადამზადებას, რა
დროსაცადვოკატებიეცნობიანეროვ
ნულ და საერთაშორისო პრაქტიკას
სხვადასხვააქტუალურსაკითხებზე.ამ
მხრივ,აღსანიშნავია საერთაშორისო
და ადგილობრივი დონორი ორგანი
ზაციებისმხარდაჭერა.

ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო-
ბის აღ კ ვე თა, მსხვერ პ ლ თა დაც ვა და 
დახ მა რე ბა იური დი უ ლი დახ მა რე ბის 
სამ სა ხუ რის ერ თ -ერთ პრი ო რი ტე ტულ 
სფე როს წარ მო ად გენს, ძა ლა დო ბის 
რო გო რი ფორ მე ბი არ სე ბობს და რო-
გორ ეხ მა რე ბა იური დი უ ლი დახ მა რე-
ბის ბი უ რო მსხვერპლს?

მოგეხსენებათ, რომ ქალთა მიმართ
ძალადობადაოჯახშიძალადობა,ევ
როპაში ადამიანისუფლებათადარღ
ვევის ერთერთ ყველაზე გავრცელე
ბულფორმასწარმოადგენს.ამმხრივ,
სამწუხაროდ, არც საქართველოა გა
მონაკლისი.

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადო
ბის მსხვერპლნი ხშირად არიან არა
მხოლოდისპირები,რომლებიცუშუ
ალოდ განიცდიან ძალადობას, არა
მედ არასრულწლოვნები, რომლებიც
ხდებიანოჯახშიძალადობისმოწმეები.
შესაბამისად, ამ პირთა დაცვა პრიო
რიტეტულია არა მხოლოდ მსხვერ
პლთა უფლებების დაცვის, არამედ
მომავალითაობებისდაცვისადამათი
სრულფასოვანი ფიზიკური და ფსიქი
კურიგანვითარებისათვის.

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადო
ბისაღკვეთადაპრევენციახშირადარ

არის მარტივი, ვინაიდან სხვადასხვა
ფაქტორების, მათ შორის შიშის, მო
ძალადეზე ეკონომიკური დამოკიდე
ბულებისდაა.შ.მიზეზით,მსხვერპლი
სათვის/სავარუდო მსხვერპლისათვის
არარისმარტივიმიმართოსშესაბამის
ორგანოებს. გარდა ამისა, ხშირად,
სხვადასხვა სტერეოტიპებიდან გა
მომდინარე, მსხვერპლი ძალადობას
აღიქვამს, როგორც ცხოვრებისეულ
გარდაუვალ ფაქტს და თავს იკავებს
მისიშეტყობინებისაგან.

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადო
ბა შეიძლება გამოიხატოს სხვადასხვა
ფორმითფიზიკური,ფსიქოლოგიური,
ეკონომიკური,სქესობრივიძალადობა,
იძულებითიქორწინებადაა.შ.

მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს
პარლამენტმა 2017 წელს მოახდი
ნა„ქალთამიმართძალადობისადა
ოჯახშიძალადობისპრევენციისადა
აღკვეთის შესახებ“ ევროპის საბჭოს
კონვენციის (სტამბულის კონვენცია)
რატიფიცირება, რომელიც ძალა
შიშევიდა2017წლის1სექტემბრი
დან. აღნიშნული კონვენციისრატი
ფიცირებით, სახელმწიფომ კიდევ
ერთხელ გაუსვა ხაზი ამ სფეროში
ადამიანის უფლებების დაცვის პრი
ორიტეტს.

კონვენციადასაქართველოსკანონი
„ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და
ოჯახშიძალადობისაღკვეთის,ძალა
დობისმსხვერპლთადაცვისადადახ
მარების შესახებ“ იცავს ძალადობის
მსხვერპლს/სავარაუდო მსხვერპლს
და სთავაზობს მას  სერვისებს იმი
სათვის, რათა პირი იყოს  დაცული
ძალადობისგან და იცხოვროს ღირ
სეულ, ძალადობისგან თავისუფალ
გარემოში.აღნიშნულსერვისებსშო
რისაა, სახელმწიფოს ხარჯზე, იური
დიული კონსულტაციით და იური
დიული დახმარებით სარგებლობის
უფლებაც.

იურიდიული დახმარების სამსახურს
მსხვერპლთა/სავარაუდო მსხვერპლ
თათვის სამართლებრივი დახმარების
გაწევადაევალა2015წლიდან.

ქალთა მიმართ ძალადობისა და
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა
დაცვა მოითხოვს საზოგადოებრივი
ადვოკატებისმხრიდან,არამხოლოდ
სამართლებრივი ბაზის, არამედსპე
ციფიკური უნარების ცოდნასაც. ამ
მიზნით, იურიდიული დახმარების
სამსახურის 39 ადვოკატს გავლილი
აქვს სპეციალური კურსი ქალთა მი
მართძალადობისადაოჯახშიძალა
დობისსაკითხებზე.

იურიდიული დახმარების სამსახური,
ქალთამიმართძალადობისადაოჯახ
შიძალადობისმსხვერპლსსთავაზობს
როგორცპირად,ასევე,სატელეფონო/
ონლაინ სამართლებრივი კონსულტა
ციას.

იმ შემთხვევაში,როდესაცოჯახში ძა
ლადობის მსხვერპლის/სავარაუდო
მსხვერპლისდაცვისა და მოძალადის
გარკვეული მოქმედებების შეზღუდვის
უზრუნველსაყოფად დამცავი ორდე
რის გამოცემის საკითხს განიხილავს
სასამართლო, იურიდიული დახმა
რების სამსახური უზრუნველყოფს ამ
პირებს ადვოკატის წარმომადგენლო
ბით,პირისგადახდისუნარიანობისმი
უხედავად.

ხოლო, შემაკავებელი ორდერის გა
მოცემისას, ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლი/სავარაუდო მსხვერპლი
უზრუნველყოფილია ადვოკატის წარ
მომადგენლობითთუიგიგადახდისუ
უნაროა.

ამასთან, იურიდიული დახმარებით
სარგებლობისუფლებააქვსარამხო
ლოდოჯახშიძალადობისმსხვერპლს,
არამედპირს, რომელიცდაკავშირე
ბულია ოჯახში ძალადობის ფაქტთან,
მიუხედავადმისიგადახდისუნარიანო
ბისა,თუმანზოგადიწესითარაირჩია
ადვოკატი.

სტა ტის ტი კა ზე რას იტყ ვით?

2015–2019 (I კვარტალი) წლებში
იურიდიული დახმარების სამსახურმა
ქალთამიმართან/დაოჯახშიძალადო
ბისმსხვერპლთაწარმომადგენლობა

განახორციელა 84 ადმინისტრაციულ
საქმეზე (შემაკავებელი/დამცავი ორ
დერი),აქედანარასრულწლოვნისმი
მართ–43საქმეზე.

იურიდიული დახმარების სამსახურ
მა სისხლის სამართალწარმოებისას
დაიცვა – 744 არასრულწლოვანი
დაზარალებული. ხოლო ამ საკითხ
ზეიურიდიულიკონსულტაციაგაეწია
615პირს.

რა სან ქ ცი ებს ით ვა ლის წი ნებს ქარ თუ-
ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა?

მოქმედი კანონმდებლობა ოჯახში ძა
ლადობის გამოვლენის და აღკვეთის
მიზნით ითვალისწინებს სისხლის, სა
მოქალაქო და ადმინისტრაციულსა
მართლებრივმექანიზმებს.

ოჯახურიდანაშაულისჩადენისასსის
ხლის სამართლის კოდექსით გათ
ვალისწინებულ  სანქციებს შორისაა
თავისუფლების აღკვეთა, ასევე, ჯა
რიმა, საზოგადოებისათვის სასარ
გებლო შრომა, შინაპატიმრობა და

იარაღთანდაკავშირებულიუფლებე
ბისშეზღუდვა.

სამოქალაქო სამართლებრივი მე
ქანიზმები გულისხმობს მსხვერპლის
უფლებას მოითხოვოს მიყენებული
ზიანის ანაზღაურება, ხოლოადმინის
ტრაციულსამართლებრივიმექანიზმე
ბი ითვალისწინებს მოძალადისათვის
გარკვეული მოქმედებების შეზღუდვას
ანაკრძალვას,რაცხორციელდებაშე
მაკავებელი და დამცავი ორდერების
გამოცემით.

თა ნამ შ რომ ლობს თუ არა თქვე ნი 
სამ სა ხუ რი არა სამ თავ რო ბო ორ გა-
ნი ზა ცი ებ თან და შე ნა გან საქ მე თა სა-
მი ნის ტ როს თან, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
პრე ვენ ცი ის კუთხით?

იურიდიული დახმარების სამსახუ
რი, მემორანდუმის საფუძველზე
„ადამიანით ვაჭრობის, მსხვერპლთა
დაცვისა და დახმარების“ სახელმწი
ფოფონდთან აქტიურადთანამშრომ
ლობს.აგრეთვე,საქართველოსშინა
გან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის
უფლებათადეპარტამენტთან,შერიგე
ბისა და სამოქალაქო თანასწორობის
საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის
აპარატთანდასხვადასხვასამთავრო
ბოდა არასამთავრობოორგანიზაცი
ებთან.

ურთიერთთანამშრომლობა მიზნად
ისახავსთემატური საინფორმაციო შეხ
ვედრებისგამართვასმოსახლეობასთან
ქალთამიმართდაოჯახშიძალადობის
საკითხებზესაზოგადოებისცნობიერების
ამაღლების მიზნით, მსხვერპლთათვის
დროულდაეფექტიანსამართლებრივი
დახმარებისგაწევას.

უწყებათაშორისი თანამშრომლობა,
საზოგადოების ცნობიერების ამაღ
ლება, საინფორმაციო შეხვედრები
მოსახლებასთან, მათ შორის არას
რულწლოვნებთან, ძალადობის ფაქ
ტებზე დროული და ეფექტური რეა
გირება საბოლოოდ ხელს შეუწყობს
ქალთამიმართდაოჯახშიძალადობის
პრობლემისდაძლევისათვისქმედითი
ნაბიჯებისგადადგმას.
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ინტერვიუ ინტერვიუ



ხალს და უცხოს ვერაფერს
ვიტყვი,თუაღვნიშნავ,რომ
საქართველოში ჭარბავლი
ანობის დიდი პრობლემაა,

ამაზე საუბრობს სასამართლოც,
ბიზნესიც, ხელისუფლებაც და სა
ზოგადოებაც.

როგორცაღმოჩნდასაქართველოს
600ათასზემეტმოქალაქესგააჩნ
დავადამოსულიდავალიანებასაკ
რედიტო ორგანიცაზიებთან, რის
გამოცისინიმოხვდნენე.წ.„შავსი
აში“და–ფაქტიურადგამოეთიშნენ
ნორმალურ სამოქალაქო ბრუნვას.
იმ ფონზე, რომ არ გაქვს კანონმ
დებლობა, რომელიც განსაზღვ
რავს ფიზიკურ პირთა გაკოტრებუ
ლად ცნობის შესაძლებლობას და
მოქალაქეებსმისცემსშანსსსუფთა
ფურცლიდან დაიწყონ  ცხოვრება,
დიდი რაოდენობის მოქალაქეების
მოვალეთარეესტრში ყოფნა მძიმე
ტვირთადიქცაქვეყნისსოციალური
განვითარებისთვის.

ამთემაზესაუბრისასხშირადმახსენ
დება ამერიკულიკომედია, ჯიმ ქე
რისმონაწილეობით–„ყოველთვის
თქვიდიახ“.ფილმისმთავარიგმი
რიბანკისთანამშრომელიადაერთ
დღეს პირობას დებს, რომ ყველა
თხოვნასდათანხმდება.ამპირობის
წყალობით კი ბანკის კლიენტებზე
გასცემს ისეთ სესხებს, რომლებიც
მოქალაქეებს სჭირდებათ მთის ვე
ლოსიპედის შესაძენად, სერფინგის

ჭარ ბ ვა ლი ა ნო ბა, 
რო გორც ეკო ნო მი კუ რი 

გან ვი თა რე ბის შე მა ფერ ხე ბე ლი 
ფაქ ტო რი და სა ჭი რო 

სა მარ თ ლებ რი ვი რე გუ ლა ცი ე ბი
ავტორი: თეა ხამხაძე
ადვოკატთა ასოციაციის სამოქალაქო 
სამართლის კომიტეტის თავმჯდომარე

ა

საცალო გაყიდვის 

მაღაზიებმა უკვე 

გამონახეს გზები, 

როგორღაც გვერდი 

აუარონ ამ რეგულაციებს 

და მაგალითად, 

საოჯახო ტექნიკას 

გასცემენ ლიზინგით, 

ამასვე ეცდებიან 

რიგითი მოქალაქეებიც, 

რაც მევახშეობის 

გააქტიურების დიდ 

საფრთხეს ქმნის.

გაკვეთილების დასაფინანსებლად,
მოტოციკლის საყიდლად და ელე
მენტარულიოცნებებისასასრულებ
ლად. შედეგად კი ხდება ის, რომ
სურვილებისასრულებითგაბედნიე
რებულიადამიანების98პროცენტი
დიდი წარმატებით უკან აბრუნებს
სესხს.  ჩვენთან ბანკების მხრიდან
ოცნებების ასრულების მეთოდმა
რატომღაც არ გაამართლა, ჩვენც
ვყიდულობდით სასურველ ტელე
ფონებს,კომპიუტერებს,ავტომანქა
ნებს, მაგრამ კრედიტის უკან დაბ
რუნებას ისევე ხალისიანად ვერ
ვახერხებდით, როგორც ნახსენებ
ფილმში მოხდა. ნეტავრატომ? იქ
ნებ იმიტომ, რომ პასუხისმგებლო
ბისგრძნობაგვაქვსნაკლები?იქნებ
იმიტომ, რომ საკმარისი იყო მხო
ლოდოცნებისასრულებადამასში
ფულის გადახდა აღარ მოგვინდა?
ან იქნებ იმიტომ, რომ ამ ოცნებე
ბისასრულებისთვისბანკებიძალი
ანდიდპროცენტსგვთხოვდნენდა
დაგვიანების შემთხვევაში ძალი
ან გვსჯიდნენ შეუსაბამოდ მაღალი
პირგასამტეხლოს მოთხოვნით? ან
იქნებიმიტომ,რომქვეყნისეკონო
მიკური განვითარება და მგდომა
რეობა იმდენადრთულია,რომ არ
გვქონდაუფლებაკრედიტებისწყა
ლობით აგვესრულებინა ოცნებები?
შეიძლება ამის მიზეზი ისიც არის,
რომ დავივიწყეთ საქართველოს
სამოქალაქო კოდექსის უმთავრე
სი პრინციპი – კეთილსინდისიერე
ბადასაკრედიტოდაწესებულებები
თუკერძოპირებისესხებსიმდენად
არასამართლიანი პირობებით გას
ცემდნენ,რომამხელშეკრულებების
შესრულება ფაქტიურად შეუძლებე
ლი იყო.  ალბათ ყველა კითხვაზე
პასუხიარის„დიახ“.ამყველაფერ
მა მიგვიყვანა იმ პრობლემამდე,
რომელსაც ჭარბვალიანობა და
ვარქვითდაჩვენმახელისუფლება
მაცგადაწყვიტა,რომჩვენ,ხალხი,
ცალკეულიინდივიდები,თავადვერ
განვსაზღვრავთ რა თანხა შეგვიძ
ლია ვისესხოთ, ისე, რომ ვალის
უკან დაბრუნება შევძლოთ. საქარ
თველოს ეროვნულმა ბანკმაც არ
დააყოვნა და გადაწყვიტა საბანკო

სექტორისთვისდა  მიკროსაფინან
სოორგანიზაციებისთვისდაედგინა
წესები,ვისრამდენისესხიშეიძლე
ბა მისცენ, რა პირობებში და ამას
პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების
ჩარჩო უწოდა. პარლამენტმა კი,
მთავრობის ინიციატივით, შემოი
ღორეგულაციებიდა სამოქალაქო
კოდექსში შეიტანა ცვლილებები.
არდაგვიმსახურებია?მგონია,რომ
სწორედ ეს დავიმსახურეთ – სა
ხელმწიფომდაგვიდგინოსროგორი
პასუხისმგებლიანები უნდა ვიყოთ.
განისაზღვრა,რომსაკრედიტოორ
განიზაციებმა სესხები მხოლოდ შე
მოსავლების დეტალური დადასტუ
რებისშემთხვევაშიუნდაგასცენ,ეს
ეხებათვითდასაქმებულებსაცდაიმ
ადამიანებსაც, რომლებიც საკუთა
რი შრომის საფასურს საბანკოდა
წესებულებების გარეშე იღებენ და
შემოსავლის ფაქტის დადასტურება
ძალიან ურთულდებათ მიუხედავად
იმისა, რომ შეიძლება ამ დრომდე
კრედიტებსდიდიპასუხისმგებლო
ბითეკიდებოდნენდაკეთილსინდი
სიერად იხდიდნენ. სესხის გაცემი
სასწინასწარდაწესებულილიმიტიც
მკაცრადუნდაიყოსდაცული,განი
საზღვრა შემოსავლის შესაბამისად
გასაცემი სესხისოდენობა.  ესრე
გულაციებიშეეხოპასუხისმგებლიან
მოქალაქეებსაც და უპასუხისმგებ
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აქტუალური საკითხები ქართულ სამართალში



მხარეთა უფლება 

თავისუფლად დადონ 

ხელშეკრულება და 

ასევე თავისუფლად 

განსაზღვრონ მისი 

შინაარსი, აბსოლუტური 

არ არის. მხარეები 

უნდა იქცეოდნენ 

კეთილსინდისიერად 

და ხელშეკრულებების 

პირობების განსაზღვრა 

უნდა მოხდეს 

სამართლიანად. 

ლობსაც,თუმცარომელისჭარბობს
არავის გაურკვევია, ასევე არ გარ
კვეულაძირითადადრამგამოიწვია
ამდენი დაუბრუნებელი სესხის არ
სებობა. ალბათ იმან, რომ მოსახ
ლეობისსოციალურიმდგომარეობა
მძიმეა,  არ არის საკმარისი სამუ
შაო ადგილები,  ქვეყანაც სწრაფი
ტემპით არ ვითარდება, ამასთან
ერთად კი საკრედიტო დაწესებუ
ლებებმადაკერძოპირებმასაკრე
დიტო დანაკარგების კომპენსირება
მაღლი საპროცენტო განაკვეთების
დადგენითმოინდომეს.

ჭარბვალიანობის პრობლემის წარ
მოქმნაშიასევედიდიროლიითამა
შაე.წ.ონლაინსესხებისსერვისმა,
რისსაფასაურადაცმოვალეპირებს
სესხად მიღებული თანხის 100 და
200პროცენტითგადახდაუწევდათ.

ახლადდაწესებულირეგულაციებით
სახელმწიფომგადაწყვიტა მეტნაკ
ლებად მოეგვარებინა ჭარბვალია
ნობის პრობლემა და სამოქალაქო
კოდექსში შეტანილი იქნა ცვლი
ლებები დოლარიზაციის მაჩვენებ
ლის შესამცირებლად იმ მიზნით,
რომ მოქალაქეებიდა იურიდიული
პირები დაცულნი იყვნენ სავალუ
ტი რისკებისგან და დაწესდა, რომ
200 000 ლარამდე სესხი, ნასყი
დობისდალიზინგის საზღაური არ
უნდა იყოს ნებისმიერი ფორმით
მიბმულიანინდექსირებულიუცხო
ურვალუტაზე(სსკ505.2ე,576.5
ე,626.7ე,868.8ემუხლები), კა
ნონმა ასევე  თქვა, რომ სესხის
წლიური ეფექტური საპროცენტო
განაკვეთი 50 პროცენტს არ უნდა
აღემატებოდეს (სსკ 625ე მუხლი),
ასევედაადგინარამდენიშეიძლება
იყოს იპოთეკური სესხის მაქსიმა
ლურიპროცენტი.თქვა,რომუძრავ
ქონებას იპოთეკით ვერ დავტვირ
თავთიმპირისსასარგებლოდ,რო
მელიც არ ექვემდებარება ეროვ
ნული ბანკის კონტროლს და ა.შ.,
თუმცა უამრავი საკანონმდებლო
ცვლილებისმიუხედავადსახელმწი
ფომართქვაერთიმარტივირამ–
მევახშეობა კანონსაწინააღმდეგოა

და ასეთი გარიგება ბათილია, მი
უხედავად იმისა,რომ ასეთი პრაქ
ტიკა ევროპულ ქვეყნებს გააჩნიათ.
მაგალითად,გერმანიისსამოქალა
ქოკოდექსის138ეპარაგრაფისმი
ხედვითმევახშეობაამორალურგა
რიგებადმიიჩნევადარათქმაუნდა
მევახშეობაში იგულისხმება სესხის
ხელშეკრულების დადება მაღალი
საპროცენტო განაკვეთით და კაბა
ლური პირობებით, ჩვენი კანონმ
დებლები კი შეეცადნენ პროცენტის
მაქსიმალურიოდენობისდადგენით

მოეხდინათარასამართლიანიხელ
შეკრულებებისდადებისპრევენცია,
ასევე დააწესეს პირგასამტეხლოს
ზღვრულიოდენობა, რაც არ უნდა
აღემატებოდეს სესხის მიმდინარე
ნარჩენი ძირითადი თანხის 1.5მაგ
ოდენობას. სამართლიანობისთვის
უნდა ითქვას, რომ პირგასამტეხ
ლოსსაკითხსსასამართლობევრად
უკეთესად არეგულირებდა საქარ
თველოს სამოქალაქო კოდექსის
420ე მუხლის გამოყენებით და ამ
საკითხზე არსებობდა წლების გან
მავლობაში დადგენილი სასამარ
თლო პრაქტიკა, რომლის გათვა
ლისწინებითაცკრედიტორებიხშირ
შემთხვევაში თავადვე ამცირებდნენ
დარიცხულ პირგასამტეხლოს და

ნარჩენითანხის1,5მაგიოდენობა
ზე მეტის მოთხოვნის მაგალითებს
ცოტასთუვიპოვით.

ძალიან მნიშვნელოვანია იმის და
ფიქსირებაც, რომ სასამართლო
ასევე შეეხო მხარეთა შეთანხმე
ბით გათვალისწინებული პროცენ
ტისსაკითხსაცდამაგალითადერ
თერთ გადაწყვეტილებაში (საქმე
#ას6636292015) აღნიშნა, რომ
მხარეთა უფლება თავისუფლად
დადონ ხელშეკრულება და ასევე
თავისუფლად განსაზღვრონ მისი
შინაარსი, აბსოლუტური არ არის.
მხარეები უნდა იქცეოდნენ კეთილ
სინდისიერად და ხელშეკრულებე
ბის პირობების განსაზღვრა უნდა
მოხდეს სამართლიანად. სწორედ
ამ გადაწყვეტილებით სასამართ
ლომსესხზეთვეში6%სარგებლის
დარიცხვა მიიჩნია არასამართლი
ანად, საზოგადოებაში დამკვიდრე
ბული ზნეობრივი ღირებულებების
საწინააღმდეგოდ და თქვა, რომ
ასეთიგარიგებაბათილია(სსკ54ე
მუხლი). ამ შემთხვევაში სასამართ
ლო დაეთანხმა მხარეს და სესხის
წლიური სარგებელი შეამცირა 48
პროცენტამდე,იქნებსასამართლოს
უფრო ნაკლებ პროცენტიც განე
საზღვრა,მაგრამამშემთხვევაშიის
შეზღუდული იყო მხარის მოთხოვ
ნით. საქართველოს სამოქალაქო
კოდექსის დღეს მოქმედი 625ე
მუხლითკი წლიურიეფექტურიგა
ნაკვეთის მაქსიმალური ოდენობა
50პროცენტია.

კანონდებლობით დაწესებულ რე
გულაციებს რა გავლენა ექნებათ
ჭარბვალიანობის შესამცირებლად,
ალბათ ამასდროგვიჩვენებს, მაგ
რამდღესსახეზეგვაქვსმდგომარე
ობა,როდესაც ბიზნესი ჩივის,რომ
საცალოგაყიდვებიშემცირდა,რაც,
თუ ლოგიკურად ვიმსჯელებთ, ახ
ლო მომავალში პროპორციულად
აისახება სამუშაოადგილებზეც, მა
ღაზიები შეამცირებენ მომსახურე
პერსონალს, ბანკები საკრედიტო
ოფიცრებს და ა.შ. ასევე გასათვა
ლისწინებელია ისიც, რომ დღეს

თუმევერდავადასტურეჩემისტა
ბილური შემოსავლის არსებობა,
განვადების საშუალებით ვერ გა
მოვცვლი გაფუჭებულ მაცივარს,
შესაბამისად არ მექნება ახალი
მაცივარი, მაღაზიას კი დარჩება
გაუყიდავი საქონელი, რაც ასევე
პრობლემა გახდება კერძო ბიზნე
სის განვითარებისთვის. ფაქტია,
რომსაცალოგაყიდვისმაღაზიებმა
უკვე გამონახეს გზები, როგორღაც
გვერდი აუარონ ამ რეგულაციებს
და მაგალითად, საოჯახოტექნიკას
გასცემენ ლიზინგით, ამასვე ეცდე
ბიან რიგითი მოქალაქეებიც, რაც
მევახშეობის გააქტიურების დიდ
საფრთხესქმნის.მოცემულშემთხ
ვევაში სახეზე გვაქვს უკვე არსებუ
ლირეგულაციებისდაპირისპირება
ჭარბვალიანობის პრობლემასთან,
კანონმდებლობა საპროცენტო
სარგებლის და პირგასამტეხლოს
ზღვრულიოდენობისდაწესებისგა
მო ნამდვილად მოაქცევს ჩარჩო
ებში საკრედიტო დაწესებულებებს,
უფრო მეტად კი მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციებს და კერძო გამსეს
ხებლებს, მაგრამ ამავდროულად
მოქალაქეებიდგებიანსაჭიროკრე
დიტების მიუღებლობის საფრთხის
წინაშე, რაც დღევანდელი ეკონო
მიკური მდგომარეობის გათვალის
წინებითსასიხარულოფაქტინამდ
ვილადვერიქნება.

როგორც აღინიშნა ეს რეგულა
ციები შეეხო ყველას, მასაც, ვისაც
ცუდი საკრედიტო ისტორია ჰქონ
დადა იმასაც, ვინცთავადაც კარ
გად განსაზღვრავდა სჭირდებოდა
თუ არა კრედიტი და შეეძლო თუ
არა მისი გადახდა. არ ვიცი რამ
დენად გამართლებულია სახელმ
წიფოს ასეთი სახის ჩარევა კერძო
ურთიერთობებში,თუმცაჩემიპირა
დი აზრით ჭარბვალიანობის პრობ
ლემის მოგვარებისათვის უფრო
უპრიანი იქნებოდა რეგულაციები
დაწესებულიყო მხოლოდ იმ პირე
ბისათვის, რომლებიც საკრედიტო
ურთიერთობებში წარმოადგენენ
ე.წ. ძლიერ მხარეს და შეუძლიათ
ბოროტად ისარგებლონ საკუთარი

ძალაუფლებითდა ეს რეგულაციე
ბინაკლებადშეხებოდათკრედიტის
საჭიროების მქონე მოსახლეობას,
რაც,ჩემიაზრით,ხელსშეუწყობდა,

როგორც მცირე ბიზნესის განვითა
რებას,ასევემოქალაქეებისეკონო
მიკურიმდგომარეობისგაუმჯობესე
ბას.
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ტაბილური, მარტივი და იაფი
სამოქალაქო ბრუნვის უზრუნ
ველყოფის საჯარო ინტერესი
მჭიდროდაა დაკავშირებული

უძრავი ქონების ბაზრის მონაწილე კე
თილსინდისიერი შემძენის ინტერესთან,
ენდობოდეს საჯარო რეესტრში რეგის
ტრირებულ მონაცემებს ყოველგვარი
დამატებითიგადამოწმებისდაძალისხ
მევისდახარჯვისგარეშე.მეორესმხრივ,
საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული
საკუთრების კონსტიტუციური უფლების
დაცულობას ეჭვქვეშ აყენებს ქართულ
სასამართლო პრაქტიკაში არსებული
არაერთიმაგალითი,როდესაცკეთილ
სინდისიერი შემძენის სასარგებლოდ
დავის გადაწყვეტით უძრავ ნივთზე უფ
ლებადაკარგესსაჯარორეესტრშირე
გისტრირებულმა მესაკუთრეებმა და
მათი უფლების აღდგენარიგ შემთხვე
ვებში ზიანის ანაზღაურების გზითაც კი
პრაქტიკულად ვერ განხორციელდა.
რეგისტრირებული მესაკუთრისადა კე
თილსინდისიერი შემძენის ინტერესთა
დაბალანსებისპრობლემატიკაიქცაასე
ვესაქართველოსსაკონსტიტუციოსასა
მართლოს მსჯელობის საგნად. თუმცა,
საკონსტიტუციოსასამართლოსგადაწყ
ვეტილების1 ანალიზი ცხადჰყოფს, რომ
ამდილემისგადაჭრაუფროკომპლექ
სურმიდგომასსაჭიროებსდამხოლოდ
კეთილსინდისიერიშემძენისდამცავისა
კანონმდებლო ნორმების სრულყოფით
სამართლებრივი რეგულირების ხარვე
ზი ვერ აღმოიფხვრება. სახელმწიფომ
უნდა შექმნას დამატებით გარკვეული
მექანიზმებიროგორცმესაკუთრისარას
წორადრეგისტრაციისფაქტების გამო
სარიცხად,ისე–ქონებასთანდაკავშირე
ბულიდავისთაობაზეშემძენისწინასწარ
ინფორმირებისმიზნით.

საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017
წლის 17 ოქტომბრის გადაწყვეტილე
ბის მიღებამდე არსებული რედაქციით,
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის
185ემუხლი2არშეიცავდადათქმასრე
ესტრისჩანაწერისწინააღმდეგშეტანილ
საჩივართან და შემძენის მიერ ამ ფაქ
ტისცოდნასთანდაკავშირებით,თუმცა,
312ემუხლიკეთილსინდისიერებისგა
მომრიცხავერთერთწინაპირობადმო
იხსენიებსრეესტრისჩანაწერისწინააღ
მდეგ საჩივრის შეტანის ფაქტს. ხოლო
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის
185ედა312ე მუხლები სასამართლო
გადაწყვეტილებებში უმეტესწილად გა
მოიყენება ერთმანეთთან კომბინაციაში,
რადგან კეთილსინდისიერი შემძენის
დაცვა გამომდინარეობს სწორედ საჯა
რორეესტრის უტყუარობის და სისრუ
ლისპრეზუმფციიდან.

საკონსტიტუციოსასამართლომარაკონ
სტიტუციურადცნო185ემუხლისშემძე
ნის კეთილსინდისიერებისდამდგენი ის
ნორმატიული შინაარსი, როდესაც შემ
ძენმა იცის ჩანაწერის შესახებ საჩივრის
შეტანის თაობაზე. საკონსტიტუციო სა
სამართლოს გადაწყვეტილებაში აღნიშ
ნულია,რომსაერთოსასამართლოების
პრაქტიკაში მოიძებნება გადაწყვეტილე
ბები, რომელთა მიხედვითაც, შემძენი
ითვლება კეთილსინდისიერად მაშინაც
კი,თურეესტრისმიმართშეტანილიასა
ჩივარი,თუმცაამისშესახებშემძენიარ
არისინფორმირებული.3 სასამართლომ
დაასკვნა,რომარსებობდა312ემუხლ
შიმოცემულიწინაპირობისსაერთოსა
სამართლოებისმიერარაერთგვაროვანი
განმარტების შესაძლებლობა და 185ე
მუხლის დისპოზიციაში გამონაკლისის
დადგენითაღმოფხვრაესსაფრთხე.

შედეგად,საჯარორეესტრისჩანაწერის
თაობაზე არსებული დავის თაობაზე
ცოდნის შემთხვევაში საჯარო რეესტ
რის ჩანაწერის სისწორის პრეზუმფცია
ვერ დაიცავს შემძენს, თუკი საჯარო
რეესტრისჩანაწერიარასწორიაღმოჩ
ნდება. სხვა საკითხია, რა წყაროდან

უძ რავ ნივ თ ზე რე გის ტ რი რე ბუ ლი 
მე სა კუთ რის და კე თილ სინ დი სი ე რი შემ ძე ნის 
ინ ტე რეს თა და ბა ლან სე ბის პრობ ლე მა ტი კა 
და მი სი გა დაჭ რის შე საძ ლო გზე ბი

ავტორი: თა მარ ხა ჟო მია
თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე

ს

უნდა ჰქონდეს დავის დაწყების შესა
ხებ ინფორმაცია ქონების პოტენციურ
შემძენს და რამდენად მიუწვდება მას
ხელიდავისდეტალებისგადამოწმება
ზე,რათა აწონდაწონოსდავის შესაძ
ლო პერსპექტივა და მიიღოს რისკის
შემცველი გადაწყვეტილება სადავოდ
ქცეულიქონებისშეძენისთაობაზე.სა
კონსტიტუციო სასამართლო ერთერთ
შესაძლებლობად განიხილავს თავდა
პირველი მესაკუთრის მიერ საჯარო
რეესტრისათვის დავის დაწყების თა
ობაზე შეტყობინების შესაძლებლობას.
ამავდროულად, სასამართლო საუბ
რობსსახელმწიფოსშესაძლებლობაზე,
დაადგინოსსარეგისტრაციოჩანაწერში
საჩივრისთაობაზეინფორმაციისასახ
ვის რეგულირება, რამაც, შესაძლოა,
დაიცვას თავდაპირველი მესაკუთრე,

რომელიცცდილობსდარღვეულიუფ
ლებისაღდგენას.

ამ მიმართულებით მიზანშეწონილია,
გერმანული რეგულირების (გერმანიის
საადგილმამულორეესტრისშესახებკა
ნონიGBO§53,გერმანიისსამოქალა
ქო კოდექსის §899) მსგავსად, საქარ
თველოს კანონმდებლობაში აისახოს
რეგისტრირებული მონაცემის მიმართ
წარდგენილი საჩივრის რეგისტრაციის
შესაძლებლობა. საქართველოს სამო
ქალაქოკოდექსის312ემუხლიგერმა
ნულისამართლისრეცეფციისშედეგად
ჩამოყალიბდადაგერმანიისსამოქალა
ქოკოდექსის892ეპარაგრაფისმსგავსი
შინაარსისაა.ამდენად,ნორმისგანმარ
ტებისთვის საინტერესოა, რა იგულისხ
მება გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის

892ე მუხლში მითითებულ საჩივარში.
საჩივრის რეგისტრაცია ხორციელდება
საადგილმამულორეესტრში.რეგისტრა
ციასაჯაროა.4შესაბამისად,თუკიშეძენის
მომენტშისაჩივარირეგისტრირებულია,
დამატებითიმსჯელობაარარისსაჭირო,
იცის თუ არა საჩივრის რეგისტრაციის
შესახებშემძენმადასადავოქონებისშე
ძენისრისკიმასზეგადადის.5

საჩივრის რეგისტრაციის შესაძლებლო
ბას არ ითვალისწინებს „საჯარო რეეს
ტრის შესახებ“ საქართველოს კანონი.
ამასთან,აღსანიშნავია,რომსაკუთრების
რეგისტრაციის შესახებ გადაწყვეტილე
ბაადმინისტრაციულისაჩივრითსაჯარო
რეესტრისეროვნულსააგენტოშიარსა
ჩივრდებადამასზედავისდაწყებაშესაძ
ლებელიამხოლოდადმინისტრაციული
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როდესაც საკითხი შეეხება 

იდენტიფიცირებული 

უძრავი ქონების ყველა 

დანაწესის დაცვით 

რეგისტრირებული 

მესაკუთრის უფლების 

ხელყოფას, მისი 

გამართლება  სტაბილური, 

მარტივი და იაფი 

ბრუნვის ინტერესის 

უზრუნველყოფით არ 

ნიშნავს პრობლემის 

ამომწურავ მოწესრიგებას.

სარჩელით სასამართლოში ან სამოქა
ლაქოსარჩელით–კერძოსამართლებ
რივიდავისდაწყებისგზით.ერთადერთი,
რისიგაკეთებაცშეუძლიაუძრავნივთზე
პრეტენზიის წარმდგენ მოსარჩელეს, ეს
არის სარჩელის უზრუნველყოფა, რო
მელსაციგიმოითხოვსსამოქალაქოან
ადმინისტრაციული სამართალწარმოე
ბისფარგლებში–უძრავნივთზეყადა
ღისდადების/გასხვისებისაკრძალვისან
„საჯარორეესტრისშესახებ“კანონის25ე
მუხლისსაფუძველზესადავოსარეგისტ
რაციოჩანაწერისმოქმედებისშეჩერების
სახით. თუმცა, სარჩელის უზრუნველ
ყოფაგამოიყენებამხოლოდსათანადო
წინაპირობებისარსებობისას. შეიძლება,
სასამართლომარდააკმაყოფილოსშუ
ამდგომლობადადავის არსებობის შე
სახებ ქონების შემძენის ინფორმირება
ვერმოხდებასარეგისტრაციოჩანაწერის
გაცნობისგზით.თუკისაჩივრისრეგისტ
რაციისგანაწესსდაადგენსკანონი,ასეთ
შემთხვევაში საჩივრის დარეგისტრირე
ბაზეშესაძლოა,დაწესდესსასამართლო
კონტროლი. კერძოდ,თუკი მესაკუთრე
არ იქნება თანახმა, სარჩელის უზრუნ
ველყოფის სახით შესაძლებელია, სა
სამართლოსმსჯელობისსაგანიგახდეს
საჩივრისრეგისტრაციისსაკითხი.ესკი
ამჟამად პრაქტიკაში არცთუ იშვიათად
გამოყენებულიყადაღის/გასხვისებისაკ
რძალვისანსარეგისტრაციოჩანაწერის
მოქმედებისშეჩერებისგანგანსხვავებით,
არ დააბრკოლებს ქონების გასხვისებას
სასამართლო დავის დასრულებამდე
დაუსაფუძვლოსარჩელისშემთხვევაში
ნაკლებზიანსმიაყენებსთავისუფალისა
მოქალაქობრუნვისინტერესს.ტრანზაქ
ციები თავისუფლად განხორციელდება,
თუმცა, შემძენისთვის ცნობილი იქნება
დავისარსებობისთაობაზედათავადშე
აფასებსმოსალოდნელრისკებს.

გასათვალისწინებელია, რომ საჩივრის
სავალდებულო რეგისტრაციის შემთხ
ვევაშიც კი, საკუთრების უფლებასთან
დაკავშირებული სასამართლო დავის
დეტალები ვერ გახდება ხელმისაწვდო
მიბრუნვისნებისმიერიმონაწილისთვის.
სასამართლო დავის მთელი მიმდინა
რეობავერაისახებადოკუმენტურადსა
ჯარო რეესტრის ბაზაში. სასამართლო
განხილვის საჯაროობა არ მოიცავს წე

რილობითი დოკუმენტების ნებისმიერი
პირისთვის გაცნობის შესაძლებლობას.
უძრავ ნივთზე საკუთრებასთან დაკავში
რებული დავის პერსპექტივის ანალიზი
კი მხოლოდდამხოლოდ წერილობითი
მასალებისსაფუძველზეხდებაშესაძლე
ბელი. გასათვალისწინებელია საქმეში
მესამე პირად ჩართვის საპროცესოსა
მართლებრივიწინაპირობებიც.როგორც
სამოქალაქო, ისე – ადმინისტრაციულ
სამართალწარმოებაში მესამე პირად
ჩართვისდაამით–საქმისდეტალებზე
ხელმისაწვდომობისშესაძლებლობააქვს
პირს,რომლისინტერესებსაცშეიძლება,

შეეხოს სასამართლო გადაწყვეტილე
ბა.საკამათოა,რამდენადწარმოადგენს
ასეთ წინაპირობას ქონების შეძენით სა
ვარაუდოდაინტერესება.ასეთისაფუძვე
ლიშეიძლება,უძრავიქონებისბაზარზე
უამრავ პირს გააჩნდეს. თუკი სასამარ
თლოდავებში მათი ჩართვა არ იქნება
დაშვებული,ამითშემძენზეგადავარის
კიისე,რომმისიობიექტურიშეფასების
შესაძლებლობაც კი არ ექნება,რადგან
დაშვება დავის დეტალებზე ექნება მაქ
სიმუმმხოლოდიმმოცულობით,რასაც
თავადგამსხვისებელიგაუმჟღავნებს.

ამჟამად მოქმედი რეგულირებით, თუ
კიპოტენციურშემძენსდადასტურებადი
ფორმით არავინ შეატყობინებს საკუთ
რების შესახებ ჩანაწერის სადავოობის

შესახებ,ბრუნვისთავისუფლებამეტნაკ
ლებად დაცულია, თუმცა, იმ შემთხვე
ვაში,თუკი სარჩელის უზრუნველყოფაა
გამოყენებული,დავისმოპასუხისსასარ
გებლოდგადაწყვეტის შემთხვევაშიც კი
სასამართლო დავის დასრულებამდე
ბლოკირებულიაქონებისგასხვისებისშე
საძლებლობა.მართალია,თუკისახელ
მწიფო აამოქმედებს საჩივრის სავალ
დებულო რეგისტრაციის რეგულაციას,
მთელირისკიამითმყიდველზეგადადის
დაშესაძლებელიხდებაუძრავიქონების
ბრუნვაუნარიანობისდაბრკოლებათუნ
დაც სრულიად უსაფუძვლო სარჩელის
აღძვრით,მაგრამამითმცირდებაქონე
ბისგასხვისებისაკრძალვისსახითსარ
ჩელის უზრუნველყოფის გამოყენების
ალბათობა და უზრუნველყოფის სახით
შესაძლებელიიქნებასაჩივრისდარეგის
ტრირება.სრულიადუსაფუძვლოსარჩე
ლის არსებობისას კი, ქონების შეძენის
რისკის გაწევა უძრავი ქონების ბაზრის
მონაწილისთვის შესაძლოა, სრულიად
მისაღები იყოს. სწორედ უსაფუძვლო
სარჩელებით ხელოვნური ბარიერების
შექმნის წახალისების საფრთხეზე არის
გამახვილებულიყურადღებაკონსტიტუ
ციურ სარჩელთან დაკავშირებით შედ
გენილი განსხვავებული აზრის ავტორი
მოსამართლეების მიერ. თუმცა, უნდა
აღინიშნოს, რომ ყველა შემთხვევაში,
თუკიქონებაზესაკუთრებასადავოა,კე
თილსინდისიერ შემძენსაც უწევს სასა
მართლოდავაშიმონაწილეობადამის
თვისუმჯობესია,თუკიიმთავითვეიქნება
ინფორმირებულიამისთაობაზე.

საკონსტიტუციოსასამართლოსგადაწყ
ვეტილებაგამოტანილიამომჩივნისინი
ციატივით, რომელიც დაუზუსტებელი
საზღვრებით რეგისტრირებული მიწის
ნაკვეთის მესაკუთრეს წარმოადგენდა.
მსგავს შემთხვევებში გასათვალისწი
ნებელია მესაკუთრის შესაძლებლობა,
წარადგინოს საჯარორეესტრში დაზუს
ტებული საკადასტროაზომვითი ნახაზი,
განახორციელოსრეგისტრაციადაამით
დაიზღვიოს თავი სხვა პირთა მხრიდან
ქონებისმიტაცებისგან.ესშესაძლებლო
ბამიწისნაკვეთისმესაკუთრეებსგააჩნი
ათსაქართველოსიუსტიციისმინისტრის
2006წლის13დეკემბრის#800ბრძა
ნებით დამტკიცებული „უძრავ ნივთებზე

უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ ინ
სტრუქციის“6 ამოქმედების შემდგომ და
კეთილსინდისიერი შემძენის სასარგებ
ლოდსაკითხისმოწესრიგებისგამართ
ლებაშეიძლებაიმით,რომთავადრე
გისტრირებულ მესაკუთრეს დაეკისროს
რისკი, რომელმაც არ მიიღო ზომები
საკუთრების ობიექტის საკმარისი იდენ
ტიფიცირებისადადაცვისმიზნით.თუმ
ცა, ამ მიმართულებითაც გარკვეული
ღონისძიებებიუნდაგაატაროსსახელმ
წიფომმიწისნაკვეთისმესაკუთრეთაინ
ფორმირებისმიზნით,რომდაუზუსტებე
ლირეგისტრაციასაკმარისადვერიცავს
საკუთრებისუფლებასსხვაპირთამხრი
დანდაუშვებელიხელყოფისგან.

ამისსაპირისპიროდ,როდესაცსაკითხი
შეეხება იდენტიფიცირებული უძრავი
ქონების ყველადანაწესისდაცვითრე
გისტრირებული მესაკუთრის უფლების
ხელყოფას, მისი გამართლება სტაბი
ლური, მარტივი და იაფი ბრუნვის ინ
ტერესის უზრუნველყოფით არ ნიშნავს
პრობლემის ამომწურავ მოწესრიგებას.
საკონსტიტუციოსასამართლოსგადაწყ

ვეტილების სარეზოლუციო ნაწილით
ფაქტობრივად საკანონმდებლო დო
ნეზე აისახა საერთო სასამართლოების
პრაქტიკაში 185ე და 312ე მუხლის
კომბინირებული გამოყენებისას უკვე
არსებული განმარტება7 და მხოლოდ
დამხოლოდ აღმოიფხვრა არაერთგვა
როვანი განმარტების შესაძლებლობა.
სამოქალაქო  კოდექსის312ე მუხლის
დისპოზიციის შემადგენელი ერთერთი
ელემენტის(რეესტრისწინააღმდეგარ
სებული საჩივრის არსებობა) ინტეგრი
რებამოხდა185ემუხლში,რაცისედაც
გამოიყენებოდა185ემუხლთანერთად
კომბინაციაში. ამასთან, პრაქტიკულად
312ემუხლისშინაარსიცდაკონკრეტდა
იმგვარად,რომდაემატაშემძენისმიერ
საჩივრისარსებობისცოდნისსავალდე
ბულოელემენტი. ეს კი, პირიქით,უფ
როგანამტკიცებსშემძენისინტერესსდა
გამორიცხავს საერთო სასამართლოე
ბისმხრიდან312ემუხლისიმგვარგან
მარტებას,რომელიცცოდნისელემენტს
არ თვლის აუცილებლად. გამოდის,
რომგადაწყვეტილებით,მართალია,ნა
წილობრივ დაკმაყოფილდა მომჩივნის

მოთხოვნა,მაგრამკიდევუფრომყარი
გარანტია შეექმნა ქონების შემძენს. მი
სი დაცვა გამოირიცხება მხოლოდ იმ
შემთხვევაში, თუკი მან იცის საჩივრის
არსებობისშესახებ.თუმცა,გადაწყვეტი
ლებისსამოტივაციონაწილშისასამარ
თლო უფრო ფართოდ მიმოიხილავს
არსებულ პრობლემატიკას, რომლის
სწორიანალიზიცსახელმწიფოსაყენებს
გამოწვევისწინაშე,შექმნასსაკუთრების
უფლებისდაცვისსრულფასოვანიმექა
ნიზმი. სასამართლო გადაწყვეტილება
ვერგასცდებოდაკონსტიტუციურისარ
ჩელის მოთხოვნისფარგლებსდა ვერ
შეაფასებდა მთელი საკანონმდებლო
რეგულირების კოსტიტუციურობის სა
კითხს,რომელიცგანაპირობებსსაკუთ
რებისუფლებისდაცვას,თუმცა,საკითხ
ზემსჯელობისასგამოიკვეთაპრობლემა,
რომელიც უფრო კომპლექსურ მოწეს
რიგებასსაჭიროებსდავერშემოიფარ
გლება მხოლოდ კეთილსინდისიერი
შემძენის დამცავი ნორმის დეფინიციის
დაზუსტებით.გადაწყვეტილებისანალი
ზი იძლევა დასკვნის საფუძველს, რომ
რეგისტრირებულიმესაკუთრისდაახა
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1საქართველოსსაკონსტიტუციოსასამართ
ლოს 2017 წლის 17 ოქტომბრის#3/4/550
გადაწყვეტილებასაქმეზე„საქართველოსმო
ქალაქე ნოდარ დვალი საქართველოს პარ
ლამენტისწინააღმდეგ“.

2იხ.https://www.matsne.gov.ge/ka/document/
view/31702?publication=89>[05.05.2019]

3ამმსჯელობისდასაბუთებისასსაკონსტიტუ
ციოსასამართლომიუთითებსსაქართველოს
უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმე
თა პალატის 2013 წლის 26 ივლისის№ას
129812362014 გადაწყვეტილებაზე. უნდა
ითქვას, რომ ამ გადაწყვეტილებაში, მართა
ლია, სამოქალაქო კოდექსის 312ე მუხლის
განმარტებისას საჩივრის შეტანის ობიექტურ
ფაქტთანერთადშემძენისმიერმისიცოდნის
სუბიექტურიგარემოებაარარისმოხსენიებუ
ლი, მაგრამ საქმის გადაწყვეტისთვის ამგვა
რიგანმარტებაარციყოარსებითი,ვინაიდან
საჩივრის შეტანის ფაქტობრივი გარემოება
საქმეზეარყოფილადადგენილიდაამფაქ
ტისსამართლებრივიშეფასებავერიქნებოდა
რელევანტური.სასამართლომიმსჯელასაჯა
რორეესტრისჩანაწერისსაფუძვლის_სამკ
ვიდრომოწმობისბათილობისწინაპირობების
ცოდნაზეშემძენისმიერდაშედეგად,შემძენი
კეთილსინდისიერადჩაითვალა.თუმცა,ამგა
დაწყვეტილების ანალიზის შედეგად, საკონს
ტიტუციოსასამართლომდაასკვნა,რომარსე
ბობდა312ემუხლშიმოცემულიწინაპირობის
საერთოსასამართლოებისმიერარაერთგვა
როვანიგანმარტებისშესაძლებლობა.

4 იხ. ვოლფი/ველენჰოფერი, სანივთო სა
მართალი, 29ე გამოცემა, საქართველოს
ნოტარიუსთა პალატა, თბილისი, 2016, გვ.
489492

5 გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის 892ე
პარაგრაფი შემძენის დაცვას გამორიცხავს
მხოლოდ შეძენის მომენტში რეგისტრირებუ
ლისაჩივრისარსებობისშემთხვევაში.საჩივ
რისრეგისტრაციიდანგამომდინარე,მტკიცე

ბის ტვირთიც შემსუბუქებული აქვს როგორც
შემძენს,ისე_მოდავეპირს. იხ.ჩაჩავა,ს.,
საჯარორეესტრისპრეზუმფციასთანდაკავში
რებით საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017
წლის 17 ოქტომბრის გადაწყვეტილების შე
ფასება,2018წ.,გვ.1214<https://idfi.ge/ge/
october_14_2011_decision_of_constitution
al_court_analyses>[04.05.2019]

6 <https://www.matsne.gov.ge/document/
view/1427972?publication=0>[05.05.2019]

ძალადაკარგულია2010წლის20იანვრიდან,
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010
წლის 15 იანვრის #4 ბრძანებით „საჯარო
რეესტრის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცე
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ka/document/view/88882?publication=0>
[05.05.2019]

7 იხ. სუსგ 06.03.2015წ. საქმე №ას1298
12362014

8 იხ. ჩაჩავა, ს., საჯარორეესტრის პრეზუმ
ფციასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო
სასამართლოს 2017 წლის 17 ოქტომბრის
გადაწყვეტილებისშეფასება,2018წ.,გვ.17
18 <https://idfi.ge/ge/october_14_2011_de
cision_of_constitutional_court_analyses>
[04.05.2019]

9 იხ. <https://www.matsne.gov.ge/doc
ument /v iew/20560?pub l i ca t ion=22>
[05.05.2019]

10 იხ. <https://www.matsne.gov.ge/ka/
document/view/88882?publication=0>
[05.05.2019]

11იხ.იქვე

12იხ.<https://www.matsne.gov.ge/ka/docu
ment/view/16270>[05.05.2019]

13 იხ. ვოლფი/ველენჰოფერი, სანივთო სა
მართალი, 29ე გამოცემა, საქართველოს
ნოტარიუსთა პალატა, თბილისი, 2016, გვ.
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სახელმწიფოს მიზანს 

უნდა წარმოადგენდეს არა 

ერთი მხარის უფლების 

დაცვის შესუსტება მეორის 

გაძლიერების ხარჯზე, 

არამედ ობიექტურად 

მცდარი ან დაუზუსტებელი 

რეგისტრაციების 

მინიმუმამდე დაყვანა 

და გაყალბებული 

საბუთებით გასხვისების 

შესაძლებლობის 

გამორიცხვა.

ლიშემძენისინტერესთაშეპირისპირება
არ წარმოადგენს შექმნილი ვითარები
დან გამოსავალს. ამრიგად, გადაწყვე
ტილებამნათლადწარმოაჩინა,რომგა
მოსავალი კეთილსინდისიერი შემძენის
დაცვისგარანტიისშესუსტებაშიკიარა,
სხვა საკანონმდებლო რეგულაციების
თუპრაქტიკულიმექანიზმებისსრულყო
ფაში უნდა მოიძებნოს.8 სახელმწიფოს
მიზანს უნდა წარმოადგენდეს არა ერ
თიმხარისუფლებისდაცვისშესუსტება
მეორის გაძლიერების ხარჯზე, არამედ
ობიექტურადმცდარიანდაუზუსტებელი
რეგისტრაციების მინიმუმამდე დაყვანა
დაგაყალბებულისაბუთებითგასხვისე
ბისშესაძლებლობისგამორიცხვა.

უფლების რეგისტრაციის ნამდვილო
ბის შედავების გავრცელებული შემ
თხვევები შეეხება სანოტარო წესით
დამოწმებული გასხვისების ხელშეკ
რულებების რეგისტრაციას. „საჯარო
რეესტრის შესახებ“ საქართველოს
კანონის9 მე8 მუხლის პირველი და
მე2 პუნქტების თანახმად, სარეგის
ტრაციო განცხადებას უნდა ერთვო
დეს ინსტრუქციით გათვალისწინებუ
ლისარეგისტრაციოდოკუმენტებიდა
ინფორმაცია. არც კანონით და არც
ინსტრუქციით10 არ არის სავალდებუ
ლოდ დადგენილი, რომ სარეგისტ
რაციო განცხადებას უნდა ერთვოდეს
დაინტერესებულიპირისწერილობითი
თანხმობა. კანონის  მე2 მუხლის „ზ“

ქვეპუნქტში „დაინტერესებული პირი“
განმარტებულია,როგორც–ნებისმი
ერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი,
სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნი
ან ადმინისტრაციულიორგანო,რომ
ლის კანონიერ ინტერესზე პირდაპირ
და უშუალო გავლენას ახდენს საა
გენტოს გადაწყვეტილება ან ქმედება.
დავას არ უნდა იწვევდეს ის,რომ ამ
ცნების დეფინიციაში ექცევა რეგისტ
რირებულიმესაკუთრე,რომლისკუთ
ვნილი უძრავი ქონების სხვა პირზე
(შემძენზე) რეგისტრაციასაც შეეხება
სარეგისტრაციო წარმოება. საქართ

ველოს იუსტიციის მინისტრის 2010
წლის15იანვრის#4ბრძანებითდამ
ტკიცებული „საჯარო რეესტრის შესა
ხებ ინსტრუქციის“11 მე11 მუხლის თა
ნახმად, დაინტერესებული პირი არის
სარეგისტრაციო წარმოების მხარე.
საჯარო რეესტრის პრაქტიკაში ასეთ
დაინტერესებულ პირად განიხილება
უშუალოდგანმცხადებელი.სანოტარო
წესით დამოწმებული უძრავი ნივთის
გასხვისებისშესახებგარიგებისსაფუძ
ველზეკისარეგისტრაციოსამსახურს,
როგორც წესი, მიმართავს მხოლოდ
ქონებისშემძენიდაგამსხვისებლისწე
რილობითი თანხმობის წარდგენა არ
არისსავალდებულო.შემძენისრეგის
ტრაციამდეგამსხვისებელიჯერკიდევ
მესაკუთრეა და ხელშეკრულებიდან
გამომდინარე მხოლოდ ვალდებულე
ბა გააჩნია, გადასცეს ნივთი შემძენს.
ამვალდებულებისშესრულებაზენებას
იგი ხელშეკრულების სანოტარო წე
სითდამოწმებისდროსვეგამოხატავს,
მაგრამშემდგომსაკუთრებისგადასვ
ლა ფაქტობრივად მისი მონაწილეო
ბისგარეშეხდებადაინფორმაციაცკი
არ მიეწოდება საკუთრების უფლების
შეწყვეტისშესახებ.„საჯარორეესტრის
შესახებ“საქართველოსკანონიარად
გენსსაქართველოსზოგადიადმინის
ტრაციულიკოდექსის12 მე13 მუხლით
ყველა ადმინისტრაციული ორგანოს
თვის დაწესებული ვალდებულებიდან
რაიმე გამონაკლისს. შესაბამისად,
ეს მუხლი მოქმედებს საჯარო რეესტ
რის მიმართ. გამოდის, რომ საჯარო
რეესტრს მხოლოდ იმ შემთხვევაში
აქვსრეგისტრაციის განხორციელების
უფლება, თუკი დაინტერესებულ მხა
რეს, უძრავი ნივთის გამსხვისებელს,
რომელიც  რეგისტრაციის შედეგად
„კარგავს“ საკუთრების უფლებას, მიე
ცემასაკუთარიმოსაზრებისწარდგენის
შესაძლებლობა, მე13 მუხლის მე2
ნაწილი კი, მარეგისტრირებელ ორ
განოს,ისევეროგორცნებისმიერად
მინისტრაციულორგანოს, ავალდებუ
ლებს,დაინტერესებულპირსაცნობოს
ადმინისტრაციულიწარმოებისშესახებ
დაუზრუნველჰყოსმისიმონაწილეობა
საქმეში.საჯარორეესტრისპრაქტიკაში
კიარმოიძებნებამაგალითი,როდესაც
სარეგისტრაციო წარმოებაში მონაწი

ლეობისმიზნითმარეგისტრირებელმა
ორგანომმოიწვიაქონებისგამსხვისე
ბელი(იგულისხმებასანოტაროწესით
დადასტურებული,დაარა–თავადსა
ჯარო რეესტრის მიერ დამოწმებული
ხელშეკრულებები). შეიძლებათუ არა
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
მე13მუხლითდადგენილივალდებუ
ლებისიგნორირებაიმაზემითითებით,
რომთავადსანოტაროწესითდამოწ
მებულ ხელშეკრულებებში, როგორც
წესი,გამსხვისებელიწერილობითანი
ჭებსშემძენსუფლებას,თავისსახელზე
დაარეგისტრიროს საჯარო რეესტრში
უძრავი ნივთი? იქიდან გამომდინარე,
რომ ხელშეკრულება მხოლოდ მხა
რეთა შორის კერძოსამართლებრივ
უფლებამოვალეობებს აწესრიგებს,
ადმინისტრაციულწარმოებაშიმხარის
მონაწილეობასიგივერჩაანაცვლებს.
ამდენად,კანონითდადგენილიფორ
მალური, პროცედურული წინაპირობა
ამითვერჩაითვლებადაცულად.თუმ
ცა, სხვა საკითხია, რამდენად არის
პრაქტიკულადშესაძლებელისარეგის
ტრაციო წარმოების საკმაოდ მოკლე
ვადაში(განსაკუთრებით–დაჩქარებუ
ლიმომსახურებისპირობებში)დაინტე
რესებულიმხარისმოძიებადაჩართვა
ადმინისტრაციულწარმოებაში.საქარ
თველოში მოსახლეობის ფაქტობრივ
საცხოვრებელ მისამართზე რეგისტ
რაციის ვალდებულებისდა საფოსტო
ყუთისმექანიზმისარარსებობისპირო
ბებში, შეტყობინების ადრესატისთვის
ჩაბარება ერთერთ ურთულეს პრობ
ლემას წარმოადგენს როგორც კერ
ძოსამართლებრივი ურთიერთობების
მონაწილეთა შორის, ისე – საჯარო
დაწესებულებების, მათ შორის  სასა
მართლოს მხრიდან კომუნიკაციისას.
შესაბამისად, რეალობას მოწყვეტილი
იქნებაიმისწარმოდგენა,რომსაჯარო
რეესტრიკანონითდადგენილვადაში
შეძლებს რეგისტრაციის პროცედუ
რაში დაინტერესებული პირის სახით
ქონების გამსხვისებლის ჩართვას. შე
საბამისად,უნდამოიძებნოსგამოსავა
ლი, რაც სარეგისტრაციო წარმოების
სპეციფიკიდან გამომდინარე, უზრუნ
ველჰყოფსერთისმხრივდაინტერესე
ბულიპირისჩართვასსარეგისტრაციო
პროცედურაშიდამეორესმხრივ–არ

დააბრკოლებს ბრუნვის სიმარტივეს.
მიზანშეწონილიიქნება,თუკიგერმანუ
ლირეგულაციისმსგავსად,„საჯარო
რეესტრისშესახებ“საქართველოსკა
ნონით დაწესდება დაინტერესებული
პირის სავალდებულო წერილობითი
თანხმობისწარდგენასარეგისტრაციო
განაცხადთანერთად.13შეიძლება,და
მატებითდაწესდეს,რომწერილობითი
თანხმობა შედგენილი უნდა იყოს სა
რეგისტრაციოგანაცხადისწარდგენის
დღეს. ამით ნაწილობრივ მაინც აღ
მოიფხვრება რეგისტრირებული მესა
კუთრის უფლების დარღვევის შესაძ
ლებლობადამესაკუთრესსაშუალება
მიეცემა, უშუალოდ რეგისტრაციის
პროცესში კიდევ ერთხელ დააფიქსი

როსთავისიპოზიციახელშეკრულების
საფუძველზე საკუთრების გადაცემას
თანდაკავშირებით.

ამგვარად, გარკვეული საკანონმდებ
ლო თუ პრაქტიკული რეგულაციების
შემოღებითშესაძლებელიასაკუთრების
უფლებისდაცვის გარანტიების გაძლი
ერება ისე, რომ მნიშვნელოვნად არ
შეიზღუდოს მარტივი და იაფი სამოქა
ლაქო ბრუნვის უზრუნველყოფის ინტე
რესი და ამავდროულად, განმტკიცდეს
ბრუნვის სტაბილურობა, რადგან სტა
ბილურიბრუნვაწარმოუდგენელიარე
გისტრირებული საკუთრების უფლების
რღვევისმუდმივისაფრთხისარსებობის
პირობებში.
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ველა დროის საზოგადოება
ში, ადამიანურ ურთიერთო
ბებს  ახასიათებს დავა და
კონფლიქტი. დავა საზოგა

დოების ყველა ფენას ეხება, განურ
ჩევლად სოციალური კუთვნილებისა,
დავაყოველდღიურირეალობაასამე
წარმეო სუბიექტებს, თუ მათი საქმია
ნობიდანგამომდინარესახელმწიფოსა
დამოქალაქეებსშორის.

თანამედროვესაზოგადოება,განსაკუთ
რებითმიდრეკილიადავებისადმი,რაც
ავტომატურად  სასამართლოს სარ
ჩელებით გადატვირთულობას იწვევს,
შედეგად განაპირობებს გახანგრძლი
ვებულდადროშიგაჭიანურებულმართ
ლმსაჯულებისსისტემასდამოდავემხა
რეების ფინანსურ დანახარჯებს.1 დავის
მახასიათებელი დაძაბულობის, ნერვი
ულობის,ფიზიკურიდაემოციურიდეს

ტაბილიზაციის,დავასთანდაკავშირებუ
ლიდროისდაფინანსებისდანახარჯის
გათვალისწინებით საზოგადოება და
სამეწარმეოსუბიექტებიმუდამფიქრობ
დნენდადღესაცფიქრობენთუროგორ
და რა მექანიზმებით მოახერხონ მათი
მიმდინარე კონფლიქტური სიტუაციის
განეიტრალება, დაძაბულობის კერების
ეფექტურიჩახშობადაიმისმოხერხება,
რომ ურთიერთობები კონფლიქტის მე

მედიაცია 
და ეფექტური 
მართლმსაჯულება
ავტორი: ირაკლი ყანდაშვილი

ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის სა გან მა ნათ ლებ ლო საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რე, სა მარ თ ლის დოქ ტო რი

ყ

მედიაცია განიმარტება, 

როგორც პროცესი, 

რომელიც ხელს უწყობს 

კონფლიქტის მონაწილე 

მხარეებს თავად 

აღმოფხვრან სადავო 

საკითხები.

ორემხარესთანგაგრძელდესჰარმონი
ულად.

ამმიზნით,საზოგადოებადავისგადაწყ
ვეტისეფექტურიგზებისმუდმივძიებაში
იყო, რომელიც ყველაზე მეტად დააკ
მაყოფილებდა მათ საჭიროებებს და
მოერგებოდა მხარეთა რეალურ ინტე
რესებს,მსგავსიძიებადადაგეგმარება
ავტომატურად სამართლებრივ გზებამ
დე მიდის და ამ მიმართულებით, მათ
შორის, მთავარი, არის სახელმწიფოს
სამართლებრივი პოლიტიკა ემთხვეო
დეს საზოგადოების ინტერესსდა საჭი
როებასდათანმდევად პასუხობდეს იმ
ინტერესს, რაც სახელმწიფოს მთავარ
შემადგენელს– მოქალაქეებს აქვთდა
ესაჭიროებათ.

საერთაშორისო პერსპექტივიდან
მარტივი, ეფექტური, დროული და
ხელმისაწვდომი ფორმების არსებო
ბა დავის გადაწყვეტის მიზნით, არის
დღევანდელისაჭიროება.2

შესაბამისად, კონფლიქტში ჩართუ
ლი მხარეები მუდამ ცდილობდნენ
მოეძებნათისგზებიდასაშუალებები,
რაც მათ კონფლიქტს, ნაცვლად გა
ხანგრძლივებული პროცესისადადა
მატებითიფინანსურირესურსისხარჯ
ვისა,უფროეფექტურადგადაწყვეტდა
დამათშორისშეამცირებდარისკებს,
დავის მხარეებს შეუნარჩუნებდა ერთ
მანეთთან შემდგომი ურთიერთობის
გაგრძელების შესაძლებლობას, რაც,
როგორცწესი,შეუძლებელიაგახანგ
რძლივებულდაარაპროგნოზირებადი
სასამართლოსაქმისწარმოებისდროს.
თუმცა, ობიექტურობა მოითხოვს, ამ
ეტაპზევაღიაროთ,რომკონფლიქტში
მყოფმხარეებსშორისდავისგადაწყ
ვეტის უფრო გავრცელებული ფორმა
სასამართლო საქმისწარმოებაა, ვიდ
რე მისი რომელიმე ალტერნატიული
საშუალებით მხარეებს შორის დავის
გადაწყვეტისმცდელობა.3

აღსანიშნავია,რომამყველაფრისფონ
ზესახელმწიფოებრივიინტერესიცთან
ხვედრიიყოდაარისიმ საჭიროებისა,
რაზეც ზემოთ არის საუბარი, რადგან
ერთიმხრივ,მსგავსიშესაძლებლობების

განვითარებით,სასამართლოხელისუფ
ლებას ეძლევა საშუალება ერთგვარი
განმუხტვის, მასთან აკუმულირებული
და მიმდინარე საქმისწარმოებების, ხო
ლო მეორე მხრივ, სრულდება დიდი
სოციალურიფუნქცია,როდესაცმხარე
ებისასამართლოსნაცვლად,სხვაკანო
ნიერი გზებითდავის ამოწურვის მცდე
ლობისას უფრო მეტად ინარჩუნებენ
ერთმანეთთანურთიერთობისრესურსს,
რადგან ამ ალტერნატიული მექანიზმე
ბისგამოყენებითმხარეებსშორისმოგე
ბულიდა წაგებული მხარის სინდრომი
მათ არ ეუფლებათ, რაც უადვილებთ
საზოგადოების წარმომადგენლებს და

ბიზნესს,ორმაგად, კონფლიქტშიმყოფ
მეორე მხარესთან გააგრძელონ თა
ნაცხოვრებათუსაქმიანიურთიერთობის
ქონა.სხვასიტყვებითრომითქვას,რო
გორცსახელმწიფოსინტერესშიამაკრო
დონეზე, ასევე თითოეული დავის მხა
რის ინტერესშია მიკროდონეზე გამო
ინახოსდროისდაფინანსების კუთხით
ეფექტური დავის გადაწყვეტის ისეთი
მექანიზმი,რომელიცმისცემსმხარეებს,
მათშორის,რათქმაუნდა, სახელმწი
ფოს,რესურსებისრეალურადდაზოგ
ვისსაშუალებასდაიქნებასოციალური
მშვიდობისწინაპირობა.

აქვე აღსანიშნავია, რომ მოქალაქეებს
შორის თუ პირებს შორის არსებული
სამართლებრივიდავის კანონიერიაღ
მოფხვრის სისტემის შექმნა სახელმ
წიფოს ვალდებულებაა. შესაბამისად,
დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული
საშუალებების შექმნა, (რაც ერთგვარი
კრებსითი4 სახელწოდებაა სხვადასხვა
ალტერნატიული მექანიზმისა), ორგა

ნიზება და ინსტიტუციონალიზაცია სა
ხელმწიფოს მიერ5 ორკესტრირებული
პროცესიუნდაიყოსნებისმიერდემოკ
რატიულ სახელმწიფოში. შესაბამისად,
მარტივიალოგიკა, რადგან სახელმწი
ფოწარმოადგენსდავის ალტერნატიუ
ლისაშუალებებისსერვისებისრეალურ
მიმწოდებელს მომხმარებლებისთვის.
სასამართლო, თავის მხრივ, როგორც
სახელმწიფო ხელისუფალი ვალდებუ
ლია იმ სამართლებრივი პოლიტიკის
გატარებაზე,რაცდაკავშირებულიადა
ვის ალტერნატიული საშუალებების გა
მართულსაქმიანობასშეუწყოსყოველ
მხრივხელი,თუმცაესარუნდაგახდეს
სასამართლოსთვისმიმართვისდასასა
მართლოს ხელმისაწვდომობის გარან
ტირებული და აღიარებული უფლების
ხელისშემშლელი.6

ზემოაღნიშნული საჭიროებების და
რეალობის გათვალისწინებით, სავ
სებითლოგიკური და შედეგობრივად
პროგნოზირებადი იყო და არის და
ვის გადაწყვეტის ალტერნატიული სა
შუალებების, რომლებიც რეალურად
წარმოადგენენ სოციალური დაძაბუ
ლობისდასაზოგადოებაშიარსებული
კონფლიქტების შედეგიანი აღმოფხ
ვრის ეფექტურ მექანიზმებს, ფართო
გავრცელება და გამოყენება საზოგა
დოებისწარმომადგენლებისმხრიდან,
ისევეროგორცსახელმწიფოების,მათ
შორის საერთაშორისო დონეზე მათი
პოლიტიკურითუსამართლებრივიგა
ერთიანებების მყარად გამოვლენილი
ნება, ხელი შეეწყოს მედიაციის მაგა
ლითზე დავის გადაწყვეტის ალტერ
ნატიული მექანიზმების დანერგვას
ყოველდღიურობაში, რაც თამამად
შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო წლე
ბის მანძილზე მართლაც მკვიდრდე
ბა თითქმის ყველა სახელმწიფოში,
როგორც დავის გადაწყვეტის ყველა
ზე ეფექტური ალტერნატიული საშუ
ალება, მედიაციისთვის მახასიათებე
ლიფორმებისჩათვლით.ამკუთხით
ისიცგასათვალისწინებელია,რომრიგ
ქვეყნებსისტორიულადმოსდევთმე
დიაციისმეთოდიკითანმსგავსიფორ
მებითდავებისგადაწყვეტისგამოცდი
ლება, რაც, როგორც წესი, დადებით
როლსთამაშობსამინსტიტუტისდღე
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მედიაციის გამოყენებით 

მხარეები სწორედ 

საკუთარი სიმართლის 

დაფიქსირებას 

ცდილობენშ ეთანხმების 

გზით, ხოლო რამდენად 

არის ეს სამართლიანი 

ორივე მხარისთვის, 

ამაზე საბოლოო 

გადაწყვეტილება 

მხარეების მიერ არის 

მისაღები, ზოგადად 

სამართლიანობა 

მედიაციის ცნების 

მახასიათებელი 

სტანდარტია.

ვანდელსამართლებრივსისტემაშიინ
ტეგრირების თვალსაზრისით. მედია
ციაგანიმარტება,როგორცპროცესი,
რომელიცხელსუწყობსკონფლიქტის
მონაწილემხარეებსთავადაღმოფხვ
რანსადავოსაკითხები.

დღეისათვის მედიაცია წარმოადგენს
ყველაზე სწრაფად განვითარებად და
ვის გადაწყვეტის ალტერნატიულ სა
შუალებას მსოფლიოში, რომელსაც
ახასიათებსმესამედამოუკიდებელი,მი
უკერძოებელი და ნეიტრალური პირის
ჩართულობით, კონფიდენციალური და
სტრუქტურირებული პროცესის ფარგ
ლებში, კონფლიქტის მხარეებისათვის
დავის შესახებგადაწყვეტილების მიღე
ბისშესაძლებლობისდელეგირება,რაც
მედიაციისევროპულიდაარამხოლოდ
აღქმისმთავარიმახასიათებელითვისე
ბაა. მედიაცია კონფლიქტის რეგული
რების ეფექტურ ალტერნატიულ ინსტ
რუმენტსწარმოადგენს.7

მედიაციის დამკვიდრების მთავარი მი
ზანიამხარეებსმიეცეთშესაძლებლობა
მათი ინტერესებისთვის საუკეთესო გა
დაწყვეტილებითდაასრულონდავადა
აღმოფხვრან კონფლიქტი საკუთარი
ხელით,რადროსაცუბრალოდკი არ
ასრულებენ მეორე მხარესთან დავას,
არამედქმნიანწინაპირობასმხარესთან
საქმიანითუპირადიურთიერთობისსა
მომავლოდცივილურფორმებშიგაგრ
ძელების, რაშიც მედიაცია რეალურად
ეხმარება მხარეებს, რადგან მედიაციის
დროსის კი არუნდაგაირჩესთუვინ
რაგააკეთაწარსულში,არამედმხარე
ებმა, არსებული ჩიხური სიტუაციიდან
საუკეთესოგამოსავალიუნდამოიძიონ,
რათაგაგრძელდესსამომავლოურთი
ერთბა მათი ინტერესების შესაბამისად;
მედიაცია ეხმარება მხარეებს თვითგა
მორკვევაში, მოდავე მხარეების ერთ
მანეთისადმი მოთხოვნების რეალური
მიზეზების და მიდგომის ამოცნობაში.
ხშირად შეხვდებით იურიდიულლიტე

რატურას,სადაცმედიაცია„მომავალზე
ორიენტირებულიპროცესის“8 სახელით
მოიხსენება;მედიაციაიძლევასაშუალე
ბასმხარეებმახანგრძლივვადიანიშედე
გიმიიღონპროცესისწარმატებითწარ
მართვისდადასრულებისშემთხვევაში,
მითუფრო,რომმედიაციისგამოყენება
კონფლიქტშიმყოფმხარეებსდავისნე
ბისმიერ ეტაპზე შეუძლიათ, თუმცა გა
სათვალისწინებელია, რომ რაც უფრო
ადრეულსტადიაზემოხდებამედიაციის
ინიცირება მით უფრო მაღალიადავის
შეთანხმებითდასრულებისპერსპექტივა.

მედიაციის მეშვეობით მხარეები ცდი
ლობენ საკუთარი სიმართლე შეათანხ
მონ ერთმანეთთან, რათა სამართლის
ნორმებმაარგადაწყვიტოსის,რაცმათ
მიაჩნიათ რომ არის სწორი, რადგან
კარგად მოეხსენება ყველას, რომ რიგ
შემთხვევაშისამართლიანობადაკანო
ნიერება არ არის თანხვედრი თეზები,
შესაბამისად, მედიაციის გამოყენებით

მხარეები სწორედ საკუთარი სიმართ
ლისდაფიქსირებას ცდილობენ შეთან
ხმებისგზით,ხოლორამდენადარისეს
სამართლიანიორივემხარისთვის,ამაზე
საბოლოო გადაწყვეტილება მხარეების
მიერარისმისაღები,ზოგადადსამართ
ლიანობა მედიაციისცნების მახასიათე
ბელისტანდარტია.9

მედიაციის სწორედ აღქმისთვის
მნშვნელოვანია მხარეებს კარგად ეს
მოდეთ,რომმედიაციითისინიმუდამ
სარგებელს იღებენ, კერძოდ, შესაძ
ლოა მედიაცია კონკრეტული შეთან
ხმებით ვერდაასრულონ, თუმცა მათ
იმაზეკარგადეცოდინებათკონფლიქ
ტისმიზეზებისდადავისშესახებვიდრე
ესმედიაციისდაწყებამდეიყო,რაცშე
საძლოაშემდგომშიგახდესწინაპირო
ბა დავის დასრულების. შესაბამისად
მედიაციის პროცესში მონაწილეობას
მხარეებისთვის ყოველთვის მოაქვს
დადებითი შედეგი თუ მხარეს ესმის
მედიაციისშინაარსიდაიცისთურო
გორგამოიყენოსისინფორმაცია,რაც
ამპროცესმამისცამას.ხშირიალიტე
რატურაში,როდესაცმედიაციასახასი
ათებენორივე მხარისთვის მომგებიან
პროცესად,10 რადგან მედიაციის სწო
რიდა ეფქტური გამოყენებითორივე
მხარესშეუძლიასაკუთარიინტერესე
ბის სასარგებლო შეთანხმებას მიაღ
წიოს; მაშინ როდესაც, სასამართლო
საქმისწარმოების თუ საარბიტრაჟო
საქმისწარმოების შედეგად დახარჯუ
ლიადამიანურითუფინანსურიდანა
ხარჯით ორივე მხარე დაზარალებუ
ლია, ხოლოერთერთი მხარის მიერ
მიღწეულიგამარჯვებამოჩვენებითი.

მედიაცია არის კონფიდენციალური
პროცესი, რომელშიც ნებაყოფლობი
თობისსაფუძველზეჩართულიმხარეები
მესამედამოუკიდებელიდამიუკერძოე
ბელიშუამავალიპირისჩართულობით,
რომელსაცრაიმესახისგადაწყვეტილე
ბისმიღებისუფლებამოსილებაარგააჩ
ნია, ცდილობენ სასამართლოს გარეშე
მიაღწიონმათიინტერესებისთვისმისა
ღებ შეთანხმებას, კერძოდ, გამონახონ
ერთმანეთის ინტერესების11 გათვალის
წინებით ორივე მხარისთვის მისაღები
შეთანხმებისპირობები.

იმის გათვალისწინებით, რომ მედი
აციის თანამედროვე მოდელი, რო
გორც დავის გადაწყვეტის ალტერ
ნატიული საშუალება აბსოლუტური
ნოვაციაა ქართულ სამართლებრივ
რეალობაში, მისი შესწავლა ერთდ
როულადმნიშვნელოვანია,როგორც
სამეცნიერო წრეების, ასევე ქართვე
ლი პრაქტიკოსი იურისტებისათვის,
რომელთაც კიდევ უფრო აქტიურად
მოუწევთმედიაციისპროცესშიჩართ
ვა მედიატორისათუ მხარის წარმო
მადგენლისფუნქციით.
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სა მარ თ ლებ რი ვი ას პექ ტე ბი  
ავტორები: ანა ჯა ლა ღო ნი ა, გუ რამ მღებ რიშ ვი ლი
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გუ რამ მღებ რიშ ვი ლი

საერთაშორისო სამართლის და 
ურთიერთობების ბაკალავრი. ბიზნესის 
ადმინისტრირებისა და ფინანსების 
მიმართულების მაგისტრი. კომპანია 
,,ვინგფორს“ ჯგუფის მმართველი 
პარტნიორი

„თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების
შესახებ“ საქართველოს კანონის შესა
ბამისად თავისუფალი ინდუსტრიული
ზონა(თიზ)არისსაქართველოსსაგადა
სახადოკოდექსითგათვალისწინებული
თავისუფალი ზონის ნაირსახეობა, სა
დაც მოქმედებსდამატებითი პირობები
და საგადასახადო შეღავათები. საქარ
თველოშიამმომენტისათვის4თავისუ
ფალიინდუსტრიულიზონაოპერირებს.
თბილისში, ფოთშიდაორი ქუთაისში.
თიზის შექმნის იდეა საკმაოდ კომპ
ლექსური და მრავალსარგებლიანია.
როგორც საერთაშორისო პრაქტიკა
ცხადყოფს,თიზიიდეალურიპროექტია
განვითარებადი ეკონომიკისთვის პირ
დაპირი უცხოური ინვესტიციების მოსა
ზიდად.

ანა ჯა ლა ღო ნი ა

ადვოკატი, სამართლის მაგისტრი,  
საერთაშორისო სამართლისა და 
ურთიერთობების  დოქტორანტი. 
მეცნიერებისა და ინოვაციების 
განვითარების ცენტრის პრეზიდენტი

რიგი საკანონმდებლო ხარვეზებისა 

და კოლიზიური ნორმების 

გათვალისწინებით, არსებული 

რეალობა თიზების შესაძლებლობებს 

მნიშვნელოვნად აშორებს მისი შექმნის 

მიზანს.

თიზის ქართული კანონმდებლობის
ფორმირების მომენტში, მთავრობის
იდეა მდგომარეობდა საქართველოში
თიზებისმეშვეობითგადამამუშავებელი
ინდუსტრიებისა და სხვადასხვა საწარ
მოებისმოზიდვაში,რომლებიცაქტიურ
როლს შეასრულებდნენ  ეკონომიკუ
რი დოვლათის გენერირებაში, დასაქ
მებისა და ექსპორტის სტიმულირების
გზით, რაც როგორც არაპირდაპირ,
ასევეპირდაპირგავლენასმოახდენდა
ქვეყნის რეგიონალურ განვითარებაზე.
თუმცა იმისათვის,რომ პროექტი წარ
მატებულიიყოს, პირველხარისხოვნად
მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს, რო
გორც პროექტის ინიციატორის მხრი
დან მოხდეს შესაბამისი წინაპირობის
შექმნა.

სამწუხაროდ ჩვენს რეალობაში 2010
წელს პირველი თიზის გახსნის დღი
დან, თიზის წარმატებისათვის ვერც
სახელმწიფომ შეასრულა აქტიური
მხარდამჭერის როლი ხელსაყრელი
საკანონმდებლო ბაზის უზრუნველ
ყოფისა და ინვესტიციების მოზიდვის
მხარდაჭერის კუთხით, ვერც თიზის
ოპერატორებმა შესძლეს სათანადო
ინვესტიციების განხორციელება თიზე
ბის ინფრასტრუქტურების განსავითა
რებლად და საბოლოო ეტაპზე 2018
წლის ოქტომბერში კომერციული ბან
კების მიერ ყოვლად დაუსაბუთებელმა
და დისკრიმინაციულად გამკაცრებულ
მა საბანკორეგულაციებმაფაქტიურად
საბანკო ანგარიშების გარეშე დატოვა
თიზში რეგისტრირებული კომპანიები,

რითაცშეუძლებელიგახადადასახული
მიზნის მიღწევა.რიგი საკანონმდებლო
ხარვეზებისა და  კოლიზიური ნორმე
ბის გათვალისწინებით, არსებული რე
ალობა თიზების შესაძლებლობებს
მნიშვნელოვნად აშორებს მისი შექმნის
მიზანს.  გასათვალისწინებელია, რომ
თიზშიდარეგისტრირებულკომპანიებს
არ აქვთ უფლება, ადგილობრივ კომ
პანიებთან უშუალო კავშირი დაამყა
რონ გარკვეული სერვისის მისაღებად,
ვინაიდან მათ ეკრძალებათქართულ
სამართლებრივ სივრცეში რეგისტრი
რებულ კომპანიებთან თანამშრომლო
ბა გარდა გამონაკლისი შემთხვევებისა
(საგადასახადოკოდექსის25ემუხლი
მე5პუნქტი).საქართველოსსაგადასა
ხადო კოდექსის 25ე მუხლის მე7 ნა

წილით, კი საქართველოს მთავრობას
ენიჭება უფლება განსაზღვროს თიზის
საწარმოს მიერ არარეზიდენტისათვის
გასაწევი მომსახურების სახეები, რომე
ლიცგადასახადებითდაბეგვრისმიზნე
ბისათვის ჩაითვლებათიზის საწარმოს
მიერთავისუფალინდუსტრიულზონაში
განხორციელებულნებადართულსაქმი
ანობად.ხსენებულიმომსახურებისსახე
ებიჯერმთავრობასარგანუსაზღვრავს,
რაც ქმნის ბუნდოვანებას კანონმდებ
ლობის აღქმის კუთხითდა საჭიროებს
სწრაფ გადაწყვეტას (ფინანსთა სამი
ნისტროსადაპარლამენტშისხვადასხვა
დონეზე კონსულტაციისას ვიღებთ ურ
თიერთგამომრიცხავ პასუხებს ამ ნორ
მის იურიდიულ აღქმასთან დაკავშირე
ბით).გაუგებრობებისაცილებისმიზნით,

ფინანსთასამინისტროსუკვეგადაეგზავ
ნაწერილიიმმომსახურებათაჩამონათ
ვალის შეთავაზებით, რომელიც შესაძ
ლებელია დაამტკიცოს საქართველოს
მთავრობამ.  აქვე აღსანიშნავია, რომ
კანონის მოთხოვნის შესაბამისად მი
თითებული გამონაკლისი შემთხვევების
დროსსაწარმოსეკისრებადამატებითი
საგადასახადოტვირთი4%ოდენობით
სრული ბრუნვის ოდენობიდან  რაც,
როგორცწესი მნიშვნელოვან სახსრებს
წარმოადგენს  (საგადასახადო კოდექ
სის25მუხლიმე2პუნქტი).შესაბამისად
ქართულკომპანიებთანთანამშრომლო
ბაშეზღუდულიდაარარენტაბელურია.

მნიშვნელოვანწინაღობასწარმოადგენს
ის გარემოება, რომ თიზში არსებული
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მნიშვნელოვან წინაღობას 

წარმოადგენს ის 

გარემოება, რომ თიზში 

არსებული უძრავი ქონება 

თიზის ადმინისტრაციის 

საკუთრებაა, რაც 

ინვესტორების ინტერესის 

უკუგდებას იწვევს.

უძრავიქონებათიზისადმინისტრაციის
საკუთრებაა, რაც ინვესტორების ინტე
რესისუკუგდებასიწვევს.რთულიამოახ
დინოინვესტირებაიმობიექტში,რომე
ლიცინვესტორისსაკუთრებაარასდროს
იქნება. საკანონმდებლო ცვლილებების
შემთხვევაში,თუკიკანონითგათვალის
წინებული იქნება  ქონების აღნაგობის
უფლებით ინვესტორებისთვის გადაცე
მისშესაძლებლობა,მაშინმნიშვნელოვ
ნადგაიზრდებათიზისკომპანიებისმი
ერგანხორცილებულიინვესტიციებიც.

9წლიანმაპრაქტიკამცხადყო,რომთიზ
ების საქმიანობის მარეგულირებელი
კანონმდებლობა, საგადასახადო პრე
ფერენციები და ინფრასტრუქტურა არ
იძლევასაკმარისსაშუალებასგანხორცი
ელდესთიზებისშექმნითდასახულიამ
ბიციურიგეგმათიზებშიუცხოურიქარ
ხნებისა თუ საწარმოების განთავსების.
2018 წლის მეორე ნახევრიდან კომერ
ციული ბანკების მიერ გამკაცრებულმა
საბანკორეგულაციებმაგანსაკუთრებით
მწვავედდააყენათიზებისფუნქციონირე
ბისსაკითხი.კომერციულიბანკები,ხშირ
შემთხვევაში, აბსოლუტურად უსაფუძ
ვლოდ თავს არიდებენ არარეზიდენტი
ფიზიკურიპირებისმიერთიზშიდაფუძ
ნებული კომპანიებისთვის ანგარიშების
გახსნას.ესპროცესიხასიათდებაგარ
თულებულიპროცედურებით,ბანკისში
დაპოლიტიკისმოთხოვნისსაფუძველზე
წარმოდგენილი უსაზღვრო მოთხოვნე
ბით, ანგარიშებისგახსნის შესახებ პასუ
ხებისმიღებისპროცედურის2თვემდე
გაგრძელებით, რეალურად კი  ბანკები
არარეზიდენტ სტარტაპებს ფაქტობრი
ვად საერთოდ არ უხსნიან ანგარიშებს.
შედეგადზიანდებაარამხოლოდთიზე
ბის,არამედზოგადადქვეყნისიმიჯი:ერ
თისმხრივ, მთავრობა  საერთაშორისო
დონეზე აცხადებს სურვილს მოიზიდოს
არარეზიდენტი ბიზნესი, ახორციელებს
რეფორმებსბიზნესისგამარტივებისმიზ
ნით.მეორესმხრივ,კომერციულიბანკე
ბიმოზიდულბიზნესსიძულებულსხდის
დატოვოსქვეყნისფინანსურისივრცე.

თუმცა, პარალელურად, გლობალუ
რი დეოფშორიზაციის პირობებში გა
მოიკვეთა ტენდენცია, რომლითაც
ქართულმა თიზებმა ეტაპობრივად

დაიმკვიდრეს, რეგიონული და გარკ
ვეულწილად ევრაზიის მასშტაბითაც,
საშუამავლოდასავაჭროკომპანიების
მიკროჰაბისფუნქცია.ყველაზეუფრო
მეტადსპეციალურიეკონომიკურიზო
ნებისმაგალითებზესაქართველოსთი
ზები ფუნქციურად დაემსგავსნენ ემი
რატების და სინგაპურის თავისუფალ
ზონებს, რომლებიც საერთაშორისო
ბიზნესისმიერგამოიყენება,როგორც
ფიზიკურიბიზნესპლაცდარმისშესაქმ
ნელად,ამავდროულადსაერთაშორი
სოტრანზიტულიბიზნესოპერაციების
განსახორციელებლად ე.წ. საერთა
შორისო ბიზნესის ოპერირების ჰაბი.
ზემოთხსენებული ბიზნეს კონცეფცია
პირდაპირ ეხმიანება საქართველოს

მთავრობის ახალ მნიშვნელოვან ინი
ციატივებს, რომელიც გულისხმობს
არარეზიდენტი ბიზნესის მოზიდვას
დაქვეყნისდამკვიდრებასარამარტო
ლოჯისტიკის,არამედმთლიანადმომ
სახურებისჰაბადდაექსპორტიორად.

სა ბან კო მი მარ თუ ლე ბა

წლების განმავლობაში ქართულითიზ
ების მმართველმა კომპანიებმა, საკ
მაოდ სერიოზული ძალისხმევა ჩადეს
თიზების, როგორც მიმზიდველი სა
გადასახადო პრეფერენციების მქონე
იურისდიქციების საერთაშორისო არე
ნაზე წარსადგენად. წლების მანძილზე
უკვე გაწეული ცნობადობისდა იმიჯის
ამაღლებისსამუშაოებისშედეგად–სა
ქართველო გამოჩნდა „ბიზნესის მარ
ტივად კეთების რუქაზე“ და მიიქცია

ბევრი საინტერესო ბიზნეს ოპერატო
რის ყურადღება, რაც გამოიხატა მა
თი მხრიდან საქართველოში, კერძოდ
თიზებში კომპანიების რეგისტრაციით
და ქართული ბანკების მეშვეობით სა
ერთაშორისო საბანკო ოპერაციების
განხორციელებით. მოპოვებული ნდო
ბადადამყარებულისაქმიანიურთიერ
თობები საშუალებას იძლევა უცხოელ
პარტნიორებთან ურთიერთობები გა
ვაფართოვოთდამეორეეტაპზეჩვენი
ქვეყანა შევთავაზოთ, როგორც უსაფ
რთხო, მომგებიან და ლიბერალურ
გარემოდ მათი ფიზიკური ბიზნეს საქ
მიანობების განსახორციელებლად. ეს
არისლოგიკურიქრონოლოგია,უცხო
ურიინვესტიციისმოზიდვის.თუმცაბო
ლო პერიოდში წარმოჩენილი პრობ
ლემატიკა პირდაპირ ეწინააღმდეგება
როგორცქვეყნისმთავრობისმიერარ
ჩეულ კურსს, ქვეყანამ დაიმკვიდროს
რეგიონულიდასაერთაშორისობიზნე
სისოპერირებისჰაბისსტატუსი.ასევე,
საგრძნობლადამცირებსიმრეპუტაცი
ისსტატუს,რაცწლებისგანმავლობაში
დიდიძალისხმევისშედეგადიქნამიღ
წეული.

ამ ეტაპზე თიზების წინაშე არსებული
დამატებითი პრობლემატიკა და შესაძ
ლოგადაჭრისგზები:

 4%იანი გადასახადი ქართული ძი
რითადი საშუალებებისა თუ ნედლეუ
ლის შეტანაზე. პოტენციური გამოსავა
ლი: მოიხსნას აღნიშნული გადასახადი
საქართველოდანთიზში შეტანისასდა
დაწესდეს თიზდან უცხოეთში ექსპორ
ტისას,იმშემთხვევაშითუამნედლეულს
არდაემატებაღირებულება(Valuead)
ანარმოხდებაგადამუშავება.

4%იანიგადასახადითიზდანსაქარ
თველოში გაყიდვისას. გამოსავალი:
ვინაიდან დღეს არსებული სტანდარ
ტებით გადამამუშავებელ მრეწველო
ბაშიმარჟებიარსცილდება10%15%
ს, მიგვაჩნია, რომ გაუმართლებელია
შენარჩუნდეს 4%იანი გადასახადი
ბრუნვაზე, ვინაიდან ბიზნესი უნდა მუ
შაობდეს დაახლოებით 2829%იანი
მარჟით, რომ ეს 4%იანი გადასახა
დიბრუნვიდანგაუტოლდესდღესსა

ქართველოში არსებულ მოგება+დი
ვიდენდის გადასახადს. შესაბამისად
ვთავაზობთ რამოდენიმე გამოსავალს
1) შემცირდეს 4%იანი გადასახადი
2%მდე 2) დროებით გათავისუფლ
დეს–23წლით3)დაწესდესქვოტები
საქართველოშიშემოტანაზე.

 დროებითი შეტანაგამოტანის რე
ჟიმი: პრაქტიკაში კომპანიებს ხშირად
უჩნდებათსხვადასახვადანადგარების,
თუპროდუქციისდროებითირეჟიმით
შეტანის ანგამოტანის მოთხოვნა, მა
გალითად : 1)თიზში არსებულიდა
ნადგარის (ტრანსფორმატორები, მან

ქანადანადგარებიდააღჭურვილობა)
მწყობრიდანგამოსვლადამისიგამო
ტანაშეკეთებაუკანშეტანისაუცილებ
ლობა 2) დროებით უძრავი ტექნიკის
შეტანა(ქვისდამშლელი)დანადგარი,
ე.წ.დრაბილკა3)ჭურჭლისდროებით
გამოტანა ნედლეულის საქართველო
დან შეტანის მიზნით და სხვა. გამო
სავალი: მიზანშეწონილად მიგვაჩნია,
რომხსენებულიპრობლემისმოსაგვა
რებლად განხორციელდეს შესაბამისი
საკანომდებლოცვლილებები.

 თიზის ორგანიზატორის/ადმინისტ
რატორის შეზღუდვები სამშენებლოსა

რემონტო სამუშაოებზე. გამოსავალი:
მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, რომ ხსე
ნებული პრობლემის მოსაგვარებლად
განხორციელდეს შესაბამისი საკანომ
დებლოცვლილებები.

თიზდანსაქართველოშიიმპორტის
დაბეგვრის პრობლემა (თიზში იმ
პორტირებული ფასიდან დაბეგვრა).
გამოსავალი: მიზანშეწონილად მიგ
ვაჩნია,რომ ხსენებული პრობლემის
მოსაგვარებლად განხორციელდეს
შესაბამისისაკანომდებლოცვლილე
ბები.
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ოულოდნელი,ბუნებრივიდა
ჩვეულიმოვლენებისგანგანს
ხვავებული  სიტუაცია, ადა
მიანისათვის სტრესის წყარო
ხდება. სტრესული სიტუაცია

ზემოქმედებს არა მხოლოდფიზიკურ,
არამედ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე,
ადამიანისსოციალურცხოვრებაზედა
პირადმიღწევებზე.

არსებობსშემდეგისახისსტრესორები
ანუსტრესისგამომწვევები:ფიზიკუ
რი, ფსიქოლოგიური,  სოციალური,
ექზისტენციალური, რაც ადამიანის
ფიზიკურ, სოციალურ გარემოს, მის
თვითაღქმას,პირადბიოგრაფიასდა
ცხოვრებისსაზრისსაცკიუკავშირდე
ბა.ადამიანისათვისსტრესისწყაროდ
შეიძლება იქცეს, როგორც  წარუმა
ტებლობა, ისე წარმატება. ამბობენ,
რომ ადამინი გამუდმებით სტრესის
ქვეშაა,მაგრამგანსაკუთრებითძლი
ერისტრესორიადამიანშიდისტრესს
იწვევს და ზოგჯერ რადიკალურად
ცვლის მის  ფიზიკურ და სულიერ
მდგომარეობას.

ასევე,ადამიანებიერთმანეთისგანგან
სხვავდებიან სტრესამტანობით, ზო
გი ძალიან მოწყვლადია და იოლად
„ისტრესება“ ზოგი კი მეტ სიძლიერეს
იჩენს.

პენიტენციურსისტემაშიმყოფიმოზარ
დიორისახისსტრესისზემოქმედების
ქვეშაა:

გაურკვევლობისსტრესი(სასჯელის
ზომისგანსაზღვრამდე);

პენიტენციურისტრესი.

გაურკვევლობის სტრესი, თავისი ში
ნაარსით დაკავშირებულია არა მხო
ლოდ თავისუფლების შეზღუდვასთან,
არამედ მოზარდის, როგორც ადამი
ანის, საბოლოო ბედის განსაზღვრას
თან.როგორიანრამდენიიქნებასას
ჯელის ზომა? სად და რა პირობებში
მოუწევსმასსასჯელისმოხდადარაც
მთავარიასამომავლოდჩაიწერებათუ
არამისბიოგრაფიაში–„დამნაშავე“.

პენიტენციურ სისტემაში მოხვედ
რის პირველ ეტაპზე გაურკვევლობის
სტრესია წამყავნი. ესაა  დრო, მო
ზარდის დაკავებიდან სასამართლო
გადაწყვეტილების გამოტანამდე.  გა
ურკვევლობის სტრესი სარისკოა მო
ზარდის  ფსიქიკური ჯანმრთელობი
სათვის.  მნიშვნელოვანია ყოველი
დღე სასამართლო განაჩენის გამო
ტანამდე,  ყოველი სიტყვა და დაპი
რება, რომელსაც ის ადვოკატისგან
ისმენს. სამწუხაროდ, სასამართლო
პროცესი,ზოგჯერთვეებისმანძილზე
გრძელდება,ესყველაფერიმოზარდს
ხანგრძლივისტრესისქვეშამყოფებს.

პენიტენციურ ფსიქოლოგიაში ყველა
ზესარისკოპერიოდადმიიჩნევაციხის
ცხოვრებისპირველიპერიოდი,ამპე
რიოდშიიზრდებაქრონიკულიდაავა

დებებისჩამოყალიბებისრისკიდარაც
მთავარია–თვითდაზიანებისადასუ
იციდისრისკი.

სტრესფაქტორები, რომლებიც  მო
ზარდებზე  ზემოქმედებენ პენიტენციურ
სისტემაში: ფიზიკური და სოციალური
იზოლაცია,გულისხმობსადამიანისიძუ
ლებით, ხანგრძლივ ყოფნას სივრცეში,
სადაც  შეზღუდულია ფიზიკური სივრ
ცე და სოციალური ურთიერთობები.
მოზარდი, რომელიც თავისი ასაკობ
რივი თავისებურებებიდან გამომდინა
რე აქტიურია, მოძრავია, ენერგიულია
განსაკუთრებით ძნელად ეგუება ასეთ
შეზღუდვას,ისძლიერსენსორულდეპ
რივაციას განიცდის, ნაკლებს ხედავს,
ნაკლები ესმის და ზოგადად ნაკლებს
აღიქვამს.  უცვლელი გარემო, ერთი
დაიგივეადამიანებიმისიინტერაქტიური
კომუნიკაციური ქმედებების გაიშვიათე
ბასიწვევს.ასეთგარემოშიყოფნაკი
იწვევსკონფლიქტებისსიხშირისზრდას,
ტოლერანტობისდაქვეითებასდაარაა
დექვატურირეაქციებისგახშირებას.

ამ გარემოებებმა ადამიანი შესაძლოა
ტრაგიკულ ფინალამდე მიიყავნოს.
პენიტენციურ სისტემაში მოხვედრის
პირველ ეტაპზე სტატისტიკურად ხში
რიათვითდაზიანებებისადასუიციდუ
რიქმედებებისრიცხვი.

დახურულ სივრცეში, საკანში ყოფნა
ადამიანისათვისგანსაკუთრებითმძიმე
ხდება,რადგან:

რო გორ მოქ მე დებს 
მო ზარ დის გან ვი თა რე ბა ზე 
პე ნი ტენ ცი უ რი სტრე სი? 
ავტორი: მაია ცი რა მუა
ბავ შ ვ თა ფსი ქო ლო გი

მ
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ციფრები, რომლებიც 

ზემოთ მოვიყვანეთ 

ადასტურებს, რომ 

კონტროლზე, დასჯაზე 

ორიენტირებული 

მართლმსაჯულებისა თუ 

განათლების სისტემა 

ზრდის მოზარდთა 

დანაშაულის მაჩვენებელს.

მარტისთვისწლიურიანგარიში

მსჯავრდება

გაფრთხილება

მონაცემები ES. 1: 2005 წლის მარტიდან 2015 წლის მარტამდე დანაშაულის პირველად 
ჩამდენთა ტენდენცია

დანაშაულის 
პირველად 
ჩამდენთა 

რაოდენობა

ისმუდმივადხელისგულზეა;

მუდმივადდაძაბულიაემოციურად;

მუდმივადერთსადაიგივეროლშია;

 მუდმივად ტანჯავს სხვებისგან გან
მარტოებისსურვილი,რომლისდაუკ
მაყოფილებლობასაცადამიანიმიჰყავს
ე. წ. ფსიქოლოგიურ სტრიპტიზამდე,
ადამიანიკარგავსუნარსდაფაროსსა
კუთარი განცდები, მოსაზრებები, რაც
გარკვეულწილადთავდაცვითრეაქცი
ასაცწარმოადგენს;

 მისი განცდები პერსონიფიცირე
ბულია და „აზრები გახსნილია, საჯა
როა“,რაციწვევსხშირკონფლიქტებ
საანაუტიზაციას(ჩაკეტვას);

ისიძულებულიაგახდესკონფორმის
ტი,დაჰყვესჯგუფისნებასდააღიაროს
ის,რაცადრემისთვისმიუღებელიიყო;

 შეზღუდულია რეჟიმით და ჯგუფის
წესებით;

მისთვისმძიმეაერთსქესობრივისო
ციალურისივრცე.

პენიტენციური სტრესი სხვადასხვა
ფსიქოსომატურ, ემოციურდა ქცევით
ცვლილებებში ვლინდება, განსაკუთ
რებითმოზარდებშიხშირია:

იმუნურისისტემისდასუსტება;

ენდოკრინულიცვლილებები;

 ნერვული და გულსისხლძარღვთა
მიმოქცევისპრობლემები;

 ძილისდასიფხიზლისფაზებისდე
სინქრონიზაცია;

ალერგიულირეაქციებისგახშირება;

მწვავესტრესულიაშლილობა;

განგაშისგანცდა;

კოგნიტურიფუნქციონირებისშესუს
ტება;

დეპრესიულიგამოვლინებები;

აფექტურიარამდგრადობა;

ტოლერანტობისდარღვევა;

დისოციაციურიდარღვევები;

საზრისისდაკარგვა;

 ციხის გარემოსთან ადაპტაცია –
ცნობიერებისკრიმინალიზაცია.

რა არის მო ზარ დ თა 
და ნა შა უ ლის 
წი ნა პი რო ბე ბი? 

„დელიქვენტურიქცევა–ისეთიტიპის
ქცევაა,რომელიცცდებააღიარებულ,
მისაღებ სოციალურ, კულტურულ და
კანონიერ ნორმებს მოცემულ საზო
გადოებაში“. (United Nations World
YouthReport,2005).

ადრეულბავშვობაში არსებობს  გარ
კვეული პრედიქტორები, რომლებიც
განსაზღვრავს ჩაიდენსთუ არა მომა
ვალში მოზარდი დელიქვენტურ ქცე
ვას, ასეთ პრედიქტორთა რიგშია:
დაუმორჩილებლობა,მაღალიიმპულ
სურობა, აგრესია, გამომწვევი ქცევა,
ოპოზიციურიქცევა.(DSMV,ICD10
კლასიფიკაციები),  თუმცა ცხადია ამ
ნიშნების არსებობა არ არის განაჩენი
ბავშვისთვისდაყოველთვისშეიძლება
მათიმართვაშესაბამისიპრევენციული
ღონისძიებების  ამოქმედების საშუა
ლებით.

დელიქვენტური, ანტისოციალური
ქცევისმთავარრისკფაქტორსთვი
თონ მოზარდობის ასაკი წარმოად
გენს. როგორც კვლევები აჩვენებს
სტატისტიკურად მოზარდები წარმო
ადგენენ ყველა ტიპის საზოგადო
ების ყველაზე უფრო კრიმინალურ
სეგმენტს, მაგრამ შესაბამისი პრე
ვენციული პოლიტიკის ამოქმედების
შემდეგ, მოზარდთა უმრავლესობა
წყვეტსკრიმინალურქმედებას.ფსი
ქოლოგიაში მოზარდობის ასაკად
განისაზღვრება 12დან 18 წლამდე

პერიოდი, რაც ამავდროულად პუ
ბერტატის (სქესობრივი მომწიფების)
ასაკსწარმოადგენს.შეიძლებაითქ
ვას,რომესარისპიროვნებისგანვი
თარებაშიერთერთიგარდამტეხიპე
რიოდი, ერთგვარიბუფერულიზონა
ბავშვობასადა მოზარდობას შორის,
რომელიცწინააღმდეგობებითაასავ
სე.მოზარდიმნიშვნელოვანიგამოწ
ვევებისწინაშედგას:

 მან უნდა მოიპოვოს სქესობრივი
იდენტობა, რაც მნიშვნელოვანი ფი
ზიოლოგიური ცვლილებების ფონ
ზე მიმდინარეობს. პრეპუბერტატის
ასაკში  (10–11წელი)დიდირაოდე
ნობით ზრდის ჰორმონების გამოყო
ფა, სწრაფ ფიზიკურზრდას იწვევს,
ხოლოპუბერტატის ასაკში მეორადი
სასქესონიშნებისგაჩენა,ცვლისმო
ზარდის თვითაღქმას. ყველაზე მთა
ვარიკონფლიქტიმოზარდსსაკუთარ
შევცლილ  სხეულთან აქვს. გარდა

ამისა ჰორმონალური ცვლილებები
ცვლის მის ფსიქოემოციურ ცხოვრე
ბასაც, რაც ემოციურ ლაბილობაში
გამოიხატება;

 მან უნდა მოიპოვოს პიროვნული
იდენტობა–ანუგასცესპასუხისაკ
მაოდრთულკითხვას–ვინვარმე?
როგორია სამყარო? ვინ არიან ჩემი
მეგობრები?   მოზარდის მთავარი
ამოცანათანატოლთაწრეში თვით
დამკვიდრებაა,რისთვისაცმასსჭირ
დება ზრდასრულების სამყაროსგან
გამოყოფა.მოზარდობისასაკიავტო

რიტეტების მსხვერევისა და ამბოხის
ასაკია, სწორედ ამ გზით ახერხებს
მოზარდი უფროსების სამყაროსგან
გამიჯვნას და თანატოლებში დამკ
ვიდრებას, რასაცთანახლავსკონ
ფლიქტები მშობლებთან, უფროსებ
თან.ამასაკშიმოზარდითანატოლთა
წესების უპირობო მიმღები ხდება,
ამიტომ გადამწყვეტი მნიშვნელო
ბა აქვს ვინ არიან მისი მეგობრები,
ესააფეხბურთელთაგუნდითუუბნის
კრიმინალური დაჯგუფება, რადგან
მოზარდის მორალს და ღირებულე
ბებს სწორედ ისინი განსაზღვრავენ.
მოზარდის ამ თავისებურების გამო
ჯგუფური დანაშაულის მაჩვენებელი
საკმაოდმაღალიაამასაკში.

იმპულსურობა, ნეგატივიზმი,  სახი
ფათო სიტუაციებისაკენ სწრაფვა,
საზოგადოდ მიღებული ნორმების
უგულებელყოფა,  კონფლიქტი უფ
როსებთან, თანატოლთა წესებისად
მი ტოლერანტობა – მოზარდობის
ასაკის მახასიათებლებია.  როგორც
ვხედავთ მოზარდი თავისი ბუნებით
რთულია“, დელიქვენტია“, რადგან
წესების დარღვევა აქ გარკვეულ
„ნორმას“ წარმოადგენს. ცნობილი
ბავშვთა ფსიქოანალიტიკოსი ანა
ფროიდიმოზარდობისასაკზეამბობ
და: „იყო ნორმალური ამ ასაკში, ეს
უკვეარანორმალურია“.

თუ ზემოთ ნათქვამს შევაჯამებთ დე
ლიქვენტური ქცევის ერთერთ ფაქ
ტორს ასაკობრივი ფაქტორი წარმო
ადგენს, ანუ თვითონ მოზარდობის
ასაკშიშესვლაუკვერისკფაქტორია.

გასათვალიწინებელია შემდეგი ინდი
ვიდუალურიფაქტორები:

ადრეულიანტისოციალურიქცევა;

ემოციურიფაქტორები:მაღალიქცე
ვითი აქტივობა და ქცევის შეკავების
მექანიზმებისსისუსტე;

 დაბალი/ სუსტი კოგნიტური განვი
თარება;

დაბალიინტელექტი;

 ჰიპერაქტივობა, კონცენტრაციის
პრობლემები, მოუსვენრობა, აგრესია,
გარისკვა.

როცადელიქვენტურიქცევისრისკფაქ
ტორებზევსაუბრობთგვერდსვერავუვ
ლით მოზარდის სოციალურ გარემოს,
სადაცგანვიხილავთ,როგორცუახლო
ეს სოციალურ ველს –ოჯახი, სანათე
საო, თანატოლთა წრე, სკოლა, ასევე
მთლიანად საზოგადოებას და კულტუ
რულ თავისებურებებს. სოციალურე
კონომიკურიდაკულტურულიფაქტო
რები:  ამ ფაქტორთა შორის წამყვანი
როლი აქვს საზოგადოებაში არსებულ
ნორმებს, რომელიც გავლენას ახდენს
ბავშვის განვითარებაზე, მაგალითად,
როგორიააღზრდისტრადიცია,დასჯისა
და წახალისების კულტურული ნორმე
ბი,როგორიაგანათლებისსისტემადა
რამდენადაა ისორიენტირებული ბავშ
ვისინტერესებზე,როგორიაარასრულ
წლოვანთამართლმსაჯულებისსისტემა
დაა.შ. ზოგადადროგორიაბავშვთა
უფლებებისდაცვისპოლიტიკაქვეყანა
ში. გარდაამფაქტორებისათავისთა
ვადცხადიაგარკვეულროლსთამაშობს
ქვეყნისპოლიტიკური,ეკონომიკურიდა
სოციალურიმდგომარეობა.ამკუთხით,
საინტერესოა გასული საუკუნის 80იან
და90იანწლებშიევროპისქვეყნებში
ჩატარებული კვლევა, რომლის მიხედ
ვითაცსაგრძნობლადიმატაარასრულ
წლოვანთა ძალადობრივმა დანაშაულ
მა,მათიმაჩვენებელიწინაპერიოდთან
შედარებით50დან80%მდეგაიზარ

და.ინგლისსადაუელსშიბავშვთაძა
ლადობრივი დანაშაულის მაჩვენებელი
ყოველ100000მოსახლეზე360სშე
ადგენდა,  აღმოსავლეთ გერმანიაში
580ს,  ბერლინისკედლისდანგრევის
შემდეგკიმაჩვენებელითითქმისგაორ
მაგდა, ასევე გაიზარდა ძალადობრივი
დანაშაული იტალიაში და ნიდერლან
დებში,ამავექვეყნებშიიმატაძალადობ
რივიდანაშაულისმსხვერპლიბავშვების
რაოდენობამაც,სადაცმეტიწილიმათი
თანატოლებისმიერიყოჩადენილი.მო
ზარდთადანაშაულისამდაგვარიზრდა
ამ ქვეყნებში არსებულ ეკონომიკურ
მაჩვენებლებსდაუკავშირდა,კერძოდკი
უმუშევრობისადა ალკოჰოლის მოხმა
რებისმაჩვენებლებისზრდას,განსაკუთ
რებითთვალსაჩინოიყოძალადობრივი
დანაშაულისმატებაგერმანიაშიბერლი
ნის კედლის დანგრევის შემდეგ. რო
გორცმკვლევარებიამბობენუმუშევრო
ბა,იარაღისხელმისაწვდომობა,ოჯახში
ძალადობის შემთხვვების ზრდაწარმო
ადგენდაწამყვანფაქტორებსმოზარდ
თადანაშაულისზრდისათვის.1

საინტერესო დაკვირვებაა მოზარდ
თადანაშაულის მაჩვენებლების შემ
ცირებაზე ბოლო წლების მანძილზე
ისეთქვეყნებში,სადაცარასრულწო
ვანთამართლმსაჯულებისპოლიტიკა
შეიცვალა, სადაც არსებობსდელიქ
ვენტურიქცევის პრევენციისადაინ
ტერვენციისპროგრამები.შეგვიძლია
ვნახოთმონაცემებინიდერლანდების
მაგალითზე:
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სკოლისადაგანათლებისპოლიტიკის
ფაქტორთაშორისმნიშვნელოვანია:

დეზორგანიზირებულისკოლა;

 დელიქვენტი ჯგუფების სიმრავლე
სკოლასადაუბანში;

დაბალიაკადემიურიმოსწრება;

სკოლისხშირიგაცდენა;

სკოლიდანგარიცხვა;

 დაბალი აკადემიური მოტივაცია,
მისწრაფებები;

თანატოლებისწრიდანგარიყულობა;

 იარაღის/ ნარკოტიკების ხელმისაწ
ვდომობა.

მაგალითად, 2009 წელს საქართვე
ლოში არასრულწოვანთა დაწესებუ
ლებაშიჩატარებულმაკვლევამაჩვენა,
რომპატიმრობაშიმყოფი154მოზარ
დიდან57%სკოლიდანიყოგარიცხუ
ლი, მათ შორის 28%  4 ჯერ იყო
გარიცხული.  ეს გახლავთ პერიოდი,
როცა დამნაშავეებისადმი „ნულოვანი
ტოლერანტობის“ პოლიტიკა ბავშვებ
ზეც გავრცელდა, არა მხოლოდ მარ
თლმსაჯულების სფეროში, არამედ
განათლების სისტემაშიც.   ციფრები,
რომლებიც ზემოთ მოვიყვანეთ ადას
ტურებს, რომ კონტროლზე,  დასჯაზე
ორიენტირებულიმართლმსაჯულებისა
თუ განათლების სისტემა ზრდის მო
ზარდთადანაშაულისმაჩვენებელს.

ოჯახისფაქტორები:

ურთიერთობისნაკლებობამშობელ
სადაბავშვსშორის(ჩარევის,მხარდა
ჭერისუქონლობა);

 ძალადობა ან ქრონიკური უყუ
რადღებობაბავშვისმიმართ;

 ძალადობა ოჯახში, კონფლიქტური
მდგომარეობა;

დაძმისგავლენა;

მშობლებისგაშორება.

მშობლებისფსიქიკურიჯანმრთელო
ბისპრობლემები;

ოჯახისსტრუქტურა;

მრავალწევრიანიოჯახი;

ოჯახშიანტისოციალურიქცევები;

არასრულწლოვანიმშობელი.

გასაკუთრებულფაქტორთა შორისაა
ოჯახში ძალადობის გამოცდილება,
2012/13 წლებში  საქართველოში
არასრულწლოვანთა დაწესებულება
შიჩატარებულიკვლევაადასტურებს,
რომ167მოზარდიდან,რომელიციმ
დროისათვისსასჯელსიხდიდათით
ქმის 70 % ს გამოცდილი ჰქონდა
სისტემატური ფიზიკური ძალადობა
ოჯახში, 12 % სექსუალური ძალა
დობის მსხვერპლი იყო.  მშობელ
თა განქორწინება, ხშირი ოჯახური
კონფლიქტები, ერთერთი მშობლის

(განსაკუთრებით დედის) შრომითი
მიგრაცია – ასევე, მნიშვნელოვან
ფაქტორებადდასახელდა.

ესგახლავთიმფაქტორთაარასრული
ჩამონათვალი,რომელიც  არასრულ
ლწოვანთა დანაშაულის წინაპირობა
ხდება.

შემთხვევა პრაქტიკიდან:  გოგა
(სახელიშეცვლილია)ოჯახურიძალა
დობისმსხვერპლი,17წლისმოზარდი,
სასჯელიმოიხადაყაჩაღობისმუხლით.

გოგას მამა ალკოჰოლზე დამოკიდე
ბული 45 წლის მამაკაცი, უმუშევარი.
დედა 38 წლის, თვითდასაქმებული.
გოგას მამა ხშირადსვამდა. შინდაბ
რუნებისასტეხდაჩხუბსდასკანდალს
ნებისმიერი მიზეზისგამო. სცემდა მე
უღლეს,რასაცხშირადშესწრებიამისი
მცირეწლოვანიშვილი.ერთხელ,რო
ცა გოგამ დედის დახმარება გადაწყ
ვიტა(11წლისასაკში)მამამისბნელ
ოთახში ჩაკეტადაორიდღედაატყ
ვევა.  ამ ამბის შემდეგ გოგას ძლიე
რიშიშიდასჩემდადამთვრალიმამის

სახლში დაბრუნებისას მეზობლებთან
იმალებოდა, მას ხშირადესმოდადე
დის განწირული კივილი, მაგრამ მის
დახმარებასვერახერხებდა.

13 წლის იყო გოგა როცა მშობლე
ბი გაეყარნენ. დედა უკრაინაში წა
ვიდა სამუშაოდ და შვილსაც შეს
თავაზა მასთან ერთად წასულიყო,
მაგრამ გოგამ მამასთან დარჩენა
ამჯობინა. თავისი საქციელის მიზეზს
დღემდე ვერ ხსნის, თუმცა ამბობს,
რომ ის მამასთან საოცარ მიჯაჭვუ
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როცა 

მართლმსაჯულების 

სისტემა მოზარდებს 

სთავაზობს ან 

დამნაშავის ან 

მსხვერპლის იდენტობას, 

აქ ბავშვის საუკეთესო 

ინტერესზე ლაპარაკიც 

კი ზედმეტია.

ლობასგრძნობდა,თანეშინოდადა
თან უყვარდა.  `როცა წამოვიზარდე
თითქოს საგანგებოდ ვცდილობდი
მამა გამებრაზებინა, ალბათ მინდო
და ასე მიმეპყრო მისი ყურადღება.
მეც დავიწყე სმა, რაზეც ის ძალიან
ბრაზობდა.ფიზიკურადძლიერიიყო
– დამიჭერდა და ქამრით მცემდა,
რამდენჯერმე რადიატორზე მიმაბა,
რკინისჯაჭვითაცვუცემივარ.მამაჩე
მი არასდროს ინტერესდებოდადავ
დიოდითუარასკოლაში,არმქონდა
წიგნები, მთელ დროს ქუჩაში ვატა
რებდი.

მოგვიანებით გოგამ ღამით  ქუჩაში
ქალების და ახალგაზრდა გოგონე
ბის დაშინება დაიწყო, უსაფრდებოდა
და თავს ესხმოდა, დანას მიადებდა,
შემდეგკიგარბოდა.`მათინივთები
არაფერში მჭირდებოდა, ძალიან მსი
ამოვნებდა, როცა ისინი ჩემს ხელებ
ში ცახცახებდნენ, ეს რამდენიმე წამი
გრძელდებოდა, მაგარამ მაინც უდი
დესსიამოვნებასვიღებდი.

17წლისასაკშიგოგაყაჩაღობისმუხ
ლითგაასამართლეს.

ესშემთხვევაკარგადაჩვენებსროგორ
შეიძლებაიქცესძალადობისმსხვერპ
ლი მოძალადედ.  მართალია გოგამ
მამასთან მიმართებაში მსხვერპლის
როლი შეინარჩუნა, მაგრამ  თავად
იქცამოძალადედ,რითაცშეძლოსა
კუთარიუსუსურობისდაარასრულფა
სოვნებისგანცდისკომპენსაცია.

რო გო რია ახა ლი ხედ ვა 
და  რა არის ბავ შ ვის  
სა უ კე თე სო  ინ ტე რე სი 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
სის ტე მა ში? 

პირველი საკითხი, რომელზეც უნდა
დავფიქრდეთროცავცდილობთშევ
ქმნათბავშვზეორიენტირებულიმართ
ლმსაჯულებისსისტემა–არისშემდე
გი:  როგორ განვსაზღვროთ ბავშვის
საუკეთესოინტერესიროცაისკანონს
არღვევს ?  როგორ უნდა დაინახოს
ბავშვი მართლმსაჯულების სისტემამ

დარაუნდაგააკეთოსიმისათვის,რომ
ერთის მხრივ არ შეფერხდეს ბავშვის
განვითარება, ხოლო მეორეს მხრივ
თავიდანავიცილოთდანაშაულისრე
ციდივი? დარაცმთავარიარაუნდა
გააცნობიეროს სისტემაში მოხვედ
რილმა ბავშვმა და რა უნდა გაიგოს
საკუთარითავისშესახებ?ესსაკმაოდ
მნიშვნელოვანიკითხვაა,რადგანსაქ
მე მოზარდებს ეხებათ,  ადამიანებს,
რომლებიცსაკუთარიიდენტობისძიე
ბისპროცესშიარიან,ანუმათასაკობ
რივ ამოცანას წარმოადგენს  იპოვონ
პასუხი კითხვაზე – ვინ ვარ მე?  ხში
რად, სწორედ ამ კითხვაზე  მოზარ
დობაშინაპოვნიპასუხიგანსაზღვრავს
ადამიანისმომავალს.

ტრადიციულ მართლმსაჯულების სის
ტემაში რამდენიმე მოქმედი პირია:
პოლიციელი, პროკურორი, ბავშვის
ადვოკატი,ბავშვისკანონიერიწარმო
მადგენელი, მოსამართლე.როგორია
თითოეული მოქმედი პირის როლი?
პროკურორი ამტკიცებს ბრალს, რომ
ბავშვმა ნამდვილად ჩაიდინა დანა
შაული. საწინააღმდეგო პოზიციაზეა
ადვოკატი – ის ამტკიცებს, რომ ბავ
შვიუდანაშაულოაანარსებობდაუამ
რავიმიზეზი,რამაცისდანაშაულამდე
მიიყვანა.  მოსამართლემ კი თავისი
გადაწყვეტილებებითპასუხიუნდაგას
ცეს შემდეგ კითხვებს:რა კანონიდა
ირღვა?  ვინ დაარღვია კანონი? რა
სასჯელსიმსახურებსის?თულოგიკას
გავყვებითამპროცესშიჩართულიმო
ზარდიანდამნაშავისიდენტობასირ
გებსანმსხვერპლისას.

რას ნიშ ნავს დამ ნა შა ვის 
იდენ ტო ბა?

სამეცნიერო კვლევები აჩვენებს, რომ
მოზარდობისასაკშიციხეშიგატარებუ
ლი წლები კრიმინალური იდენტობის
ჩამოყალიბებას უფრო უწყობს ხელს,
ვიდრე მისგან გათავისუფლებას.  ცი
ხიდან  გამოსული მოზარდი იდენ
ტობისგარეშერჩება,ისეძებსად
გილს, სადაც მიიღებენ,  აღიარებენ,
საზოგადოება კიმასსტიგმასსთავა
ზობს,   მოზარდსადა საზოგადოებას
შორისდიდი კედელია,  გაუცხოებაა,
რაცხშირადდანაშაულისრეციდივით
სრულდება.

მოზარდები, რომლებიც იდენტობის
მოპოვების ეტაპს  ციხის კედლებში
გადიან, სერიოზული საფრთხის წინა
შე დგებიან იმ თვალსაზრისით, რომ
სასჯელის ამოწურვის შემდეგ როცა
ისინი თავისუფლებას უბრუნდებიან,
ვერ ახერხებენ გარემოსთან ადაპტა
ციასიმისგამო,რომმათიიდენტობა
მთლიანად ციხის გარემოსთან არის
დაკავშირებული,მედამნაშავე,მეყო
ფილიპატიმარი,ესე.წ.სტიგმატიზე
ბულიიმიჯი,მათხელსუშლისახალი
იდენტობის მოპოვებაში, შესაძლოა
ითქვას,რომ ისინი იდენტობის გარე
შე რჩებიან, ამიტომ არაცნობიერად
უბრუნდებიან ჩვეულიდენტობას,რაც
დანაშაულისრეციდივშიგამოიხატება.
საფრთხეკიდევუფროსერიოზულსა
ხეს იძენს საზოგადოებაში, სადაცრე
სოციალიზაციისა და რეინტეგრაციის
რესურსიმაღალიარარის.

რას ნიშ ნავს მსხვერ პ ლის 
იდენ ტო ბა? 

ადამიანს მსხვერპლობიდან ორი
„გამოსავალი“აქვს–ანმარადიულად
მსხვერპლისროლშირჩება,ანგადა
დისშურისძიებისმოდუსშიდათავად
ხდებამოძალადე.მსხვერპლისბუნება
პარადოქსულია, რაც კარგად აჩვე
ნა მარტინ სელიგმანის ექსპერიმენტ
მა. ის ძაღლების სამ ჯგუფს ჩაკეტილ
სივრცეშიათავსებდადამათზეელექ
ტროდენით  ზემოქმედებდა, პირველ

ჯგუფში მყოფ ძაღლებს შეეძლოთ
ბერკეტზე ცხვირის დაჭერით დენის
წყაროსგათიშვა,მეორეჯგუფშიმყო
ფებსარანაირიკონტროლიარჰქონ
დათ სიტუაციაზე და დაკავშირებული
იყვნენ პირველებთან. მათზე დენის
ზემოქმედება წყდებოდა, თუ პირვე
ლი ჯგუფის ძაღლები ბერკეტს აღმო
აჩენდნენ.მესამეჯგუფისძაღლებზეკი
არანაირი ზემოქმედება არ ხდებოდა.
გარკვეული დროის შემდეგ, ყველა
ძაღლსათავსებდნენსივრცეში,საიდა
ნაცშესაძლებელიიყოგაქცევა.

ექსპერიმენტმა აჩვენა, რომ ელექ
ტროდენით ზემოქმედებას გაექცნენ
პირველიდამესამეჯგუფისძაღლები,
ხოლო მეორე ჯგუფის ძაღლები  კი
ადგილზედარჩნენ.ისინისაცოდავად

წკმუტუნებდნენ,  იატაკზე წვებოდნენ
დაელოდებოდნენმორიგდარტყმას.

გამოდის, როცა მოზარდი მსხვერპ
ლის იდენტობაში შეგვყავს, სწორედ
ასეთი ცხოვრებისათვის  ვწირავთ.
როცამართლმსაჯულებისსისტემამო
ზარდებსსთავაზობსანდამნაშავისან
მსხვერპლის იდენტობას,  აქ ბავშვის
საუკეთესოინტერესზელაპარაკიც კი
ზედმეტია. ბავშვზე ორიენტირებული
მართლმსაჯულებისსისტემასხვამიდ
გომებს გვთავაზობსარასრულწლო
ვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი,
რომელიცსაქართველოში2016წლის
დასაწყისშიმივიღეთ,რადიკალურად
განსხვავებულია.აქარარსებობსდი
ლემა–მსხვერპლითუდამნაშავე.აქ
მთავარი, მოზარდის საუკეთესო ინ

ტერესია და ის, რომ ყველა ბავშვის
მხარესუნდადადგესპოლიციელიც,
პროკურორიც,ადვოკატიც,მოსამარ
თლეც და მთლიანად საზოგადოება.
ყველა ერთის წინააღმდეგ კი არა,
როგორც ტრადიციულ მართლმსაჯუ
ლებაშიიყო,ყველაბავშვისათვისდა
ბავშვის გარშემო.  როგორ შეიძლე
ბაამასმივაღწიოთ?საქართვეელოში
2010წლიდანმოქმედებსაღდგენითი
მართლმსაჯულების ფილოსოფიაზე
აგებული განრიდებისა და მედიაცი
ისპროგრამა–რისმიხედვითაც14
წელს მიღწეული პირის მიერ პირვე
ლი კანონდარღვევის დროს პრო
კურორს აქვს უფლება გამოიყენოს
დისკრეციის მექანიზმი და სისხლის
სამართებრივ პასუხისმგებლობას გა
ნარიდოს მოზარდი, მას არ აკავებს
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პოლიცია,პროკუროორიუკავშირდე
ბასოცმუშაკს,რომელმაცუნდაშეის
წავლოსბავშვისსოციალურიგარემო,
განსაზღვროს დანაშაულის ჩადენის
რა რისკფაქტორები აქვს მას, რო
გორც პირად დონეზე, ასევე ოჯახის
ან უახლოესი მიკროსოციუმისდონე
ზე (უბანი, თანატოლთა წრე, სკოლა
და ა. შ. ) ასევე ის იძიებს დანაშაუ
ლისთავიდანაცილებისფაქტორებს,
რომელსაც ჩვენ დამცავ ფაქტორებს
ვუწოდებთ,რომელიც ასევეფასდება
ყველადონეზე (პიროვნების,ოჯახის,
სკოლისდასხვა), ყველაამფაქტო
რისგათვალისწინებითხდებამისთვის
პასუხისმგებლობის განსაზღვრა.  რა
პირობაუნდაშეასრულოსმოზარდმა,
რაც მასდაეხმარება იმაში,რომ იგ
რძნოს პასუხისმგებლობა, გაიაზროს
ზიანი.დაზარალებულისათვისდაზო
გადად საზოგადოებისათვის მიყენე
ბული ზიანის გასააზრებლად  ამავე
პროგრამის მიხედვით საქმეში ერთ
ვებამედიატორი,ესსრულიადახალი
პროფესიაა,ესააადამიანი,რომელიც
მოზარდსადადაზარალებულ მხარეს
შორის მუშაობს. ის ხვდება როგორც
დაზარალებულს, ასევე  არასრულწ
ლოვანსდაამზადებსმათკონფერენ
ციისათვის, სადაც ისინი პირისპირ
ხვდებიანერთმანეთს.შეხვედრასაკმა
ოდ დიდ ემოციურ დატვირთვას ატა
რებს,ესშეხვედრაეხმარებამოზარდს
გაიაზროს დაზარალებულისათვის მი
ყენებული ზიანი, ხოლო დაზარალე
ბული ხედავს მონანიების ემოციებს
მოზარდის მხრიდან. სწორედ ესაა
აღდგენითი მართლმსაჯულების მთა
ვარიამოცანა.აქსხვაკითხვებიისმე
ბა – ვინ დაშავდა? რა ზიანი მიადგა
მას? ვისი ვალდებულებაა ამ ზიანის
(განსაკუთრებით მორალური ზიანის)
დაკმაყოფილება. ასეთი შეხვედრის
შემდეგფორმდებასამოქალაქოხელ
შეკრულების პირობები, რაზეც ხელს
აწერსყველაპირი,მათშორისარას
რულწლოვანიდადაზარალებული.

საილუსტრაციოდ ერთ შემთხვევას
განვიხილავთ– 45 წლის მოქალაქემ
საცურაო აუზზე პირადი ნივთები და
კარგა,როგორცგაირკვამისინივთები
15წლისმოზარდმამოიპარა.

რა რისკ და დამ ცა ვი 
ფაქ ტო რე ბი მო ი ძია 
სოც მუ შაკ მა? 

რისკ–ფაქტორები:მოზარდიდისფუნ
ქციური ოჯახიდანაა, მშობლები გაცი
ლებულები არიან, დედა ალკოჰოლს
მოიხმარს, ისინი თბილისის ერთერთ
კრიმინალურუბანშიცხოვრობენ,უკვე
მეორე წელია ბიჭი სისტემატურად აც
დენსსკოლას,აქვსკონფლიქტებიპედა
გოგებთან,სწავლაშიჩამორჩება,არის
ჰიპერაქტიული, იოლად ექცევა სხვისი
გავლენისქვეშ.

დამცავი ფაქტორები: მოზარდს ჰყავს
მზრუნველიბებიადაბიძადედისმხრი
დან,რომელიცმასავტომანქანებისშე
კეთებას ასწავლის, ბიჭი მოტივირებუ
ლიაისწავლოსესსაქმე,სოციალური
მომსახურების სააგენტო განიხილავს
საკითხსმეურვეობაბიძასმიაკუთვნოს,
ბიჭითანახმაადაასრულოსსავალდე
ბულოცხრაკლასიდასწავლაგააგრ
ძელოს პროფესიულ სასწავლებელში,
ისწერსლექსებსდაკარგადცეკვავს.

რამოისმინა მედიაციის კონფერენცი
აზემოზარდმაროცადაზარალებულს
დაუსვეს მარტივი შეკითხვა – რა იგ
რძენით როცა აღმოაჩინეთ, რომ პი
რადი ნივთები ტელეფონი და საათი
დაკარგეთ? – „პირველად დავკარგე
რაღაცდაამანძალიანდამაბნია,მე
რესასტიკადგავბრაზდიდაპოლიცი
ას შევატყობინე.  საშინელი უმწეობა
ვიგრძენი,როცა წარმოვიდგინე,რომ
ყველაჩემისაკონტაქტოინფორმაცია
დავკარგე, დამიჯერებთ, ზეპირად მე
უღლის ტელეფონის ნომერიც კი არ
ვიცი?  ამასწინათ ბავშვობის მეგობა
რი შემხვდა, სკოლის მერე არ მინა
ხავსდაისეძალიანგამიხარდა.ახლა
ისევდავკარგე,რადგანტელეფონიამ
ყმაწვილმაუკვეგაყიდა.საათზეცმინ
დაგითხრთ,მისიღირებულებაალბათ
სულ20ლარია,თუმცაჩემთვისძვირ
ფასინივთიიყო,სკოლაროცადავამ
თავრე მამამ მაშინ მაჩუქა, წარწერაც
კიჰქონდაუკანამხარეს–სახსოვრად
ნიკოსმამისგან.მამადიდიხანიაგარ
დამეცვალადაროცასაათიდავკარგე,
ჩავთვალე,რომ მამა მეორედმომიკ

ვდა“.ამავეშეხვედრაზედაზარალებუ
ლი ისმენს მოზარდის მოტივს ის ამ
ბობს: „მე ნივთები გავყიდე, რადგან
მინდოდაახალიკედებიმეყიდა,მეო
რედღეს„ტუსოვკაზე“უნდაწავსული
ყავიდაიქვერმივიდოდიჩემიძველი
ფეხსაცმლით.ახლავხვდები,რომარ
ღირდაამისგაკეთება“.

პირობად მოზარდს განესაზღვრა და
ეხმაროს ბიძას, რომელიც მანქანების
შემკეთებელია, ექსტერნად ჩააბაროს
მე9 კლასის გამოცდები და იაროს
დანაშაულისპრევენციისცენტრშისო
ციალურიუნარებისტრენინგზე.

რამოხდაამპროცესისშედეგად?მო
ზარდმადაინახაზიანი,რომელიცმი
ადგადაზარალებულს,მანგაიაზრასა
კუთარი დანაშაული, მნიშვნელოვანია
მან საკუთარ ქმედებას ასე შეხედოს
–  „ეს მე გავაკეთე – ეს ჩემი ქცევაა
და პასუხსაც მე ვაგებ!“  და ცხადია
მას მოუწევს გარკვეული პირობების
შესრულება კიდევ რამდენიმე თვის
მანძილზე.  სწორედ ესაა არასრულ
წოვანთა მართლმსაჯულების პრო
ცესში  ბავშვის საუკეთესო ინტერესის
განსაზღვრა – გაიაზროსდანაშაული,
არშეწყდესმისიგანვითარება,არდა
ედოს „დამნაშავის“ სტიგმადა აიღოს
პასუხისმგებლობა საკუთარ ნამოქმე
დარზე.ისთავსდამნაშავედგრძნობს,
მაგრამარჰქვია„დამნაშავე“კანონის
ენაზე, რადგან ის არ ითვლება სისხ
ლისსამართლისდამნაშავედ.

სახელმწიფო,ოჯახიდასაზოგადოება
კივალდებულიაყველასახისრესურ
სიგამოიყენოს,ყველაღონეიხმაროს
დანაშაულისადრეულიპრევენციისათ
ვის, რაც გულისხმობს ბავშვებისა და
მოზარდებისათვის სოციალური კე
თილდღეობის,ფორმალურიდაარა
ფორმალური განათლების შესაძლებ
ლობისდაძალადობისაგანდაცული
გარემოსუზრუნველყოფას.
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ღეს საქართველოში ერთ–
ერთ უმნიშვნელოვანეს
გამოწვევას კვლავ დასაქ
მების ადგილებზე შრომის

უსაფრთხო პირობების უზრუნველყოფა
წარმოადგენს.  ყოველ წელს მზარდია
საწარმოო  შემთხვევების შედეგად გარ
დაცვლილთადადაშავებულთარიცხვი.
20112018წლებშისამუშაოადგილებზე
გარდაიცვალა376,ხოლოდაშავდა1081
დასაქმებული.მხოლოდმიმდინარეწელს
გარდაიცვალა10დადაშავდა11ადამი
ანი.

თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ სახელ
მწიფო ამ მიმართულებით  ვერ უზ
რუნველყოფს უბედური  შემთხვევების
სრულყოფილი აღრიცხვის წარმოება
საც კი, რამდენადაც ზემოაღნიშნული
სტატისტიკა ეფუძნება შინაგან საქმეთა
სამინისტროსმონაცემებსდაშესაბამი
სად,მოიცავსმხოლოდიმშემთხვევებს,
რომელზეცგამოძიებადაიწყო.აქედან
გამომდინარე,მასშიარხვდებაუამრა
ვისაწარმოოშემთხვევა,რომელიცარ
გახმაურდადასამუშაოადგილებსარ
გასცდა დამსაქმებელსა და დასაქმე
ბულს შორის გარკვეული გარიგებების
თუ სხვადასხვა მიზეზებიდან (დაშინება,
შანტაჟი)გამომდინარე,რისგამოცდა
საქმებულებმა დუმილი არჩიეს. ამას
გარდა, აღნიშნულ სტატისტიკაში არ
ფიგურირებს პროფესიულიდაავადებე
ბისშედეგადდაშავებულიდაგარდაცვ
ლილიდასაქმებულებიდაასევეისინი,
რომელთაგარდაცვალებაცსაწარმოო
ტრავმ(ებ)ის შედეგად არა მყისიერად,
არმედმოგვიანებითდადგა.

2006 წლიდან, ნეოლიბერალური პო

ლიტიკის შედეგად,  ქვეყანაში ფაქ
ტობრივად გაუქმდა შრომის კანონმ
დებლობადამოიშალაშრომისბაზრის
მარეგულირებელიმნიშვნელოვანიინს
ტიტუტები,მათშორისგაუქმდაშრომის
ინსპექცია.შრომისინსპექციისგაუქმების
ერთ–ერთ მიზეზად მისი კორუფციული
ბუნება დასახელდა, თუმცა სახელმწი
ფოსმისრეფორმირებაზეანსხვაუფრო
ეფექტური,ალტერნატიულიმექანიზმით
ჩანაცვლებაზეწლებისმანძილზეარუზ
რუნია.

ამგვარი დამოკიდებულება    გახდა
არაერთი ადგილობრივი და საერთა
შორისო (შსო, ევროკომისია, აშშ სა
ხელმწიფო დეპარატმენტი და ა.შ.)
ორგანიზაციის კრიტიკის საგანი.  მიუ
ხედევადამისა,შრომისუსაფრთხოების
საკითხებსარშეხებიაარცშრომისკო
დექსში2013წელსშესულიცვლილებე
ბიდადამატებები.

2014 წელს ერთის მხრივ, ევროკავ
შირსადა ევროპის ატომური ენერგიის
გაერთიანებასდამათწევრსახელმწი
ფოთადამეორემხრივ,საქართველოს
შორის ასოცირების შეთანხმებისა და
მისი 2014–2016 წლების დღის წესრი
გიდან გამომდინარე აქტუალური გახ
დაშრომისინსპექციისშექმნისსაკითხი,
რამდენადაც აღნიშნული დოკუმენტები
ადგენსსაქართველოსცალსახადაუპი
რობოვალდებულებას,შექმნასშრომის
პირობებისინსპექტირებისეფექტურიმე
ქანიზმებიშსო–სსტანდარტებთნსრულ
შესაბამისობაში. აღნიშნული გულისხ
მობს ინსპექციის  უპირობო დაშვებას
ნებისმიერსაუშაოადგილზედაშრომის
კანონმდებლობის აღსრულების უზრუნ

ველყოოფას.ასოცირებისშეთანხმების
30–ედანართი ითვალისწინებს 40 ევ
როდირექტივას,რომელთანაცჩვენიკა
ნონმდებლობისდაახლოვებაგვევალე
ბა, მათ შორის ძირითადი ნაწილი (26
დირექტივა)  სწორედ შრომის უსაფრ
თხოებასეხება.

აღნიშნულიდანგამომდინარე,სახელ
წმიფომგადადგაგარკვეულინაბიჯები
შრომის უსაფრთხოების უზრუნველ
საყოფად, კერძოდ;  2015 წლის 2
მარტსშეიქმნაშრომისპირობებისინ
სპექტირებისდეპარტამენტისაქართვე
ლოსოკუპირებულიტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცის სამინისტროს
შემადგენლობაში, რომელიც მოქმე
დებდა „შრომის პირობების მონიტო
რინგის სახელმწიფო პროგრამის“ შე
საბამისად, რომელიც არ ატარებდა
სავალდებულო ხასიათს და არ მოი
ცავდასანქციებისმექანიზმს.

ხანგრძლივი დისკუსიებისა და  გან
ხილვებისშედეგად2018წლის7მარტს
მიღებულ იქნა კანონი „შრომის უსაფ
რთხოების შესახებ“, რომელიც 2019
წლის19თებერვალსორგანულკანო
ნადიქცა.

ამ კანონის მიზანია იმ ძირითადი
მოთხოვნებისა და პრევენციული ღო
ნისძიებების ზოგადი პრინციპების გან
საზღვრა, რომლებიც უკავშირდება სა
მუშაოადგილზეშრომისუსაფრთხოების
საკითხებს,არსებულდამოსალოდნელ
საფრთხეებს, უბედური შემთხვევებისა
და პროფესიული დაავადებების თავი
დანაცილებას,დასაქმებულთასწავლე

,,შრომის უსაფ რ თხო ე ბის შე სა ხებ“ 

კა ნო ნის მი მო ხილ ვა 

ავტორი: რა ი სა ლი პარ ტე ლი ა ნი

ადვოკატთა ასოციაციის შრომის სამართლის კომიტეტის თავმჯდომარე

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე. 

დ

20112018 წლებში 
სამუშაო ადგილებზე 
გარდაიცვალა 376, 
ხოლო დაშავდა 
1081 დასაქმებული. 
მხოლოდ მიმდინარე 
წელს გარდაიცვალა 
10 და დაშავდა 11 
ადამიანი.
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2019 წლის 1 სექტებრიდან კი კანონი 
გავრცელდება შრომის უსაფრთხოების 
სფეროში ეკონომიკური საქმიანობის 
ყველა დარგზე, მათ შორის, 
საქართველოს ორგანული კანონით 
„საქართველოს შრომის კოდექსი“ 
და „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 
საქართველოს კანონით მოწესრიგებულ 
შრომით ურთიერთობებზე

ბას,მათთვისინფორმაციისმიწოდებასა
დაკონსულტაციისგაწევას.

არსებულიკანონისმოქმედებისსფერო
ამეტაპზეშეზღუდულიადავრცელ
დებამხოლოდმომეტებულისაფრთხის
შემცველ,მძიმე,მავნედასაშიშპირობე
ბიანსამუშაოებზე,რომლისჩამონათვა
ლიც განსაზღვრულია  საქართველოს
მთავრობისდადგენილებით.1

2019წლის1სექტებრიდანკიკანონიგავ
რცელდებაშრომისუსაფრთხოებისსფე
როში ეკონომიკური საქმიანობის ყველა
დარგზე,მათშორის,საქართველოსორ
განულიკანონით„საქართველოსშრომის
კოდექსი“და„საჯაროსამსახურისშესახებ“
საქართველოს კანონით მოწესრიგებულ
შრომითურთიერთობებზე

კანონის მიხედვით, დამსაქმებელი
ვალდებულია მოახდინოს მომეტებუ
ლი საფრთხის შემცველ, მძიმე, მავ
ნედა საშიშპირობებიანი სამუშაოების
საქმიანობათარეგისტრაცია,წინააღმ
დეგშემთხვევაშიისდაექვემდებარე
ბა ფინანსურ  სანქციას 1000ლარის
ოდენობით,ხოლოგანმეორებითობის
შემთხვევაში2000ლარით

ამავე კანონით,დამსაქმებელი ვალდე
ბულია უზრუნველყოს შრომის უსაფრ
თხოებასამუშაოადგილებზე.ამმიზნით
მანუნდაგაატაროსპრევენციულიღო
ნისძიებები, განახორციელოს შრომის
უსაფრთხოებისორგანიზებადამართვა,
მოახდინოს დასაქმებულთა თემებიდან
შრომის უსაფრთხოების საკითხებთან
დაკავშირებულთემებთან,  უზრუნველ
ყოსპირველადისამედიცინოდახმარე
ბა,სახანძროუსაფრთხოებადასაჭირო
ებისშემთხვევაშიევაკუაციადასაქმების
ადგილებში.ამასგარდა,დამსაქმებელი
ვალდებულია:

უზრუნველყოსსამუშაოსივრცეშიუბე
დური შემთხვევებისა და პროფესიული
დაავადებებისრეგისტრაცია,მოკვლევა
დაშესაბამისიანგარიშგება;

 საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს
მომეტებულისაფრთხისშემცველმძიმე,
მავნედასაშიშპირობებიანსამუშაოად

გილებზედასაქმებულიუბედურიშემთხ
ვევისდაზღვევით;

 რეგულარულად შეამოწმოს ტექნი
კური აღჭურვილობის უსაფრთხოების
მდგომარეობა;

პერიოდულად,გაზომოსდაშეაფასოს
საწარმოოგარემოსფიზიკურიდაქიმი
ურიფაქტორები;

იზრუნოსარსებულირისკებისთავი
დანაცილებაზე;შეაფასოსისრისკები
და საფრთხეები, რომელთა თავიდან
აცილებაც შეუძლებელია; იზრუნოს
საფრთხისშემცველიფაქტორებისშემ
ცირებასადააღმოფხვრაზე;

ფუნქციების განაწილების საფუძველ
ზე წერილობით განსაზღვროს შრომის
უსაფრთხოების სფეროში შესაბამისი
დასაქმებულებისდა სამუშაო სივრცეში
მყოფი სხვა პირების ვალდებულებები
დაპასუხისმგებლობა;

უზრუნველყოსრისკისშემცველსამუ
შაო ადგილებზე მხოლოდიმდასაქმე
ბულისა და სამუშაო სივრცეში მყოფი
სხვაპირისდაშვება,რომლებმაცგაია
რეს შესაბამისი სპეციალური სწავლება
ანინსტრუქტაჟი;

გამოავლინოსდააღრიცხოსრისკის
შემცველისამუშაოადგილები;

 არდაუშვას სამუშაოზედასაქმებული
ან/და სხვა პირი, რომელიც ალკოჰო
ლური,ნარკოტიკულიანფსიქოტროპუ
ლისიმთვრალისმდგომარეობაშიიმყო
ფება;

დამსაქმებელივალდებულიადასაქმე
ბულებსუფასოდ,ანაზღაურებისშენარ
ჩუნებით,სამუშაოსაათებშიჩაუტაროს
მათთვის გასაგებ ენაზე სწავლება/ტრე
ნინგიდაინსტრუქტაჟიშრომისუსაფრ
თხოებისშესახებ;

ვალდებულიადანიშნოსერთიანერ
თზემეტიდასაქმებულიშრომისუსაფრ
თხოებისსპეციალისტადანაღნიშნული
მიზნითშექმნასშრომისუსაფრთხოების
სამსახურიდაა.შ.;

კანონი დასაქმებულს ასევე  ანიჭებს
მთელ რიგ უფლებამოსილებებს, რო
გორიცააუფლება:

 მიიღოსინფორმაციასაფრთხისშემ
ცველი ფაქტორების, რისკის შეფასე
ბის შედეგების, შრომისუსაფრთხოების
დაცვის უზრუნველსაყოფად დამსაქმებ
ლის მიერ მიღებული ღონისძიებების
შესახებ;

 უარითქვას იმ სამუშაოს,დავალე
ბის ან მითითების შესრულებაზე,რო
მელიც ეწინააღმდეგება კანონს ან
შრომისუსაფრთხოებისნორმებისდა
უცველობისგამოაშკარადაარსებით
საფრთხესუქმნისმისანმესამეპირის
სიცოცხლეს,ჯანმრთელობასანსაკუთ
რებას ან ბუნებრივი გარემოს უსაფრ
თხოებას;

 სამედიცინო დასკვნის საფუძველზე
დამსაქმებელსმოსთხოვოსსხვამუდმივ
ანდროებითსამუშაოადგილზეგადაყ
ვანაანსამუშაოპირობებისშემსუბუქება,
ანდღისცვლაშიგადაყვანა,თუღამის
ცვლა საზიანოა დასაქმებულის ჯანმრ
თელობისთვის, ხოლო დამსაქმებელს
აქვს შესაბამისი ვაკანსია და დასაქმე
ბულიაკმაყოფილებს ამ ვაკანსიისადმი
წაყენებულმოთხოვნებს;

 საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილიწესითმიიღოსკომპენსაცია
სამუშაო სივრცეში მიყენებული ზიანი
სათვისდაა.შ,;

ამასთან,დასაქმებულივალდებულია:

 იხელმძღვანელოსშრომისუსაფრ
თხოებასთანდაკავშირებულიწესებით;

ითანამშრომლოსდამსაქმებელთან
დადასაქმებულთაწარმომადგენელ
თან შრომის უსაფრთხოების ნორმე
ბისშესაბამისადუსაფრთხოსამუშაო
გარემოს შექმნისადა შენარჩუნების
თვის;

შეასრულოსსამუშაო,მართოსდაგა
მოიყენოს სამუშაო ტექნიკა, მასალები,
საშიშინივთიერებებიდასხვასაშუალე
ბებიდამსაქმებლისინსტრუქციებისადა

მუშაობისასმიღებულიცოდნისადაკვა
ლიფიკაციისშესაბამისად;

ინდივიდუალურიდაცვისსაშუალებები
გამოიყენოსინსტრუქციებისშესაბამისად;

 ითანამშრომლოს დამსაქმებელთან
ან/დაშრომისუსაფრთხოებისსაკითხებ
შიდასაქმებულთა წარმომადგენელთან
იმ დროის განმავლობაში, რამდენიც
საჭირო იქნება სამუშაო ადგილზე და
საქმებულთა შრომის უსაფრთხოების
დაცვისათვისნებისმიერიდავალებისან
ზედამხედველიორგანოსმოთხოვნების
შესასრულებლად;

 ითანამშრომლოს დამსაქმებელთან
ან/დაშრომისუსაფრთხოებისსაკითხებ
შიდასაქმებულთა წარმომადგენელთან
მანამდე,სანამდამსაქმებელიარდარ
წმუნდება,რომსამუშაოგარემოდასა
მუშაოპირობებისაშიშროებასარუქმნის
დასაქმებულთაუსაფრთხოებასადაჯან
მრთელობას;

 დაუყოვნებლივაცნობოსდამსაქმე
ბელს სამუშაო სივრცეში უბედური შემ
თხვევის შესახებ, რომელიც სხვა პირს
შეემთხვა და რომელსაც დასაქმებული
შეესწრო, ან რომელიც დასაქმებულს
შეემთხვა;

 შრომისუსაფრთხოებისსაკითხებზე
კონსულტაციების, ეფექტიანი თანამშ
რომლობისადაკომუნიკაციისგანხორ
ციელების მიზნითთავისივერიგებიდან
აირჩიოს შრომის უსაფრთხოების სა
კითხებში დასაქმებულთა წარმომადგე
ნელი.და.აშ.

კანონისმე14მუხლისშესაბამისად,სა
მუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევა
კლასიფიცირდება მისი შედეგების და
ერთ ჯერზე დაშავებული ადამიანების
რაოდენობისმიხედვით,შემდეგნაირად:

ა)მსუბუქიუბედურიშემთხვევა–უბედუ
რიშემთხვევისგამომსუბუქიდაზიანება
შრომისუნარიანობის დაკარგვის გარე
შე ან შრომისუნარიანობის დაკარგვით
არაუმეტეს3დღისა;

ბ)საშუალოსიმძიმისუბედურიშემთხვე
ვა–უბედურიშემთხვევისგამოდაზია
ნებაშრომისუნარიანობისდაკარგვით3
დღიდან40დღემდე;

გ)მძიმეუბედურიშემთხვევა–უბედური
შემთხვევისგამომუდმივიშრომისუუნა
რობისგანვითარებაანჯანმრთელობის
მძიმედაზიანებაან/დადროებითიშრო
მისუუნარობისგანვითარება40კალენ
დარულდღეზემეტიხნით;

დ) ფატალური უბედური შემთხვევა –
უბედური შემთხვევის გამო ადამიანის
(დასაქმებულის ან სხვა პირის) სამუ
შაოადგილზეანუბედურიშემთხვევი
დან1წლისგანმავლობაშიგარდაცვა
ლება;

ე)მასობრივიუბედურიშემთხვევა–უბე
დურიშემთხვევისგამო3ანმეტიადა
მიანის დაშავება, მათ შორის, 1 მძიმე
უბედური შემთხვევა ან 1 ფატალური
უბედურიშემთხვევა.

აღნიშნულთანკავშირებით,დამსაქმებე
ლი ვალდებულია  საშუალოსიმძიმის,
მძიმე, ფატალური და მასობრივი უბე
დურიშემთხვევებისაცნობოსზედამხედ
ველორგანოსშემთხევიდან24საათის
განმავლობაშიდაშეინახოსშესაბამისი
მტკიცებულებები.

კანონით განსაზღვრული ზედამხედვე
ლიორგანოსქვეშმოიაზრებასაქართ
ველოსოკუირებულიტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცის სამინისტროს
შრომის პირობების ინსპექტირების დე
პარტამენტი.

აღნიშნული დეპარტამენტი 2019
წლის სექტემბრიდან უფლებამოსი
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ლი იქნება წინასწარი შეტყობინების
გარეშე შეამოწმოს ინსპექციისადმი
დაქვემდებარებული ნებისმიერი სა
მუშაო სივრცე, დღეღამის ნებისმი
ერდროს განახორციელოს სამუშაო
სივრცისინსპექტირება,მოკვლევადა
შემოწმება,რაც აუცილებელია შრო
მის უსაფრთხოების ნორმების ეფექ
ტიანიაღსრულებისადაგამოყენების
უზრუნველსაყოფად.

თუმცა, 2019 წლის 1 სექტემბრამდე
შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტი
მომეტებულისაფრთხისშემცველ,მძიმე,
მავნედასაშიშპირობებიანსამუშაოების
ინსპექტორებისთვის საჭიროებს წინას
წარ სასამართლოს ნებართვას, გარდა
შემდეგიგამონაკლისებისა:

 შერჩევითიკონტროლითკალენდა
რულიწლისგანმავლობაშიერთხელ;

განმეორებითიშემოწმებისმიზნითგო
ნივრულივადისფარგლებში;

სამუშაოსივრცეშიუბედურიშემთხვე
ვისდროს;

აღნიშნული დეპარტამენტის მიერ  კა
ნონდარღვევისთვისსანქციებისგამოყე
ნებადაიწყო2018წლის1აგვისტოდან.

კანონის 1923ე მუხლებით, ადმინის
ტრაციულ სამართალდარღვევას წარ

მოადგენს: მომეტებული საფრთხის
შემცველი მძიმე, მავნედა საშიშპირო
ბებიანი სამუშაოების განხორციელება
ამსაქმიანობისრეგისტრაციისგარეშე;
ზედამხედველი ორგანოს საქმიანობი
სათვის ხელის შეშლა; საქართველოს
მთავრობისმიერდამტკიცებულიტექნი
კურირეგლამენტით(რეგლამენტებით)
განსაზღვრული შრომის უსაფრთხოე
ბისნორმებისდარღვევადაამკანო
ნით გათვალისწინებული მოთხოვნების
დარღვევა

სამართალდარღვევის ჩადენისთვის
გამოიყენება  შემდეგი ადმინისტრა
ციული სახდელები: გაფრთხილება,
ჯარიმა და სამუშაო პროცესის შეჩე
რება. ჯარიმის ოდენობა დამოკიდე
ბულიადარღვევისსიმძიმესადაწი
ნა, უწყვეტი 12 კალენდარულითვის
განმავლობაში განხორციელებული,
დღგითდასაბეგრიოპერაციებისსა
ერთოთანხისოდენობაზედამერყე
ობს 100ლარიდან50000ლარამ
დე.დარღვევისსიმძიმისშეფასებისას
კანონი გამოყოფს 3 ტიპის შეუსაბა
მობებს,როგორიცაა:

 არაარსებითი შეუსაბამობა
შეუსაბამობა, რომლის გამოსწორება
შესაძლებელიასამუშაოპროცესისშეჩე
რებისგარეშედარომელიცადამიანის
სიცოცხლესან/დაჯანმრთელობასპირ
დაპირსაფრთხესარუქმნის.

1  საქართველოს მთავრობის 2018 წლის
27 ივლისის  დადგენილება №381,
მომეტებული საფრთხის შემცველი, მძიმე,
მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების
ჩამონათვალისდამტკიცებისთაობაზე

აქტუალური საკითხები ქართულ სამართალში

 არსებითი შეუსაბამობა – შეუსაბა
მობა, რომლის გამოსწორება სავალ
დებულოა,მაგრამდაუყოვნებლივშე
უძლებელია და რომელიც მოცემულ
მომენტში საფრთხეს არ უქმნის ადა
მიანისსიცოცხლეს,თუმცამისიგამო
უსწორებლობაადამიანის სიცოცხლეს
ან/და ჯანმრთელობას მნიშვნელოვან
საფრთხესშეუქმნის.

კრიტიკულიშეუსაბამობა–შეუსაბა
მობა, რომელიც მნიშვნელოვან საფ
რთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს
ან/და ჯანმრთელობას და რომლის
დაუყოვნებლივ გამოსწორება სავალ
დებულოა.

ყოველივეზემოაღნიშნულიდანგამომ
დინარე, 2019 წლის სექტემბრიდან
„შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კა
ნონი მნიშვნელოვანწილად შესაბამი
სობაში მოდის შსოს სტანდარტებთან
(#81, #155 კონვენციები), თუმცა
კვლავპრობლემადრჩებაშრომისინ
სპეტირების დეპარტამენტის მანდა
ტის შემოფარგვლა მხოლოდ შრო
მის უსაფრთხოებით. იგი საერთოდ
არ ეხება შრომით უფლებებს, მაშინ
როდესაც ამ ორ კატეგორიას შორის
ზღვარიდამიჯნარეალურადარარ
სებობს.  საწარმოო შემთხვევათადი
დი ნაწილი სწორედ დასაქმებულთა
ფიზიკურიგადაღლილობიდანგამომ
დინარეობს,რაცმათიისეთიშრომითი
უფლებებისუგულვებელყოფითააგან
პირობებული, როგორიცაა: შვებულე
ბით სარგებლობაზე უარი, ზეგანაკვე
თურიმუშაობა,ე.წ.ბიულეტენითვერ
სარგებლობადაა.შ.

აქედან გამომდინარე, აუცილებელია
შემდგომიცვლილებები,რათაშრომის
კანონმდებლობის აღსრულების მექა
ნიზმი ეფექტური იყოსდა შემცირდეს
სამუშაოადგილებზეგარადცვლილთა
და დაშავებულთა საგანგაშო სტატის
ტიკა.

58 . ჩემი ადვოკატი

ადვოკატთა საერთაშორისო 
კონფერენცია

8 ნოემბერი, თბილისი, 2019




