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მიმართვა

ძვირ ფა სო კო ლე გე ბო!

პირ ველ რიგ ში, მინ და, ვი სარ გებ ლო შემ თხ ვე ვით და 
ჟურ ნალ „ადვოკატის” სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის წევრს, 
ქალ ბა ტონ ნი ნო გვე ნე ტა ძეს, ჟურ ნა ლის ფურ ც ლე ბი-
დან მი ვუ ლო ცო სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს 
თავ მ ჯ დო მა რედ არ ჩე ვა, ვუ სურ ვო მას წარ მა ტე ბუ ლი 
და ნა ყო ფი ე რი საქ მი ა ნო ბა ამ მე ტად სა პა სუ ხის მ გებ-
ლო თა ნამ დე ბო ბა ზე. ჟურ ნა ლის სა რე დაქ ციო კო ლე-
გია იმედს იტო ვებს, რომ ქალ ბა ტო ნი ნი ნო, მარ თ ლ მ-
სა ჯუ ლე ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის ურ თუ ლეს 
პრო ცეს ში, გა მო ნა ხავს საკ მა რის დროს და თა ვი სი კომ-
პე ტენ ტუ რი რე კო მენ და ცი ე ბით კვლავ იზ რუ ნებს ჟურ-
ნა ლის სა მეც ნი ე რო პო ტენ ცი ა ლის ასა მაღ ლებ ლად.

რო გორც მო სა ლოდ ნე ლი იყო, ჟურ ნალ „ადვოკატის” 
ახალ მა ფორ მატ მა დი დი მო წო ნე ბა და იმ სა ხუ რა არა 
მარ ტო ად ვო კა ტებ ში, არა მედ სხვა პრო ფე სი ის ადა-
მი ა ნებ შიც. მო წო ნე ბა ხვდა, აგ რეთ ვე, ჟურ ნა ლის ახალ 
რუბ რი კებ საც, რომ ლე ბიც, ძი რი თა დად, ად ვო კა ტებ სა 
და მათ საქ მი ა ნო ბებ ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი. 

ად ვო კა ტე ბის მი ერ ჟურ ნალ ში სა მეც ნი ე რო სტა ტი ე ბი-
სა თუ მო საზ რე ბე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბამ სტი მუ ლი უნ და 
მის ცეს მათ „დაფარული” სა მეც ნი ე რო პო ტენ ცი ა ლის 
გა მომ ჟ ღავ ნე ბა ში. ამის სა უ კე თე სო მა გა ლი თია ად ვო-

ჟურნალისსარედაქციოკოლეგიისთავმჯდომარე,

ადვოკატი,ასოცირებულიპროფესორი

რო ინ მიგ რი ა უ ლი

კა ტი ზუ რაბ თო დუ ა, რო მელ მაც თით ქ მის 30 წლის წინ 
სო ხუმ ში დაწყე ბუ ლი და იძუ ლე ბით შეწყ ვე ტი ლი მეც ნი-
ე რუ ლი მოღ ვა წე ო ბა კვლავ გა ნა ახ ლა, რო დე საც წი ნამ-
დე ბა რე ჟურ ნალ ში ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო მო საზ რე ბე ბი 
შე მოგ ვ თა ვა ზა ნა ფიც მსა ჯულ თა სა სა მარ თ ლოს თან 
და კავ ში რე ბით. იმე დი ა, ბა ტო ნი ზუ რა ბი კვლავ აქ ტი უ-
რად გა აგ რ ძე ლებს თა ვი სი მე ტად სა ინ ტე რე სო მო საზ-
რე ბე ბის ქა ღალ დ ზე გა და ტა ნას და, იქ ნებ, მო მა ვალ ში 
მეც ნი ერ თა რი გებ შიც კი ვი ხი ლოთ იგი. 

წი ნამ დე ბა რე ნო მერ ში კვლავ წარ მო გიდ გენთ ად ვო კა-
ტე ბის სა ინ ტე რე სო სა მეც ნი ე რო სტა ტი ებს, აგ რეთ ვე, 
მათს მო საზ რე ბებს სა მარ თ ლებ რივ სა კითხებ თან და-
კავ ში რე ბით. რუბ რი კა ში „სამართლის პუბ ლი ცის ტი კა” 
კვლავ გრძელ დე ბა და ბეჭ დ ვა ბა ტო ნი ოთარ გამ ყ რე ლი-
ძის პუბ ლი ცის ტუ რი ნა წარ მო ე ბი სა – „მოსყიდვა ქვე მო-
დან თუ მოს ყიდ ვა ზე მო დან”. 2008 წელს გა მო ცე მუ ლი ეს 
ნა წარ მო ე ბი თა ვის აქ ტუ ა ლო ბას დღე საც კი არ კარ გავს.

ჟურ ნა ლი კვალვ უთ მობს ად გილს ად ვო კა ტის ეთი კას-
თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებს და ბეჭ დავს ეთი კის 
კო მი სი ის ერთ-ერთ რე კო მენ და ცი ას, რო მე ლიც ეხე ბა 
კომ პა ნი ის იურის ტ ზე ად ვო კატ თა პრო ფე სი უ ლი ეთი-
კის ნორ მე ბის გავ რ ცე ლე ბის სა კითხს. ჟურ ნალ ში იბეჭ-
დე ბა, ასე ვე, ეთი კის ახა ლი კო მი სი ის მი ერ მი ღე ბუ ლი 
ერთ-ერ თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბაც, რო მე ლიც შე ე ხე ბა ად-
ვო კა ტის ვალ დე ბუ ლე ბას, სრუ ლად და ზუს ტად აწარ-
მო ოს ჩა ნა წე რე ბი საქ მის წარ მო ე ბის ხარ ჯებ თან და 
კლი ენ ტის სახ ს რე ბის გან კარ გ ვას თან და კავ ში რე ბით.

ჟურ ნა ლის წი ნამ დე ბა რე ნო მერ ში, კვლა ვინ დე ბუ რად, 
შეხ ვ დე ბით სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს. ამ ჯე რა-
დაც შე მო თა ვა ზე ბუ ლია ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის 
ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლო სა და სა ქარ თ ვე ლოს სა კონ ს-
ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი. 

და სას რულ, მინ და, ასე ვე, ვი სარ გებ ლო შემ თხ ვე ვით და 
ასო ცი ა ცი ა ში გა ერ თი ა ნე ბულ ყვე ლა ად ვო კატს მი ვუ-
ლო ცო აღ დ გო მის ბრწყინ ვა ლე დღე სას წა უ ლი!

პა ტი ვის ცე მით
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1) „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ
თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მე15 მუხ ლის 
(უზენაესი სა სა მარ თ ლოს სტრუქ ტუ რა) პირ ვე ლი 
პუნ ქ ტის მოქ მე დი რე დაქ ცი ა:

„1. უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლე თა რა ო-
დე ნო ბას გან საზღ ვ რავს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს 
პლე ნუ მი”.

შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ცვლი ლე ბა:

ა) „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” კა ნო ნის 
მე–15 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს 
შემ დე გი რე დაქ ცი ით:

მუხ ლი 15. უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს სტრუქ ტუ რა

„1. სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლო შედ გე ბა 
სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს თავ მ ჯ დო-
მა რი სა და სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს 
27 მო სა მარ თ ლი სა გან. უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს 
მო სა მარ თ ლე, გარ და ამა ვე მუხ ლის 11-ლი პუნ ქ-
ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შემ თხ ვე ვი სა, შე იძ ლე ბა 
იყოს სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე, რო მელ საც აქვს 

უმაღ ლე სი იური დი უ ლი გა ნათ ლე ბა, მო სა მარ თ ლედ 
მუ შა ო ბის არა ნაკ ლებ 5 წლის, ხო ლო ად ვო კა ტად ან 
პრო კუ რო რად საქ მი ა ნო ბის არა ნაკ ლებ 10 წლის გა-
მოც დი ლე ბა”. 

2) სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის 90ე მუხ ლის 
მე სა მე ნა წი ლის მოქ მე დი რე დაქ ცი ა:

„3. სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს უფ ლე-
ბა მო სი ლე ბა, ორ გა ნი ზა ცი ა, საქ მი ა ნო ბი სა და უზე-
ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს წევ რ თა უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
ვა დამ დე შეწყ ვე ტის წე სი გა ნი საზღ ვ რე ბა ორ გა ნუ-
ლი კა ნო ნით.

შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ცვლი ლე ბა:

ბ) სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის 90-ე მუხ ლის მე-3 
პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:

„მუხლი 90. 

3. სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს უფ-
ლე ბა მო სი ლე ბა, ორ გა ნი ზა ცი ა, საქ მი ა ნო-ბი სა და 

„საკანონმდებლოწინადადებები

უზენაესისასამართლოსეფექტურირეფორმირებისთვის“

სამართლის უზენაესობის და 
მართლმსაჯულების 

რეფორმების კომისია
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უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს წევ რ თა შერ ჩე ვის კრი ტე-
რი უ მე ბი და უფ ლე ბა მო სი-ლე ბის ვა დამ დე შეწყ ვე-
ტის წე სი გა ნი საზღ ვ რე ბა ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით”.

შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ცვლი ლე ბა:

გ) „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” კა ნო ნის 
მე15 მუხლს და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის 11 
პუნ ქ ტი:  

მუხ ლი 15. უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს სტრუქ ტუ რა

„11. უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლე თა რა-
ო დე ნო ბის არა უ მე ტეს 1/4 შე იძ ლე ბა იყოს სა ქარ-
თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე, რო მელ საც აქვს უმაღ ლე სი 
იური დი უ ლი გა ნათ ლე ბა, არის სა მარ თ ლის დარ გის 
გა მო ჩე ნი ლი სპე ცი ა ლის ტი და მი სი პრო ფე სი უ ლი 
გა მოც დი ლე ბა შე ე სა ბა მე ბა უზე ნა ე სი სა სა მარ თ-
ლოს წევ რის მა ღალ სტა ტუსს. 

3) „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ
თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მე16 მუხ ლის 
(უზენაესი სა სა მარ თ ლოს პა ლა ტა) მე ო რე პუნ ქ
ტის მოქ მე დი რე დაქ ცი ა: 

„2. უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს პა ლა ტა (გარდა დი დი 
პა ლა ტი სა) საქ მეს გა ნი ხი ლავს 3 მო სა მარ თ ლის შე-
მად გენ ლო ბით.

შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი:

დ) „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” კა ნო ნის 
მე–16 მუხ ლის მე ო რე პუნ ქ ტი ამო ღე ბუ ლი იქ ნას

4) „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” სა

ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მე16 მუხლს 
(უზენაესი სა სა მარ თ ლოს პა ლა ტა) და ე მა ტოს 
შემ დე გი ში ნა არ სის მე4 პუნ ქ ტი: 

„4. უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს პა ლა ტე ბი, გარ და დი-
დი პა ლა ტი სა და სა დის ციპ ლი ნო პა ლა ტი სა, შედ გე-
ბა კო ლე გი ე ბი სა გან. 

5) „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” ორ გა
ნულ კა ნონს და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის 161ე 
მუხ ლი”

„მუხლი 161. უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს კო ლე გია 
და მი სი შე მად გენ ლო ბა 

1. უზე ნა ეს სა სა მარ თ ლო ში საქ მეს გა ნი ხი ლავს 
უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს კო ლე გია სა მი მო სა მარ-
თ ლის შე მად გენ ლო ბით. უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს 
კო ლე გია შედ გე ბა 3 ძი რი თა დი და 2 სა თა და რი გო 
მო სა მარ თ ლი სა გან.

2. უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს კო ლე გი ის ძი რი თა დი 
მო სა მარ თ ლის არ ყოფ ნის შემ თხ ვე ვა ში (მივლინება, 
ავად მ ყო ფო ბა და სხვა სა პა ტიო მი ზე ზი), საქ მის 
გან ხილ ვა ში შე იძ ლე ბა მო ნა წი ლე ობ დეს მხო ლოდ 
ამა ვე კო ლე გი ის სა თა და რი გო მო სა მარ თ ლე. 

3. უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს კო ლე გი ის ძი რი თა დი 
მო სა მარ თ ლის არ ყოფ ნის შემ თხ ვე ვა ში, სა თა და რი-
გო მო სა მარ თ ლის შერ ჩე ვა უნ და მოხ დეს ამა ვე კო-
ლე გი ის სა თა და რი გო მო სა მარ თ ლი სა გან ან ბა ნუ რი 
რი გი თო ბის მი ხედ ვით. 

4. თუ უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს კო ლე გი ის ძი რი თად 
და სა თა და რი გო მო სა მარ თ ლე თა არ ყოფ ნის შემ-
თხ ვე ვა ში, კო ლე გი ის შე მად გენ ლო ბა ში 3 მო სა მარ-
თ ლე ზე ნაკ ლე ბი აღ მოჩ ნ და, და მა ტე ბი თი სა თა და-
რი გო მო სა მარ თ ლის გან საზღ ვ რის სა კითხს წყვეტს 
უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს პლე ნუ მი, სრუ ლი შე მად-
გენ ლო ბის უმ რავ ლე სო ბით.

5. უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს კო ლე გი ის სა თა და რი გო 
მო სა მარ თ ლე, თა ვის მხრივ, არის სხვა კო ლე გი ის 
ძი რი თა დი მო სა მარ თ ლე. ამას თან, ერ თი მო სა მარ-
თ ლე შე იძ ლე ბა იყოს რამ დე ნი მე კო ლე გი ის სა თა და-
რი გო მო სა მარ თ ლე.
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6) „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ
თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მე18 მუხ ლის 
(უზენაესი სა სა მარ თ ლოს პლე ნუ მი ) პირ ვე ლი 
პუნ ქ ტის მოქ მე დი რე დაქ ცი ა:

„1. უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს პლე ნუ მი შედ გე ბა უზე-
ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს თავ მ ჯ დო მა რის, მი სი პირ-
ვე ლი მო ად გი ლი სა და მო ად გი ლე ე ბის, უზე ნა ე სი 
სა სა მარ თ ლოს წევ რე ბი სა და სა ა პე ლა ციო სა სა მარ-
თ ლო ე ბის თავ მ ჯ დო მა რე ე ბი სა გან”.

შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი:

ე) „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” კა ნო ნის 
მე18 მუხ ლის (უზენაესი სა სა მარ თ ლოს პლე ნუ
მი) პირ ვე ლი პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე
დაქ ცი ით:  

„მუხლი 18. უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს პლე ნუ მი”

„1. უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს პლე ნუ მი შედ გე ბა უზე-
ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს თავ მ ჯ დო მა რი სა და უზე ნა ე სი 
სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლე ე ბი სა გან. 

7) „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ
თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მე18 მუხ ლის 
(უზენაესი სა სა მარ თ ლოს პლე ნუ მი) მე2 პუნ ქ
ტის „ბ” ქვე პუნ ქ ტის მოქ მე დი რე დაქ ცი ა:

„ბ) უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს თავ მ ჯ დო მა რის წარ დ-
გი ნე ბით აირ ჩი ოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს პა ლა-
ტე ბის (გარდა საკ ვა ლი ფი კა ციო პა ლა ტი სა) შე მად-
გენ ლო ბე ბი და თავ მ ჯ დო მა რე ე ბი”

შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი:

ვ) „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” კა ნო ნის 
მე18 მუხ ლის (უზენაესი სა სა მარ თ ლოს პლე ნუ
მი) მე2 პუნ ქ ტის „ბ” ქვე პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს 
შემ დე გი რე დაქ ცი ით და და ე მა ტოს შემ დე გი ში
ნა არ სის „ო” და „პ” ქვე პუნ ქ ტე ბი:  

„მუხლი 18. უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს პლე ნუ მი

„2.

ბ) გან საზღ ვ როს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს პა ლა ტებ-
ში მო სა მარ თ ლე თა რა ო დე ნო ბა; და ად გი ნოს უზე-
ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს პა ლა ტებ ში მო სა მარ თ ლე თა 
გა ნა წი ლე ბა; აირ ჩი ოს პა ლა ტის თავ მ ჯ დო მა რე ე ბი; 
გან საზღ ვ როს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს პა ლა ტებ ში 
კო ლე გი ე ბის შე მად გენ ლო ბა და კო ლე გი ის სა თა და-
რი გო მო სა მარ თ ლი სა და და მა ტე ბი თი სა თა და რი გო 
მო სა მარ თ ლის ვი ნა ო ბა;

...

ო) და ამ ტ კი ცოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს პლე ნუმ ზე 
გან სა ხილ ველ სა კითხ თა ჩა მო ნათ ვა ლი (დღის წეს-
რი გი) და ცვლი ლე ბე ბი შე ი ტა ნოს დღის წეს რიგ ში; 

პ) უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს პა ლა ტებ ში მო სა მარ-
თ ლე თა რა ო დე ნო ბის გან საზღ ვ რის, უზე ნა ე სი სა-
სა მარ თ ლოს პა ლა ტებ ში მო სა მარ თ ლე თა გა ნა-
წი ლე ბის, პა ლა ტის თავ მ ჯ დო მა რე ე ბის არ ჩე ვის, 
უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს პა ლა ტებ ში კო ლე გი ე ბის 
რა ო დე ნო ბის, შე მად გენ ლო ბი სა და კო ლე გი ის სა-
თა და რი გო მო სა მარ თ ლის გან საზღ ვ რის მიზ ნით 
და ამ ტ კი ცოს რეგ ლა მენ ტი; 

8) „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ

თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მე18 მუხ ლის 
(უზენაესი სა სა მარ თ ლოს პლე ნუ მი) მე4 პუნ ქ
ტის მოქ მე დი რე დაქ ცი ა:

„4. პლე ნუ მი უფ ლე ბა მო სი ლია გა ნი ხი ლოს სა კითხი, 
თუ მის სხდო მას ეს წ რე ბა პლე ნუ მის წევ რ თა არა-
ნაკ ლებ ორი მე სა მე დი სა. გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ღე-
ბუ ლად ით ვ ლე ბა, თუ მას მხა რი და უ ჭი რა სხდო მის 
მო ნა წი ლე თა არა ნაკ ლებ ორ მა მე სა მედ მა.
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შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი:

ზ) „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” კა ნო ნის მე-
18 მუხ ლის (უზენაესი სა სა მარ თ ლოს პლე ნუ მი) მე-4 
პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით: 

„4. უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს პლე ნუ მი, ამ კა ნო ნის 
მე-18 მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტის „ა”, „ბ”, „გ”, „დ”, „ე”, 
„კ”, „ლ”, „ო”, „პ” ქვე პუნ ქ ტე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ 
მის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას მი კუთ ვ ნე ბულ სა კითხებ ზე, 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღებს სრუ ლი შე მად გენ ლო ბის 
უმ რავ ლე სო ბით, ფა რუ ლი კენ ჭის ყ რით. 

თ) „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” კა ნო ნის 
მე18 მუხ ლის (უზენაესი სა სა მარ თ ლოს პლე ნუ
მი) მე18 მუხლს და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის 
41 და 42 პუნქტები  

„მუხლი 18. უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს პლე ნუ მი

41. უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს პლე ნუ მი უფ ლე ბა-
მო სი ლია ამ კა ნო ნის მე-18 მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტის 
„ვ”, „ზ”, „თ”, „ი”, „ლ1”, „მ”, „ნ”, ქვე პუნ ქ ტე ბით გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა კითხე ბი გა ნი ხი ლოს, თუ მის 
სხდო მას ეს წ რე ბა პლე ნუ მის წევ რ თა არა ნაკ ლებ 
ორი მე სა მე დი სა. 

42. მე- 4 1  პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ სა კითხებ-
ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ღე ბუ ლად ით ვ ლე ბა, თუ მას 
მხა რი და უ ჭი რა პლე ნუ მის სხდო მის მო ნა წი ლე თა 
არა ნაკ ლებ ორ მა მე სა მედ მა”.

9) „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ
თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მე18 მუხ ლის 
(უზენაესი სა სა მარ თ ლოს პლე ნუ მი) მე5 პუნ ქ
ტის მოქ მე დი რე დაქ ცი ა:

„5. პლე ნუ მი მო იწ ვე ვა სა ჭი რო ე ბი სა მებრ, მაგ რამ 
არა ნაკ ლებ წე ლი წად ში ერ თხელ. პლე ნუ მის სხდო-
მას ნიშ ნავს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს თავ მ ჯ დო მა-
რე თა ვი სი ინი ცი ა ტი ვით ან პლე ნუ მის წევ რ თა არა-
ნაკ ლებ ერ თი მე ხუ თე დის მოთხოვ ნით 

შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი:

ი) „საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” კა ნო ნის 
მე18 მუხ ლის (უზენაესი სა სა მარ თ ლოს პლე ნუ
მი) მე5 პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ
ცი ით და და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის მე7 და 
მე8 პუნ ქ ტე ბი:  

„მუხლი 18. უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს პლე ნუ მი

5. პლე ნუ მი მო იწ ვე ვა სა ჭი რო ე ბი სა მებრ, მაგ რამ 
არა ნაკ ლებ წე ლი წად ში ერ თხელ. უზე ნა ე სი სა სა-
მარ თ ლოს პლე ნუ მი მო იწ ვე ვა უზე ნა ე სი სა სა მარ-
თ ლოს თავ მ ჯ დო მა რის მი ერ ან პლე ნუ მის წევ რ თა 
1/3-ის მოთხოვ ნით. 

...

7. პლე ნუმ ზე გან სა ხილ ველ სა კითხებ ზე დღის წეს-
რი გის პრო ექ ტის წარ დ გე ნის უფ ლე ბა აქვს უზე ნა-
ე სი სა სა მარ თ ლოს თავ მ ჯ დო მა რეს ან პლე ნუ მის 
წევ რ თა 1/3-ს. სა ბო ლო ოდ პლე ნუმ ზე გან სა ხილ ვე-
ლი სა კითხე ბის ჩა მო ნათ ვალს ამ ტ კი ცებს პლე ნუ მი 
სრუ ლი შე მად გენ ლო ბის უმ რავ ლე სო ბით. 

8. ამ მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტის „პ” ქვე პუნ ქ ტით გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი რეგ ლა მენ ტის პრო ექ ტის წარ დ გე ნის 
უფ ლე ბა აქვს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს თავ მ ჯ დო-
მა რეს ან პლე ნუ მის წევ რ თა  1/3-ს”. 
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ინტერვიუსაქართველოსადვოკატთაასოციაციისაღმასრულებელისაბჭოს

წევრთან,სამართლისუზენაესობისადამართლმსაჯულებისრეფორმებისკომისიის

თავმჯდომარე,ადვოკატდავითასათიანთანდავითასათიანთან.

„არ გვაქვს იმის ამბიცია, 

რომ შემოთავაზებული წინადადებები იდეალურია, 

თუმცა რეფორმის გარეშე ეფექტური მართლმსაჯულების 

სისტემის ჩამოყალიბება შეუძლებელი იქნება“

ბა ტო ნო და ვით, სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო
ცი ა ცი ა ში 2014 წელს შე იქ მ ნა სა მარ თ ლის უზე
ნა ე სო ბი სა და მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის რე ფორ მე ბის 
კო მი სი ა, რას საქ მი ა ნობს კო მი სი ა, რა მიზ ნე ბი 
და ამო ცა ნე ბი აქვს მას?

”საქართველოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის” აღ მას-
რუ ლე ბე ლი საბ ჭოს 2014 წლის 10 ივ ლი სის გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბით და სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა 
ასო ცი ა ცი ის წეს დე ბის შე სა ბა მი სად, შე იქ მ ნა სა-

მარ თ ლის უზე ნა ე სო ბი სა და მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
რე ფორ მე ბის კო მი სი ა. კო მი სი ის მი ზა ნია იური-
დი უ ლი პრო ფე სი ი სა და ად ვო კატ თა კორ პუ სის 
ჩარ თუ ლო ბის ხელ შეწყო ბა, და მო უ კი დე ბე ლი და 
ხა რის ხი ა ნი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის მი საღ წე ვად. კო-
მი სი ის ამო ცა ნე ბი ა: ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე მარ თ ლ-
მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მის რე ფორ მის პრო ცეს ში ად-
ვო კატ თა კორ პუ სი სა და იური დი უ ლი პრო ფე სი ის 
ძა ლის ხ მე ვის გაძ ლი ე რე ბა, სა კა ნონ მ დებ ლო და 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი მხარ და ჭე რის უზ რუნ ველ ყო-



ადვოკატთა ასოციაციის საქმიანობა

13

ფა, სა მარ თ ლის უზე ნა ე სო ბის დამ კ ვიდ რე ბის და 
და მო უ კი დე ბე ლი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბი სათ ვის, სა-
მარ თ ლის უზე ნა ე სო ბის დამ კ ვიდ რე ბის და მარ თ-
ლ მ სა ჯუ ლე ბის რე ფორ მე ბის პრო ცეს ში სხვა დას ხ-
ვა იური დი უ ლი პრო ფე სი ე ბის და ინ ს ტი ტუ ტე ბის: 
სა სა მარ თ ლოს, ად ვო კა ტუ რის, პრო კუ რა ტუ რის, 
ნო ტა რი ა ტის, აღ მას რუ ლებ ლე ბი სა და სხვ. თა ნამ-
შ რომ ლო ბის ფორ მა ტის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. ამ ამო-
ცა ნე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად კო მი სია მუ შა ობს 
კა ნონ პ რო ექ ტებ ზე, წი ნა და დე ბებ ზე, რე კო მენ და-
ცი ებ ზე სა მარ თ ლის უზე ნა ე სო ბი სა და მარ თ ლ მ სა-
ჯუ ლე ბის რე ფორ მე ბის სა კითხებ ზე. იგი აქ ტი უ რად 
თა ნამ შ რომ ლობს სა სა მარ თ ლო და აღ მას რუ ლე-
ბელ ხე ლი სუფ ლე ბას თან და მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
სფე რო ში მო მუ შა ვე სა ერ თა შო რი სო და არა სა მა-
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თუ კო ა ლი ცი ებ თან. 
კო მი სი ას და გეგ მი ლი აქვს ფო რუ მე ბის, სა მუ შაო 
შეხ ვედ რე ბი სა და კონ ფე რენ ცი ე ბის მოწყო ბა, აგ-
რეთ ვე, სა ჯა რო გან ცხა დე ბე ბის გავ რ ცე ლე ბა სა-
მარ თ ლის უზე ნა ე სო ბი სა და მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
რე ფორ მებ თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებ ზე. თა ვის 
საქ მი ა ნო ბის პრო ცეს ში, კო მი სია აანა ლი ზებს და 
ეყ რ დ ნო ბა სა უ კე თე სო სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კას 
და ამ მი მარ თი ლე ბით ატა რებს ძალ ზე სა ინ ტე რე-
სო კვლე ვებს.

რამ დე ნი წევ რის გან შედ გე ბა კო მი სია და ვინ 
არი ან ისი ნი?

კო მი სია შედ გე ბა 15 წევ რი სა გან, რო მელ თა გან 
2/3 სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის წევ-
რი ა, ხო ლო და ნარ ჩე ნი წევ რე ბი შე იძ ლე ბა იყ ვ ნენ 
სა მეც ნი ე რო წრე ე ბი დან და შე სა ბა მი სი პრო ფი ლის 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი დან. კო მი სი ას 
ჰყავს თავ მ ჯ დო მა რე, რო მელ საც ნიშ ნავს აღ მას-
რუ ლე ბე ლი საბ ჭო. კო მი სი ის სხდო მე ბის მუ შა ო ბა-
ში მო ნა წი ლე ო ბენ სხვა დას ხ ვა დარ გის ექ ს პერ ტე-
ბი და იური დი უ ლი პრო ფე სი ის წარ მო მად გენ ლე ბი, 
რო გორც სა სა მარ თ ლო სის ტე მი დან, ასე ვე სხვა 
სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტე ბი დან. კო მი სი ის სხდო-
მის მოწ ვე ვა ხდე ბა არა ნაკ ლებ თვე ში ერ თხელ. 
ჩვე ნი მი ზა ნი იყო, რაც შე იძ ლე ბა მეტ და ინ ტე რე-
სე ბულ ად ვო კატს მი ე ღო მო ნა წი ლე ო ბა კო მი სი ის 
მუ შა ო ბა ში და წევ რ თა შერ ჩე ვაც სა ჯა როდ და გამ-

ჭ ვირ ვა ლედ გან ხორ ცი ელ და, ად ვო კატ თა ასო ცი ა-
ცი ის ვებ გ ვერ დ ზე ინ ფორ მა ცი ის გან თავ სე ბით და 
თა ვად მსურ ველ თა გან ცხა დე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე. 

თქვე ნი კო მი სი ის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი იქ ნა სა
კა ნონ მ დებ ლო წი ნა და დე ბა, რო მე ლიც ეხე ბა 
უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს რე ფორ მი რე ბას?

უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს სტრუქ ტუ რის, ამა ვე სა-
სა მარ თ ლოს კო ლე გი ი სა და მი სი შე მად გენ ლო ბის, 
ასე ვე, უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს პლე ნუ მის რე ფორ-
მი რე ბა უახ ლო ეს მო მა ვალ ში და იწყე ბა და აღ ნიშ-
ნუ ლი ინი ცი ა ტი ვა, იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ როს თან 
ერ თად, სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი-
ის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის რე ფორ მე ბის კო მი სი ა საც 
ეკუთ ვ ნის.

მომ ზა დე ბუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო წი ნა და დე ბე ბის 
მი ხედ ვით, ცვლი ლე ბე ბი უნ და შე ვი დეს „საერთო 
სა სა მარ თ ლო ე ბის შე სა ხებ” ორ გა ნულ კა ნონ ში. 
კერ ძოდ, პრო ექ ტი ით ვა ლის წი ნებს უზე ნა ე სი სა სა-
მარ თ ლოს სტრუქ ტუ რის, უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს 
კო ლე გი ი სა და მი სი შე მად გენ ლო ბის, ასე ვე, უზე-
ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს პლე ნუ მის რე ფორ მი რე ბას.

კა ნონ პ რო ექ ტის ავ ტო რე ბი პარ ლა მენტს ვთა ვა-
ზობთ, მკა ფი ოდ გა ი წე როს უზე ნა ეს სა სა მარ თ-
ლო ში საქ მე ე ბის და საშ ვე ბო ბის კრი ტე რი უ მე ბი, 
მო სა მარ თ ლე თა რა ო დე ნო ბა და მა თი პრო ფე სი-
უ ლი გა მოც დი ლე ბა. კერ ძოდ, შე თა ვა ზე ბუ ლი კა-
ნონ პ რო ექ ტის მი ხედ ვით, სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი 
სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლე თა რა ო დე ნო ბა ორ გა-
ნუ ლი კა ნო ნის სა ფუძ ველ ზე – 27 წევ რით უნ და გა-
ნი საზღ ვ როს. მოქ მე დი რე დაქ ცი ით კი, უზე ნა ე სი 
სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლე თა რა ო დე ნო ბას თა-
ვად უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს პლე ნუ მი გან საზღ-
ვ რავს; პლე ნუ მის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, დღეს უზე-
ნა ეს სა სა მარ თ ლო ში 16 მო სა მარ თ ლე უნ და იყოს, 
თუმ ცა სა სა მარ თ ლო ში 2 ვა კან ტუ რი თა ნამ დე ბო ბა 
კვლავ რჩე ბა. რო გორც მო გეხ სე ნე ბათ, პარ ლა მენ-
ტ მა უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს თავ მ ჯ დო მა რედ ერ-
თხ მად აიჩია ქალ ბა ტო ნი ნი ნო გვე ნე ტა ძე. ვსარ-
გებ ლობ შემ თხ ვე ვით და გუ ლი თა დად ვუ ლო ცავ 
მას ამ მნიშ ვ ნე ლო ვან ნო მი ნა ცი ას და ვფიქ რობ, 



ადვოკატთა ასოციაციის საქმიანობა

14

ქ-ნი ნი ნო ღირ სე უ ლად გა უძღ ვე ბა და მო უ კი დე ბე-
ლი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მის დამ კ ვიდ რე ბის 
პრო ცესს და ამ მი მარ თე ბით ად ვო კატ თა კორ პუ სი 
ოპ ტი მის ტუ რად ვართ გან წყო ბი ლი. 

გარ და ამი სა, უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ-
თ ლის არ ჩე ვის წეს თან და კავ ში რე ბით, კა ნონ პ-
რო ექ ტის ავ ტო რებს მიგ ვაჩ ნი ა, რომ უზე ნა ე სი 
სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლე შე იძ ლე ბა იყოს სა-
ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე, რო მელ საც აქვს უმაღ ლე-
სი იური დი უ ლი გა ნათ ლე ბა, მო სა მარ თ ლედ მუ შა-
ო ბის არა ნაკ ლებ 5 წლის, ხო ლო ად ვო კა ტად ან / და 
პრო კუ რო რად საქ მი ა ნო ბის არა ნაკ ლებ 10 წლის 
გა მოც დი ლე ბა.

გარ და ამი სა, მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის კო მი სი ის წევ-
რე ბი მი ვიჩ ნევთ, რომ უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს 
მო სა მარ თ ლე თა რა ო დე ნო ბის არა უ მე ტეს 1/4 შე-
იძ ლე ბა იყოს სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე, რო მელ-
საც აქვს უმაღ ლე სი იური დი უ ლი გა ნათ ლე ბა, არის 
სა მარ თ ლის დარ გის გა მო ჩე ნი ლი სპე ცი ა ლის ტი 
და მი სი პრო ფე სი უ ლი გა მოც დი ლე ბა შე ე სა ბა მე ბა 
უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს წევ რის მა ღალ სტა ტუსს. 
ამით, კო მი სი ამ ერ თი მხრივ, ხა ზი გა უს ვა უზე ნა-
ეს სა სა მარ თ ლო ში გა მოც დი ლი კად რე ბის და წი ნა-
უ რე ბის აუცი ლებ ლო ბას, ისე რო გორც აკა დე მი უ-
რი წრე ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი სა და გა მო ჩე ნი ლი 
იურის ტე ბის უზე ნა ეს სა სა მარ თ ლო ში არ ჩე ვის შე-
საძ ლებ ლო ბას. 

რაც შე ე ხე ბა უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს პა ლა ტებს, 
გარ და დი დი პა ლა ტი სა და სა დის ციპ ლი ნო პა ლა ტი-
სა, ის მყა რად გან საზღ ვ რუ ლი კო ლე გი ე ბი სა გან უნ-
და შედ გე ბო დეს, რად გა ნაც მხა რემ უნ და იცო დეს, 
თუ რო მე ლი კო ლე გი უ რი შე მად გენ ლო ბა იხი ლავს 
სა კა სა ციო სა ჩივ რებს. შე სა ბა მი სად, უნ და დას რულ-
დეს ის მან კი ე რი პრაქ ტი კა, რო ცა კონ კ რე ტუ ლი სპე-
ცი ა ლი ზა ცი ის საქ მის გან ხილ ვა ში მო ნა წი ლე ო ბენ 
სხვა პა ლა ტის და სპე ცი ა ლი ზა ცი ის მო სა მარ თ ლე ე-
ბი. კო მი სი ის აზ რით, თუ ამ კუთხით მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნი რე ფორ მე ბი არ გა ტარ და, კითხ ვის ქვეშ დად გე ბა 
კა ნო ნი ე რი სა სა მარ თ ლო შე მად გე ლო ბის პრინ ცი პი 
და, შე სა ბა მი სად, ეფექ ტუ რი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა გარ თულ დე ბა.

რო გორ ფიქ რობთ, რა მი მარ თუ ლე ბე ბით არის 
სა ჭი რო აქ ტი უ რი მუ შა ო ბა სა სა მარ თ ლო სის ტე
მა ში, რა ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვე ბი დგას მის წი ნა
შე?

სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბის წი ნა შე მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი გა მოწ ვე ვე ბი ა, თუმ ცა, სამ წუ ხა რო ა, რომ ამ 
სირ თუ ლე ებ ზე, ძი რი თა დად, ის ხალ ხი სა უბ რობს, 
რო მე ლიც ნაკ ლე ბად არის სა კითხის არ ს ში გარ-
კ ვე უ ლი და ხში რად ამ ადა მი ა ნე ბის მსჯე ლო ბა 
ზე და პი რუ ლი და არაპ რო ფე სი ო ნა ლუ რი ა. მარ თ-
ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მა რთუ ლი სა მარ თ ლებ რი ვი 
ინ ს ტი ტუ ტი ა, რომ ლის ეფექ ტუ რად ორ გა ნი ზე ბა 
დიდ ძა ლის ხ მე ვას და რე სურ სებს მო ითხოვს. სა-
მარ თ ლი ა ნი სა სა მარ თ ლოს დამ კ ვიდ რე ბა არ არის 
ერ თ ჯე რა დი პრო ცე სი, ეს არის ყო ველ დღი უ რი 
შრო მა და, თუ გინ დათ, ბრძო ლა იური დი უ ლი პრო-
ფე სი ის, სა ზო გა დო ე ბი სა და თა ვი სუ ფა ლი მე დი ის 
აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბით. ჩვე ნი ის ტო რი ის მან ძილ-
ზე ჩვენ არ გვქო ნია და მო უ კი დე ბე ლი მარ თ ლ მ სა-
ჯუ ლე ბის ტრა დი ცია და ამ კუთხით საწყის ეტაპ ზე 
ვართ, თუმ ცა გვაქვს შან სი, რომ თუ კი ამ პრო-
ცე სებ ში პო ლი ტი კა არ ჩა ე რე ვა, და მო უ კი დე ბე ლი 
სა სა მარ თ ლო ჩა მო ყა ლიბ დე ბა. ნი შან დობ ლი ვი ა, 
რომ სა ქარ თ ვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე-
ბის შემ დეგ, უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს არც ერთ 
თავ ჯ დო მა რეს, გარ და ბო ლო თავ მ ჯ დო მა რი სა, 
თა ვი სი ათ წ ლი ა ნი სა მო სა მარ თ ლეო ვა და ბო ლომ-
დე არ ამო უ წუ რავს და ვა და ზე ად რე შე უწყ დათ 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბა. ეს კი დევ ერ თხელ მოწ მობს, 
რომ სა სა მარ თ ლო ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბი პირ-
და პირ უკავ შირ დე ბო და პო ლი ტი კურ ცვლი ლე-
ბებს, რაც არას წო რი ა. ახ ლა გვაქვს შან სი, თუ კი, 
რა თქმა უნ და, იქ ნე ბა ამის ნე ბა, პო ლი ტი კუ რი 
პრო ცე სე ბი სა მარ თ ლებ რივ სიბ რ ტყე ში გა და ვიყ-
ვა ნოთ. ეს ძა ლი ან დიდ საფ რ თხეს აგ ვა ცი ლებს. 
სამ წუ ხა როდ, სა ქარ თ ვე ლო ში ჩვე უ ლებ რივ პრაქ-
ტი კად იქ ცა, პო ლი ტი კუ რი ცვლი ლე ბე ბის შემ დეგ 
ყო ფი ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბის 
პირ თა მი მართ სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი დევ ნის 
დაწყე ბა. ამ კუთხით, მგო ნი, უკ ვე მე სა მე წრე ზე 
ვართ. ამ ტი პის გახ მა უ რე ბუ ლი გა მო ძი ე ბე ბი სა თუ 
სა სა მარ თ ლო პრო ცე სე ბის მი მართ უამ რა ვი კითხა 
ის მის ქვეყ ნის შიგ ნი თაც და უცხო ეთ შიც, ხომ არ 
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არის ამ დროს პრო კუ რა ტუ რა მი კერ ძო ე ბუ ლი? 
ად გი ლი ხომ არ აქვს პო ლი ტი კუ რი ოპო ნენ ტე ბის 
დევ ნას, ან და შერ ჩე ვით მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბას? ამ 
დროს სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბის სა თა ვე ში პო-
ლი ტი კუ რი ნიშ ნით შერ ჩე უ ლი პი როვ ნე ბის ყოფ ნა 
მთლი ანდ გა მო რიცხავს მსგავს საქ მე ებ ში მი უ კერ-
ძო ე ბუ ლო ბი სა და და მო უ კი დებ ლო ბის რწმე ნას და, 
შე სა ბა მი სად, მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის მი მართ ნდო-
ბას. ამი ტომ ვაცხა დებ დით, რომ უზე ნა ე სი სა სა-
მარ თ ლოს თავ მ ჯ დო მა რედ უნ და შერ ჩე უ ლი ყო 
იური დი უ ლი პრო ფე სი ი დან გა მო სუ ლი მი უ კერ ძო-
ე ბე ლი პი როვ ნე ბა, რო მე ლიც არ იქ ნე ბო და წი ნას-
წარ გან წყო ბი ლი კონ კ რე ტუ ლი საქ მი სა თუ პი რის 
მი მართ და რო მელ საც არ ექ ნე ბო და პო ლი ტი კუ რი 
ინ ტე რე სე ბი. ვფიქ რობ, პრე ზი დენ ტ მა, პარ ლა მენ-
ტ მა და მთლი ა ნად იური დი ულ მა სა ზო გა დო ე ბამ 
სწო რად გა აც ნო ბი ე რა აღ ნიშ ნუ ლი მოთხოვ ნე ბი 
და, რო გორც ზე მოთ აღ ვ ნიშ ნეთ, ქალ ბა ტო ნი ნი ნო 
გვე ნე ტა ძის არ ჩე ვა ამ მა ღალ პოს ტ ზე იმე დის მომ-
ცემ მოვ ლე ნად უნ და შე ვა ფა სოთ, რა მაც სა სა მარ-
თ ლოს მი მართ ნდო ბა უნ და გა ზარ დოს. აქ ვე, პო-
ლი ტი კო სე ბის მი მართ პა ტი ვის ცე მის მი უ ხე და ვად, 
მინ და, მათ მო ვუ წო დო, თა ვი შე კა ვონ მარ თ მ სა ჯუ-
ლე ბის პრო ცე სებ ზე ზე გავ ლე ნი სა გან და მის ცენ 
სა შუ ა ლე ბა იური დი უ ლი პრო ფე სი ის წარ მო მად-
გენ ლებს, სწო რად წარ მარ თონ ეს სფე რო.

თქვე ნი აზ რით, დღეს რა პრობ ლე მე ბია სა სა მარ
თ ლო სის ტე მა ში?

სა სა მარ თ ლოს დღეს და მო უ კი დებ ლო ბი სა და სა-
ზო გა დო ებ რი ვი ნდო ბის პრობ ლე მე ბი აქვს. სა მარ-
თ ლი ა ნო ბა მო ითხოვს აღი ნიშ ნოს, რომ 2012 წელს 
ხე ლი სუფ ლე ბის ცვლი ლე ბის შემ დეგ, სა სა მარ თ-
ლო ზე სა ხე ლი სუფ ლე ბო ზე გავ ლე ნა რე ა ლუ რად 
შემ ცირ და, რაც ახა ლი ხე ლი სუფ ლე ბის აქ ტივ ში 
უნ და ჩა ი წე როს. თუმ ცა მარ ტო ამ ზე გავ ლე ნის 
შემ ცი რე ბა საკ მა რი სი არ არის. სა სა მარ თ ლო ზე 
გავ ლე ნა მარ ტო ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან არ მო-
დის. ზე წო ლა შე იძ ლე ბა, ბიზ ნეს წ რე ე ბი დან ან და 
მე დი აჯ გუ ფე ბი დან მომ დი ნა რე ობ დეს. სა სა მარ თ-
ლო და მო უ კი დებ ლო ბის თ ვის, ასე ვე, სა ხი ფა თოა 
გა ბა ტო ნე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რი თუ სტე-
რე ო ტი პი. ად ვო კა ტებს გვქო ნია შემ თხ ვე ვე ბი, 

რომ ამა თუ იმ ადა მი ან ზე სა ზო გა დო ე ბის უდი დეს 
ნა წილს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი აქვს კონ კ რე ტუ ლი აზ-
რი, რომ ის, მა გა ლი თად, დამ ნა შა ვეა და ამ დროს 
საქ მის მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი სხვა რა მეს ადას ტუ რებს, 
ან და, პი რი ქით. ესეც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვაა 
მო სა მარ თ ლის თ ვის და მი სი და მო უ კი დებ ლო ბი-
სათ ვის. ამი ტომ არის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, ინ დი ვი დუ-
ა ლურ მო სა მარ თ ლეს შე ექ მ ნას სრუ ლი გა რან ტია 
და პი რო ბე ბი იმი სა, რომ თა ვი სუ ფალ გა რე მო-
ში მი ი ღოს და მო უ კი დე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი, 
მხო ლოდ კა ნონ ზე და საქ მე ში არ სე ბულ მტკი ცე-
ბუ ლე ბებ ზე დაყ რ დ ნო ბით. ამ მი მარ თუ ლე ბით ბო-
ლო ორი წლის გან მავ ლო ბა ში სა სი კე თო ძვრე ბი ა, 
თუმ ცა სრულ და მო უ კი დებ ლო ბა სა და მა ღალ კ-
ვა ლი ფი ცი უ რო ბამ დე კი დევ დი დი გზაა გა სავ ლე-
ლი. ჩვე ნი ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვაც სწო რედ ესაა 
– სა სა მარ თ ლო გახ დეს და მო უ კი დე ბე ლი, კვა ლი-
ფი ცი უ რი და პო ლი ტი კუ რად ნე იტ რა ლუ რი, რაც 
ხა რის ხი ა ნი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ლე ბის 
წი ნა პი რო ბაა და რა შიც ად ვო კა ტე ბი მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი რო ლის თა მაშს ვა პი რებთ. 
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1. ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: 

ეთი კის კო მი სი ას სა ჩივ რით მი მარ თა კლი ენ ტ მა.

სა ჩივ რის ავ ტო რის გან ცხა დე ბით, ზე პი რი ხელ-
შეკ რუ ლე ბი სა და რწმუ ნე ბუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, 
ად ვო კატს უნ და წარ მო ედ გი ნა ამ ხა ნა გო ბის ინ-
ტე რე სე ბი სა სა მარ თ ლო ში. საქ მის სა სა მარ თ ლო-
ში მო გე ბის პი რო ბით, ად ვო კატ მა მას სა ერ თო 
ანაბ რის სა ხით წი ნას წარ შე ა ტა ნი ნა 49 785 ლა რი. 
ანაბ რის ხელ შეკ რუ ლე ბას ხე ლი მო ა წე რეს ად ვო-

საჩივრისკომისიაშიშემოსვლისთარიღი:14.08.2013

საჩივრისავტორი:კლიენტი

საპროცესოკოლეგია:მესამედისციპლინურიკოლეგია(წინამოწვევის

ეთიკისკომისია)

შედეგი:დისციპლინურიდევნისაღძვრა

სავარაუდოდარღვევა:სრულიდაზუსტიჩანაწერებისწარმოების

ვალდებულებასაქმისწარმოებისხარჯებთანდაკავშირებით,კლიენტის

სახსრებისგანკარგვისწესი

გადაწყვეტილებისგამოტანისთარიღი:04.12.2013

განხილვისკოლეგია:მესამედისციპლინურიკოლეგია(ახალიმოწვევის

ეთიკისკომისია)

შედეგი:ადვოკატისმიმართგამოყენებულიადისციპლინურისახდელი

გადაწყვეტილებისგამოტანისთარიღი:07.07.2014

სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის 

ეთი კის კო მი სი ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 

საქ მე ზე #103/13, 07.07.2014

კატ მა და სა ჩივ რის ავ ტო რის შვილ მა, ამ ხა ნა გო ბის 
ახალ მა თავ მ ჯ დო მა რემ. ამ ხა ნა გო ბამ თბი ლი სის 
სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლო ში და ვა წა ა გო. ასე თი 
შე დე გის შემ დეგ, სა ჩივ რის ავ ტორ მა ად ვო კატს 
გა უ უქ მა რწმუ ნე ბუ ლე ბა და მოს თხო ვა ანა ბარ ზე 
ხელ მო წე რის გა უქ მე ბა, რა ზეც ად ვო კატ მა უარი 
გა ნუცხა და. თან ხა ისევ სა ერ თო ანა ბარ ზე, ად ვო-
კა ტის გან კარ გუ ლე ბა შია და იგი მას უკან არ აბ-
რუ ნებს. სა ჩივ რის ავ ტორს ორ მა გი ხელ მო წე რის 
გა მო ვერ გა აქვს თან ხა. სა ჩივ რის ავ ტო რის გან-
მარ ტე ბით, ად ვო კა ტის მი ერ ამ ხა ნა გო ბის თ ვის მი-
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ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნი გა მო ი ხა ტა იმა ში, რომ ად ვო კატ-
მა წა ა გო საქ მე და ახ ლა ად ვო კა ტი სა შუ ა ლე ბას არ 
აძ ლევს სა ჩივ რის ავ ტორს, მი ი ღოს 49 785 ლა რი. 

ად ვო კა ტის პო ზი ცი ით, აღ ნიშ ნულ თან ხას არა ნა ი-
რი კავ ში რი არ აქვს ხსე ნე ბუ ლი სა სა მარ თ ლო პრო-
ცე სის შე დეგ თან, ვი ნა ი დან რამ დე ნი მე და ვის გარ-
და, ის სა ჩივ რის ავ ტორს, რო გორც ამ ხა ნა გო ბის 
თავ მ ჯ დო მა რეს, ისე წარ მო ად გენ და უცხო ურ შპს
-სთან ურ თი ერ თო ბებ ში. ად ვო კატს სა ჩივ რის ავ-
ტო რი შე უ თან ხ მ და, სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტის შემ-
თხ ვე ვა ში, მი სი მო ცუ ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
ანაზღა უ რე ბის სა ხით – 30 000 აშშ დო ლარ ზე, რაც 
შე ად გენ და სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტის ღი რე ბუ ლე-
ბის – 3 000 000 აშშ დო ლა რის – 1 %-ს. ამ ხა ნა გო-
ბის თ ვის გა წე უ ლი წარ მო მად გენ ლო ბი თი და იური-
დი უ ლი მომ სა ხუ რე ბის შე დე გად, გან ხორ ცი ელ და 
3 000 000 აშშ დო ლა რის სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტი, 
რო მე ლიც გუ ლის ხ მობ და მე მო რან დუ მის, შე თან ხ-
მე ბე ბის, კრე ბის ოქ მე ბის, წეს დე ბის მომ ზა დე ბის 
10-თვი ან პრო ცესს. ეს არ ყო ფი ლა ერ თ ჯე რა დი 
მომ სა ხუ რე ბა. სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტ თან და კავ-
ში რე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ანაზღა უ რე ბა, მხა რე-
თა შე თან ხ მე ბის თა ნახ მად, უნ და მომ ხ და რი ყო 
მშე ნებ ლო ბის დაწყე ბის თა ნა ვე, მა ნამ დე კი მარ-
წ მუ ნე ბელს გა და სახ დე ლი თან ხა უნ და გა ნე თავ-
სე ბი ნა რო მე ლი მე ბან კ ში ერ თობ ლივ ან გა რიშ ზე. 
სა ჩივ რის ავ ტო რის მოთხოვ ნი სა მებრ, გა და სახ-
დე ლი თან ხა გან თავ ს და ად ვო კა ტი სა და სა ჩივ რის 
ავ ტო რის შვი ლის (ამხანაგობის თავ მ ჯ დო მა რის) 
სა ერ თო ან გა რიშ ზე. 49 785 ლა რი წარ მო ად გენ-
და სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
სა მარ თ ლებ რი ვი უზ რუნ ველ ყო ფის ღი რე ბუ ლე ბას 
და, შე თან ხ მე ბის პი რო ბე ბის დად გო მის გა მო, მარ-
წ მუ ნე ბე ლი ვალ დე ბუ ლი იყო ად ვო კა ტი სათ ვის გა-
და ე ხა და გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის სა ფა სუ რი.

2. საპ რო ცე სო კო ლე გი ის 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის ში ნა არ სი

საპ რო ცე სო კო ლე გი ამ მი იჩ ნი ა, რომ თუ საქ მის 
გან ხილ ვის წე სით გა მოკ ვ ლე ვი სას, და დას ტურ დე-
ბო და, რომ ად ვო კა ტი არ აწარ მო ებ და სრულ და 

ზუსტ ჩა ნა წე რებს სა ჩივ რის ავ ტო რის მი ერ გა დახ-
დილ საქ მის წარ მო ე ბის ხარ ჯებ თან და კავ ში რე-
ბით, ასე ვე, არ აწ ვ დი და კლი ენტს ან გა რიშ გე ბას, 
ხო ლო სა ად ვო კა ტო მომ სა ხუ რე ბის ურ თი ერ თო ბის 
შეწყ ვე ტის შემ დეგ კლი ენტს არ და უბ რუ ნა ყვე ლა 
დო კუ მენ ტი, ფუ ლა დი სახ ს რე ბი ან სხვა ქო ნე ბა, 
რომ ლე ბიც კლი ენ ტ მა გა დას ცა ად ვო კატს ან მი-
ან დო წარ მო მად გენ ლო ბი თი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბი სას, შე საძ ლოა დარ ღ ვე უ ლი ყო-
ფი ლი ყო ად ვო კატ თა პრო ფე სი უ ლი ეთი კის კო დექ-
სის მე-8 მუხ ლის მე-12, მე-13, მე-15 ნა წი ლე ბი.

3. ეთი კის კო მი სი ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
ში ნა არ სი

3.1. ეთი კის კო მი სი ის მი ერ დად გე ნი ლი უდა ვო 
ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: 

– ად ვო კატ სა და კლი ენტს შო რის არ სე ბობ და შე-
თან ხ მე ბა და რწმუ ნე ბუ ლე ბა;

– ად ვო კატ სა და კლი ენტს შო რის არ არ სე ბობს 
წე რი ლო ბი თი ხელ შეკ რუ ლე ბა და მი სით გან საზღ-
ვ რუ ლი სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბის სა გა ნი, მი სით 
დად გე ნი ლი უფ ლე ბე ბი და მო ვა ლე ო ბე ბი;

– ად ვო კატ სა და კლი ენტს შო რის სა ერ თო დე პო-
ზიტ ზე არ სე ბუ ლი თან ხა, რომ ლის გა მო ყე ნე ბა 
მხო ლოდ ორ მ ხ რი ვი ხელ მო წე რის და დას ტუ რე ბით 
არის შე საძ ლე ბე ლი;

– ად ვო კა ტის მი ერ არ ყო ფი ლა ნა წარ მო ე ბი ფი ნან-
სუ რი ან გა რიშ გე ბა კლი ენ ტი სა და სა ერ თო სა დე-
პო ზი ტო თან ხე ბი სა;

– ად ვო კა ტის მი ერ საზღა უ რის მი ღე ბა ნა წი ლობ-
რივ არ ხდე ბო და დად გე ნი ლი წე სით და არ ხდე-
ბო და მი სი დო კუ მენ ტუ რი აღ რიცხ ვა. ასე თი დო-
კუ მენ ტე ბი, სა ბან კო ამო ნა წე რე ბი ან სხვა სა ხით 
წარ მოდ გე ნი ლი არ ყო ფი ლა;

– ად ვო კატ მა არ გა დას ცა კლი ენტს მოთხოვ ნი ლი 
დო კუ მენ ტა ცი ა.
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3.2. ეთი კის კო მი სი ის დის ციპ ლი ნუ რი კო ლე

გი ის მი ერ დად გე ნი ლი სა და ვო ფაქ ტობ რი ვი 
გა რე მო ე ბე ბი: 

- ად ვო კა ტის მი ერ კლი ენ ტის სა კითხის წა მოჭ რი-
დან გა მომ დი ნა რე, სწრა ფი ინ ფორ მი რე ბა და კონ-
სულ ტი რე ბა;

– ად ვო კატ სა და კლი ენტს შო რის და დე ბუ ლი შე-
თან ხ მე ბის საგ ნის ზუს ტი რა ო ბა და გა სა წე ვი 
იური დი უ ლი დახ მა რე ბის ფარ გ ლე ბი;

– ად ვო კა ტის და პი რე ბა სა მარ თ ლებ რივ შე დეგ ზე.

გან ხილ ვის კო ლე გი ამ მო ცე მუ ლი გა რე მო ე ბე ბი მი-
იჩ ნია სა და ვოდ, ვი ნა ი დან სა ჩივ რის ავ ტორ სა და 
ად ვო კატს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი პო ზი ცი ე ბი გა აჩ ნ დათ 
მო ცე მულ გა რე მო ე ბებ თან და კავ ში რე ბით, თუმ ცა 
მო ცე მუ ლი გა რე მო ე ბე ბის და სად გე ნად, მხა რე ებს 
და მა ტე ბი თი მტკი ცე ბუ ლე ბა ან ინ ფორ მა ცია არ 
წარ მო უდ გე ნი ათ. 

4. სა მარ თ ლებ რი ვი შე ფა სე ბა

ეთი კის კო მი სი ამ და ად გი ნა, რომ ად ვო კატ მა და-
არ ღ ვია სრუ ლი და ზუს ტი ჩა ნა წე რე ბის წარ მო ე ბის 
ვალ დე ბუ ლე ბა საქ მის წარ მო ე ბის ხარ ჯებ თან და-
კავ ში რე ბით და კლი ენ ტის სახ ს რე ბის გან კარ გ ვის 
წე სი.

ეთი კის კო მი სი ის შე ფა სე ბით, საქ მის წარ მო ე ბის 
ნე ბის მი ერ ეტაპ ზე კლი ენ ტი სათ ვის ხელ მი საწ ვ-
დო მი უნ და იყოს ფი ნან სურ სა კითხებ თან და კავ-
ში რე ბით ინ ფორ მა ცი ა. ად ვო კა ტის მი ერ „სრული 
და ზუს ტი ჩა ნა წე რის” წარ მო ე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა 
მო ი ცავს კლი ენ ტის საქ მე ზე ფი ნან სურ და ნა ხარ-
ჯებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის შემ ც ვე-
ლი ყვე ლა დო კუ მენ ტის წარ მო ე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი 
ვალ დე ბუ ლე ბა უკავ შირ დე ბა კლი ენ ტის მოთხოვ-
ნის თა ნა ვე ან გა რიშ გე ბის მო წეს რი გე ბუ ლი სა ხით 
მი წო დე ბის ვალ დე ბუ ლე ბას. კლი ენ ტის მი ერ ად-
ვო კა ტი სათ ვის ფუ ლა დი სახ ს რე ბის მინ დო ბას თან 

და კავ ში რე ბით, ეთი კის კო მი სი ამ 2012 წლის 18 
ივ ნი სის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით დის ციპ ლი ნურ საქ მე-
ზე #004/12 და ად გი ნა, რომ

“კლიენტის მი ერ ად ვო კა ტი სათ ვის ფუ ლა
დი სახ ს რე ბის ან ქო ნე ბის მინ დო ბი სას, ად
ვო კატ მა უნ და უზ რუნ ველ ყოს მინ დო ბი ლი 
ფუ ლა დი სახ ს რე ბის ან ქო ნე ბის კე თილ
სინ დი სი ე რად მარ თ ვა და მინ დო ბილ ქო ნე
ბას თან და კავ ში რე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
ქმე დე ბე ბის შე სა ხებ კლი ენტს მი ა წო დოს 
ინ ფორ მა ცი ა. ად ვო კატ მა უნ და გა მო ი ჩი ნოს 
გან სა კუთ რე ბუ ლი გუ ლის ხ მე რე ბა კლი ენ ტის 
მი ერ მინ დო ბი ლი ქო ნე ბის მარ თ ვი სას, რაც 
გუ ლის ხ მობს მინ დო ბი ლი ფუ ლა დი სახ ს რე
ბის ან ქო ნე ბის სა კუ თა რი ფუ ლა დი სახ ს რე
ბის გან გა მო ცალ კე ვე ბას და მათ მარ თ ვას 
კლი ენ ტის ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 
რად გან მო ცე მულ შემ თხ ვე ვა ში არ სე ბობს 
კლი ენ ტი სათ ვის მა ტე რი ა ლუ რი ზი ა ნის მი
ყე ნე ბის რის კი. კლი ენ ტის მი ერ ად ვო კა ტი
სათ ვის ფუ ლა დი სახ ს რე ბის მარ თ ვის მინ
დო ბი სას, კლი ენ ტის ნდო ბა ეფუძ ნე ბა არა 
მხო ლოდ ად ვო კა ტის პი რად თვი სე ბებს, არა
მედ მი სი ად ვო კა ტის პრო ფე სი ი სად მი კუთ ვ
ნი ლე ბას, რაც ად ვო კა ტის მი ერ უნ და იქ ნეს 
გა მარ თ ლე ბუ ლი. ად ვო კა ტის მი ერ კლი ენ ტი
სა გან მინ დო ბი ლი ფუ ლა დი სახ ს რე ბის პი რა
დი მიზ ნე ბის თ ვის გა მო ყე ნე ბა წარ მო ად გენს 
ად ვო კა ტის მი ერ რო გორც კლი ენ ტის პი რა
დი ნდო ბის, ასე ვე პრო ფე სი უ ლი ფი დუ ცი ა
რუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვას.”

ეთი კის კო მი სი ამ 2012 წლის 02 ივ ლი სის გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბით დის ციპ ლი ნურ საქ მე ზე #003/12 და-
ად გი ნა, რომ 

“ადვოკატმა არ უნ და და უშ ვას იმ ფუ ლა დი 
სახ ს რე ბის და ყოვ ნე ბა, რა ი მე სა ხით სა კუ
თარ ან გა რიშ ზე თუ პი რად სა ლა რო ში შე ნახ
ვა, რო მე ლიც არ წარ მო ად გენს ად ვო კა ტის 
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ქო ნე ბას. კლი ენ ტის მი ერ ფუ ლა დი თან
ხის მინ დო ბა ად ვო კა ტი სათ ვის, ამ უკა ნას
კ ნე ლი სათ ვის წარ მო შობს ვალ დე ბუ ლე ბას, 
მინ დო ბი ლი თან ხა, კლი ენ ტის მი თი თე ბი
სა მებრ, კონ კ რე ტუ ლი და ნიშ ნუ ლე ბით გა
მო ი ყე ნოს. იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ კლი ენ ტის 
მი ერ მინ დო ბი ლი თან ხის გა მო ყე ნე ბა აღარ 
არის სა ჭი რო, მნიშ ვ ნე ლო ბა არ აქვს სუ ბი
ექ ტუ რი თუ ობი ექ ტუ რი სა ფუძ ვ ლის გა მო, 
ად ვო კატს პრო ფე სი უ ლი ეთი კუ რი ვალ დე ბუ
ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, კე თილ სინ დი სი ე რი 
წარ მო მად გენ ლო ბის ფარ გ ლებ ში, ეკის რე
ბა პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, შეძ ლე ბის დაგ ვა რად, 
უმოკ ლეს დრო ში აც ნო ბოს კლი ენტს თან ხის 
დაბ რუ ნე ბის შე სა ხებ და პირ ვე ლი შე საძ ლებ
ლო ბის თა ნა ვე, ყო ველ გ ვა რი და ყოვ ნე ბი სა 
და კლი ენ ტ თან შე თან ხ მე ბის გა რე შე, მინ დო
ბი ლი ქო ნე ბის სხვა ქმე დე ბის გან სა ხორ ცი
ე ლებ ლად გა და მი სა მარ თე ბის არი დე ბით, 
უკ ლებ ლივ და უბ რუ ნოს კლი ენტს ამ უკა ნას
კ ნე ლის კუთ ვ ნი ლი თან ხა თუ სხვა ქო ნე ბა. 
ეთი კუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის დაც ვა ემ სა ხუ
რე ბა კლი ენ ტის სა უ კე თე სო ინ ტე რე სებს და 
ად ვო კა ტის პრო ფე სი ულ სა ხეს, რო მე ლიც 
თა ვი სი ქმე დე ბე ბით პა ტი ვის ცე მას უნ და აღ
ძ რავ დეს კლი ენ ტ ში და გა ნამ ტ კი ცებ დეს ად
ვო კატ  კ ლი ენ ტის ურ თი ერ თო ბას.“ 

ად ვო კატ თა პრო ფე სი უ ლი ეთი კის კო დექ სის მე-8 
მუხ ლის მე-15 ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ-
დე ბუ ლე ბა ვრცელ დე ბა რო გორც კლი ენ ტის, ისე 
ად ვო კა ტის ინი ცი ა ტი ვით ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწყ-
ვე ტის შემ თხ ვე ვებ ზე. ად ვო კატს არც ურ თი ერ-
თო ბის დას რუ ლე ბის შემ დეგ და უბ რუ ნე ბია კლი ენ-
ტი სათ ვის მის გან მინ დო ბი ლი ფუ ლა დი სახ ს რე ბი 
იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ მას უფ ლე ბა აქვს 
კლი ენ ტი სათ ვის გა და სა ცე მი თან ხი დან გა მოქ ვი-
თოს ურ თი ერ თო ბის შეწყ ვე ტამ დე გან ხორ ცი ე ლე-
ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის თ ვის მი სა ღე ბი გა სამ რ ჯე ლო 
და გა წე უ ლი ხარ ჯი. 

ად ვო კატს, ზე მოთ მო ცე მუ ლი უმოქ მე დო ბა/ მოქ-
მე დე ბე ბით არ და უ ცავს ად ვო კატ თა პრო ფე სი უ-
ლი ეთი კის კო დექ სის მე-8 მუხ ლის მე-12, მე-13 და 
მე-15 ნა წი ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პრო ფე სი უ-
ლი ქცე ვის წე სე ბი: ად ვო კატ მა არ გა ა კე თა ზუს ტი 
ფი ნან სუ რი ჩა ნა წე რე ბი კლი ენ ტის თან ხე ბის შე სა-
ხებ, მინ დო ბი ლი თან ხე ბის მარ თ ვი სას არ იხელ-
მ ძღ ვა ნე ლა კე თილ სინ დი სი ე რე ბით, ზუს ტად არ 
გან საზღ ვ რა და კლი ენ ტ თან არ შე ა თან ხ მა უფ ლე-
ბე ბი ორ მ ხ რი ვი ფი ნან სუ რი ბი უ ჯე ტის გან კარ გ ვის 
ან ცალ მ ხ რი ვი პრე ტენ ზი ის შე სა ხებ. ამას თან ერ-
თად, არ არ სე ბობ და კლი ენ ტი სათ ვის დო კუ მენ ტე-
ბის დაბ რუ ნე ბა ზე უარი მი ზე ზი, რად გან დო კუ მენ-
ტე ბი და მას ში მო ცე მუ ლი ინ ფორ მა ცია კლი ენტს 
უკავ შირ დე ბა და მას ეკუთ ვ ნის. დო კუ მენ ტე ბი, 
კლი ენ ტის მი ერ მი წო დე ბუ ლი, ად ვო კა ტის მი ერ 
მო პო ვე ბუ ლი ან ად ვო კა ტის მი ერ და მუ შა ვე ბუ ლი 
სა კითხის იური დი უ ლი სა ხე ან ფორ მა ა, რომ ლის 
და ნიშ ნუ ლე ბა ან ღი რე ბუ ლე ბა კლი ენ ტის ინ ტე-
რე სე ბის გა ტა რე ბის პრო პორ ცი უ ლი ა, ამას თან, 
სა შუ ა ლე ბაა იმი სა, რომ მიღ წე უ ლი იქ ნას ის, რაც 
კლი ენ ტის კა ნო ნი ერ ინ ტე რე სებს ემ სა ხუ რე ბა. ად-
ვო კატს არ გა აჩ ნია მი ზე ზი, არ და უბ რუ ნოს კლი-
ენტს დო კუ მენ ტე ბი. სხვა შემ თხ ვე ვა ში ივა რა უ დე-
ბა სა შუ ა ლე ბად, და ი ყო ლი ოს კლი ენ ტი ან აიძუ ლოს 
იგი, იმოქ მე დოს მის სა სარ გებ ლოდ. აქაც ჩანს ად-
ვო კა ტის ფი ნან სუ რი არაპ რო პორ ცი უ ლი ინ ტე რე-
სი.

პრო ფე სი უ ლი ეთი კის კო დექ სის მე-8 მუხ ლის მე-
12, მე-13 და მე-15 ნა წი ლე ბი არე გუ ლი რებს ად-
ვო კა ტის თ ვის პრო ფე სი ულ ქცე ვას კლი ენ ტის 
თან ხე ბის ან გა რიშ გე ბი სა და კე თილ სინ დი სი ე რად 
მარ თ ვის კუთხით. ეს რე გუ ლა ცი ე ბი იცავს კლი-
ენტს, გა დახ დი ლი ან მინ დო ბი ლი ფუ ლა დი სახ ს რე-
ბი არ იყოს არაპ რო პორ ცი უ ლად გა ხარ ჯუ ლი.

სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს სა დის ციპ-
ლი ნო პა ლა ტის 2015 წლის 28 იან ვ რის გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბით (საქმე Nდს-შ/5-14) უც ვ ლე ლი დარ ჩა 
ეთი კის კო მი სი ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა.           
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ეთიკის კომისიის შემადგენლობა: 

კომისიის თავმჯდომარე:ციცინოცხვედიანი

კომისიის წევრები:ეკატერინეგასიტაშვილი,ზვიადკორძაძე,

პავლეაბაიაძე,გიორგიტურაზაშვილი,

გოჩასვანიძე,თორნიკებაქრაძე,

იაგაბედავა

შეკითხვის კომისიაში შემოსვლის თარიღი:29.11.2014

შეკითხვის რეგისტრაციის ნომერი: 012/14

სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის ეთი კის კო მი სი ის

რ ე კ ო მ ე ნ დ ა ც ი ა

შე კითხ ვა: 

ვრცელ დე ბა თუ არა კომ პა ნი ის იურის ტ ზე სა მარ-
თალ წარ მო ე ბის დროს ყვე ლა „ეთიკური ნორ მა”? 
თუ პა სუ ხი და დე ბი თი ა, რა დო ზით ვრცელ დე ბა? 
კომ პა ნი ის იურის ტი, ამავ დ რო უ ლად, მოქ მე დი ად-
ვო კა ტი ა?

ანა ლი ზი:

„ადვოკატთა შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის 1ლი 
მუხ ლის მე2 პუნ ქ ტი: „ადვოკატი არის თა ვი სუ ფა ლი 
პრო ფე სი ის პი რი, რო მე ლიც ემორ ჩი ლე ბა მხო ლოდ კა-
ნონ სა და პრო ფე სი უ ლი ეთი კის ნორ მებს და გა წევ რი ა-
ნე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ა ში.” 

„ადვოკატთა შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის მე2 
მუხ ლი: „საადვოკატო საქ მი ა ნო ბა მო ი ცავს: ად ვო-
კა ტის მი ერ იური დი უ ლი რჩე ვის მი ცე მას იმ პი რი-
სათ ვის, რო მელ მაც მას დახ მა რე ბი სათ ვის მი მარ თა 
(კლიენტი); კლი ენ ტის წარ მო მად გენ ლო ბას სა კონ-
ს ტი ტუ ციო და ვის, სის ხ ლის, სა მო ქა ლა ქო ან ად მი-
ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თ ლის საქ მე ზე სა სა მარ თ ლო ში, 
არ ბიტ რაჟ ში, და კა ვე ბის, გა მო ძი ე ბის ორ გა ნო ებ ში; 
მე სა მე პი რის მი მართ სა მარ თ ლებ რი ვი დო კუ მენ ტე-
ბის მომ ზა დე ბას და კლი ენ ტის სა ხე ლით ნე ბის მი ე რი 
დო კუ მენ ტა ცი ის წარ დ გე ნას; ისე თი იური დი უ ლი დახ-
მა რე ბის გა წე ვას, რო მე ლიც არ უკავ შირ დე ბა მე სა მე 
პი რის წი ნა შე წარ მო მად გენ ლო ბას.”

ად ვო კატ თა პრო ფე სი უ ლი ეთი კის კო დექ სის 
მე11 მუხ ლის 1ლი ნა წი ლი: „ეთიკის კო დექ სის 

კომპანიის იურისტზე ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის 

ნორმების გავრცელების შესახებ
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მოქ მე დე ბა ვრცელ დე ბა ად ვო კა ტებ ზე. ად ვო კა-
ტი პა სუ ხის მ გე ბე ლია იმ პირ თა ეთი კურ ქცე ვა ზე, 
რო მე ლიც მოქ მე დებს ად ვო კა ტის და ვა ლე ბით, ან 
მი სი სა ხე ლით ახორ ცი ე ლებს ქმე დე ბას, გარ და იმ 
შემ თხ ვე ვი სა, რო ცა ად ვო კატ მა მი ი ღო ყვე ლა გო-
ნივ რუ ლი ზო მა იმის თ ვის, რომ ამ პი რე ბის ქცე-
ვა შე სა ბა მი სო ბა ში ყო ფი ლი ყო ეთი კის კო დექ სის 
მოთხოვ ნებ თან.”

ად ვო კა ტის ცნე ბა გან მარ ტე ბუ ლია „ადვოკატთა 
შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის პირ ვე ლი 
მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტ ში, რომ ლის მი ხედ ვი თაც: 
„ადვოკატი არის თა ვი სუ ფა ლი პრო ფე სი ის პი-
რი, რო მე ლიც ემორ ჩი ლე ბა მხო ლოდ კა ნონ სა 
და პრო ფე სი უ ლი ეთი კის ნორ მებს და გა წევ რი ა-
ნე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი-
ა ში.”

„ადვოკატთა შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის 
პირ ვე ლი მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტი ამომ წუ რა ვად აყა-
ლი ბებს ად ვო კა ტის ცნე ბას და გან საზღ ვ რავს, 
რომ:

1. ად ვო კა ტი არის თა ვი სუ ფა ლი პრო ფე სი ის მქო ნე 
პი რი, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ იგი ემორ ჩი ლე ბა მხო-
ლოდ კა ნონ სა და პრო ფე სი უ ლი ეთი კის კო დექ სის 
ნორ მებს და არა ზემ დ გომ პირს;

2. იმი სათ ვის, რომ პი რი ჩა ით ვა ლოს ად ვო კა ტად, 
აუცი ლე ბე ლი ა, რომ იგი გა წევ რი ა ნე ბუ ლი იყოს 
ს.ს.ი.პ. სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ა ში.

„ადვოკატთა შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი სა და 
ად ვო კატ თა პრო ფე სი უ ლი ეთი კის კო დექ სის რე-
გუ ლა ცია ვრცელ დე ბა მხო ლოდ ად ვო კა ტებ ზე, შე-
სა ბა მი სად, იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ პი რი არ არის ად-
ვო კა ტი და მას არ აქვს მი ნი ჭე ბუ ლი სა ად ვო კა ტო 
საქ მი ა ნო ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ს.ს.ი.პ. სა ქარ თ ვე-
ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის მი ერ, მას ზე აღ ნიშ-
ნუ ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის მოქ მე დე ბა არ გავ რ-
ცელ დე ბა. 

იურის ტი, რო მე ლიც არის სსიპ სა ქარ თ ვე ლოს ად-
ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის წევ რი, ექ ცე ვა „ადვოკატთა 

შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი სა და ად ვო კატ-
თა პრო ფე სი უ ლი ეთი კის კო დექ სის რე გუ ლი რე ბის 
სფე რო ში. ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის წევ რო ბა – ად-
ვო კა ტის, თა ვი სუ ფა ლი პრო ფე სი ის წარ მო მად გენ-
ლის სტა ტუ სი – გა მო ხა ტავს კონ კ რე ტუ ლი პი რის 
კავ შირს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ას თან და ად ვო-
კატ თა ერ თი ან სი ა ში რიცხუ ლი მოქ მე დი ად ვო კა-
ტე ბი, რო მელ თაც არ აქვთ წევ რო ბა შე ჩე რე ბუ ლი, 
ექ ვემ დე ბა რე ბი ან ად ვო კატ თა პრო ფე სი ულ ეთი კურ 
ვალ დე ბუ ლე ბებს; სწო რედ ად ვო კა ტის სტა ტუ სი 
წარ მო შობს ვალ დე ბუ ლე ბას ად ვო კატ თა მრა ვა ლა-
თა სი ა ნი კორ პო რა ცი ის წი ნა შე, რო მე ლიც შე ე სა ბა-
მე ბა ეთი კის კო დექ ს ში გაცხა დე ბულ მა ღალ მი ზანს 
– თი თო ე ულ მა ად ვო კატ მა შე ი ნარ ჩუ ნოს პრო ფე სი-
უ ლი ღირ სე ბა, პა ტი ვი სცეს თა ვის საქ მი ა ნო ბას და 
იზ რუ ნოს პრო ფე სი ი სათ ვის მა ღა ლი ნდო ბის მო სა-
პო ვებ ლად.

ად ვო კა ტის პრო ფე სი უ ლი ეთი კის ნორ მე ბი გა მო-
ი ყე ნე ბა ად ვო კა ტის რო გორც მოქ მე დე ბის, ისე 
უმოქ მე დო ბის შემ თხ ვე ვა ში. ზო გა დად, ად ვო კა-
ტი სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბას ახორ ცი ე ლებს კლი-
ენ ტის სა სარ გებ ლოდ, თუმ ცა პრო ფე სი ის მა ღა ლი 
სტან დარ ტე ბი დან და ეთი კის კო დექ სის მიზ ნე ბი-
დან გა მომ დი ნა რე, ად ვო კატ ზე პრო ფე სი უ ლი ეთი-
კის ნორ მე ბის მოქ მე დე ბა ვრცელ დე ბა არა მხო ლოდ 
მა შინ, რო დე საც იგი წარ მო ად გენს კლი ენ ტის ინ-
ტე რე სებს, არა მედ მა ში ნაც, რო ცა ად ვო კა ტი, მი სი 
სტა ტუ სი დან გა მომ დი ნა რე, ვალ დე ბუ ლია და იც ვას 
პრო ფე სი უ ლი ეთი კა. ხო ლო პრო ფე სი უ ლი ეთი კა 
მო ი ცავს არა მხო ლოდ სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბას, 
არა მედ ად ვო კა ტის სტა ტუ სის მქო ნე პი როვ ნე ბის 
ქმე დე ბებ საც, რო მე ლიც იმავ დ რო უ ლად წარ მო ად-
გენს პრო ფე სი ას. შე სა ბა მი სად, ად ვო კა ტი ვალ დე-
ბუ ლია იზ რუ ნოს პრო ფე სი ულ იმიჯ ზე და კორ პო-
რა ცი ულ ავ ტო რი ტეტ ზე.

ეთი კის კო მი სია გან მარ ტავს, რომ ად ვო კატ მა შე-
საძ ლოა „არაორგანიზებულად” გა ნა ხორ ცი ე ლოს 
სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბა – მას მხო ლოდ სთხო ვონ 
რჩე ვა და მო უ კი დებ ლად იმი სა, შემ დეგ გა ფორ მ დე-
ბა თუ არა მხა რე თა შო რის იური დი უ ლი მომ სა ხუ-
რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა, ან თა ნახ მა იქ ნე ბა თუ არა 
ად ვო კა ტი, გა ნა ხორ ცი ე ლოს ამ პი რის წარ მო მად-
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გენ ლო ბა. ამის მი უ ხე და ვად, ად ვო კატ ზე პა სუ ხის-
მ გებ ლო ბა მა ინც გავ რ ცელ დე ბა, რად გან იგი ად-
ვო კა ტის სტა ტუ სის მა ტა რე ბე ლი და პრო ფე სი ის 
წარ მო მად გე ნე ლია მას შემ დეგ, რაც გა წევ რი ან და 
ს.ს.ი.პ. სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ა ში. 
ად ვო კატ ზე პრო ფე სი უ ლი ეთი კუ რი ვალ დე ბუ ლე-
ბე ბი ვრცელ დე ბა, თუ იკ ვე თე ბა სა მარ თ ლებ რი ვი 
რჩე ვის მი ცე მა, პრო ფე სი უ ლი და ვა ლე ბა თუ სხვა 
არა ერ თ ჯე რა დი დახ მა რე ბა.

ეთი კის კო მი სია მი იჩ ნევს, რომ შე კითხ ვის გან მარ-
ტე ბი დან გა მომ დი ნა რე, სა რე კო მენ და ციო გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა ში უნ და გა ნი ხი ლოს ის გა რე მო ე ბე ბიც, 
რო დე საც ად ვო კა ტი არის სის ხ ლის სა მარ თ ლის სპე-
ცი ა ლი ზა ცი ის მქო ნე, ანუ სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბა მას მი ნი ჭე ბუ ლი აქვს სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის დარ გ ში და იმავ დ რო უ ლად მას ხელ შეკ-
რუ ლე ბა აქვს გა ფორ მე ბუ ლი კომ პა ნი ას თან. ასეთ 
შემ თხ ვე ვა ში, სის ხ ლის სა მარ თ ლის სპე ცი ა ლი ზა ცი ის 
ად ვო კა ტი კომ პა ნი ას წარ მო ად გენს პირ ვე ლი ინ ს ტან-
ცი ის ან სა ა პე ლა ციო ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლო ში, 
რო გორც კომ პა ნი ის იურის ტი. ამ შემ თხ ვე ვა ში, ეთი-
კის კო მი სი ის მი ერ დად გე ნი ლი პრაქ ტი კის მი ხედ ვით, 
შე საძ ლოა დად გეს დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო-
ბის სა კითხი, კერ ძოდ, ად ვო კატ თა პრო ფე სი უ ლი 
ეთი კის კო დექ სის მე-8 მუხ ლის მე-5 ნა წი ლით დად-
გე ნი ლი კვა ლი ფი ცი უ რი და კე თილ სინ დი სი ე რი წარ-
მო მად გენ ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბის 
და უც ვე ლო ბის სა ფუძ ვ ლით.

ეთი კის კო მი სია გან მარ ტავს, რომ „ადვოკატთა შე-
სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის მე-2 მუხ ლი, რო მე-
ლიც ეხე ბა სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბას, ვრცელ დე ბა 
იურის ტებ ზე, რომ ლე ბიც ირიცხე ბი ან ს.ს.ი.პ. სა-
ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის წევ რ თა ერ-
თი ან რე ეს ტ რ ში და წარ მო ად გე ნენ სა მი ნის ტ რო ებს 
თუ კერ ძო კომ პა ნი ებს. ეთი კის კო მი სი ის მო საზ რე-
ბით, ამ სტა ტუ სის მქო ნე პი რებ ზე უნ და გავ რ ცელ-
დეს ად ვო კატ თა პრო ფე სი უ ლი ეთი კის ნორ მე ბის 
რე გუ ლა ცი ა. 

ეთი კის კო მი სი ა, რე კო მენ და ცი ის გა ცე მი სას, ით-
ვა ლის წი ნებს არ სე ბულ პრაქ ტი კულ ტენ დე ცი ას, 
რომ ლის მი ხედ ვით, კერ ძო იური დი ულ ფირ მებ ში, 

იურის ტის მი ღე ბი სას, გახ შირ და მოთხოვ ნა სა ად-
ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მქო ნე 
იურის ტებ ზე, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია იმ მი ზე ზით, 
რომ კომ პა ნი ას აღარ დას ჭირ დეს გა რე იურის ტის 
დახ მა რე ბით სარ გებ ლო ბა და მის სა ვე თა ნამ შ რო-
მელს შე ეძ ლოს სა მარ თალ წარ მო ე ბის სხვა დას ხ-
ვა ეტაპ ზე კომ პა ნი ის ინ ტე რე სე ბის წარ მოდ გე ნა. 
იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ არ სე ბობს ად ვო-
კატ თა ასო ცი ა ცი ის წევ რად რიცხუ ლი ად ვო კა ტის 
კომ პა ნი ის იურის ტად და ქი რა ვე ბის მოთხოვ ნა, 
კომ პა ნი ის მი ერ და ქი რა ვე ბულ ად ვო კატ თა ასო-
ცი ა ცი ის წევრ იურის ტ თან შრო მი თი ხელ შეკ რუ-
ლე ბის გა ფორ მე ბა არ ცვლის ად ვო კა ტის ეთი კურ 
ვალ დე ბუ ლე ბებს; რე კო მენ და ცი ის გა ცე მი სას 
კო მი სია მი უ თი თებს, რომ უფა სო იური დი უ ლი 
დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რის ად ვო კა ტებ საც უფორ მ-
დე ბათ შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბა და აღ ნიშ ნუ ლი 
სამ სა ხუ რის იურის ტებ ზეც, რომ ლე ბიც ირიცხე-
ბი ან ად ვო კატ თა ერ თი ან სი ა ში, ვრცელ დე ბა 
პრო ფე სი უ ლი ეთი კის მოთხოვ ნე ბი.

პრო ფე სი უ ლი ეთი კის კო დექ სის მოქ მე დე ბა ვრცელ-
დე ბა ისეთ შემ თხ ვე ვა ზეც, რო დე საც კომ პა ნია უჩი-
ვის თა ვის იურისტს ეთი კის კო მი სი ა ში, რო მე ლიც, 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მას თან შრო მი თი ხელ შეკ-
რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზეა და საქ მე ბუ ლი, იმავ დ რო უ-
ლად ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის წევ რი ა.

ად ვო კატ თა ერ თი ან რე ეს ტ რ ში რიცხულ ყვე ლა ად-
ვო კატ ზე, რო მე ლიც ახორ ცი ე ლებს საქ მი ა ნო ბას 
რო გორც კომ პა ნი ის იურის ტი და სხვ., ვრცელ დე-
ბა ად ვო კატ თა პრო ფე სი უ ლი ეთი კის ნორ მე ბი. ამ 
დროს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ი სათ ვის კომ პა ნი ის 
იურის ტის კლი ენტს წარ მო ად გენს მი სი დამ ქი რა-
ვე ბე ლი. ამ ვი თა რე ბი დან გა მო ნაკ ლის შემ თხ ვე ვად 
შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს ვი თა რე ბა, რო დე საც კომ პა-
ნი ის იურისტს შრო მით ხელ შეკ რუ ლე ბა ში უწე რი ა, 
რომ და ქი რა ვე ბუ ლია მხო ლოდ იურის ტად.

ეთი კის კო მი სი ა, რე კო მენ და ცი ის გა ცე მი სას, ით ვა-
ლის წი ნებს ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით არ სე ბულ 
მიდ გო მებს ევ რო პა სა და ამე რი კის შე ერ თე ბულ 
შტა ტებ ში. აღ ნიშ ნულ მიდ გო მებს შო რის არ სე ბობს 
გარ კ ვე უ ლი გან ს ხ ვა ვე ბა.
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ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში კომ პა ნი ის იურის ტებს 
მო ეთხო ვე ბათ იყ ვ ნენ ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის წევ რე-
ბი და, შე სა ბა მი სად, და იც ვან ად ვო კატ თა ქცე ვის ის 
წე სე ბი, რომ ლე ბიც შე საძ ლო ა, მო ეთხო ვოს კომ პა ნი ის 
იურისტს კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე ვა ში. მა გა ლი თად, ად-
ვო კა ტის ანაზღა უ რე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მე ბი 
ამ შემ თხ ვე ვა ში არ გა მო ი ყე ნე ბა, რად გან ისი ნი კომ-
პა ნი ა ში იღე ბენ ხელ ფასს, რო გორც თა ნამ შ რომ ლე ბი 
– და ქი რა ვე ბუ ლი მუ შა კე ბი. შე საძ ლე ბე ლი ა, აღ ნიშ ნუ-
ლი იურის ტი ას რუ ლებ დეს კომ პა ნი ის მხო ლოდ ში და 
სა მუ შა ოს: დო კუ მენ ტე ბის შედ გე ნა, ხელ შეკ რუ ლე ბა ზე 
მუ შა ო ბა, სა მუ შაო პრო ცე სის კა ნონ თან შე სა ბა მი სო ბა 
და ა.შ. თუმ ცა, რო დე საც კომ პა ნი ის იურის ტი გა მო-
დის სა სა მარ თ ლო ში კომ პა ნი ის ინ ტე რე სე ბი სათ ვის, მან 
უნ და და იც ვას ქცე ვის წე სე ბი მო წი ნა აღ მ დე გე მხა რის 
ად ვო კატ თან, მოწ მეს თან და სა სა მარ თ ლოს თან მი-
მარ თე ბით. აშ შ -ის მიდ გო მის მი ხედ ვით, უმე ტეს შემ-
თხ ვე ვა ში კომ პა ნი ის იურის ტი ვალ დე ბუ ლია და იც ვას 
ეთი კის ნორ მე ბი იმ ფარ გ ლებ ში, რაც შე ე სა ბა მე ბა კომ-
პა ნი ის იურის ტის როლს. 

რაც შე ე ხე ბა ევ რო პულ მიდ გო მას, კომ პა ნი ის 
იურის ტე ბი სათ ვის არ სე ბობს ეთი კის კო დექ სი, რო-
მე ლიც აწეს რი გებს კონ კ რე ტუ ლად მათ ქმე დე ბებს. 
კო დექ ს ში გა წე რი ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი მსგავ სია 
ად ვო კატ თა ეთი კუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა და შე ე-
ხე ბა კვა ლი ფი ცი უ რო ბას, კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბას, 
ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტის და უშ ვებ ლო ბას და ა.შ. 

ეთი კის კო მი სი ამ 2014 წლის 17 ივ ლი სის გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა ში, დის ციპ ლი ნურ საქ მე ზე №002/14, 
გან მარ ტა: „ადვოკატთა პრო ფე სი უ ლი ეთი კის 
კო დექ სით დად გე ნი ლი მიზ ნი დან გა მომ დი ნა რე, 
პირს, რო მე ლიც არის ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის 
წევ რი, ად ვო კა ტის სტა ტუ სი ბო ჭავს იმ პრო ფე-
სი უ ლი სტან დარ ტით, რო მე ლიც მას ეკის რე ბა, 
რო გორც არა მხო ლოდ კონ კ რე ტუ ლი კლი ენ ტის 
წი ნა შე, არა მედ, რო გორც პრო ფე სი ის წარ მო მად-
გე ნელს. ეთი კის კო დექ სი ად ვო კატს ავალ დე ბუ-
ლებს არა მხო ლოდ კლი ენ ტის კვა ლი ფი ცი ურ და 
კე თილ სინ დი სი ერ წარ მო მად გენ ლო ბას, არა მედ 
პრო ფე სი ი სად მი სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან პა ტი-
ვის ცე მა სა და სან დო ო ბის მო პო ვე ბას (იხ. ეთი კის 
კო დექ სის პრე ამ ბუ ლა)...

ად ვო კა ტის სტა ტუ სის მქო ნე პი რი სა გან სა ზო გა-
დო ე ბის მო ლო დი ნი და პრო ფე სი ი სად მი სან დო-
ო ბა მო ი ცავს იმ გ ვარ და მო კი დე ბუ ლე ბას ეთი კუ-
რი ვალ დე ბუ ლე ბი სად მი, რო დე საც პირს კარ გად 
აქვს გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი პრო ფე სი უ ლი პა სუ ხის მ-
გებ ლო ბა არა მხო ლოდ მარ წ მუ ნებ ლის (ყოფილი 
მარ წ მუ ნებ ლის), არა მედ სა ზო გა დო ე ბი სა და სა-
კუ თა რი პრო ფე სი ის წი ნა შე. ეთი კის კო მი სია გან-
მარ ტავს, რომ კლი ენ ტი, მარ წ მუ ნე ბე ლი, რო მელ-
საც სა მარ თ ლებ რი ვი ხა სი ა თის კონ სულ ტა ცი ას 
უწევს, სა სა მარ თ ლო ში წარ მო ად გენს თუ სხვა სა-
ხის იური დი ულ რჩე ვას აძ ლევს პრო ფე სი ით ად ვო-
კა ტი, მო ე ლის ამ უკა ნას კ ნე ლი სა გან კე თილ სინ-
დი სი ერ და მო კი დე ბუ ლე ბას.”

დას კ ვ ნა:

ეთი კის კო მი სი ის გან მარ ტე ბით, კომ პა ნი ის იურის-
ტ ზე ვრცელ დე ბა ად ვო კატ თა პრო ფე სი უ ლი ეთი კის 
ნორ მე ბი, თუ კი იურის ტი ირიცხე ბა ს.ს.ი.პ. სა ქარ თ-
ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის ერ თი ან სი ა ში. 

რე კო მენ და ცია არ არის სა ვალ დე ბუ ლო ეთი კის 
კო მი სი ის ან სა სა მარ თ ლოს მი ერ რო მე ლი მე დის
ციპ ლი ნუ რი საქ მის გან ხილ ვი სას. თუმ ცა შე საძ
ლე ბე ლი ა, იგი გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნეს ერ თ ერთ წყა
როდ ეთი კის კო მი სი ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში.
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ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის სას წავ ლო ცენ ტ რ მა შე ი მუ შა-
ვა 2015 წლის სა მოქ მე დო გეგ მა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც: 

• გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია სწავ ლე ბის მე თო დო ლო გი
ის გან ვი თა რე ბა;

• უნ და გა ნი საზღ ვ როს სწავ ლე ბის წე სე ბი; 

• უნ და გა ნი საზღ ვ როს სა გან მა ნათ ლებ ლო ღო ნის
ძი ე ბე ბის თე მე ბი, სა კითხე ბის აქ ტუ ა ლო ბი სა და 
ად ვო კა ტე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით;

• ორ გა ნი ზე ბუ ლი უნ და იქ ნეს სპე ცი ა ლი ზი რე ბუ ლი 
კურ სე ბი; 

• უნ და გა ნახ ლ დეს სას წავ ლო მო დუ ლე ბი და შე მუ
შავ დეს ახა ლი;

• გა მო ყე ნე ბუ ლი უნ და იქ ნეს დის ტან ცი უ რი სწავ
ლე ბის მე თო დო ლო გი ა;

ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის

სამოქმედო გეგმა

2015 წელი

• გან გ რ ძო ბა დი იური დი უ ლი გა ნათ ლე ბის ფარ გ
ლებ ში, ორ გა ნი ზე ბუ ლი უნ და იქ ნეს 200-250 ტრე-
ნინ გი;

• სწავ ლე ბის პრო ცე სებ ში ხე ლი უნ და შე ეწყოს ად
ვო კატ თა მო ტი ვა ცი ის გაზ რ დას;

• ახ ლად გა წევ რი ა ნე ბუ ლი ად ვო კა ტე ბის თ ვის უნ და 
შე მუ შავ დეს სწავ ლე ბის სის ტე მა; 

• ორ გა ნი ზე ბუ ლი უნ და იქ ნეს ად ვო კატ თა საკ ვა ლი
ფი კა ციო გა მოც დე ბი სა და გა მოც დის თ ვის მო სამ-
ზა დე ბე ლი კურ სე ბი;

• უნ და გან ვი თარ დეს სწავ ლე ბის თ ვის სა ჭი რო მა
ტე რი ა ლურ - ტექ ნი კუ რი ბა ზა;

• უნ და მოხ დეს საგ რან ტო შე საძ ლებ ლო ბე ბის იდენ
ტი ფი ცი რე ბა და მომ ზად დეს და პრო ექ ტე ბი.

ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი
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ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი

გან გ რ ძო ბა დი იური დი უ ლი გა ნათ ლე ბის 
ფარ გ ლებ ში, 2015 წლის აპ რილ ში და გეგ
მი ლი ტრე ნინ გე ბის თე მა ტი კა:

• ად ვო კატ თა პრო ფე სი უ ლი ეთი კა (2015 წლის სას
წავ ლო მო დუ ლი);

• ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ი სა 
და ევ რო პის შეს წო რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი ქარ ტი ის 
ში და სახ ლ მ წი ფო ებ რივ დო ნე ზე გა მო ყე ნე ბა;

• ად ვო კა ტის რო ლი მე დი ა ცი ის პრო ცეს ში;

• კრე დი ტის უზ რუნ ველ ყო ფის სა შუ ა ლე ბე ბი, სა მო
ქა ლა ქო კო დექ სის მი ხედ ვით;

• მტკი ცე ბი თი პრო ცე სის პრობ ლე მუ რი სა კითხე ბი 
სა მო ქა ლა ქო სა მარ თალ წარ მო ე ბა ში;

• ბრა ლე უ ლი და ბრა ლის გა რე შე პა სუ ხის მ გებ ლო ბა 
დე ლიქ ტურ სა მარ თალ ში; 

• ოჯახ ში ძა ლა დო ბის აღ კ ვე თის, მსხვერ პ ლ თა დაც
ვი სა და დახ მა რე ბის სა კითხე ბი;

• სა ავ ტო რო უფ ლე ბე ბი;

• სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის და სა ბუ თე ბის 
ტექ ნი კა;

• გა დახ დი ი სუ უ ნა რო ბის საქ მის წარ მო ე ბა.

აკ რე დი ტე ბუ ლი ტრე ნინ გე ბის შე სა ხებ 
და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცია იხი ლეთ ვებ 

გვერ დ ზე edu.gba.ge

რე გის ტ რა ცი ის თ ვის დაგ ვი კავ შირ დით: 

(+995 32) 2987878 / 555070786 / 
555010605 / 555007708

sascavlocentri@gba.ge / education@gba.ge

სპე ცი ა ლი ზი რე ბუ ლი კურ სე ბი 
ად ვო კა ტე ბის თ ვის

2015 წლის სექ ტემ ბ რი დან ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის 
სას წავ ლო ცენ ტ რი გეგ მავს, არას რულ წ ლო ვან თა 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სა კითხებ ზე სპე ცი ა ლი ზი რე-
ბუ ლი კურ სე ბის ორ გა ნი ზე ბას. 2015 წლის გან-
მავ ლო ბა ში, თბი ლის სა და სა ქარ თ ვე ლოს სხვა ქა-
ლა ქებ ში, კურ სებს გა ივ ლის კონ კურ სის შე დე გად 
შერ ჩე უ ლი 210 ად ვო კა ტი. კურ სის მო ნა წი ლე ე ბი 
შე ის წავ ლი ან: სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბებს, სა ერ-
თა შო რი სო სტან დარ ტებს, ფსი ქო ლო გი ურ ას პექ-
ტებ სა და და ზა რა ლე ბუ ლი/ მოწ მე ბავ შ ვის და კითხ-
ვა/ გა მო კითხ ვის სტრუქ ტუ რი რე ბულ მე თო დებს.

ად ვო კატ თა საკ ვა ლი ფი კა ციო გა მოც დე ბი

2015 წლის ად ვო კატ თა საკ ვა ლი ფი კა ციო გა მოც-
და ზე რე გის ტ რა ცია გა მოცხად და მიმ დი ნა რე წლის 
2 თე ბერ ვალს და გაგ რ ძელ და 27 თე ბერ ვ ლამ დე. 
გა მოც და ზე და რე გის ტ რირ და 621 აპ ლი კან ტი, აქე-
დან: სა მო ქა ლა ქო სა მარ თ ლის სპე ცი ა ლი ზა ცი ის 
გან ხ რით – 315, სის ხ ლის სა მარ თ ლის სპე ცი ა ლი-
ზა ცი ით – 176 და სა ერ თო სპე ცი ა ლი ზა ცი ით – 130 
აპ ლი კან ტი. 

ად ვო კატ თა საკ ვა ლი ფი კა ციო გა მოც
დის თ ვის მო სამ ზა დე ბე ლი კურ სე ბი

ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის სას წავ ლო ცენ ტ რი ორ გა-
ნი ზე ბას უწევს ად ვო კატ თა საკ ვა ლი ფი კა ციო გა-
მოც დის თ ვის მო სამ ზა დე ბელ კურ სებს. მო სამ ზა დე-
ბე ლი კურ სი ით ვა ლის წი ნებს გა მოც დის თე ო რი უ ლი 
მა სა ლის, უახ ლე სი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბი-
სა და ტეს ტის ამოხ ს ნის მე თო დე ბის შეს წავ ლას. 
მიმ დი ნა რე წელს მო სამ ზა დე ბელ კურ სებ ზე და რე-
გის ტ რირ და 54 მო ნა წი ლე. მო სამ ზა დე ბელ კურ სებ-
ზე ლექ ცი ებს გა უძღ ვე ბი ან მოწ ვე უ ლი ლექ ტო რე ბი: 
ირ მა ხარ ში ლა ძე, ზუ რაბ ძლი ე რიშ ვი ლი, მაია ახა-
ლა ძე, ლე ვან ჯა ნა ში ა, ბე სა რი ონ ბო ხაშ ვი ლი, ირაკ-
ლი დვა ლი ძე, ნი ნო ბო ჭო რიშ ვი ლი და ბე სიკ მე ურ-
მიშ ვი ლი. 



 სასამართლო პრაქტიკა



29

ფაქ ტე ბი

I. საქ მის გა რე მო ე ბე ბი
 
6. 1992 წელს ლიხ ტენ შ ტე ი ნის პრინცს [...] ჰანს 
ადამ მე ო რე სა (”პრინცი”) და ლიხ ტენ შ ტე ი ნის მთავ-
რო ბას შო რის პო ლი ტი კურ კომ პე ტენ ცი ებ თან და-
კავ ში რე ბით, რო მე ლიც ევ რო პის ეკო ნო მი კურ ზო-
ნა ში ლიხ ტენ შ ტე ი ნის გა წევ რი ა ნე ბის პლე ბის ციტს 
უკავ შირ დე ბო და, უთან ხ მო ე ბა წარ მო იშ ვა. ამ დრო-
ის თ ვის გან მ ცხა დე ბე ლი იყო ლიხ ტენ შ ტე ი ნის მთავ-
რო ბის წევ რი. 1992 წლის 28 ოქ ტომ ბერს პრინ ც სა 
და მთავ რო ბის წევ რებს შო რის მომ ხ და რი უთან ხ-
მო ე ბის შემ დეგ, სა კითხი გა დაწყ და პრინ ცის, ლან-
დ ტა გი სა (პარლამენტის) და მთავ რო ბის სა ერ თო 
გან ცხა დე ბით. 

7. 1993 წლის მა ის ში, არ ჩევ ნე ბი სა და ახა ლი ლან-
დ ტა გის შეკ რე ბის შემ დეგ, პრინ ც სა და მთავ რო ბას 
შო რის გა ი მარ თა დის კუ სია სხვა დას ხ ვა კონ ს ტი ტუ-
ცი ურ სა კითხ ზე. ამ დრო ის თ ვის გან მ ცხა დე ბე ლი 
მთავ რო ბის წევ რი უკ ვე აღარ იყო. გან მ ცხა დე ბელს 
მო ნა წი ლე ო ბა არ მი უ ღია 1993 წლის მა ი სის არ ჩევ-
ნებ ში და 1993 წლის დე კემ ბერ ში გან საზღ ვ რუ ლი 
ვა დით და ი ნიშ ნა ლიხ ტენ შე ი ნის ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი 
სა სა მარ თ ლოს პრე ზი დენ ტად. 

საქმე:„ვილელიხტენშტეინისწინააღმდეგ“

(განაცხადიno.28396/95)

სტრასბურგი

28ოქტომბერი,1999

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის ევ რო პუ ლი 

სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა

8. 1995 წლის 16 თე ბერ ვალს, კონ ს ტი ტუ ცი უ რი იურის-
დიქ ცი ი სა და ფუნ და მენ ტუ რი უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ ლექ-
ცი ე ბის სე რი ე ბის კონ ტექ ს ში, გან მ ცხა დე ბელ მა ჩა ა ტა რა 
ლექ ცია ლიხ ტენ შ ტე ინ -ინ ს ტი ტუტ ში, კვლე ვით ინ ს ტი-
ტუტ ში, „ლიხტენშტეინის სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ-
ლოს მა ხა სი ათ ბ ლე ბი სა და ფუნ ქ ცი ე ბის შე სა ხებ”. ლექ-
ცი ის მსვლე ლო ბი სას, გან მ ცხა დე ბელ მა გა მოთ ქ ვა აზ რი, 
რომ სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლო იყო კომ პე ტენ ტუ რი 
ორ გა ნო, რო მელ საც შე ეძ ლო „კონსტიტუციის ინ ტერ პ რე-
ტა ცია პრინ ც სა (მთავრობა) და ლან დ ტაგს (პარლამენტს) 
შო რის უთან ხ მო ე ბის არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში”.

9. 1995 წლის 17 თე ბერ ვალს გა ზეთ მა Liechtenstei-
ner Volksblatt-მა და ბეჭ და სტა ტია გან მ ცხა დებ ლის 
ლექ ცი ის შე სა ხებ და აღ ნიშ ნა, inter alia, მი სი შე ხე-
დუ ლე ბე ბი სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს კომ პე-
ტენ ცი ე ბის შე სა ხებ. 

10. 1995 წლის 27 თე ბერ ვალს პრინ ც მა აღ ნიშ ნუ-
ლი ლექ ცი ის შე სა ხებ, რო გორც ის გა შუ ქე ბუ ლი იყო 
Liechtensteiner Volksblatt-ის სტა ტი ა ში, გან მ ცხა დე-
ბელს წე რი ლი მის წე რა. 

11. წე რი ლი, რო მე ლიც სა მე ფო ჰე რალ დი კის შემ ც-
ველ ფურ ცელ ზე იყო და წე რი ლი, შემ დე გი ში ნა არ-
სის იყო: 

 სასამართლო პრაქტიკა



30

 სასამართლო პრაქტიკა

“ვადუცის სა სახ ლე, 27 თე ბერ ვა ლი, 1995
დოქ ტორ ჰერ ბერტ ვი ლეს

ლიხ ტენ შ ტე ი ნის ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა სა
მარ თ ლოს პრე ზი დენტს

[განმცხადებლის პი რა დი მი სა მარ თი]

ბა ტო ნო, 
მე ძა ლი ან გაკ ვირ ვე ბუ ლი დავ რ ჩი Liechtens
teiner Volksblattის 17 თე ბერ ვ ლის გა მო ცე
მა ში სტა ტი ის წა კითხ ვით, რო მე ლიც თქვენ 
მი ერ ჩა ტა რე ბულ ლექ ცი ას, “ლიხტენშტეინის 
სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თოს მა ხა სი ა თებ
ლებს და ფუნ ქ ცი ებს” ეხე ბო და. მე ჩავ თ ვა
ლე, რომ თქვენ მი ერ გა კე თე ბუ ლი კო მენ ტა
რი სა სა მარ თ ლოს კომ პე ტენ ცი ე ბის შე სა ხებ, 
გან სა კუთ რე ბით კი ის, რომ სა კონ ს ტი ტუ ციო 
სა სა მარ თ ლოს, რო გორც კა ნო ნის ინ ტერ პ
რე ტა ცი ის უფ ლე ბის მქო ნე სა სა მარ თ ლოს, 
შე იძ ლე ბა მი მარ თონ პრინ ც სა და ხალხს შო
რის უთან ხ მო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, სწო რად იყო 
გად მო ცე მუ ლი გა მო ცე მის სტა ტი ა ში. 

თქვენ უდა ვოდ გე მახ სოვ რე ბათ გან ხილ ვა, რო
მე ლიც მთავ რო ბა სა და ჩემ შო რის მოხ და 1992 
წლის 28 ოქ ტომ ბ რამ დე, რო მელ საც თქვენც 
ეს წ რე ბო დით, რო გორც მთავ რო ბის ხელ მ ძღ
ვა ნე ლის მო ად გი ლე. მე მა შინ, ვა დუ ცის სა სახ
ლე ში გან ხილ ვი სას, მთავ რო ბის ყუ რადღე ბა 
გა ვა მახ ვი ლე იმ ფაქ ტ ზე, რომ ის (მთავრობა) 
კონ ს ტი ტუ ცი ას არ ემორ ჩი ლე ბო და და წა ვი
კითხე შე სა ბა მი სი მუხ ლე ბი კონ ს ტი ტუ ცი ი
დან. თქვენ მი პა სუ ხეთ, რომ არ ეთან ხ მე ბო დით 
(მსგავსი ში ნა არ სის სიტყ ვე ბით) კონ ს ტი ტუ ცი
ის ამ ნა წილს და შე სა ბა მი სად, თავს ვალ დე
ბუ ლად არ თვლი დით, და მორ ჩი ლე ბო დით მას. 
რად გან მთავ რო ბის სხვა წევ რე ბი თქვენ არ 
შე გე წი ნა აღ მ დეგ ნენ, მე იძუ ლე ბუ ლი ვი ყა ვი ჩა
მეთ ვა ლა, რომ მთლი ა ნი მთავ რო ბა იზი ა რებ და 
ამ პო ზი ცი ას, რომ ორი ინ ს ტი ტუ ტი, რო მელ
თაც აქვთ უზე ნა ე სი ძა ლა უფ ლე ბა, პრინ ცი და 
ხალ ხი, კონ ს ტი ტუ ცი ის და კა ნო ნე ბის ფარ გ
ლებ ში უნ და მოქ მე დებ დ ნენ, მაგ რამ არა მთავ
რო ბის წევ რე ბი, რო მელ თაც ფი ცი აქვთ და დე
ბუ ლი, რომ კონ ს ტი ტუ ცი ას და ი ცა ვენ. 

თქვე ნი გან ცხა დე ბა იმ დრო ის თ ვის და მთავ
რო ბის პო ზი ცია უკი დუ რე სად ამ პარ ტავ ნუ ლად 
ჩავ თა ლე და ამი ტომ მთავ რო ბას გარ კ ვე ვით შე
ვატყო ბი ნე, რომ მან ჩე მი ნდო ბა და კარ გა. კომ
პ რო მი სის შე დე გად, რო მე ლიც, სა ბედ ნი ე როდ, 
შედ გა ერ თი მხრივ, ლან დ ტაგ სა და მთავ რო ბას 
და მე ო რე მხრივ, ჩემ შო რის, მე გან ვაცხა დე, რომ 
კვლავ მქონ და მთავ რო ბის ნდო ბა, და ეს გა ვა კე
თე იმ იმე დით, რომ მთავ რო ბის ინ დი ვი დუ ა ლურ
მა წევ რებ მა გა ა ნა ლი ზეს, რომ მათ გა უ მარ თ ლე
ბე ლი პო ზი ცია ჰქონ დათ ჩვე ნი კონ ს ტი ტუ ცი ის 
მი მართ და ახ ლა აღი ა რებ დ ნენ, რომ ისი ნი ვალ
დე ბუ ლე ბი იყ ვ ნენ, და ეც ვათ კონ ს ტი ტუ ცი ა. ისე
ვე, რო გორც მე დავ ნიშ ნავ დი ბა ტონ ბრუნ ჰარტს 
მთავ რო ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლად, თუ მი სი პარ ტია 
გა ი მარ ჯ ვებ და არ ჩევ ნებ ში, მე დაგ ნიშ ნეთ ად
მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა სა მარ თ ლოს პრე ზი დენ ტად, 
ლან დ ტა გის რე კო მენ და ცი ის სა ფუძ ველ ზე. 

სამ წუ ხა როდ, Liechtensteiner Volksblattის სტა
ტი ის წა კითხ ვის შემ დეგ მივ ხ ვ დი, რომ თქვენ 
კვლავ არ თვლით თავს ვალ დე ბუ ლად, კონ ს
ტი ტუ ცი ას და ე მორ ჩი ლოთ და გაქვთ შე ხე დუ
ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც აშ კა რად ეწი ნა აღ მ დე გე ბა 
კონ ს ტი ტუ ცი ის სუ ლის კ ვე თე ბას. ყვე ლა, ვინც 
წა ი კითხავს კონ ს ტი ტუ ცი ის შე სა ბა მის მუხ ლებს, 
და ი ნა ხავს, რომ სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს 
არ აქვს კომ პე ტენ ცი ა, გა დაწყ ვი ტოს უთან ხ მო ე
ბა ხალ ხ სა (ლანდტაგი) და პრინცს შო რის. ჩე მი 
აზ რით, დოქ ტო რო ვი ლე, თქვე ნი პო ზი ცია შე
უ ფე რე ბელს გხდით სა ჯა რო სამ სა ხუ რის თ ვის. 
არ ვა პი რებ თქვენ თან გრძელ სა ჯა რო ან კერ ძო 
დის კუ სი ა ში ჩარ თ ვას, მაგ რამ მსურს შე გატყო ბი
ნოთ, რომ მო მა ვალ ში არ ვა პი რებ სა ჯა რო სამ სა
ხურ ში თქვენს და ნიშ ვ ნას, იქ ნე ბა ეს ლან დ ტა გის 
თუ სხვა რო მე ლი მე ინ ს ტი ტუ ტის რე კო მენ და
ცი ით. მე იმე დი მაქვს, რომ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
მი ღე ბი სას, რო გორც ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა სა
მარ თ ლოს პრე ზი დენ ტი, თქვენ და ე მორ ჩი ლე ბით 
კონ ს ტი ტუ ცი ა სა და სხვა კა ნო ნებს. 

პა ტი ვის ცე მით, 
ჰანს ადამ მე ო რე
ლიხ ტენ შ ტე ი ნის პრინ ცი” 
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12. 1995 წლის 9 მარტს, გან მ ცხა დე ბელ მა წე რი ლის 
სა შუ ა ლე ბით შე ატყო ბი ნა ლან დ ტა გის პრე ზი დენტს 
1995 წლის 27 თე ბერ ვ ლის წე რი ლის შე სა ხებ. მან 
უარ ყო გან ცხა დე ბა, თით ქოს ის თავს ვალ დე ბუ ლად 
არ თვლის და მორ ჩი ლე ბო და კონ ს ტი ტუ ცი ას ან მის 
რო მე ლი მე ნა წილს. მან ასე ვე ახ ს ნა თა ვი სი კვლე ვა 
სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს კომ პე ტენ ცი ებ ზე. 
მი სი თქმით, აზ რის გა მო ხატ ვა, რო მელ საც პრინ-
ცი არ ეთან ხ მე ბა, არ შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს კონ ს-
ტი ტუ ცი ის და უ მორ ჩი ლებ ლო ბად. თუმ ცა, პრინ ცის 
მი ერ გა მო ტა ნი ლი დას კ ვ ნით, რო მე ლიც მან წე-
რილ ში გა მო ხა ტა, ეჭ ვ ქ ვეშ დად გა მი სი, რო გორც 
ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა სა მარ თ ლოს პრე ზი დენ ტის, 
თა ნამ დე ბო ბა. ლან დ ტა გის პრე ზი დენ ტ მა შე ატყო-
ბი ნა გან მ ცხა დე ბელს, რომ ლან დ ტაგ მა გა ნი ხი ლა 
აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხი პარ ლა მენ ტ ში და ერ თხ მად 
მი ვი და დას კ ვ ნამ დე, რომ მის მი ერ ლექ ცი ის ფარ-
გ ლებ ში სა მარ თ ლებ რი ვი აზ რის გა მო ხატ ვის გა მო, 
გან მ ცხა დებ ლის სამ სა ხუ რი ეჭ ვ ქ ვეშ არ დამ დ გა რა.

13. 1995 წლის 20 მარტს გან მ ცხა დე ბელ მა პრინცს, 
1995 წლის 27 თე ბერ ვ ლის წე რი ლის სა პა სუ ხოდ, 
მის წე რა წე რი ლი და თან და ურ თო მის მი ერ ლან დ-
ტა გის პრე ზი დენ ტის თ ვის მი წე რი ლი წე რი ლის ას-
ლი. მან წე რილ ში ახ ს ნა, რომ მი სი, რო გორც იურის-
ტის მო საზ რე ბა იყო, რომ მი სი გან ცხა დე ბე ბი 1995 
წლის 16 თე ბერ ვ ლის ლექ ცი ა ზე, კონ კ რე ტუ ლად კი 
ის, რომ სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს ჰქონ და 
კომ პე ტენ ცია მო ეხ დი ნა კონ ს ტი ტუ ცი ის ინ ტერ პ-
რე ტა ცია პრინ ც სა და ხალხს (ლანდტაგს) შო რის 
უთან ხ მო ე ბის არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში, იყო მარ თა-
ლი და კონ ს ტი ტუ ცი ას არ არ ღ ვევ და. გან მ ცხა დე-
ბელ მა მი უ თი თა, რომ პრინ ცის გან ცხა დე ბა, რომ ის 
არ აპი რებ და მო მა ვალ ში გან მ ცხა დებ ლის სა ჯა რო 
სამ სა ხურ ში და ნიშ ვ ნას, წარ მო ად გენ და მი სი აზ რი-
სა და გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბე ბის შეზღუდ ვას, 
რაც და ცუ ლია კონ ს ტი ტუ ცი ი თა და ევ რო პის ადა-
მი ა ნის უფ ლე ბა თა კონ ვენ ცი ით. [...]

14. 1995 წლის 4 აპ რი ლის სა პა სუ ხო წე რილ ში 
პრინ ც მა აღ ნიშ ნა, რომ ბა ტონ მა ვი ლემ 1995 წლის 
27 თე ბერ ვ ლის წე რი ლი ადა მი ა ნე ბის დიდ ჯგუფს 
გა უ ზი ა რა. პრინ ც მა აღ ნიშ ნა, რომ ბა ტო ნი ვი ლეს-
თ ვის პერ სო ნა ლუ რი წე რი ლის გაგ ზავ ნით, მი სი მი-

ზა ნი იყო სა ჯა რო დე ბა ტის თა ვი დან აცი ლე ბა[...]. 
მი სი აზ რით, გრძე ლი სა ჯა რო დის კუ სია ბა ტო ნი 
ვი ლეს კვა ლი ფი კა ცი ა ზე, და ე კა ვე ბი ნა მო სა მარ-
თ ლის პო ზი ცი ა, მი უ ღე ბე ლი იყო, რად გან ბა ტო ნი 
ვი ლე კვლავ ამ პო ზი ცი ა ზე რჩე ბო და და პრინ ცის 
კრი ტი კა არ იყო მი მარ თუ ლი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი 
სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის კენ, არა მედ ბა-
ტო ნი ვი ლეს კონ ს ტი ტუ ცი ი სად მი ზო გა დი და მო კი-
დე ბუ ლე ბის კენ. 

15. პრინ ც მა აღ ნიშ ნა, რომ მი სი დის კ რე ცი ის სა-
კითხი იყო, და ნიშ ნავ და თუ არა კან დი დატს სა ჯა რო 
სამ სა ხურ ში და ის ვალ დე ბუ ლი არ იყო გა ეცხა დე-
ბი ნა მი სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ზე ზე ბი. თუმ ცა, 
რად გან ის ბა ტონ ვი ლეს დი დი ხნის გან მავ ლო ბა-
ში იც ნობ და, მან ჩათ ვა ლა, რომ უნ და გა ნე მარ ტა 
მის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ზე ზე ბი. ამას თან, 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, აღარ და ე ნიშ ნა ის ერ თ -ერ თი 
უმაღ ლე სი სა სა მარ თ ლოს პრე ზი დენ ტად მის მი ერ 
გა მო ხა ტუ ლი აზ რის გა მო, არ წარ მო ად გენ და ბა-
ტო ნი ვი ლეს აზ რი სა და გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე-
ბე ბის შეზღუდ ვას. ყვე ლა მო ქა ლა ქეს აქვს უფ ლე-
ბა წა მო ა ყე ნოს შე მო თა ვა ზე ბა კონ ს ტი ტუ ცი ის ან 
რა ი მე სხვა სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბის შე სა ხებ. 
თუმ ცა, ბა ტო ნი ვი ლე, მთავ რო ბის წევ რო ბი სას და 
შემ დეგ, ლექ ცი ის ჩა ტა რე ბის დროს, არ იყე ნებ და 
ამ კონ ს ტი ტუ ცი ურ და დე მოკ რა ტი ულ უფ ლე ბას, 
არა მედ უბ რა ლოდ უგუ ლე ბელ ყოფ და კონ ს ტი ტუ-
ცი ის იმ ნა წილს, რო მელ საც ის არ ეთან ხ მე ბო და. 

16. პრინ ც მა ასე ვე ახ ს ნა, რომ კონ ს ტი ტუ ცი ის ნა-
წი ლი, კონ კ რე ტუ ლად კი მუხ ლი 112, ეხე ბო და სა-
კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს კომ პე ტენ ცი ას კონ-
ს ტი ტუ ცი ის ინ ტერ პ რე ტა ცი ა ში მთავ რო ბა სა და 
ლან დ ტაგს შო რის უთან ხ მო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში. ტერ-
მი ნე ბის „მთავრობა” და „ლანდტაგი” აღ რე ვა ტერ-
მი ნებ ში „პრინცი” და „ხალხი”, რო გორც ეს ბა ტონ მა 
ვი ლე მა გა ა კე თა, კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბას და ა ყე ნებ-
და ეჭ ვ ქ ვეშ. რო გორც სა ხელ მ წი ფოს მე თა უ რი, ის 
ვალ დე ბუ ლი იყო და ეც ვა კონ ს ტი ტუ ცი უ რი წყო ბა 
და ხალ ხის დე მოკ რა ტი უ ლი უფ ლე ბე ბი. ის ვერ შე-
ას რუ ლებ და თა ვის მო ვა ლე ო ბებს პირ ნათ ლად, თუ 
და ნიშ ნავ და სა სა მარ თ ლოს ერ თ -ერთ უმაღ ლეს პო-
ზი ცი ა ზე ადა მი ანს, რო მე ლიც მი სი გან ცხა დე ბე ბი-
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სა და მიდ გო მე ბის სა ფუძ ველ ზე, არ იყო მზად და-
ეც ვა კონ ს ტი ტუ ცი ა.

17. 1995 წლის 2 ივ ნისს პრინ ც მა გა უგ ზავ ნა გან-
მ ცხა დე ბელს, ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა სა მარ თ ლოს 
პრე ზი დენტს, ღია წე რი ლი, რო მე ლიც ლიხ ტენ შ ტე-
ი ნის გა ზე თებ ში და ი ბეჭ და. პრინ ც მა აღ ნიშ ნა, რომ 
ბა ტონ მა ვი ლემ სა ჯა რო გა ხა და მი სი 1995 წლის 27 
თე ბერ ვ ლის წე რი ლის ნა წი ლი. რად გან ამან გა მო-
იწ ვია სხვა დას ხ ვა კო მენ ტა რი, პრინ ცი აუცი ლებ-
ლად მი იჩ ნევ და, მი სი პო ზი ცია ღია წე რი ლის სა შუ-
ა ლე ბით აეხ ს ნა. 

18. მი სი აზ რით, კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბა ზე და ფუძ ნე ბულ 
დე მოკ რა ტი ულ ქვე ყა ნა ში, გან ს ხ ვა ვე ბა უნ და არ სე-
ბობ დეს გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა სა და იმ სა შუ ა ლე-
ბებს შო რის, რო მელ თაც იყე ნებს ინ დი ვი დი, თა ვი სი 
აზ რე ბის სა ზო გა დო ე ბის თ ვის თავს მოხ ვე ვის თ ვის. ამ 
მხრივ, ადა მი ან მა პა ტი ვი უნ და სცეს კონ ს ტი ტუ ცი ა სა 
და სტა ტუ ტებ ში გა წე რილ წე სებს. პრინ ც მა აღ ნიშ ნა, 
რომ ბა ტო ნი ვი ლეს, რო გორც მო სა მარ თ ლის, უფ ლე ბა 
იყო გა მო ე ხა ტა აზ რი, რომ მო ნარ ქია აღარ იყო სა სარ-
გებ ლო; [...]რომ პრინ ცი უნ და ემორ ჩი ლე ბო დეს ლიხ-
ტენ შ ტე ი ნის იურის დიქ ცი ას; და რომ სა კონ ს ტი ტუ ციო 
სა სა მარ თ ლოს უნ და მი ე ცეს და მა ტე ბი თი უფ ლე ბა მო-
სი ლე ბა. თუმ ცა, ბა ტონ ვი ლეს არ ჰქონ და უფ ლე ბა თა-
ვი კონ ს ტი ტუ ცი ა ზე მაღ ლა და ე ყე ნე ბი ნა ან წა ე ქე ზე ბი-
ნა სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლო, რომ მი ეთ ვი სე ბი ნა 
კომ პე ტენ ცი ა, რო მე ლიც კონ ს ტი ტუ ცი ით არ არის გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი. [...]

19. პრინ ც მა, ასე ვე, ახ სე ნა 1992 წლის შე მოდ გო-
მის პო ლი ტი კუ რი მოვ ლე ნე ბი და ბო ლოს, აღ ნიშ ნა, 
რომ 1995 წლის 17 თე ბერ ვალს ლიხ ტენ შ ტე ი ნის გა-
ზეთ ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სტა ტი ის სა ფუძ ველ ზე, ის 
იძუ ლე ბუ ლი იყო და ეს კ ვ ნა, რომ ბა ტო ნი ვი ლე აგ-
რ ძე ლებ და თა ვი სი თა ვის კონ ს ტი ტუ ცი ა ზე მაღ ლა 
და ყე ნე ბას. მან ახ ს ნა, რომ, შე სა ბა მი სად, ის ეცა და, 
რაც შე იძ ლე ბა ად რე შე ეტყო ბი ნე ბი ნა ბა ტო ნი ვი-
ლეს თ ვის პერ სო ნა ლურ წე რილ ში, რომ მო მა ვალ ში 
მის სა ჯა რო სამ სა ხურ ში და ნიშ ვ ნას არ აპი რებ და. 

20. 1997 წლის გა ზაფხულ ზე გან მ ცხა დე ბელს ამო-
ე წუ რა ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა სა მარ თ ლოს პრე-

ზი დენ ტის ოფი სის ვა და. 1997 წლის 14 აპ რილს 
ლიხ ტენ შ ტე ი ნის ლან დ ტაგ მა გა დაწყ ვი ტა, კვლავ 
წა მო ე ყე ნე ბი ნა გან მ ცხა დებ ლის კან დი და ტუ რა ად-
მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა სა მარ თ ლოს პრე ზი დენ ტო ბის 
პო ზი ცი ა ზე. 

21. 1997 წლის 17 აპ რი ლის წე რილ ში ლან დ ტა გის 
პრე ზი დენ ტის მი მართ, პრინ ც მა უარი გა ნაცხა-
და მი ე ღო გან მ ცხა დებ ლის კან დი და ტუ რა. მან ახ-
ს ნა, რომ ბა ტონ ვი ლეს თან მი სი გა მოც დი ლე ბის 
სა ფუძ ველ ზე ის დარ წ მუნ და, რომ ბა ტო ნი ვი ლე 
თავს ვალ დე ბუ ლად არ თვლი და, და მორ ჩი ლე ბო და 
ლიხ ტენ შ ტე ი ნის კონ ს ტი ტუ ცი ას. ამ გა რე მო ე ბე-
ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ის, რო გორც სა ხელ მ წი ფოს 
მე თა უ რი, ვერ შე ას რუ ლებ და თა ვის მო ვა ლე ო ბას 
პირ ნათ ლად, თუ ბა ტონ ვი ლეს ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი 
სა სა მარ თ ლოს პრე ზი დენ ტად და ნიშ ნავ და. პრინ ც-
მა, ასე ვე, აღ ნიშ ნა, რომ ბა ტონს ვი ლეს, რო გორც 
ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლეს, 
მი სი პრო ფე სი უ ლი კვა ლი ფი კა ცი ე ბის გათ ვა ლის წი-
ნე ბით, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დამ სა ხუ რე ბა ჰქონ და სა სა-
მარ თ ლოს წი ნა შე, და რომ მის თ ვის (პრინცისთვის), 
გარ კ ვე ულ წი ლად, გა სა გე ბი იყო მი სი კან დი და ტუ-
რის წა მო ყე ნე ბა. თუ ლან დ ტა გი არ იზი ა რებ და მის 
აზრს ბა ტო ნი ვი ლეს შე სა ხებ, მას (ლანდტაგს) შე-
ეძ ლო აერ ჩია ის ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა სა მარ თ ლოს 
ასო ცი რე ბულ მო სა მარ თ ლედ. 

22. გან მ ცხა დე ბე ლი დღე ის თ ვის მუ შა ობს ლიხ ტენ-
შ ტე ი ნის ინ ს ტი ტუ ტის მკვლე ვა რად. 
[...]

კა ნონ მ დებ ლო ბა

I. კონ ვენ ცი ის მე ა თე მუხ ლის 
სა ვა რა უ დო დარ ღ ვე ვა

35. გან მ ცხა დე ბელ მა იჩივ ლა, რომ მის მი ერ, 1995 
წლის 16 თე ბერ ვალს ლიხ ტენ შ ტე ი ნის ინ ს ტი ტუტ-
ში კონ ს ტი ტუ ცი ურ კა ნონ მ დებ ლო ბა ზე გა მარ თუ ლი 
ლექ ცი ის ფარ გ ლებ ში გა მო ხა ტუ ლი აზ რის გა მო, 
1995 წლის 16 თე ბერ ვალს, ლიხ ტენ შ ტე ი ნის მო-
ნარ ქ მა, მის მა უდი დე ბუ ლე სო ბამ პრინც ჰანს ადამ 
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მე ო რემ, მის თ ვის მი წე რილ წე რილ ში გა ნაცხა და, 
რომ მას სა ჯა რო სამ სა ხურ ში აღარ და ნიშ ნავ და. ის 
თვლის, რომ ეს წარ მო ად გენს კონ ვენ ცი ის მე ა თე 
მუხ ლით გა რან ტი რე ბუ ლი გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ-
ლე ბის დარ ღ ვე ვას. [...]

A. მე ა თე მუხ ლის შე სა ბა მი სო ბის შე სა ხებ 

36. გან მ ცხა დებ ლის აზ რით, პრინ ცის გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბა, რომ მო მა ვალ ში არ და ე ნიშ ნა იგი სა ჯა-
რო სამ სა ხურ ში, მი უ ხე და ვად იმი სა, იქ ნე ბო და მი სი 
კან დი და ტუ რა წარ მოდ გე ნი ლი ლან დ ტა გის თუ ნე-
ბის მი ერ სხვა ინ ს ტი ტუ ტის მი ერ, რაც გა მო ხა ტუ ლი 
იყო პრინ ცის 1995 წლის 27 თე ბერ ვ ლის წე რილ ში, 
წარ მო ად გენ და პირ და პირ რე აქ ცი ას მის აკა დე მი ურ 
ლექ ცი ა ზე, რო მე ლიც მან რამ დე ნი მე დღით ად რე 
ჩა ა ტა რა და არ ჩა ით ვ ლე ბო და სხვა არაფ რად, თუ 
არა მის სა მარ თ ლებ რივ მო საზ რე ბა ზე სან ქ ცი ად. 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ კონ ვენ ცია არ იცავს ადა-
მი ა ნის უფ ლე ბას, ჰქონ დეს წვდო მა სა ჯა რო სამ სა-
ხურ ზე, მე ა თე მუხ ლი ვრცელ დე ბა სა ჯა რო მო სამ-
სა ხუ რე ებ ზეც. 

37. მთავ რო ბამ გა ნაცხა და, რომ გან მ ცხა დებ ლის 
ლექ ცია და პრინ ცის რე აქ ცი ა, გა მო ხა ტუ ლი 1995 
წლის 27 თე ბერ ვ ლის წე რილ ში, უნ და გან ხი ლუ ლი-
ყო ლიხ ტენ შ ტე ინ ში პრინ ცის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
შე სა ხებ მიმ დი ნა რე პო ლი ტი კუ რი დე ბა ტის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, და არა იზო ლი რე ბუ ლად. 1992 წელს 
უთან ხ მო ე ბა იყო პრინ ც სა და მთავ რო ბას შო რის, 
ევ რო პის ეკო ნო მი კურ ზო ნა ში შეს ვ ლის შე სა ხებ 
რე ფე რენ დუ მის თა რიღ თან და კავ ში რე ბით. გან-
მ ცხა დე ბე ლი მა შინ ლიხ ტენ შ ტე ი ნის მთავ რო ბის 
წევ რი, მთავ რო ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლის მო ად გი ლე და 
სა მარ თ ლებ რი ვი პორ ტ ფო ლი ოს ხელ მ ძღ ვა ნე ლი 
იყო. უთან ხ მო ე ბის მსვლე ლო ბი სას, გან მ ცხა დე-
ბელ მა გა მოთ ქ ვა აზ რი, რომ კონ ს ტი ტუ ცი ის 112-ე 
მუხ ლის თა ნახ მად, სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს 
ჰქონ და ძა ლა უფ ლე ბა, მო ეხ დი ნა კონ ს ტი ტუ ცი ის 
ინ ტერ პ რე ტა ცი ა, თუ პრინ ცი და ლან დ ტა გი ვერ 
შე თან ხ მ დე ბოდ ნენ. იმავ დ რო უ ლად, ლან დ ტა გი სა-
კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს შე სა ხებ კა ნონ მ დებ-
ლო ბა ში სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბის პრო ექტს 

ამ ზა დებ და. მის თ ვის დარ თულ გან მარ ტე ბით ბა-
რათ ში გან მ ცხა დე ბე ლი გა მოთ ქ ვამ და იმა ვე აზრს. 
ორი ვე შემ თხ ვე ვა ში პრინ ცი პირ და პირ შე ე წი ნა აღ-
მ დე გა გან მ ცხა დე ბელს. მი უ ხე და ვად ამი სა, 1993 
წლის დე კემ ბერ ში პრინ ც მა გან მ ცხა დე ბე ლი და-
ნიშ ნა ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა სა მარ თ ლოს პრე ზი-
დენ ტის თა ნამ დე ბო ბა ზე. შე სა ბა მი სად, პრინ ცის 
წე რი ლი გა მო ხა ტავ და პრინ ცის იმედ გაც რუ ე ბას და 
გაკ ვირ ვე ბას, რომ გან მ ცხა დე ბელ მა, მი უ ხე და ვად 
სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს იურის დიქ ცი ის შე-
სა ხებ მიღ წე უ ლი კომ პ რო მი სი სა, ჩა ა ტა რა სა ჯა რო 
გა მოს ვ ლა ამ სა კითხ ზე, იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
რომ იცო და, პრინ ცი მის მი ერ გა მოთ ქ მულ აზრს არ 
და ე თან ხ მე ბო და. 

38. 1995 წლის 27 თე ბერ ვალს პრინ ცის მი ერ გაგ-
ზავ ნი ლი წე რი ლი იყო პერ სო ნა ლუ რი წე რი ლი, არ 
იყო გან კუთ ვ ნი ლი ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის თ ვის 
და გაგ ზავ ნი ლი იყო გან მ ცხა დებ ლის კერ ძო მი სა-
მარ თ ზე. ის არ წარ მო ად გენ და სა ხელ მ წი ფოს ქმე-
დე ბას, არა მედ შეტყო ბი ნე ბას მო მა ვალ ში გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის სურ ვი ლის შე სა ხებ. წე რილს 
არ ჰქო ნია პირ და პი რი გავ ლე ნა გან მ ცხა დებ ლის 
ლე გა ლურ სტა ტუს ზე. ის არ გა უ თა ვი სუფ ლე ბი ათ 
სამ სა ხუ რი დან, არც მის პრო ფე სი ულ აქ ტი ვო ბას 
არ შეშ ლია ხე ლი, ად მი ნის ტ რა ცუ ლი სა სა მარ თ ლოს 
პრე ზი დენ ტო ბის ფარ გ ლებ ში. მაგ რამ იმ შემ თხ ვე-
ვა შიც კი, თუ პრინ ცის წე რი ლი აღ ქ მუ ლი იქ ნა რო-
გორც სა ხელ მ წი ფოს ქმე დე ბა, კონ ვენ ცია ამ საქ მეს 
ვერ შე ე ხე ბა. რად გან სან ქ ცი ას წარ მო ად გენ და გან-
მ ცხა დებ ლის კონ კ რე ტულ სა ჯა რო თა ნამ დე ბო ბა ზე 
არ და ნიშ ვ ნა, ის არ შე ხე ბია გან მ ცხა დებ ლის არც 
ერთ უფ ლე ბას, რად გან არ არ სე ბობს სა ჯა რო სამ-
სა ხურ ში და ნიშ ვ ნის უფ ლე ბა, არც ლიხ ტენ შ ტე ი ნის 
კა ნონ მ დებ ლო ბით და არც კონ ვენ ცი ის მი ხედ ვით. 
მე ა თე მუხ ლი არ ეხე ბა იმ საქ მე ებს, რომ ლებ შიც 
ცენ ტ რა ლუ რი სა კითხი სა ჯა რო სამ სა ხურ ში მუ შა-
ო ბის უფ ლე ბა ა. 

39. კო მი სია არ სე ბი თად და ე თან ხ მა გან მ ცხა დე-
ბელს. მან და ად გი ნა, რომ პრინ ცის გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბა, არ და ე ნიშ ნა გან მ ცხა დე ბე ლი მო მა ვალ ში 
სა ჯა რო სამ სა ხურ ში, რო გორც ეს 1995 წლის 27 
თე ბერ ვ ლის წე რილ ში გა მო ი ხა ტა, წარ მო ად გენ-
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და გან მ ცხა დებ ლის გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის 
შეზღუდ ვას, რაც და ცუ ლია კონ ვენ ცი ის მე ა თე მუხ-
ლით. 

40. სა სა მარ თ ლო, პირ ველ რიგ ში, ყუ რადღე ბას მი-
აქ ცევს მთავ რო ბის არ გუ მენტს, რომ საქ მე არ სე-
ბი თად ეხე ბა სა ჯა რო სამ სა ხუ რი სად მი წვდო მას, 
უფ ლე ბას, რო მე ლიც კონ ვენ ცი ით არ არის გა რან-
ტი რე ბუ ლი. 

41. ამ მხრივ, სა სა მარ თ ლო აცხა დებს, რომ ადა-
მი ა ნის უფ ლე ბა, იმუ შა ოს სა ჯა რო სამ სა ხურ ში, 
მი ზან მი მარ თუ ლად არ იქ ნა შე ტა ნი ლი კონ ცენ ცი-
ა ში. შე სა ბა მი სად, ადა მი ა ნის სა ჯა რო სამ სა ხურ ში 
არ და ნიშ ვ ნა ვერ გახ დე ბა სა ჩივ რის სა ფუძ ვე ლი 
კონ ვენ ცი ის ფარ გ ლებ ში. თუმ ცა, ეს არ ნიშ ნავს, 
რომ სა ჯა რო მო ხე ლე, რო მე ლიც სამ სა ხუ რი დან 
გა ა თა ვი სუფ ლეს, ვერ იჩივ ლებს სამ სა ხუ რი დან 
გა თა ვი სუფ ლე ბა ზე, თუ ეს გა თა ვი სუფ ლე ბა კონ-
ვენ ცი ით გათ ვა ლის წი ნე ბულ მის უფ ლე ბას არ ღ-
ვევს. სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი კონ ვენ ცი ის მიღ მა არ 
არი ან. [...]

42. შე სა ბა მი სად, სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რის სტა ტუ სის 
მი ღე ბი სას, რო მე ლიც მან მი ი ღო ლიხ ტენ შ ტე ი ნის 
ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა სა მარ თ ლოს პრე ზი დენ ტად 
და ნიშ ვ ნი სას, გან მ ცხა დე ბელს არ და უ კარ გავს მე ა-
თე მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უფ ლე ბე ბი. 

43. იმის თ ვის, რომ დად გინ დეს, და ირ ღ ვა თუ არა 
კონ ვენ ცი ის ეს მუხ ლი, უნ და დად გინ დეს სა და ვო 
ზო მა წარ მო ად გენ და თუ არა გა მო ხატ ვის თა ვი-
სუფ ლე ბის შეზღუდ ვას – „ფორმალობის, პი რო ბის, 
შეზღუდ ვის ან სას ჯე ლის” ფორ მით – თუ ეს ზო მა 
უკავ შირ დე ბა სა ჯა რო სამ სა ხურ ში მუ შა ო ბის უფ-
ლე ბის სფე როს – უფ ლე ბას, რო მე ლიც კონ ვენ ცი ით 
არ არის და ცუ ლი. [...]

44. [...] აქ, მო ცე მულ საქ მე შიც, სა სა მარ თ ლო არ 
თვლის, რომ საქ მის არ სი ეხე ბა სა ჯა რო სამ სა ხურ-
ში და საქ მე ბის უფ ლე ბას. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
პრინ ც მა წა მოს წია მო მა ვალ ში გან მ ცხა დებ ლის 
ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა სა მარ თ ლოს პრე ზი დენ ტად 
და ნიშ ვ ნის სა კითხი, მი სი კო მუ ნი კა ცია გან მ ცხა დე-

ბელ თან არ სე ბი თად შე ი ცავ და საყ ვე დურს მის მი ერ 
გა მოთ ქ მუ ლი აზ რე ბის გა მო. 

45. მთავ რო ბა აცხა დებს, რომ პრინ ცის მი ერ 1995 
წლის 27 თე ბერ ვალს გაგ ზავ ნი ლი წე რი ლი იყო 
პრინ ცის მი ერ მო მა ვალ ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბის შე-
საძ ლო მი ღე ბის შე სა ხებ; შე სა ბა მი სად, ეს იყო პი-
რა დი წე რი ლი და ვერ იქ ნე ბო და სან ქ ცი ა. 

46. სა სა მარ თ ლო აცხა დებს, რომ სა ხელ მ წი ფოს პა-
სუ ხის მ გებ ლო ბა კონ ვენ ცი ის მი ხედ ვით, შე იძ ლე ბა 
დად გეს მი სი ორ გა ნო ე ბის, აგენ ტე ბის ან მო ხე ლე-
ე ბის ქმე დე ბის შე დე გად. რო გორც სა ერ თა შო რი სო 
სა მარ თ ლის შემ თხ ვე ვა ში, იმ ადა მი ა ნე ბის ქმე დე-
ბა, რომ ლე ბიც იმ ყო ფე ბი ან ოფი ცი ა ლურ თა ნამ-
დე ბო ბა ზე, მი ე წე რე ბა სა ხელ მ წი ფოს და ადა მი ა-
ნის თა ნამ დე ბო ბა ამ შემ თხ ვე ვა ში უმ ნიშ ვ ნე ლო ა. 
ამას თა ნა ვე, კონ ვენ ცი ის ხე ლის მომ წე რი მხა რის 
მო ვა ლე ო ბე ბი შე იძ ლე ბა და ირ ღ ვეს ნე ბის მი ე რი პი-
რის მი ერ, რო მე ლიც ახორ ცი ე ლებს ოფი ცი ა ლურ 
ფუნ ქ ცი ას [...]. 

48. სა სა მარ თ ლო კი დევ ერ თხელ აღ ნიშ ნავს, რომ 
გან მ ცხა დე ბე ლი ლიხ ტენ შ ტე ი ნის ად მი ნის ტ რა ცი-
უ ლი სა სა მარ თ ლოს პრე ზი დენ ტად და ი ნიშ ნა 1993 
წლის დე კემ ბერ ში. 1995 წლის 27 თე ბერ ვალს ლიხ-
ტენ შ ტე ი ნის პრინ ც მა წე რილ ში გან მ ცხა დე ბელს აც-
ნო ბა მი სი გან ზ რახ ვის შე სა ხებ, რომ არ აპი რებ და 
მო მა ვალ ში ის სა ჯა რო სამ სა ხურ ში და ე ნიშ ნა, მი უ-
ხე და ვად იმი სა, თუ ვინ წა მო ა ყე ნებ და მის კან დი-
და ტუ რას, ლან დ ტა გი თუ სხვა რო მე ლი მე ორ გა ნო. 
პრინ ცის წე რი ლი გა მო იწ ვი ა, და ამა ზე მხა რე ე ბი არ 
და ვო ბენ, Liechtensteiner Volksblatt-ის სტა ტი ამ, რო-
მე ლიც გან მ ცხა დებ ლის მი ერ ლიხ ტენ შ ტე ი ნის სა-
კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს მა ხა სი ა თებ ლე ბი სა 
და ფუნ ქ ცი ე ბის შე სა ხებ ჩა ტა რე ბულ ლექ ცი ას ეხე-
ბო და. ლექ ცია შე ი ცავ და გან ცხა დე ბა საც, რომ სა-
კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს კომ პე ტენ ცი ა, კონ-
ს ტი ტუ ცი ის ინ ტერ პ რე ტა ცი ის მხრივ, ვრცელ დე ბა 
უთან ხ მო ე ბებ ზე პრინ ცის ძა ლა უფ ლე ბის შე სა ხებ. 
პრინ ცის აზ რით, გან მ ცხა დებ ლის მი ერ აზ რის ასე 
გა მო ხატ ვა კონ ს ტი ტუ ცი ას არ ღ ვევ და და გან მ ცხა-
დებ ლის და მო კი დე ბუ ლე ბა კონ ს ტი ტუ ცი ის მი მართ, 
მას შე უ სა ბა მოს ხდი და სა ჯა რო სამ სა ხუ რის თ ვის. 
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პრინ ც მა თა ვი სი პო ზი ცი ა, რომ გან მ ცხა დებ ლის 
სა ჯა რო სამ სა ხურ ში და ნიშ ვ ნას არ აპი რებ და 1995 
წლის 4 აპ რი ლი სა და 2 ივ ნი სის წე რი ლებ შიც და ა-
დას ტუ რა, და სა ბო ლო ოდ, 1997 წლის 17 აპ რი ლის 
წე რილ ში, რო დე საც გან მ ცხა დე ბე ლი წარ დ გე ნილ 
იქ ნა ლიხ ტენ შ ტე ი ნის ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა სა მარ-
თ ლოს პრე ზი დენ ტო ბის პო ზი ცი ა ზე, უარი გა ნაცხა-
და მის და ნიშ ვ ნა ზე. შე სა ბა მი სად, სა სა მარ თ ლო 
ვერ მი ი ღებს არ გუ მენტს, რომ პრინ ცის წე რი ლე ბი 
იყო პრი ვა ტუ ლი კო რეს პონ დენ ცია და არ წარ მო ად-
გენ და სა ხელ მ წი ფოს ქმე დე ბას. 

49. იმის და საგ დე ნად, ად გი ლი ჰქონ და თუ არა 
გან მ ცხა დებ ლის გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის 
შეზღუდ ვას, სა სა მარ თ ლო თვლის, რომ ყუ რადღე-
ბის ცენ ტ რ ში უნ და მო ექ ცეს პრინ ცის 1995 წლის 
27 თე ბერ ვ ლის წე რი ლი, რად გან სწო რედ მას ში იქ-
ნა პირ ვე ლად გა მო ხა ტუ ლი პრინ ცის მიზ ნე ბი გან-
მ ცხა დებ ლის მი მართ. თუმ ცა ეს ზო მა უნ და იქ ნეს 
გან ხი ლუ ლი პრინ ცის შემ დ გო მი კო მუ ნი კა ცი ის 
კონ ტექ ს ტ ში, რომ ლებ შიც კვლავ და დას ტურ და მი-
სი მიზ ნე ბი. 

50. წე რი ლის ში ნა არ სის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა სა-
მარ თ ლო ად გენს, რომ ად გი ლი ჰქონ და სა ხელ მ წი-
ფოს წარ მო მად გენ ლის მი ერ გან მ ცხა დებ ლის გა მო-
ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის შეზღუდ ვას. სა და ვო ზო მა 
გა ტა რე ბულ იქ ნა გან მ ცხა დებ ლის სა ჯა რო სამ სა-
ხურ ში მუ შა ო ბი სას; ის არ უკავ შირ დე ბო და სა ჯა რო 
სამ სა ხურ ში პირ თა აყ ვა ნის პრო ცე დუ რას ან სა ჯა-
რო მო სამ სა ხუ რის პრო ფე სი ო უ ლი კვა ლი ფი კა ცი ე-
ბის შე ფა სე ბას. 1995 წლის 27 თე ბერ ვ ლის წე რი ლის 
ში ნა არ სი დან ჩანს, რომ პრინცს გან მ ცხა დებ ლის 
მი მართ მო მა ვალ ქმე დე ბას თან და კავ ში რე ბით გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ღე ბუ ლი ჰქონ და, რაც მო ი ცავ-
და მი სი სუ ვე რე ნუ ლი ძა ლა უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბას, 
კონ კ რე ტუ ლად კი, სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის და ნიშ ვ-
ნის ძა ლა უფ ლე ბას. ამას თა ნა ვე, წე რი ლი აშ კა რად 
მი მარ თუ ლი იყო გან მ ცხა დებ ლის, რო გორც ად მი-
ნის ტ რა ცი უ ლი სა სა მარ თ ლოს პრე ზი დენ ტის მი-
მართ, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ის კერ ძო მი სა მარ-
თ ზე იყო გაგ ზავ ნი ლი. შე სა ბა მი სად, სა და ვო ზო მა 
მი ღე ბულ იქ ნა იმ ორ გა ნოს მი ერ, რო მელ საც გა აჩ-
ნ და კომ პე ტენ ცი ა, ემოქ მე და ისე, რო გორც იმოქ-

მე და და რომ ლის ქმე დე ბაც აჩენს ლიხ ტენ შ ტე ი ნის, 
რო გორც კონ ვენ ცი ის ხე ლის მომ წე რი ქვეყ ნის პა-
სუ ხის მ გებ ლო ბას. გან მ ცხა დებ ლის გა მო ხატ ვის 
თა ვი სუფ ლე ბა და ირ ღ ვა, რო დე საც პრინ ც მა, გა აკ-
რი ტი კა გან მ ცხა დებ ლის სა ჯა რო გა მოს ვ ლის ში ნა-
არ სი და გა ნაცხა და, რომ გეგ მავ და გან მ ცხა დე ბელ-
ზე სან ქ ცი ის და წე სე ბას, რად გან მან თა ვი სუფ ლად 
გა მო ხა ტა აზ რი. პრინ ცის გან ცხა დე ბა, რომ ის არ 
აპი რებ და გან მ ცხა დებ ლის სა ჯა რო თა ნამ დე ბო-
ბა ზე და ნიშ ვ ნას, წარ მო ად გენ და საყ ვე დურს გან მ-
ცხა დებ ლის მი ერ გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის გა-
მო ყე ნე ბის თ ვის და ამავ დ რო უ ლად, აჩენ და ში შის 
ფაქ ტორს გან მ ცხა დე ბე ლის მი ერ გა მო ხატ ვის თა-
ვი სუფ ლე ბის მო მა ვალ ში გა მო ყე ნე ბას თან მი მარ-
თე ბით. 

51. შე სა ბა მი სად, ად გი ლი ჰქონ და გან მ ცხა დებ ლის 
გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის შეზღუდ ვას, რაც მე ა-
თე მუხ ლით არის და ცუ ლი. 

B. იყო თუ არა შეზღუდ ვა გა მარ თ ლე ბუ ლი

52. მსგავ სი შეზღუდ ვა წარ მო ად გენს მე ა თე მუხ-
ლის დარ ღ ვე ვას, თუ არ და დას ტურ და, რომ ის იყო 
„კანონით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი”, ემ სა ხუ რე ბო და 
ერთ ან რამ დე ნი მე ლე გი ტი მურ მი ზეზს ან მე ო რე 
პა რაგ რა ფით გათ ვა ლის წი ნე ბულ მი ზე ზებს და იყო 
„აუცილებელი დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ე ბა ში”. 

1. “კანონით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი” და 
ლე გი ტი მუ რი მი ზა ნი
53. გან მ ცხა დე ბელ მა გა ნაცხა და, რომ შეზღუდ ვას 
არა ნა ი რი კა ნო ნი ე რი სა ფუძ ვე ლი არ გა აჩ ნია ლიხ-
ტენ შ ტე ი ნის კა ნონ მ დებ ლო ბით. კონ კ რე ტუ ლად კი, 
შე უძ ლე ბე ლი იყო, გა ნეჭ ვ რი ტა, რომ პრინ ცი, მი სი 
სა ჯა რო გა მოს ვ ლის გა მო, და ა წე სებ და ასეთ სე-
რი ო ზულ და შორს მი მა ვალ სან ქ ცი ას. ამას თა ნა ვე, 
პრინ ცის მი ერ გა ტა რე ბუ ლი ზო მა არ ემ სა ხუ რე ბო-
და არა ნა ირ ლე გი ტი მურ მი ზანს. 

54. მთავ რო ბის მო საზ რე ბით, შეზღუდ ვა, თუ მას 
ად გი ლი ჰქონ და, გა მარ თ ლე ბუ ლი იყო, რად გან გან-
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მ ცხა დე ბელ მა მო სა მარ თ ლის ქცე ვის ნორ მე ბი და 
ლიხ ტენ შ ტე ი ნის კა ნონ მ დებ ლო ბით გან საზღ ვ რუ ლი 
სამ სა ხუ რებ რი ვი ფი ცი და არ ღ ვი ა, რო მე ლიც, ასე-
ვე, მო ი ცავს პრინ ცის თ ვის ერ თ გუ ლე ბის, კონ ს ტი-
ტუ ცი ი სა და კა ნო ნე ბის მორ ჩი ლე ბის და ფი ცე ბას. 
ამას თა ნა ვე, შეზღუდ ვის მი ზა ნი იყო სა ჯა რო წეს-
რი გის შე ნარ ჩუ ნე ბა და სა მო ქა ლა ქო სტა ბი ლუ რო-
ბის წა ხა ლი სე ბა, ასე ვე, სა სა მარ თ ლო მი უ კერ ძო ებ-
ლო ბი სა და და მო უ კი დებ ლო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა. 

55. კო მი სი ამ [...] და ად გი ნა, რომ აქ არ სე ბი თი ად-
გი ლი უკა ვია სა კითხს, იყო თუ არა ასე თი შეზღუდ-
ვა „აუცილებელი დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ე ბა ში”. 
[...]

2. “აუცილებელი დე მოკ რა ტი ულ 
სა ზო გა დო ე ბა ში”
57. გან მ ცხა დე ბელ მა გა ნაცხა და, რომ სა და ვო ზო მა 
წარ მო ად გენ და მი სი გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის 
შეზღუდ ვას და ის არ მარ თ ლ დე ბო და მე ა თე მუხ ლის 
მე ო რე პა რაგ რა ფით, რად გან ის იყო „აუცილებელი 
დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ე ბა ში”. 

58. კო მი სია იზი ა რებს ამ პო ზი ცი ას, მა შინ რო ცა 
მთავ რო ბა არ ეთან ხ მე ბა.

59. მთავ რო ბამ გა ნაცხა და, რომ მე ა თე მუხ ლის მე-
ო რე პა რაგ რა ფი სა ხელ მ წი ფო ებს აძ ლევს დის კ რე-
ცი ის ფარ თო უფ ლე ბას, რა თა და ად გი ნონ რო მე ლი 
ქმე დე ბა არის შე უ სა ბა მო „სასამართლო თა ნამ დე-
ბო ბის თ ვის”. მოს მე ნი სას მათ ახ ს ნეს, რომ სა ჯა რო 
სამ სა ხუ რის გარ კ ვე ულ დო ნე ზე, აზ რის გა მო ხატ ვა 
იმ პი რე ბის მი ერ, რო მელ თაც შე უძ ლი ათ მა ღა ლი 
თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის, მათ შო რის (მაღალი თა-
ნამ დე ბო ბის) მო სა მარ თ ლე ე ბის და ნიშ ვ ნა ან გა თა-
ვი სუფ ლე ბა, ატა რებს გარ კ ვე ულ რისკს; ეს რის კი 
ყვე ლა ასე თი პი რის თ ვის ცნო ბი ლია და იგი არ არის 
მიჩ ნე უ ლი ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვად. მა თი 
აზ რით, სა სა მარ თ ლო თა ნამ დე ბო ბა, თა ვის თა ვად, 
მო ი აზ რებ და მა ღა ლი დო ნის თავ შე კა ვე ბის ვალ დე-
ბუ ლე ბას ისე თი სა ჯა რო გან ცხა დე ბე ბის გა კე თე ბი-
სას, რო მელ თაც პო ლი ტი კუ რი ელ ფე რი დაჰ კ რავთ. 

60. მთავ რო ბა თვლის, რომ გან მ ცხა დებ ლის ლექ ცია 
ლიხ ტენ შ ტე ი ნის კონ ს ტი ტუ ცი უ რი სა სა მარ თ ლოს 
ფუნ ქ ცი ე ბის შე სა ხებ შე ი ცავ და კონ ტ რო ვერ სი ულ 
გან ცხა დე ბას და შე ფა რულ, მაგ რამ მნიშ ვ ნე ლო-
ვან პრო ვო კა ცი ას ლიხ ტენ შ ტე ნის ერ თ -ერ თი სუ-
ვე რე ნის მი მართ. გან მ ცხა დებ ლის თ ვის ცნო ბი ლი 
იყო, რომ მი სი გან ცხა დე ბა სა კონ ს ტი ტუ ციო სა-
სა მარ თ ლოს კომ პ ტენ ცი ის შე სა ხებ (რომ სა სა მარ-
თ ლოს ჰქონ და უფ ლე ბა გა და ეწყ ვი ტა უთან ხ მო ე ბა 
პარ ლა მენ ტ სა და პრინცს შო რის) ეწი ნა აღ მ დე გე-
ბო და პრინ ცის ხედ ვას, რო მე ლიც კონ ს ტი ტუ ცი ის 
ტექ ს ტით იყო გამ ყა რე ბუ ლი, რომ ლის მი ხედ ვი-
თაც, პრინცს აქვს სრუ ლი იმუ ნი ტე ტი ნე ბის მი ე რი 
სა სა მარ თ ლოს იურის დიქ ცი ი დან. გან მ ცხა დე ბე ლი 
ლექ ცი ის ჩა სა ტა რებ ლად მოწ ვე უ ლი იყო რო გორც 
მო სა მარ თ ლე, და მან ეს შე საძ ლებ ლო ბა გა მო ი ყე-
ნა რა თა მი სი პო ლი ტი კუ რი და სა მარ თ ლებ რი ვი შე-
ხე დუ ლე ბე ბი გა ე ხა და სა ჯა რო. მან, შე სა ბა მი სად, 
რის კის ქვეშ და ა ყე ნა სა სა მარ თ ლოს და მო უ კი დებ-
ლო ბი სა და მი უ კერ ძო ებ ლო ბი სად მი სა ზო გა დო ე ბის 
ნდო ბა. 

61. [...]
(i) გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა წარ მო ად გენს 
დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის უმ თავ რეს 
სა ფუძ ველს და ერ თ ერთ უმ თავ რეს პი რო ბას 
მი სი პროგ რე სი სა და თი თო ე უ ლი ადა მი ა ნის 
თვით რე ა ლი ზა ცი ის თ ვის. მე ო რე პა რაგ რა ფი 
ეხე ბა არა მხო ლოდ იმ “ინფორმაციას” და 
“იდეებს”, რომ ლე ბიც მი ი ღე ბა ან აღ ქ მუ ლია 
რო გორც არა შე უ რაცხ მ ყო ფე ლი ან ინ დი ფე
რენ ტუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბის წარ მომ ქ მ ნე
ლი, არა მედ მა თაც, რომ ლე ბიც შე უ რაცხ
ყოფს, იწ ვევს შოკს ან აღაშ ფო თებს; ასე თია 
პლუ რა ლიზ მის, ტო ლე რან ტო ბი სა და გო ნე
ბა გახ ს ნი ლო ბის მოთხოვ ნე ბი, რო მელ თა გა
რე შეც ვერ იარ სე ბებს “დემოკრატიული სა
ზო გა დო ე ბა”. გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბას, 
რო მე ლიც მე ა თე მუხ ლი თაა და ცუ ლი, ეხე ბა 
გარ კ ვე უ ლი გა მო ნაკ ლი სე ბი, რომ ლე ბიც უნ
და იქ ნეს ვიწ როდ ინ ტერ პ რე ტი რე ბუ ლი და 
შეზღუდ ვის აუცი ლებ ლო ბა უნ და იყოს და მა
ჯე რებ ლად და დას ტუ რე ბუ ლი.
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(ii) ზედ სარ თა ვი სა ხე ლი “აუცილებელი”, მე
ა თე მუხ ლის მე ო რე პა რაგ რა ფის კონ ტექ ს
ტ ში, გუ ლის ხ მობს “სასწრაფო სო ცი ა ლუ რი 
სა ჭი რო ე ბის” არ სე ბო ბას. ხე ლის მომ წერ სა
ხელ მ წი ფო ებს აქვთ გარ კ ვე უ ლი დის კ რე ცი ა, 
იმის და სად გე ნად არ სე ბობს თუ არა ასე თი 
სა ჭი რო ე ბა, მაგ რამ ეს ხდე ბა ევ რო პუ ლი ზე
დამ ხედ ვე ლო ბის პა რა ლე ლუ რად, კა ნო ნი სა 
და მი სი გა ტა რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მათ 
შო რის და მო უ კი დე ბე ლი სა სა მარ თ ლო ე ბის 
მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტე ლე ბე ბის სა ფუძ
ველ ზეც. შე სა ბა მი სად, სა სა მარ თ ლოს აქვს 
უფ ლე ბა მი ი ღოს სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
შე ე სა ბა მე ბა თუ არა “შეზღუდვა” გა მო ხატ
ვის თა ვი სუფ ლე ბას, რო გორც ის და ცუ ლია 
მე ა თე მუხ ლით.

(iii) სა სა მარ თ ლოს მი ზა ნი ა, ზე დამ ხედ ვე ლო ბი
თი იურის დიქ ცი ის ფარ გ ლებ ში, არ და ი კა ვოს 
შე სა ბა მი სი ეროვ ნუ ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბის ად გი
ლი, არა მედ გა და ხე დოს, რამ დე ნად შე ე სა ბა
მე ბა მათ მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი 
მა თი დის კ რე ცი ის ფარ გ ლებ ში მე ა თე მუხლს. 
ეს არ გუ ლის ხ მობს, რომ ზე დამ ხედ ვე ლო ბა 
შე მო ი საზღ ვ რე ბა იმის დად გე ნით, იყო თუ 
არა სა ხელ მ წი ფოს მი ერ დის კ რე ცი ის გა მო ყე
ნე ბა გო ნივ რუ ლი, ფრთხი ლი და კე თილ სინ
დი სი ე რი; სა სა მარ თ ლომ უნ და შე ხე დოს სა
და ვო ზო მას მთლი ა ნი საქ მის კონ ტექ ს ტ ში და 
და ად გი ნოს, იყო თუ არა ის “პროპორციული 
ლე გი ტი მუ რი მიზ ნი სა” და ეროვ ნუ ლი ხე ლი
სუფ ლე ბის მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი არ გ მუნ ტე ბი, 
იყო თუ არა “რელევანტური და საკ მა რი სი”. 
ამ პრო ცეს ში სა სა მარ თ ლო უნ და დარ წ მუნ
დეს, რომ ეროვ ნუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ 
გა მო ყე ნე ბუ ლი სტან დარ ტე ბი შე ე სა ბა მე ბა 
მე ა თე მუხ ლის პრინ ცი პებს და ამას თა ნა ვე, 
რომ მათ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღეს რე ლე ვან
ტუ რი ფაქ ტე ბის შე სა ბა მი სი შე ფა სე ბის სა
ფუძ ველ ზე.

[...]
65. გან მ ცხა დებ ლის 1995 წლის 16 თე ბერ
ვ ლის ლექ ცი ას თან და კავ ში რე ბით, სა სა

მარ თ ლო შე ნიშ ნავს, რომ ის წარ მო ად გენ და 
ლიხ ტენ შ ტე ი ნის კვლე ვით ინ ს ტი ტუტ ში აკა
დე მი უ რი ლექ ცი ე ბის სე რი ე ბის ნა წილს კონ
ს ტი ტუ ცი ურ იურის დიქ ცი ა სა და ფუნ და მენ
ტურ უფ ლე ბებ ზე [...]. 

66. გან მ ცხა დებ ლის შე ხე დუ ლე ბით, ეს გან ცხა დე ბა 
წარ მო ად გენ და აკა დე მი ურ კო მენ ტარს კონ ს ტი ტუ-
ცი ის 112-ე მუხ ლის ინ ტერ პ რე ტა ცი ა ზე. მთავ რო ბა, 
მე ო რე მხრივ, თვლის, რომ მი უ ხედ ვად იმი სა, რომ 
გან ხ ცა დე ბა გა კეთ და აკა დე მი უ რი მო საზ რე ბის 
ფორ მით, ის, არ სე ბი თად, იყო პო ლი ტი კუ რი გან-
ცხა დე ბა და თავ დას ხ მა არ სე ბულ კონ ს ტი ტუ ცი ურ 
წყო ბა ზე და შე უ სა ბა მო იყო გან მ ცხა დებ ლის მი ერ 
იმ დრო ის თ ვის და კა ვე ბულ თა ნამ დე ბო ბას თან [...]

70. ამ საქ მის ფაქ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა-
სა მარ თ ლო ად გენს, რომ მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
მთავ რო ბის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი მი ზე ზე ბი, რომ-
ლე ბიც გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა გან მ ცხა დებ ლის გა-
მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის შე საზღუ დად, არ იყო 
საკ მა რი სი იმის საჩ ვე ნებ ლად, რომ აღ ნიშ ნუ ლი 
შეზღუდ ვა „აუცილებელი იყო დე მოკ რა ტი ულ სა-
ზო გა დო ბა ში”. იმ შემ თხ ვე ვა შიც კი თუ და ვუშ ვებთ 
დის კ რე ცი ის გარ კ ვე ულ დო ნეს, პრინ ცის ქმე დე ბა 
არის არაპ რო პორ ცი უ ლი იმ მიზ ნე ბი სა, რო მელ თაც 
ის ემ სა ხუ რე ბო და. შე სა ბა მი სად, სა სა მარ თ ლო ად-
გენს, რომ და ირ ღ ვა კონ ვენ ცი ის მე ა თე მუხ ლი. 
[...]

ამ მი ზე ზე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა სა მარ თ ლო
1. ად გენს, თექ ვ ს მე ტი ხმით ერ თის წი ნა აღ მ-
დეგ, რომ ად გი ლი ჰქონ და კონ ვენ ცი ის მე ა თე მუხ-
ლის დარ ღ ვე ვას.

[...]
  4. ად გენს ერ თხ მად,
ა) მო პა სუ ხე სა ხელ მ წი ფომ გან მ ცხა დე ბელს სა მი 
თვის ვა და ში გა და უ ხა დოს შემ დე გი თან ხა: 
i) 10,000 (ათი ათა სი) შვე ი ცა რუ ლი ფრან კი მო რა-
ლუ რი ზი ა ნის ანაზღ რა უ რე ბის მიზ ნით;
(ii)  91,014.05 (ოთხმოცდათერთმეტი ათას თოთხ მე-
ტი) შვე ი ცა რუ ლი ფრან კი და ხუ თი ცენ ტი ხარ ჯე ბის 
ასა ნაზღა უ რებ ლად;
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ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ-
ლო საქ მე ში „ვილე ლიხ ტენ შ ტე ი ნის წი ნა აღ მ დეგ” კი-
დევ ერ თხელ შე ე ხო სა ჯა რო მო ხე ლე თა, კერ ძოდ, მო-
სა მარ თ ლე თა გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის ფარ გ ლებს. 

გან მ ცხა დე ბე ლი, ბა ტო ნი ჰერ ბერტ ვი ლე, ლიხ ტენ შ ტე-
ი ნის ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა სა მარ თ ლოს პრე ზი დენ ტის 
თა ნამ დე ბო ბას იკა ვებ და. ერ თ -ერთ სა ჯა რო ლექ ცი ა-
ზე ბა ტონ მა ვი ლემ გა მოთ ქ ვა მო საზ რე ბე ბი სა კონ ს ტი-
ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს კომ პე ტენ ცი ას თან და კავ ში რე-
ბით. კონ ს ტი ტუ ცი ის ინ ტერ პ რე ტა ცი ის მხრივ, ვი ლეს 
აზ რით, სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს სრუ ლი უფ-
ლე ბა ჰქონ და ჩა რე უ ლი ყო ლიხ ტენ ხ შ ტე ი ნის მო ნარ-
ქ სა და პარ ლა მენტს შო რის წარ მო შო ბილ უთან ხ მო ე-
ბებ ში. აღ ნიშ ნუ ლი სა ჯა რო ლექ ცია გა ა შუ ქა გა მო ცე მა 
Liechtensteiner Volksblatt-მა. სტა ტი ის გა მოქ ვეყ ნე ბის 
შემ დეგ, ლიხ ტენ შ ტე ი ნის პრინ ც მა ჰანს ადამ მე ო რემ 
პი რა დი წე რი ლი მის წე რა ბა ტონ ვი ლეს, რო მელ შიც 
სტა ტი ა ში გა შუ ქე ბუ ლი მი სი მო საზ რე ბე ბი მკაც რად 
გა აკ რი ტი კა. პრინ ცის აზ რით, ბა ტო ნი ვი ლეს მი ერ აზ-
რის ამ გ ვა რად გა მო ხატ ვა კონ ს ტი ტუ ცი ას არ ღ ვევ და 
და გან მ ცხა დებ ლის და მო კი დე ბუ ლე ბა კონ ს ტი ტუ ცი-
ის მი მართ, შე უ სა ბა მოს ხდი და მას სა ჯა რო სამ სა ხუ-
რის თ ვის. იმა ვე წე რილ ში ვე პრინ ც მა აც ნო ბა ბა ტონ 
ვი ლეს, რომ მო მა ვალ ში არ აპი რებ და, იგი სა ჯა რო 
სამ სა ხურ ში და ე ნიშ ნა, მი უ ხე და ვად იმი სა, თუ ვინ წა-
მო ა ყე ნებ და მის კან დი და ტუ რას, პარ ლა მენ ტი თუ სხვა 
რო მე ლი მე ორ გა ნო. 

რამ დე ნი მე წლის შემ დეგ, რო დე საც ბა ტონ ვი ლეს ად-
მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა სა მარ თ ლოს პრე ზი დენ ტის თა ნამ-
დე ბო ბა ზე ყოფ ნის ვა და ამო ე წუ რა, პარ ლა მენ ტ მა მი სი 
კან დი და ტუ რა წა რუდ გი ნა მო ნარქს ხე ლახ ლა, იმა ვე 
პო ზი ცი ა ზე და სა ნიშ ნად. პრინ ც მა მის და ნიშ ვ ნა ზე 
უარი გა ნაცხა და. 

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ მა სა სა მარ თ ლომ 
გა ნაცხა და, რომ გან მ ცხა დებ ლის გა მო ხატ ვის თა-
ვი სუფ ლე ბა და ირ ღ ვა, რო დე საც პრინ ც მა, გა აკ რი-
ტი კა გან მ ცხა დებ ლის სა ჯა რო გა მოს ვ ლის ში ნა არ სი 
და გა ნაცხა და, რომ გეგ მავ და გან მ ცხა დე ბელ ზე სან-
ქ ცი ის და წე სე ბას, რად გან მან თა ვი სუფ ლად გა მო ხა-
ტა აზ რი. „პრინცის გან ცხა დე ბა, რომ ის არ აპი რებ და 
გან მ ცხა დებ ლის სა ჯა რო თა ნამ დე ბო ბა ზე და ნიშ ვ ნას, 
წარ მო ად გენ და საყ ვე დურს გან მ ცხა დებ ლის მი ერ გა-
მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბის თ ვის და ამავ-
დ რო უ ლად, აჩენ და ში შის ფაქ ტორს გან მ ცხა დე ბე ლის 
მი ერ გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის მო მა ვალ ში გა მო ყე-
ნე ბას თან მი მარ თე ბით”.

მოკლემიმოხილვა

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი 

სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა
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I. აღ წე რი ლო ბი თი ნა წი ლი

1. სა ქარ თ ვე ლოს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს 
2012 წლის 21 დე კემ ბერს კონ ს ტი ტუ ცი უ რი სარ ჩე-
ლით (რეგისტრაციის N548) მი მარ თა სა ქარ თ ვე ლოს 
მო ქა ლა ქე ზუ რაბ მი ქა ძემ. სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ-
თ ლოს პირ ველ კო ლე გი ას კონ ს ტი ტუ ცი უ რი სარ ჩე ლი 
არ სე ბი თად გან სა ხილ ვე ლად მი ღე ბის სა კითხის გა და-
საწყ ვე ტად გა და ე ცა 2012 წლის 24 დე კემ ბერს. კონ-
ს ტი ტუ ცი უ რი სარ ჩე ლის არ სე ბი თად გან სა ხილ ვე ლად 
მი ღე ბის სა კითხის გა და საწყ ვე ტად, სა კონ ს ტი ტუ ციო 
სა სა მარ თ ლოს პირ ვე ლი კო ლე გი ის გან მ წეს რი გე ბე-
ლი სხდო მა, ზე პი რი მოს მე ნის გა რე შე, გა ი მარ თა 2013 
წლის 10 ივ ნისს.

2. სა ქარ თ ვე ლოს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს 
პირ ვე ლი კო ლე გი ის 2013 წლის 28 ივ ნი სის №1/4/548 
სა ოქ მო ჩა ნა წე რით კონ ს ტი ტუ ცი უ რი სარ ჩე ლი მი-
ღე ბულ იქ ნა არ სე ბი თად გან სა ხილ ვე ლად სა სარ-
ჩე ლო მოთხოვ ნის იმ ნა წილ ში, რო მე ლიც შე ე ხე ბა 
სა ქარ თ ვე ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო-
დექ სის მე-13 მუხ ლის მე-2 ნა წი ლის, ამა ვე კო დექ სის 
76-ე მუხ ლის მე-3 ნა წი ლი სა და ამა ვე კო დექ სის 169-
ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის კონ ს ტი ტუ ცი უ რო ბას 

კოლეგიისშემადგენლობა:კონსტანტინევარძელაშვილი(სხდომისთავმჯდომარე,

მომხსენებელიმოსამართლე),ქეთევანერემაძე(წევრი),მაიაკოპალეიშვილი(წევრი).

საქმისდასახელება:„საქართველოსმოქალაქეზურაბმიქაძესაქართველოსპარლამენტის

წინააღმდეგ“.

დავისსაგანი:საქართველოსსისხლისსამართლისსაპროცესოკოდექსისმე–13მუხლისმე–2

ნაწილის,ამავეკოდექსის76–ემუხლისმე–3ნაწილისადაამავეკოდექსის169–ემუხლის

პირველინაწილისკონსტიტუციურობასაქართველოსკონსტიტუციისმე–40მუხლისმე–3

პუნქტთანმიმართებით.

საქმისგანხილვისმონაწილენი:მოსარჩელეზურაბმიქაძედამისიწარმომადგენელიკობა

კობახიძე;საქართველოსპარლამენტისწარმომადგენელიზურაბმაჭარაძე.

საქართველოს საკონსტიტუციო 
სასამართლოს 

2015 წლის 22 იანვრის N1/1/548 გადაწყვეტილება

სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-40 მუხ ლის მე-3 
პუნ ქ ტ თან მი მარ თე ბით.

3. სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს პირ ვე ლი კო ლე გი-
ის არ სე ბი თი გან ხილ ვის სხდო მა ზე პი რი მოს მე ნით გა-
ი მარ თა 2013 წლის 29 ნო ემ ბერს.

4. N548 კონ ს ტი ტუ ცი უ რი სარ ჩე ლის შე მო ტა ნის სა-
ფუძ ვე ლია სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის 89-ე მუხ-
ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის „ვ” ქვე პუნ ქ ტი, „საქართველოს 
სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე-
ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მე-19 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ-
ქ ტის „ე” ქვე პუნ ქ ტი, 39-ე მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის 
„ა” ქვე პუნ ქ ტი, „საკონსტიტუციო სა მარ თალ წარ მო ე-
ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის მე-15 და მე-16 
მუხ ლე ბი.

5. მო სარ ჩე ლე სა და ვოდ ხდის სა ქარ თ ვე ლოს სის ხ-
ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ სის მე-13 მუხ-
ლის მე-2 ნა წი ლის, ამა ვე კო დექ სის 76-ე მუხ ლის 
მე-3 ნა წი ლი სა და 169-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის 
კონ ს ტი ტუ ცი უ რო ბას სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ-
ცი ის მე-40 მუხ ლის მე-3 პუნ ქ ტ თან მი მარ თე ბით.
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6. სა ქარ თ ვე ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე-
სო კო დექ სის მე-13 მუხ ლის მე-2 ნა წი ლის თა ნახ მად, 
„ბრალდებულის აღი ა რე ბა, თუ ის არ დას ტურ დე ბა მი-
სი ბრა ლე უ ლო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი სხვა მტკი ცე-
ბუ ლე ბით, საკ მა რი სი არ არის მის მი მართ გა მამ ტყუ-
ნე ბე ლი გა ნა ჩე ნის გა მო სა ტა ნად. გა მამ ტყუ ნე ბე ლი 
გა ნა ჩე ნი უნ და ეფუძ ნე ბო დეს მხო ლოდ ერ თ მა ნეთ თან 
შე თან ხ მე ბულ, აშ კა რა და და მა ჯე რე ბელ მტკი ცე ბუ-
ლე ბა თა ერ თობ ლი ო ბას, რო მე ლიც გო ნივ რულ ეჭვს 
მიღ მა ადას ტუ რებს პი რის ბრა ლე უ ლო ბას”, ხო ლო 
ამა ვე კო დექ სის 76-ე მუხ ლის მე-3 ნა წი ლის მი ხედ ვით, 
„სასამართლოში საქ მის არ სე ბი თი გან ხილ ვის დროს 
ირი ბი ჩვე ნე ბა და საშ ვე ბი მტკი ცე ბუ ლე ბა ა, თუ იგი 
დას ტურ დე ბა სხვა მტკი ცე ბუ ლე ბით”. ამა ვე კო დექ სის 
169-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის თა ნახ მად, „პირის 
ბრალ დე ბუ ლად ცნო ბის სა ფუძ ვე ლია გა მო ძი ე ბის სტა-
დი ა ზე შეკ რე ბილ იმ მტკი ცე ბუ ლე ბა თა ერ თობ ლი ო ბა, 
რომ ლე ბიც საკ მა რი სია და სა ბუ თე ბუ ლი ვა რა უ დი სათ-
ვის, რომ ამ პირ მა და ნა შა უ ლი ჩა ი დი ნა”. აღ ნიშ ნუ ლი 
სა და ვო ნორ მე ბით დად გე ნი ლია პი რის ბრალ დე ბუ-
ლად ცნო ბი სა და გა მამ ტყუ ნე ბე ლი გა ნა ჩე ნის მტკი ცე-
ბუ ლე ბი თი სტან დარ ტე ბი, ასე ვე, ირი ბი ჩვე ნე ბის და-
საშ ვე ბო ბის კრი ტე რი უ მე ბი.

7. 2013 წლის 14 ივ ნისს სა ქარ თ ვე ლოს სის ხ ლის სა-
მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ ს ში გან ხორ ცი ე ლე-
ბუ ლი ცვლი ლე ბის შე დე გად, ამა ვე კო დექ სის 76-ე 
მუხ ლის მე-3 ნა წი ლი შემ დეგ ნა ი რად ჩა მო ყა ლიბ და: 
„სასამართლოში საქ მის არ სე ბი თი გან ხილ ვის დროს 
ირი ბი ჩვე ნე ბა და საშ ვე ბი მტკი ცე ბუ ლე ბა ა, თუ იგი 
დას ტურ დე ბა სხვა ისე თი მტკი ცე ბუ ლე ბით, რო მე ლიც 
არ არის ირი ბი ჩვე ნე ბა”.

8. სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-40 მუხ ლის მე-3 
პუნ ქ ტის თა ნახ მად, „დადგენილება ბრალ დე ბუ ლის სა-
ხით პი რის პა სუ ხის გე ბა ში მი ცე მის შე სა ხებ, საბ რალ-
დე ბო დას კ ვ ნა და გა მამ ტყუ ნე ბე ლი გა ნა ჩე ნი უნ და 
ემ ყა რე ბო დეს მხო ლოდ უტყუ არ მტკი ცე ბუ ლე ბებს. 
ყო ველ გ ვა რი ეჭ ვი, რო მე ლიც ვერ და დას ტურ დე ბა კა-
ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით, უნ და გა დაწყ დეს ბრალ დე-
ბუ ლის სა სარ გებ ლოდ”.

9. მო სარ ჩე ლის მტკი ცე ბით, სა ქარ თ ვე ლოს სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ სის მე-13 მუხ ლის მე-2 

ნა წი ლის, ამა ვე კო დექ სის 76-ე მუხ ლის მე-3 ნა წი ლი სა 
და ამა ვე კო დექ სის 169-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის 
თა ნახ მად, პი რის ბრალ დე ბუ ლად ცნო ბა და მსჯავ-
რ დე ბა შე საძ ლე ბე ლია გა ნი საზღ ვ როს არა უტყუ ა რი 
მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის, არა მედ ორი ირი ბი ჩვე ნე ბის, რო-
გორც ურ თი ერ თ შე თან ხ მე ბუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის 
ერ თობ ლი ო ბით. მო სარ ჩე ლე მი იჩ ნევს, რომ ორი ირი ბი 
ჩვე ნე ბის სა ფუძ ველ ზე პი რის ბრალ დე ბუ ლად ცნო ბა 
და მსჯავ რ დე ბა ეწი ნა აღ მ დე გე ბა სა ქარ თ ვე ლოს კონ-
ს ტი ტუ ცი ის მე-40 მუხ ლის მე-3 პუნ ქ ტის მოთხოვ ნებს.

10. სა კუ თა რი არ გუ მენ ტა ცი ის გა სამ ყა რებ ლად მო-
სარ ჩე ლე იშ ვე ლი ებს სა ქარ თ ვე ლოს სა კონ ს ტი ტუ ციო 
სა სა მარ თ ლოს 2009 წლის 13 მა ი სის გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბას საქ მე ზე „საქართველოს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი, სა-
ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ელ გუ ჯა სა ბა უ რი და რუ სე თის 
ფე დე რა ცი ის მო ქა ლა ქე ზვი ად მა ნია სა ქარ თ ვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მ დეგ”, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს 1995 წლის 22 ნო ემ ბ რის 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბას საქ მე ზე „ს.ვ. გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა-
მე ფოს წი ნა აღ მ დეგ” და ამე რი კის უზე ნა ე სი სა სა მარ თ-
ლოს 2003 წლის 26 ივ ნი სის გა დაწყ ვე ტი ლე ბას საქ მე-
ზე „სტოგნერი კა ლი ფორ ნი ის წი ნა აღ მ დეგ”.

11. მო სარ ჩე ლე მხა რემ, საქ მის არ სე ბი თი გან ხილ ვის 
სხდო მა ზე ყუ რადღე ბა გა ა მახ ვი ლა იური დი ულ დოქ ტ-
რი ნა ში დამ კ ვიდ რე ბულ ტერ მი ნო ლო გი ა ზე, რომ ლის 
მი ხედ ვი თაც, სის ხ ლის სა მარ თ ლის პრო ცეს ში არ სე-
ბობს პირ და პი რი და არა პირ და პი რი მტკი ცე ბუ ლე ბე-
ბი. „ირიბი ჩვე ნე ბა”, მო სარ ჩე ლის აზ რით, არას წო რი 
ცნე ბაა და მი სი დამ კ ვიდ რე ბა სის ხ ლის სა მარ თ ლის 
პრო ცე სუ ა ლურ კა ნონ მ დებ ლო ბა ში შეც დო მის კენ 
უბიძ გებს კა ნო ნის გა მომ ყე ნე ბელს. კერ ძოდ, სის ხ-
ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ სის 76-ე მუხ ლის 
მე-3 ნა წი ლის ახა ლი რე დაქ ცი ის ჩა ნა წე რი ირიბ ჩვე-
ნე ბას მა შინ აცხა დებს და საშ ვებ მტკი ცე ბუ ლე ბად, თუ 
იგი დას ტურ დე ბა სხვა ისე თი მტკი ცე ბუ ლე ბით, რო-
მე ლიც არ არის ირი ბი ჩვე ნე ბა. მო სარ ჩე ლის გან ცხა-
დე ბით, ასეთ შემ თხ ვე ვა ში არ სე ბობს შე საძ ლებ ლო ბა, 
რომ ირი ბი ჩვე ნე ბა, რო მე ლიც და ე ფუძ ნე ბა სხვა ირიბ, 
ანუ არა პირ და პირ მტკი ცე ბუ ლე ბას, ერ თობ ლი ო ბა ში 
სა ფუძ ვ ლად და ე დოს პი რის მი მართ გა მამ ტყუ ნე ბელ 
გა ნა ჩენს. მი სი აზ რით, კა ნო ნის ამ გ ვა რი ინ ტერ პ რე-
ტა ცია სავ სე ბით შე საძ ლე ბე ლი ა, რაც მო სა მარ თ ლეს 
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ანი ჭებს თა ვი სუფ ლე ბას, ორ არა პირ და პირ მტკი ცე-
ბუ ლე ბას და ა ფუძ ნოს გა მამ ტყუ ნე ბე ლი გა ნა ჩე ნი. მო-
სარ ჩე ლე მხა რის მტკი ცე ბით, აღ ნიშ ნუ ლი მსჯე ლო ბა 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ სის 76-ე მუხ-
ლის მე-3 ნა წი ლის არა კონ ს ტი ტუ ცი უ რო ბის მთა ვა რი 
ინ დი კა ტო რი ა.

12. მო სარ ჩე ლემ ასე ვე ხა ზი გა უს ვა სის ხ ლის სა მარ თ-
ლის საპ რო ცე სო კო დექ სის მე-13 მუხ ლის მე-2 ნა წილს 
და გა მო ყო გა მამ ტყუ ნე ბე ლი გა ნა ჩე ნის გა მო ტა ნის თ-
ვის აუცი ლე ბე ლი კრი ტე რი უ მე ბი. კერ ძოდ, ასეთ შემ-
თხ ვე ვა ში მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი უნ და იყოს ერ თ მა ნეთ თან 
შე თან ხ მე ბუ ლი, აშ კა რა, და მა ჯე რე ბე ლი და სა ხე ზე 
უნ და იყოს ამ მტკი ცე ბუ ლე ბა თა ერ თობ ლი ო ბა. მი სი 
აზ რით, ამ ნორ მის უმ თავ რე სი ხარ ვე ზი გა მო ი ხა ტე ბა 
იმა ში, რომ აქ მოხ სე ნი ე ბუ ლი არ არის „უტყუარობის” 
კონ ს ტი ტუ ცი უ რი სტან დარ ტი. ასე თი მო ცე მუ ლო ბა კი 
უშ ვებს ნორ მის არა ერ თ გ ვა რო ვა ნი წა კითხ ვის ალ ბა-
თო ბას. მო სარ ჩე ლის გან მარ ტე ბით, ამ გ ვა რი ლო გი-
კით ტყუ ი ლიც შე იძ ლე ბა იყოს აშ კა რა, და მა ჯე რე ბე ლი 
და ერ თ მა ნეთ თან შე თან ხ მე ბუ ლი, რაც და ე ფუძ ნე ბა 
გა მამ ტყუ ნე ბელ გა ნა ჩენს. ყო ვე ლი ვე ეს, მო სარ ჩე ლე 
მხა რის მტკი ცე ბით, სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო 
კო დექ სის მე-13 მუხ ლის მე-2 ნა წი ლის არა კონ ს ტი ტუ-
ცი უ რო ბა ზე მი უ თი თებს.  

13. მო სარ ჩე ლე მხა რის გან ცხა დე ბით, სის ხ ლის სა-
მარ თ ლის 169-ე მუხ ლის პირ ველ ნა წილ საც ანა ლო-
გი უ რად აქვს „უტყუარობის” პრობ ლე მა. კერ ძოდ, იგი 
შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა, პი რის ბრალ დე ბუ ლად ცნო-
ბის თ ვის გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნეს ისე თი მტკი ცე ბუ ლე ბე-
ბი, რომ ლე ბიც არ არის თა ვი სი არ სით უტყუ ა რი, რაც, 
მო სარ ჩე ლის მტკი ცე ბით, აშ კა რად ეწი ნა აღ მ დე გე ბა 
კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-40 მუხ ლის სტან დარტს. 

14. მო სარ ჩე ლე მხა რემ უარ ყო სის ხ ლის სა მარ თ ლის 
საპ რო ცე სო კო დექ სის 82-ე მუხ ლის კრი ტე რი უ მე ბის 
გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბა სა სა მარ თ ლოს მი ერ გა-
მამ ტყუ ნე ბე ლი გა ნა ჩე ნის გა მო ტა ნი სას. მო სარ ჩე ლის 
აზ რით, აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მა ეხე ბა სის ხ ლის სა მარ თ ლის 
პრო ცესს ზო გად ას პექ ტ ში. კერ ძოდ, იმას, თუ რო გორ 
უნ და მოხ დეს გა მო ძი ე ბის დაწყე ბა, შე ფას დეს მტკი-
ცე ბუ ლე ბე ბი და მა თი რე ლე ვან ტუ რო ბა ბრალ დე ბის 
მხა რის მი ერ. რაც შე ე ხე ბა სა სა მარ თ ლოს, იგი გა ნა-

ჩე ნის გა მო ტა ნი სას არ უნ და იღებ დეს მხედ ვე ლო ბა ში 
აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მით დად გე ნილ სტან დარ ტებს. შე სა-
ბა მი სად, სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ სის 
82-ე მუხ ლ ზე აპე ლი რე ბა, მო სარ ჩე ლე მხა რის გან მარ-
ტე ბით, ვერ მოხ ს ნის სა და ვო ნორ მე ბის კონ ს ტი ტუ ცი-
უ რო ბის პრობ ლე მას. 

15. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი არ გუ მენ ტა ცი ის სა ფუძ ველ ზე, 
მო სარ ჩე ლე მხა რის აზ რით, სა და ვო ნორ მე ბი არა კონ-
ს ტი ტუ ცი უ რად უნ და იქ ნეს ცნო ბი ლი სა ქარ თ ვე ლოს 
კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-40 მუხ ლის მე-3 პუნ ქ ტ თან მი მარ-
თე ბით.

16. მო პა სუ ხე მხა რემ, საქ მის არ სე ბი თი გან ხილ ვის 
სხდო მა ზე გა ნაცხა და, რომ სა და ვო ნორ მე ბი სრუ-
ლად შე ე სა ბა მე ბა სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-
40 მუხ ლის მე-3 პუნ ქ ტით დად გე ნილ „უტყუარობის” 
სტან დარტს. სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის წარ მო მად-
გენ ლის გან ცხა დე ბით, სის ხ ლის სა მარ თ ლის პრო ცე სი 
არის ერ თი დი დი ერ თობ ლი ო ბა და სა და ვო ნორ მე ბი არ 
უნ და შე ფას დეს რო გორც ცალ კე აღე ბუ ლი მო ცე მუ-
ლო ბა. ისი ნი გან ხი ლუ ლი უნ და იქ ნეს სის ხ ლის სა მარ-
თ ლის საპ რო ცე სო კა ნონ მ დებ ლო ბის სხვა ნორ მებ თან 
ერ თად. კერ ძოდ, სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო 
კო დექ სის 82-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლი ად გენს, რომ 
„მტკიცებულება უნ და შე ფას დეს სის ხ ლის სა მარ თ ლის 
საქ მეს თან მი სი რე ლე ვან ტუ რო ბის, და საშ ვე ბო ბის და 
უტყუ ა რო ბის თვალ საზ რი სით”. ამა ვე მუხ ლის მე-2 ნა-
წილ ში კი სა უ ბა რი ა, რომ „მტკიცებულებას არ აქვს წი-
ნას წარ დად გე ნი ლი ძა ლა”. მო პა სუ ხე მხა რის გან მარ-
ტე ბით, ნე ბის მი ერ ირიბ თუ არა ი რიბ მტკი ცე ბუ ლე ბას, 
რო მე ლიც წა რედ გი ნე ბა სა სა მარ თ ლოს, არ აქვს წი-
ნას წარ დად გე ნი ლი ძა ლა. სწო რედ მო სა მარ თ ლემ უნ-
და შე ა ფა სოს იგი რე ლე ვან ტუ რო ბის, და საშ ვე ბო ბი სა 
და უტყუ ა რო ბის თვალ საზ რი სით და მხო ლოდ ასე თი 
ტეს ტის გავ ლის შემ დეგ და უ დოს სა ფუძ ვ ლად სა ბო-
ლოო გა ნა ჩენს. მო პა სუ ხის აზ რით, კა ნო ნი მო სა მარ-
თ ლეს ანი ჭებს გა დამ წყ ვეტ როლს მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის 
შე ფა სე ბის პრო ცეს ში, რაც, თა ვის მხრივ, სრუ ლად შე-
ე სა ბა მე ბა კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-40 მუხ ლით დად გე ნილ 
სტან დარ ტებს.

17. მო პა სუ ხე მხა რემ და მა ტე ბით აღ ნიშ ნა, რომ კა-
ნო ნით გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მტკი ცე ბის სტან დარ ტე ბი არ-
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სე ბობს სის ხ ლის სა მარ თ ლის პრო ცე სის თი თო ე უ ლი 
სტა დი ის თ ვის. ესე ნია სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე-
სო კო დექ სის მე-3 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ტერ-
მი ნე ბი: „დასაბუთებული ვა რა უ დი”, „ალბათობის მა ღა-
ლი ხა რის ხი” და „გონივრულ ეჭვს მიღ მა”, რომ ლე ბიც 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მო სა მარ თ ლის-
თ ვის წარ მო ად გე ნენ სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო სტან დარ ტებს. 
მო პა სუ ხის გან ცხა დე ბით, მო სა მარ თ ლე სის ხ ლის სა-
მარ თ ლის პრო ცე სის თი თო ე ულ სტა დი ა ზე, სწო რედ 
ამ სტან დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბით, ერ თ ნა ი რად აფა სებს 
მტკი ცე ბუ ლე ბებს რე ლე ვან ტუ რო ბის, და საშ ვე ბო ბი სა 
და უტყუ ა რო ბის თვალ საზ რი სით და თუ მას, რო გორც 
ობი ექ ტურ პირს, ერ თობ ლი ო ბა ში შე ექ მ ნე ბა საკ მა-
რი სი კა ნო ნი ე რი სა ფუძ ვე ლი, მა შინ მი ი ღებს შე სა ბა-
მის და სა ბუ თე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას. სა ქარ თ ვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის წარ მო მად გენ ლის აზ რით, აღ ნიშ ნუ ლი 
სტან დარ ტე ბი სრულ შე სა ბა მი სო ბა შია კონ ს ტი ტუ ცი-
ის მე-40 მუხ ლის მე-3 პუნ ქ ტ თან.

18. მო პა სუ ხე მხა რის გან მარ ტე ბით, არ სე ბუ ლი კონ-
ს ტი ტუ ცი უ რი და ვის არ სი სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ-
რო ცე სო კო დექ სის 76-ე მუხ ლის მე-3 ნა წილს უკავ-
შირ დე ბა. ამ ნორ მა ზე დიდ წი ლა დაა და მო კი დე ბუ ლი 
და ნარ ჩე ნი სა და ვო ნორ მე ბის კონ ს ტი ტუ ცი უ რო ბის 
შე ფა სე ბის სა კითხი. მო პა სუ ხე მხა რის მტკი ცე ბით, 
სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ მი თი თე ბულ ნორ-
მა ში შე ტა ნილ მა ცვლი ლე ბამ გა ცი ლე ბით აამაღ ლა 
„უტყუარობის” კონ ს ტი ტუ ცი უ რი სტან დარ ტი. ახა ლი 
მო ცე მუ ლო ბით, მო სა მარ თ ლე ვერ და ეყ რ დ ნო ბა ორი 
ირი ბი ჩვე ნე ბის ტან დემს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე-
ბი სას. აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბა პირ და პირ მი ე მარ თე-
ბა სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ სის მე-
13 მუხ ლის მე-2 ნა წილ სა და ამა ვე კო დექ სის 169-ე 
მუხ ლის პირ ველ ნა წილს. მო ცე მუ ლი ორი ვე სა და ვო 
ნორ მა პირ და პირ მი უ თი თებს მტკი ცე ბუ ლე ბა თა ერ-
თობ ლი ო ბა ზე, რო გორც გა მამ ტყუ ნე ბე ლი გა ნა ჩე ნის 
გა მო ტა ნი სა და პი რის ბრალ დე ბუ ლად ცნო ბი სათ ვის 
აუცი ლე ბელ ელე მენ ტ ზე. მო პა სუ ხის აზ რით, სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ სის 76-ე მუხ ლის მე-3 
ნა წილ ში შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბის შემ დეგ ვერ შედ გე ბა 
ირიბ მტკი ცე ბუ ლე ბა თა ერ თობ ლი ო ბა, ვი ნა ი დან ირი-
ბი ჩვე ნე ბა მა შინ არის და საშ ვე ბი, თუ იგი დას ტურ-
დე ბა სხვა მტკი ცე ბუ ლე ბით, რო მე ლიც არ არის ირი-
ბი ჩვე ნე ბა. ასე თი მტკი ცე ბუ ლე ბა კი შე იძ ლე ბა იყოს 

სის ხ ლის სა მარ თ ლის პრო ცე სით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
ნე ბის მი ე რი მტკი ცე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც ირიბ ჩვე ნე ბას 
მხო ლოდ ასეთ შემ თხ ვე ვა ში გახ დის და საშ ვებს. 

19. სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის წარ მო მად გე ნელ მა 
ასე ვე აღ ნიშ ნა, რომ სა კონ ს ტი ტუ ციო სა მარ თალ წარ-
მო ე ბის კა ნონ მ დებ ლო ბის მი ხედ ვით, სა და ვო ნორ მა-
ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბის შემ დეგ, საქ მე ზე 
წარ მო ე ბის გაგ რ ძე ლე ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლი ა, მო სარ-
ჩე ლემ და ა სა ბუ თოს საქ მის გაგ რ ძე ლე ბის გან სა კუთ-
რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა მი სი უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ-
ლე ბე ბის დაც ვის თვალ საზ რი სით. მო პა სუ ხის აზ რით, 
მო სარ ჩე ლემ ამ კუთხით ვერ შეძ ლო სა სა მარ თ ლოს თ-
ვის საკ მა რი სი არ გუ მენ ტა ცი ის წარ დ გე ნა, რაც უნ და 
გახ დეს სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ სის 
76-ე მუხ ლის მე-3 ნა წი ლის ას პექ ტ ში სა კონ ს ტი ტუ ციო 
სა მარ თალ წარ მო ე ბის შეწყ ვე ტის სა ფუძ ვე ლი. რაც შე-
ე ხე ბა ამა ვე კო დექ სის მე-13 მუხ ლის მე-2 ნა წილ სა და 
169-ე მუხ ლის პირ ველ ნა წილს, მო პა სუ ხე მხა რის გან-
ცხა დე ბით, ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი არ გუ მენ ტა ცი ის სა ფუძ-
ველ ზე, სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლომ ამ ნა წილ ში 
არ უნ და და აკ მა ყო ფი ლოს კონ ს ტი ტუ ცი უ რი სარ ჩე ლი. 

 
II. სა მო ტი ვა ციო ნა წი ლი

სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე40 მუხ ლის მე3 
პუნ ქ ტით და ცუ ლი სფე რო

1. სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-40 მუხ ლის მე-3 
პუნ ქ ტის მი ხედ ვით, დად გე ნი ლე ბა ბრალ დე ბუ ლის სა-
ხით პი რის პა სუ ხის გე ბა ში მი ცე მის შე სა ხებ, საბ რალ-
დე ბო დას კ ვ ნა და გა მამ ტყუ ნე ბე ლი გა ნა ჩე ნი უნ და 
ემ ყა რე ბო დეს მხო ლოდ უტყუ არ მტკი ცე ბუ ლე ბებს. 
ყო ველ გ ვა რი ეჭ ვი, რო მე ლიც ვერ და დას ტურ დე ბა კა-
ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით, უნ და გა დაწყ დეს ბრალ დე-
ბუ ლის სა სარ გებ ლოდ.

2. აღ ნიშ ნუ ლი კონ ს ტი ტუ ცი უ რი დე ბუ ლე ბა წარ მო ად-
გენს სა მარ თ ლებ რი ვი სა ხელ მ წი ფოს ერ თ -ერთ სა ფუძ-
ველს, გა ნამ ტ კი ცებს უდა ნა შა უ ლო პი რის მსჯავ რ დე-
ბის თა ვი დან აცი ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან, სა ყო ველ თა ოდ 
აღი ა რე ბულ პრინ ციპს – „in dubio pro reo”, რომ ლის თა-
ნახ მად, და უშ ვე ბე ლია პი რის მსჯავ რ დე ბა სა ეჭ ვო ხა-
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სი ა თის ბრალ დე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე და, ამ დე ნად, სის-
ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი დევ ნის პრო ცეს ში ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბე ბის დაც ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან გა რან ტი ას ქმნის. 
მხო ლოდ უტყუ ა რი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და კის რე ბის პრინ ცი პი წარ მო ად-
გენს იმის გა რან ტი ას, რომ სა ხელ მ წი ფო მო ხე ლე თა 
თვით ნე ბო ბი სა თუ შეც დო მე ბის შე დე გად არ მოხ დეს 
უდა ნა შა უ ლო პი რის მსჯავ რ დე ბა. სა მარ თ ლებ რი-
ვი სა ხელ მ წი ფო გუ ლის ხ მობს ისე თი სა მარ თ ლებ რი-
ვი სის ტე მის არ სე ბო ბას, რომ ლის პი რო ბებ შიც პი რის 
წი ნა აღ მ დეგ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
ღო ნის ძი ე ბე ბი – ბრალ დე ბა და პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
და კის რე ბა უნ და გან ხორ ცი ელ დეს ადეკ ვა ტუ რი სტან-
დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად. 

3. აღ ნიშ ნუ ლი კონ ს ტი ტუ ცი უ რი ნორ მა ასე ვე უკავ-
შირ დე ბა კონ ს ტი ტუ ცი ის ამა ვე მუხ ლის პირ ვე ლი 
პუნ ქ ტით გან მ ტ კი ცე ბულ უდა ნა შა უ ლო ბის პრე ზუმ-
ფ ცი ის პრინ ციპს. კონ ს ტი ტუ ცი უ რი დე ბუ ლე ბა, რომ 
„ყოველგვარი ეჭ ვი, რო მე ლიც ვერ და დას ტურ დე ბა 
კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით, უნ და გა დაწყ დეს ბრალ-
დე ბუ ლის სა სარ გებ ლოდ”, ქმნის ბრალ დე ბუ ლის დაც-
ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან გა რან ტი ას. სა ქარ თ ვე ლოს უზე-
ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს კონ ს ტი ტუ ცი უ რი წარ დ გი ნე ბის 
შე ფა სე ბი სას სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლომ ასე ვე 
აღ ნიშ ნა, რომ „...პირისათვის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და-
კის რე ბის პრო ცეს ში უაღ რე სად დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა 
ენი ჭე ბა სა მარ თ ლი ა ნი სა სა მარ თ ლოს უფ ლე ბი თა და 
საპ რო ცე სო გა რან ტი ე ბით სრულ ყო ფილ სარ გებ ლო-
ბას. პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და კის რე ბი სას ინ დი ვი დი არ 
უნ და წარ მო ად გენ დეს სა მარ თალ წარ მო ე ბის ობი ექტს 
და უნ და აღი ჭურ ვოს დაც ვის იმ მე ქა ნიზ მე ბით, რა-
საც სა მარ თ ლი ა ნი სა სა მარ თ ლოს უფ ლე ბა მო ითხოვს” 
(საქართველოს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს 2014 
წლის 24 დე კემ ბ რის №3/3/601 გა დაწყ ვე ტი ლე ბა სა-
ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ურ 
წარ დ გი ნე ბა ზე სა ქარ თ ვე ლოს 1998 წლის 20 თე ბერ ვ-
ლის სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ სის 546-
ე მუხ ლის და ამა ვე კო დექ სის 518-ე მუხ ლის პირ ვე ლი 
ნა წი ლის კონ ს ტი ტუ ცი უ რო ბის თა ო ბა ზე, II-11). 

4. მო ცე მუ ლი და ვის ფარ გ ლებ ში სა კონ ს ტი ტუ ციო სა-
სა მარ თ ლომ პა სუ ხი უნ და გას ცეს კითხ ვებს, სა და ვო 
ნორ მე ბის სა ფუძ ველ ზე შე საძ ლე ბე ლია თუ არა ბრა-

ლის წარ დ გე ნა ან გა ნა ჩე ნის გა მო ტა ნა ისეთ მტკი ცე-
ბუ ლე ბებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, რომ ლე ბიც არ არის უტყუ-
ა რი, წარ მო შობს თუ არა ირი ბი ჩვე ნე ბის გა მო ყე ნე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა კონ ს ტი ტუ ცი უ რი უფ ლე ბის დარ ღ ვე-
ვის რისკს, არ სე ბობს თუ არა საფ რ თხე იმი სა, რომ გა-
ნა ჩე ნი გა მო ტა ნი ლი იქ ნეს სა ეჭ ვო, ყალბ ან არა სან დო 
მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე დაყ რ დ ნო ბით. სა სა მარ თ ლომ უნ-
და შე ა მოწ მოს შე ი ცავს თუ არა სის ხ ლის სა მარ თ ლის 
საპ რო ცე სო კა ნონ მ დებ ლო ბა საკ მა რის გა რან ტი ებს 
იმის თ ვის, რომ პი რის მი ერ და ნა შა უ ლის ჩა დე ნის ფაქ-
ტი უტყუ ა რად იქ ნეს და დას ტუ რე ბუ ლი. ამ კითხ ვებ ზე 
პა სუ ხის გა სა ცე მად, პირ ველ რიგ ში, აუცი ლე ბე ლია 
რო გორც სა და ვო ნორ მე ბის ში ნა არ სის, ასე ვე სის ხ-
ლის სა მარ თ ლის პრო ცეს ში ირი ბი ჩვე ნე ბის მნიშ ვ ნე-
ლო ბის, მი სი არ სის გან მარ ტე ბა. 

5. სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე ებ ზე მარ თ ლ მ სა ჯუ-
ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში მტკი ცე ბუ ლე-
ბა წარ მო ად გენს ინ ფორ მა ცი ის წყა როს, რო მელ მაც 
შე იძ ლე ბა და ა დას ტუ როს ან უარ ყოს ბრალ დე ბუ ლი 
პი რის მი ერ და ნა შა უ ლის ჩა დე ნის ფაქ ტი. მტკი ცე ბუ-
ლე ბე ბის მეშ ვე ო ბით სა სა მარ თ ლო ად გენს, „არსებობს 
თუ არა ფაქ ტი ან ქმე დე ბა, რომ ლის გა მოც ხორ ცი ელ-
დე ბა სის ხ ლის სა მარ თ ლის პრო ცე სი, ჩა ი დი ნა თუ არა 
ეს ქმე დე ბა გარ კ ვე ულ მა პირ მა, დამ ნა შა ვეა თუ არა 
იგი, აგ რეთ ვე გა რე მო ე ბებს, რომ ლე ბიც გავ ლე ნას ახ-
დენს ბრალ დე ბუ ლის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ხა სი ათ სა და 
ხა რის ხ ზე” (სსსკ-ის მე-3 მუხ ლის 23-ე ნა წი ლი). ცხა-
დი ა, რომ ამ პრო ცეს ში ყალ ბი, არა სან დო ან სა ეჭ ვო 
მტკი ცე ბუ ლე ბის დაშ ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, იმავ დ რო-
უ ლად, უდა ნა შა უ ლო პი რის თ ვის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
და კის რე ბის შე საძ ლებ ლო ბის დაშ ვე ბა საც გუ ლის-
ხ მობს, რაც არა მხო ლოდ კონ ს ტი ტუ ცი ით და ცულ 
უფ ლე ბას, არა მედ სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი დევ ნის 
მიზ ნებ საც უპი რის პირ დე ბა. სწო რედ ამი ტომ, სა ქარ-
თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცია ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად ად გენს, 
რომ მხო ლოდ უტყუ ა რი მტკი ცე ბუ ლე ბა შე იძ ლე ბა 
გახ დეს პი რის ბრალ დე ბის და შემ დ გომ ში მი სი დამ ნა-
შა ვედ ცნო ბის სა ფუძ ვე ლი. 

6. ყო ვე ლი მტკი ცე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც ბრალ დე ბა სა 
თუ გა ნა ჩენს სა ფუძ ვ ლად ედე ბა, შე საძ ლოა იწ ვევ დეს 
და ვას. გა მო ძი ე ბის შე დე გად მო პო ვე ბუ ლი მტკი ცე ბუ-
ლე ბე ბი, რო გორც წე სი, მხა რე თა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი შე-
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ფა სე ბი სა და კა მა თის სა განს წარ მო ად გენს. სის ხ ლის-
სა მარ თ ლებ რი ვი დევ ნის სხვა დას ხ ვა ეტაპ ზე მხა რე ებს 
ეძ ლე ვათ შე საძ ლებ ლო ბა, შე ა მოწ მონ მტკი ცე ბუ ლე-
ბა თა ნამ დ ვი ლო ბა, ფაქ ტობ რი ვი და სა მარ თ ლებ რი-
ვი გა რე მო ე ბე ბი, რომ ლე ბიც ასა ბუ თებს ან უარ ყოფს 
ბრალ დე ბუ ლი პი რის კავ შირს ჩა დე ნილ და ნა შა ულ თან. 

7. უტყუ ა რო ბის კონ ს ტი ტუ ცი უ რი სტან დარ ტი მო-
ი ცავს არა მხო ლოდ სა ეჭ ვო მტკი ცე ბუ ლე ბის და-
უშ ვებ ლო ბის მი თი თე ბას – უნ და გა მო ი რიცხოს 
ეჭ ვი მტკი ცე ბუ ლე ბის გა ყალ ბე ბის ან არ სე ბი თი ნი-
შან - თ ვი სე ბე ბის და კარ გ ვის შე სა ხებ, არა მედ ასე-
ვე მოთხოვ ნას, რომ საქ მის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
ფაქ ტი სა თუ გა რე მო ე ბის და დას ტუ რე ბა მხო ლოდ 
სან დო წყა რო დან მი ღე ბუ ლი და ჯე როვ ნად შე მოწ-
მე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე მოხ დეს. მტკი-
ცე ბუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე მი ღე ბულ მა ინ ფორ მა ცი ამ 
უტყუ ა რად, ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად უნ და მი უ თი თოს 
იმ ფაქ ტობ რივ გა რე მო ე ბა ზე, რომ ლის და სა დას ტუ-
რებ ლა დაც არის წარ მოდ გე ნი ლი. მტკი ცე ბუ ლე ბის 
წარ დ გე ნის მი ზანს საქ მის თ ვის რე ლე ვან ტუ რი ფაქ-
ტე ბი სა თუ გა რე მო ე ბე ბის და დას ტუ რე ბა წარ მო ად-
გენს, რაც, სა ბო ლოო ჯამ ში, პი რის ბრა ლე უ ლო ბა ზე 
მი უ თი თებს. კონ ს ტი ტუ ცი უ რი მოთხოვ ნა ა, რომ შე-
სა ბა მი სი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მქო ნე პირ მა ბრა ლის 
და სა ბუ თე ბი სას გა მო ი ყე ნოს მხო ლოდ ის მტკი ცე ბუ-
ლე ბე ბი, რომ ლებ საც ის უტყუ ა რად მი იჩ ნევს, რო-
მელ თა სან დო ო ბა ში, ნამ დ ვი ლო ბა ში ეჭ ვის შე ტა ნის 
სა ფუძ ვე ლი არ არ სე ბობს. 

8. სწო რედ ამი ტომ, სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი დევ-
ნის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ორ გა ნო, რომ ლის ძი-
რი თად ამო ცა ნას და ნა შა უ ლის გა მო ძი ე ბა და მი სი 
პრე ვენ ცია წარ მო ად გენს, კა ნონ მ დე ბელ მა უნ და 
უზ რუნ ველ ყოს გა მო ძი ე ბის თ ვის სა ჭი რო ეფექ ტუ-
რი და, ამა ვე დროს, მკა ფი ოდ ფორ მუ ლი რე ბუ ლი, 
გან ჭ ვ რე ტა დი სა მარ თ ლებ რი ვი მე ქა ნიზ მე ბით, რომ-
ლე ბიც სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი დევ ნის პრო ცეს ში 
სა ვა რა უ დო შეც დო მის ან თვით ნე ბო ბის საფ რ თხეს 
არ სე ბი თად გა მო რიცხავს. კა ნონ მ დებ ლო ბა უნ და 
ით ვა ლის წი ნებ დეს იმ მი ნი მა ლურ გა რან ტი ებს, რომ-
ლე ბიც გა მო რიცხავს პო ტენ ცი უ რად მცდა რი, სა ეჭ-
ვო მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის ბრალ დე ბუ ლის სა წი ნა აღ მ დე-
გოდ გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. 

9. ამ მხრივ სა ყუ რადღე ბოა სსსკ-ის 72-ე მუხ ლის მე-2 
ნა წი ლი, რომ ლის თა ნახ მად, მტკი ცე ბუ ლე ბა და უშ ვე-
ბე ლი ა, „თუ იგი მო პო ვე ბუ ლია ამ კო დექ სით დად გე-
ნი ლი წე სის დაც ვით, მაგ რამ უარ ყო ფი ლი არ არის 
გო ნივ რუ ლი ეჭ ვი მი სი შე საძ ლო გა მოც ვ ლის, მი სი ნი-
შან - თ ვი სე ბე ბის არ სე ბი თი შეც ვ ლის ან მას ზე დარ ჩე-
ნი ლი კვა ლის არ სე ბი თი გაქ რო ბის შე სა ხებ”. აღ ნიშ ნუ-
ლი ნორ მა შე ი ცავს მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის ავ თენ ტუ რო ბის 
შე მოწ მე ბის მოთხოვ ნას (ვალდებულებას). მი სი მი ზა-
ნი ა, გა მო რიცხოს ყალ ბი, სა ხე შეც ვ ლი ლი და, ამ მხრივ, 
არა სან დო მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ-
ლო ბა. 

10. ამა ვე კო დექ სის 82-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლი და-
მა ტე ბით ად გენს, რომ „მტკიცებულება უნ და შე ფას დეს 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მეს თან მი სი რე ლე ვან ტუ რო-
ბის, და საშ ვე ბო ბის და უტყუ ა რო ბის თვალ საზ რი სით”. 
ამ ნორ მის თა ნახ მად, შე სა ბა მი სი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
მქო ნე პირ მა უნ და შე ა მოწ მოს, არის თუ არა წარ მოდ-
გე ნი ლი მტკი ცე ბუ ლე ბა კა ნო ნით დაშ ვე ბუ ლი, შე ი ცავს 
თუ არა ის საქ მის თ ვის რე ლე ვან ტურ, მნიშ ვ ნე ლო ვან 
ინ ფორ მა ცი ას, კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით შე ა მოწ-
მოს, რამ დე ნად ადას ტუ რებს იმ ფაქ ტ სა თუ გა რე მო-
ე ბას, რომ ლის და სამ ტ კი ცებ ლა დაც არის წარ მოდ გე-
ნი ლი. 

11. თა ვის მხრივ, მტკი ცე ბუ ლე ბის უტყუ ა რო ბას – 
კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით სა სა მარ თ ლო ში წარ დ-
გე ნი ლი ინ ფორ მა ცი ის სან დო ო ბას გა ნა პი რო ბებს ის, 
თუ რამ დე ნად არის შე საძ ლე ბე ლი ან უზ რუნ ველ ყო-
ფი ლი მი სი შე მოწ მე ბა. მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის შე ფა სე-
ბი სას შე სა ბა მი სი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მქო ნე პი რი 
კე თილ სინ დი სი ე რად, მი უ კერ ძო ებ ლად, ში ნა გა ნი 
რწმე ნის სა ფუძ ველ ზე უნ და მოქ მე დებ დეს, თუმ ცა 
ეს ვერ იქ ნე ბა შეც დო მი სა გან ან უფ ლე ბა მო სი ლე-
ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბი სა გან დაც ვის საკ მა რი სი 
გა რან ტი ა. კა ნონ მ დე ბელ მა უნ და აღ ჭურ ვოს საქ მის 
გან მ ხილ ვე ლი სა სა მარ თ ლო შე სა ბა მი სი სა ხელ მ ძღ-
ვა ნე ლო ნორ მე ბით, რო მე ლიც საქ მის გა დაწყ ვე ტის 
პრო ცეს ში გა მო რიცხავს იმ გ ვარ მტკი ცე ბუ ლე ბებს, 
რო მე ლიც თა ვი სი ბუ ნე ბით ან ში ნა არ სით შე იძ ლე-
ბა არ იყოს სან დო, და ამ დე ნად, შე საძ ლებ ლო ბას 
მის ცემს სა სა მარ თ ლოს ან სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რივ 
დევ ნა ზე პა სუ ხის მ გე ბელ ორ გა ნოს, მარ თ ლ მ სა-
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ჯუ ლე ბის ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ში ნა გა ნი 
რწმე ნის სა ფუძ ველ ზე შე ა ფა სოს მტკი ცე ბუ ლე ბა თა 
სან დო ო ბის ხა რის ხი. 

12. მო სარ ჩე ლე მი იჩ ნევს, რომ კა ნო ნი უნ და ით ვა-
ლის წი ნებ დეს სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ნორ მებს, რომ ლე ბიც 
უფ ლე ბა მო სილ პირს შე საძ ლებ ლო ბას მის ცემს, გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბა მხო ლოდ უტყუ არ მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე 
დაყ რ დ ნო ბით მი ი ღოს. მი სი აზ რით, ირი ბი ჩვე ნე ბის 
გა მო ყე ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში, სსსკ-ის 76-ე მუხ ლი, ისე-
ვე რო გორც სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ-
სის სხვა ნორ მე ბი, ვერ პა სუ ხო ბენ მტკი ცე ბუ ლე ბის 
უტყუ ა რო ბის კონ ს ტი ტუ ცი ურ სტან დარტს. შე სა ბა მი-
სად, მო ცე მუ ლი და ვის ფარ გ ლებ ში, სა კონ ს ტი ტუ ციო 
სა სა მარ თ ლომ უნ და შე ა ფა სოს, რამ დე ნად აკ მა ყო ფი-
ლებს სსსკ-ის 76-ე მუხ ლის მე-3 ნა წი ლი, სსსკ-ის მე-13 
მუხ ლის მე-2 ნა წი ლი და 169-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი-
ლი მტკი ცე ბუ ლე ბა თა უტყუ ა რო ბის კონ ს ტი ტუ ცი ურ 
მოთხოვ ნას. 

სსსკის 76ე მუხ ლის შე სა ბა მი სო ბა სა ქარ თ ვე ლოს 
კონ ს ტი ტუ ცი ის მე40 მუხ ლის მე3 პუნ ქ ტ თან

13. სსსკ-ის 76-ე მუხ ლი გან საზღ ვ რავს ირი ბი ჩვე ნე-
ბის დე ფი ნი ცი ას და მის და საშ ვე ბო ბას. აღ ნიშ ნუ ლი 
მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის მი ხედ ვით, ირი ბია მოწ მის 
ისე თი ჩვე ნე ბა, რო მე ლიც ეფუძ ნე ბა სხვა პი რის მი-
ერ გავ რ ცე ლე ბულ ინ ფორ მა ცი ას. ამა ვე მუხ ლის მე-2 
ნა წი ლის თა ნახ მად, სის ხ ლის სა მარ თ ლის პრო ცეს ზე 
ასე თი ჩვე ნე ბა და საშ ვე ბი ა, თუ კი პირს შე უძ ლი ა, მი-
უ თი თოს ინ ფორ მა ცი ის წყა რო ზე. ხო ლო სსსკ-ის 76-ე 
მუხ ლის მე-3 ნა წი ლი, რო მელ საც მო სარ ჩე ლე მხა რე 
სა და ვოდ მი იჩ ნევს, ად გენს, რომ „სასამართლოში საქ-
მის არ სე ბი თი გან ხილ ვის დროს ირი ბი ჩვე ნე ბა და-
საშ ვე ბი მტკი ცე ბუ ლე ბა ა, თუ იგი დას ტურ დე ბა სხვა 
მტკი ცე ბუ ლე ბით”.

14. 2013 წლის 14 ივ ნისს სსსკ-ის 76-ე მუხ ლის 
მე-3 ნა წილ ში გან ხორ ცი ელ და სა კა ნონ მ დებ ლო 
ცვლი ლე ბა, რომ ლის მი ხედ ვით, სა და ვო ნორ მა ჩა-
მო ყა ლიბ და შემ დე გი სა ხით: „სასამართლოში საქ-
მის არ სე ბი თი გან ხილ ვის დროს ირი ბი ჩვე ნე ბა 
და საშ ვე ბი მტკი ცე ბუ ლე ბა ა, თუ იგი დას ტურ დე ბა 

სხვა ისე თი მტკი ცე ბუ ლე ბით, რო მე ლიც არ არის 
ირი ბი ჩვე ნე ბა”. 

15. სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს მი ერ წი ნამ დე-
ბა რე კონ ს ტი ტუ ცი უ რი სარ ჩე ლის არ სე ბი თად გან-
სა ხილ ვე ლად მი ღე ბის სა კითხი, გან მ წეს რი გე ბე ლი 
სხდო მა, ზე პი რი მოს მე ნის გა რე შე, გა ი მარ თა 2013 
წლის 10 ივ ნისს, ხო ლო არ სე ბი თად გან სა ხილ ვე ლად 
მი ღე ბის შე სა ხებ სა ოქ მო ჩა ნა წე რი (№1/4/548) გა-
მოქ ვეყ ნ და 2013 წლის 28 ივ ნისს. ამა ვე დროს სა-
ქარ თ ვე ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო-
დექ ს ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბის შე დე გად 
სსსკ-ის 76-ე მუხ ლის მე-3 ნა წი ლის ახა ლი რე დაქ ცია 
2013 წლის 27 ივ ნისს ამოქ მედ და. „საკონსტიტუციო 
სა მარ თალ წარ მო ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო-
ნის მე-13 მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტის თა ნახ მად, საქ მის 
გან ხილ ვის მო მენ ტი სათ ვის, სა და ვო აქ ტის გა უქ მე ბა 
ან ძა ლა და კარ გუ ლად ცნო ბა, გარ და ამა ვე მუხ ლის 
მე-6 პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შემ თხ ვე ვე ბი-
სა, იწ ვევს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლო ში საქ მის 
შეწყ ვე ტას. ხო ლო ამა ვე კა ნო ნის მე-6 პუნ ქ ტის მი-
ხედ ვით კი, იმ შემ თხ ვე ვა ში, რო დე საც სა და ვო ნორ-
მის გა უქ მე ბა ხდე ბა სარ ჩე ლის არ სე ბი თად მი ღე ბის 
შემ დეგ, სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლო უფ ლე ბა მო-
სი ლი ა, სა და ვო ნორ მის კონ ს ტი ტუ ცი ას თან შე სა ბა-
მი სო ბის სა კითხი გა დაწყ ვი ტოს იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ 
ეს გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია კონ ს ტი ტუ ცი უ-
რი უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის უზ რუნ ველ სა-
ყო ფად. სა და ვო ნორ მა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი-
ლე ბა წინ უს წ რებს 548-ე ნორ მით რე გის ტ რი რე ბუ ლი 
კონ ს ტი ტუ ცი უ რი სარ ჩე ლის არ სე ბი თად გან სა ხილ-
ვე ლად მი ღე ბის შე სა ხებ სა ოქ მო ჩა ნა წე რის გა მოქ-
ვეყ ნე ბას, რაც ფორ მა ლუ რად, სა კონ ს ტი ტუ ციო სა-
მარ თალ წარ მო ე ბის შე სა ხებ კა ნო ნის მე-13 მუხ ლის 
მე-2 და მე-6 პუნ ქ ტე ბის შე სა ბა მი სად, წარ მო ად გენს 
კონ ს ტი ტუ ცი ურ სარ ჩელ ზე სა მარ თალ წარ მო ე ბის 
შეწყ ვე ტის სა ფუძ ველს. 

16. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, „საკონსტიტუციო 
სა მარ თალ წარ მო ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის 
მე-13 მუხ ლის მე-2 და მე-6 პუნ ქ ტე ბის სა ფუძ ველ ზე, სა-
ქარ თ ვე ლოს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლო მი იჩ ნევს, 
რომ N548 კონ ს ტი ტუ ცი ურ სარ ჩელ ზე, სა სარ ჩე ლო 
მოთხოვ ნის ამ ნა წილ ში, საქ მის წარ მო ე ბა უნ და შეწყ დეს.

 სასამართლო პრაქტიკა
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სსსკის მე13 მუხ ლის მე2 ნა წი ლის და 169ე მუხ
ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის შე სა ბა მი სო ბა სა ქარ თ ვე
ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე40 მუხ ლის მე3 პუნ ქ ტ თან

17. კონ ს ტი ტუ ცი ურ სარ ჩელ ში ასე ვე აღიშ ნუ ლი ა, რომ 
სა და ვოდ გამ ხ და რი სსსკ-ის მე-13 მუხ ლის მე-2 ნა წი-
ლი ეწი ნა აღ მ დე გე ბო და სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ-
ცი ის მე-40 მუხ ლის მე-3 პუნქტს, რამ დე ნა დაც პი რის 
მსჯავ რ დე ბა შე საძ ლე ბე ლია გან საზღ ვ რუ ლი ყო ორი 
ირი ბი ჩვე ნე ბის, რო გორც ურ თი ერ თ შე თან ხ მე ბუ ლი 
მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის ერ თობ ლი ო ბით. მო სარ ჩე ლის აზ-
რით, სსსკ-ის მე-13 მუხ ლის მე ო რე ნა წი ლი და სსსკ-ის 
76-ე მუხ ლის მე-3 ნა წი ლის ძვე ლი რე დაქ ცია არ გა მო-
რიცხავ და ერ თი ირი ბი ჩვე ნე ბის მე ო რე ირი ბი ჩვე ნე-
ბით გამ ყა რე ბის და, შე სა ბა მი სად, ასე თი მტკი ცე ბუ-
ლე ბე ბის უტყუ ა რად მიჩ ნე ვის შე საძ ლებ ლო ბას. 

18. არ სე ბი თი სხდო მის დროს მო სარ ჩე ლე მხა რემ და-
მა ტე ბით მი უ თი თა, რომ სსსკ-ის 76-ე მუხ ლის მე-3 
ნა წილ ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ მა ცვლი ლე ბამ პრობ ლე-
მა მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ გა დაჭ რა. მარ თა ლი ა, სა კა-
ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბა მხო ლოდ ორი ირი ბი ჩვე ნე ბის 
სა ფუძ ველ ზე პი რის მსჯავ რ დე ბის შე საძ ლებ ლო ბას 
გა მო რიცხავს, მაგ რამ სა და ვო ნორ მა კვლა ვაც არ შე-
ი ცავს კონ ს ტი ტუ ცი უ რი უფ ლე ბის დაც ვის სა თა ნა დო 
გა რან ტი ას, ვი ნა ი დან კვლავ არ სე ბობს არა საკ მა რი-
სად მყა რი, არა სან დო მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბის 
საფ რ თხე. 

19. მო სარ ჩე ლე მხა რე მი იჩ ნევს, რომ სსსკ-ის მე-13 
მუხ ლის მე-2 ნა წი ლი არა კონ ს ტი ტუ ცი უ რი ა, ვი ნა ი დან 
უშ ვებს შე საძ ლებ ლო ბას, რომ გა მამ ტყუ ნე ბე ლი გა ნა-
ჩე ნი გა მო ტა ნილ იქ ნეს ისე თი მტკი ცე ბუ ლე ბის გა მო-
ყე ნე ბით, რო მე ლიც თა ვი სი არ სით არ არის უტყუ ა რი. 
ასეთ სა ეჭ ვო მტკი ცე ბუ ლე ბად მო სარ ჩე ლე ირიბ ჩვე-
ნე ბას მი იჩ ნევს. იგი თვლის, რომ სსსკ-ის 76-ე მუხ ლის 
მე-3 ნა წი ლი ვერ უზ რუნ ველ ყოფს ირი ბი ჩვე ნე ბის სა-
ფუძ ველ ზე მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის უტყუ ა რო ბას, 
რამ დე ნა დაც ირი ბი ჩვე ნე ბის და დას ტუ რე ბა შე საძ ლოა 
მოხ დეს სხვა ისე თი მტკი ცე ბუ ლე ბით, რო მე ლიც, თა-
ვის მხრივ, პირ და პირ არ მი უ თი თებს პი რის ბრა ლე უ-
ლო ბა ზე. მი უ ხე და ვად ამი სა, ირი ბი ჩვე ნე ბა გა ნა ჩე ნის 
ერ თ -ერ თი სა ფუძ ვე ლი შე იძ ლე ბა გახ დეს. მარ თა ლი ა, 
სა და ვო ნორ მის თა ნახ მად მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი უნ და 

იყოს „ერთმანეთთან შე თან ხ მე ბუ ლი”, „აშკარა” და 
„დამაჯერებელი”, მაგ რამ მო სარ ჩე ლე მი იჩ ნევს, რომ 
ეს არ არის საკ მა რი სი იმის თ ვის, რომ უზ რუნ ველ ყო-
ფი ლი იქ ნეს თა ვად ირი ბი ჩვე ნე ბის, რო გორც ცალ კე 
აღე ბუ ლი ერ თ -ერ თი მტკი ცე ბუ ლე ბის უტყუ ა რო ბა. 
მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი შე საძ ლოა და მა ჯე რებ ლად გა მო-
ი ყუ რე ბო დეს, თუმ ცა ეს, თა ვის თა ვად, ირი ბი ჩვე ნე-
ბის – სხვა პი რის მი ერ გავ რ ცე ლე ბულ ინ ფორ მა ცი ა ზე 
დაყ რ დ ნო ბით მი ცე მუ ლი ჩვე ნე ბის, უტყუ ა რო ბას არ 
ნიშ ნავს. 

20. მო სარ ჩე ლე ასე ვე ეჭ ვ ქ ვეშ აყე ნებს სსსკ-ის 169-ე 
მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის კონ ს ტი ტუ ცი უ რო ბას და 
მი იჩ ნევს, რომ აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მა არ გა მო რიცხავს 
პი რის ბრალ დე ბის შე საძ ლებ ლო ბას მხო ლოდ ირი-
ბი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე, რაც ეწი ნა აღ მ-
დე გე ბა კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-40 მუხ ლის მე-3 პუნ ქ ტ-
ში არ სე ბულ უტყუ ა რო ბის სტან დარტს. მო სარ ჩე ლე 
მი უ თი თებს, რომ სსსკ-ის 76-ე მუხ ლის მე-3 ნა წილ-
ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ უკა ნას კ ნელ სა კა ნონ მ დებ ლო 
ცვლი ლე ბებს რა ი მე გავ ლე ნა არ მო უხ დე ნია სა და ვო 
ნორ მა ზე. 

21. სსსკ-ის 76-ე მუხ ლი აწეს რი გებს სის ხ ლის სა მარ-
თ ლის პრო ცეს ში ირი ბი ჩვე ნე ბის არ ს სა და მი სი და-
საშ ვე ბო ბის სა კითხებს. აღ ნიშ ნუ ლი მუხ ლი უშუ ა ლოდ 
არ ად გენს მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბის წესს, არ 
გან საზღ ვ რავს იმ მი ნი მა ლურ სტან დარ ტებს, რომ-
ლე ბიც უნ და და ე დოს სა ფუძ ვ ლად პი რის ბრალ დე ბას 
ან მის მსჯავ რ დე ბას. ასე თი წე სი მო ცე მუ ლია სსსკ
-ის მე-13 მუხ ლის მე-2 ნა წილ ში, რომ ლის მი ხედ ვით, 
„გამამტყუნებელი გა ნა ჩე ნი უნ და ეფუძ ნე ბო დეს მხო-
ლოდ ერ თ მა ნეთ თან შე თან ხ მე ბულ, აშ კა რა და და მა ჯე-
რე ბელ მტკი ცე ბუ ლე ბა თა ერ თობ ლი ო ბას, რო მე ლიც 
გო ნივ რულ ეჭვს მიღ მა ადას ტუ რებს პი რის ბრა ლე უ-
ლო ბას”. ამ დე ნად, სსსკ-ის 76-ე მუხ ლი, მე-13 მუხ ლის 
მე-2 ნა წილ თან და 169-ე მუხ ლის პირ ველ ნა წილ თან 
ერ თობ ლი ო ბა ში ქმნის ნორ მა ტი ულ სა ფუძ ველს, რო-
მე ლიც ირიბ ჩვე ნე ბას არა მხო ლოდ ბრა ლის წა ყე ნე-
ბის თ ვის, არა მედ ბრალ დე ბუ ლის დამ ნა შა ვედ ცნო ბის-
თ ვის ერ თ -ერთ ვარ გის მტკი ცე ბუ ლე ბად აქ ცევს. 

22. რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-40 
მუხ ლის მე-3 პუნ ქ ტის მი ხედ ვით, „დადგენილება ბრალ-
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დე ბუ ლის სა ხით პა სუ ხის გე ბა ში მი ცე მის შე სა ხებ” და 
საბ რალ დე ბო დას კ ვ ნა უნ და ეფუძ ნე ბო დეს უტყუ არ 
მტკი ცე ბუ ლე ბებს. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია აღი ნიშ ნოს, რომ 
„დადგენილება ბრალ დე ბუ ლის სა ხით პა სუ ხის გე ბა ში 
მი ცე მის შე სა ხებ” წარ მო ად გენს კონ ს ტი ტუ ცი ურ ტერ-
მინს, რო მელ საც ავ ტო ნო მი უ რი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს 
და გუ ლის ხ მობს აქტს ან გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, რომ ლის 
სა ფუძ ველ ზეც იწყე ბა პი რის მი მართ სის ხ ლის სა მარ-
თ ლებ რი ვი დევ ნა, მის თ ვის ბრა ლის წა ყე ნე ბა. მო ცე-
მუ ლი კონ ს ტი ტუ ცი უ რი და ნა წე სი მო ითხოვს, რომ პი-
რის სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი დევ ნა, მის თ ვის ბრა ლის 
წარ დ გე ნა არ გან ხორ ცი ელ დეს არ სე ბი თად მცდა რი, 
გა ყალ ბე ბუ ლი, არა საკ მა რი სად სან დო ან მეტ წი ლად 
სა ეჭ ვო მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე. 

23. უთი თებს რა უტყუ არ მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე, აღ ნიშ-
ნუ ლი კონ ს ტი ტუ ცი უ რი ნორ მა, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, 
ად გენს, რომ გა ნა ჩე ნი მხო ლოდ მტკი ცე ბუ ლე ბებს უნ-
და ეყ რ დ ნო ბო დეს. ეს უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი გა რან ტია 
გა მო რიცხავს, მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის გა რე შე, მხო ლოდ 
ვა რა უ დე ბის გა მო პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და კის რე ბას. 
ამ დე ნად, მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი სის ხ ლის სა მარ თ ლის 
პრო ცეს ში წარ მო ად გენს გა ნა ჩე ნის დად გო მის თ ვის 
უალ ტერ ნა ტი ვო სა შუ ა ლე ბას. სის ხ ლის სა მარ თ ლის 
საქ მი სათ ვის რე ლე ვან ტუ რი ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე-
ბე ბის არ სე ბო ბა დას ტურ დე ბა შე სა ბა მი სი მტკი ცე ბუ-
ლე ბე ბის წარ მოდ გე ნით. მხა რე თა მი ერ მტკი ცე ბუ ლე-
ბე ბის წარ მოდ გე ნი სა და სა წი ნა აღ მ დე გო მხა რის მი ერ 
წარ მოდ გე ნი ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის ეჭ ვ ქ ვეშ და ყე ნე-
ბით, მხა რე ე ბი ცდი ლო ბენ, და ა დას ტუ რონ ან უარ ყონ 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
ფაქ ტე ბი. 

24. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია აღი ნიშ ნოს, რომ სის ხ ლის სა მარ-
თ ლებ რი ვი დევ ნის, ისე ვე რო გორც მარ თ ლ მ სა ჯუ-
ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას, ზო გა დად, სა ხელ მ წი ფო 
შე ბო ჭი ლი უნ და იყოს მკა ფი ოდ ფორ მუ ლი რე ბუ ლი 
სა კა ნონ მ დებ ლო ნორ მე ბით, რომ ლე ბიც მი ნი მუ მამ დე 
და იყ ვანს თვით ნე ბო ბის ან შეც დო მის დაშ ვე ბის საფ რ-
თხეს. სა ხელ მ წი ფოს ხელთ არ სე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
რე სურ სი, რო მე ლიც და ნა შა ულ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ფაქ ტე ბი სა და გა რე მო ე ბე ბის გა მო ძი ე ბის კენ არის მი-
მარ თუ ლი, არ უნ და იქ ნეს ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბუ ლი. 
გო ნივ რულ მა, ზედ მი წევ ნით ზუს ტად გან საზღ ვ რულ-

მა სა კა ნონ მ დებ ლო ნორ მებ მა უნ და და ა ბა ლან სოს ბუ-
ნებ რი ვი უპი რა ტე სო ბა, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა ბრალ დე-
ბის მხა რეს დაც ვის მხა რეს თან შე და რე ბით გა აჩ ნ დეს 
და შე საძ ლებ ლო ბა მის ცეს ბრალ დე ბულს, სრულ ყო-
ფი ლად და იც ვას სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბი, რაც, თა ვის 
მხრივ, მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის ინ ტე რე სებს ემ სა ხუ რე ბა. 
ასე თია კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის პა ტი ვის ცე მი სა და სა-
მარ თ ლებ რი ვი სა ხელ მ წი ფოს კონ ს ტი ტუ ცი უ რი პრინ-
ცი პე ბის მოთხოვ ნა. თვით ნე ბო ბი სა და შეც დო მის 
თა ვი დან აცი ლე ბა ემ სა ხუ რე ბა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
ინ ტე რე სებს, ხელს უწყობს და ნა შა უ ლის სა თა ნა დოდ 
გა მო ძი ე ბას, რე ა ლუ რი დამ ნა შა ვის გა მოვ ლე ნას და 
შემ დ გომ მის მსჯავ რ დე ბას.

25. რო გორც აღი ნიშ ნა, მტკი ცე ბუ ლე ბა თა უტყუ ა-
რო ბის კონ ს ტი ტუ ცი უ რი პრინ ცი პი მო ითხოვს იმას, 
რომ სა ეჭ ვო, მცდა რი ან სა ვა რა უ დოდ გა ყალ ბე ბუ ლი 
მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი გა მო ი რიცხოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის 
საქ მე ზე წარ დ გე ნი ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი დან. გა მო-
რიცხუ ლი უნ და იყოს გო ნივ რუ ლი ეჭ ვი წარ დ გე ნი ლი 
მტკი ცე ბუ ლე ბის ნამ დ ვი ლო ბას თან და სან დო ო ბას-
თან და კავ ში რე ბით. სა თა ნა დო პრო ცე სუ ა ლუ რი სტან-
დარ ტე ბის შემ ც ვე ლი, არა ო რაზ რო ვა ნი ნორ მე ბის 
სა ფუძ ველ ზე, სა სა მარ თ ლოს, კონ კ რე ტუ ლი საქ მის 
სპე ცი ფი კის გათ ვა ლის წი ნე ბით, უნ და შე ეძ ლოს წარ-
მოდ გე ნი ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის რე ლე ვან ტუ რო ბის, 
მა თი მნიშ ვ ნე ლო ბი სა და უტყუ ა რო ბის შე ფა სე ბა. შე-
სა ბა მი სად, კა ნონ მ დე ბე ლი ვალ დე ბუ ლი ა, აღ ჭურ ვოს 
სა სა მარ თ ლო სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო პრინ ცი პე ბით, რო მე-
ლიც მას ირი ბი ჩვე ნე ბის და საშ ვე ბო ბის სა კითხის ან, 
ასეთ ჩვე ნე ბა ზე დაყ რ დ ნო ბით, გა ნა ჩე ნის მი ღე ბა ში 
და ეხ მა რე ბა. 

26. სის ხ ლის სა მარ თ ლის პრო ცეს ში და საშ ვე ბი უნ და იყოს 
ისე თი მტკი ცე ბუ ლე ბა, რომ ლის სან დო ო ბა, ზო გა დად, არ 
იწ ვევს ეჭვს და, რო გორც წე სი, ინ ფორ მა ცი ის სან დო წყა-
როდ შე იძ ლე ბა იქ ნეს მიჩ ნე უ ლი. ასე მა გა ლი თად, ეჭვს არ 
იწ ვევს, რომ თვით მ ხილ ვე ლი მოწ მის ჩვე ნე ბა, ამო ღე ბუ-
ლი ნივ თ მ ტ კი ცე ბუ ლე ბა, ექ ს პერ ტის მი ერ სა სა მარ თ ლო ში 
მი ცე მუ ლი ჩვე ნე ბა ან სხვა მსგავ სი სა ხის მტკი ცე ბუ ლე ბა 
ინ ფორ მა ცი ის სან დო წყა როს გა ნე კუთ ვ ნე ბა. შე სა ბა მი-
სად, კა ნო ნი მათ ბრა ლის და სა დას ტუ რებ ლად ვარ გის და, 
ამ დე ნად, და საშ ვებ სა შუ ა ლე ბად მი იჩ ნევს, რაც, ცხა დი ა, 
არ ნიშ ნავს, რომ ასე თი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე 
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მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ა, იმ თა ვით ვე, შე მოწ მე ბის გა რე შე, 
სარ წ მუ ნოდ ჩა ით ვ ლე ბა. სა ყუ რადღე ბო ა, რომ სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ სი ირიბ ჩვე ნე ბას ინ ფორ-
მა ცი ის სპე ცი ფი კურ, სხვა მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი სა გან გან ს ხ-
ვა ვე ბულ წყა როდ გა ნი ხი ლავს. სსსკ-ის 76-ე მუხ ლის მე-3 
ნა წი ლის თა ნახ მად, ირი ბი ჩვე ნე ბა და საშ ვე ბია მხლოდ იმ 
შემ თხ ვე ვა ში, თუ ის სხვა მტკი ცე ბუ ლე ბით არის გამ ყა-
რე ბუ ლი, მა შინ რო დე საც თვით მ ხილ ვე ლი მოწ მის ან ექ ს-
პერ ტის ჩვე ნე ბის და საშ ვე ბად ცნო ბის თ ვის ასე თი პი რო ბა 
და წე სე ბუ ლი არ არის. 

27. სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე ში შე საძ ლოა არ სე ბობ-
დეს ირი ბი ჩვე ნე ბა, რო მე ლიც გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი გა რე-
მო ე ბე ბის და სამ ტ კი ცებ ლად იქ ნე ბა წარ მოდ გე ნი ლი 
და რო მე ლიც სხვა რე ლე ვან ტურ ინ ფორ მა ცი ას თან ერ-
თად შექ მ ნის მტკი ცე ბუ ლე ბა თა ერ თობ ლი ო ბას. ირი ბი 
ჩვე ნე ბა, რო გორც ერ თ -ერ თი მტკი ცე ბუ ლე ბა, შე საძ-
ლოა პირ და პირ მი უ თი თებ დეს ბრალ დე ბუ ლის მი ერ 
და ნა შა უ ლის ჩა დე ნის ფაქ ტ ზე ან იყოს „დამხმარე” 
ხა სი ა თის, ადას ტუ რებ დეს საქ მის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო-
ვან „გვერდით” ფაქტს ან გა რე მო ე ბას. კონ ს ტი ტუ ცი-
ის მე-40 მუხ ლის მე-3 პუნ ქ ტის მოთხოვ ნე ბის უზ რუნ-
ველ სა ყო ფად გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ხდე ბა 
ასე თი ჩვე ნე ბის სა თა ნა დო შე მოწ მე ბა. ამი ტომ კა ნო ნი 
მკა ფი ოდ უნ და გან საზღ ვ რავ დეს, თუ რა შემ თხ ვე ვებ-
შია და საშ ვე ბი ირი ბი ჩვე ნე ბის გა მო ყე ნე ბა, მკაც რი 
და ზედ მი წევ ნით ზუს ტი უნ და იყოს მი სი და საშ ვე ბო-
ბის პი რო ბე ბი. რამ დე ნა დაც მა ღა ლია ირი ბი ჩვე ნე ბის 
სა ფუძ ველ ზე მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მნიშ ვ ნე ლო ბა 
ბრა ლის და დას ტუ რე ბის სა კითხ ში, მით უფ რო მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნი ხდე ბა წე სი, რო მე ლიც ასე თი ჩვე ნე ბის გა-
მო ყე ნე ბას შე საძ ლე ბელს ხდის. 

28. სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ სი ად-
გენს წესს, რო მე ლიც, ერ თი მხრივ, ბრა ლის წა ყე ნე ბის 
მიზ ნე ბის თ ვის ირიბ ჩვე ნე ბას (იდენტიფიცირებადი 
წყა როს მი თი თე ბის შემ თხ ვე ვა ში) და საშ ვებ მტკი ცე-
ბუ ლე ბად მი იჩ ნევს, ხო ლო საქ მის არ სე ბი თი გან ხილ-
ვის თ ვის ერთ და მა ტე ბით პი რო ბას ად გენს – ირი ბი 
ჩვე ნე ბა სხვა ისე თი მტკი ცე ბუ ლე ბით უნ და დას ტურ-
დე ბო დეს, რო მე ლიც არ არის ირი ბი ჩვე ნე ბა. ამა ვე 
დროს, მტკი ცე ბუ ლე ბა თა და საშ ვე ბო ბის მა რე გუ ლი-
რე ბე ლი ნორ მე ბი არ შე ი ცავს და მა ტე ბით რა ი მე მი-
თი თე ბას, წესს იმას თან და კავ ში რე ბით, თუ რო გორ 

უნ და იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი ირი ბი ჩვე ნე ბა პი რის თ ვის 
ბრა ლის წა ყე ნე ბის ან გა ნა ჩე ნის გა მო ტა ნის დროს. 
შე სა ბა მი სად, ბრა ლის წა ყე ნე ბა და გა მამ ტყუ ნე ბე ლი 
გა ნა ჩე ნის მი ღე ბა შე საძ ლე ბე ლია მოხ დეს მტკი ცე ბუ-
ლე ბა თა იმ გ ვა რი ერ თობ ლი ო ბით, რო მე ლიც არა მხო-
ლოდ მო ი ცავ დეს ირიბ ჩვე ნე ბას, არა მედ არ სე ბი თად 
ემ ყა რე ბა მას. ასე ვე, იქ მ ნე ბა შთა ბეჭ დი ლე ბაც და მო-
ლო დი ნიც იმი სა, რომ ირი ბი ჩვე ნე ბა, რო გორც წე სი, 
მი სა ღე ბი, სან დო და ვარ გი სი მტკი ცე ბუ ლე ბა ა, მსგავ-
სად სხვა მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი სა (თვითმხილველი მოწ მის 
ან და ზა რა ლე ბუ ლის ჩვე ნე ბა, ნივ თ მ ტ კი ცე ბუ ლე ბა და 
ა.შ.), რომ ლე ბიც ბრა ლის და სა დას ტუ რებ ლად არის 
წარ მოდ გე ნი ლი.

29. სა სა მარ თ ლოს მი ერ ისე თი ჩვე ნე ბის და საშ ვე ბად 
ცნო ბა, რო მე ლიც ემ ყა რე ბა სხვა პი რის მი ერ გა კე თე ბულ 
გან ცხა დე ბას ან გავ რ ცე ლე ბულ ინ ფორ მა ცი ას, შე ი ცავს 
მრა ვალ რისკს. მათ შო რის, რთუ ლია იმის შე ფა სე ბა, თუ 
რამ დე ნად სან დოა ან სარ წ მუ ნოა ასე თი ინ ფორ მა ცი ა, 
ვი ნა ი დან სა სა მარ თ ლო შეზღუ დუ ლია შე საძ ლებ ლო ბა ში, 
შე ა მოწ მოს ინ ფორ მა ცი ის გა მავ რ ცე ლე ბე ლი პი რის გან-
წყო ბა, მი სი და მო კი დე ბუ ლე ბა იმ მოვ ლე ნე ბის მი მართ, 
რომ ლე ბიც სის ხ ლი სა მარ თ ლებ რივ საქ მეს უკავ შირ დე-
ბა. ასე ვე რთუ ლია იმის გან ჭ ვ რე ტა, თუ რო გორ ჩვე ნე ბას 
მის ცემ და ეს პი რი, ის რომ სა სა მარ თ ლო ში გა მოცხა დე-
ბუ ლი ყო. მარ თა ლი ა, სსსკ-ის 76-ე მუხ ლის მე-3 ნა წი ლი 
მი უ თი თებს, რომ ირი ბი ჩვე ნე ბის მიმ ცემ მა პირ მა უნ და 
და ა სა ხე ლოს ინ ფორ მა ცი ის წყა რო, რომ ლის იდენ ტი-
ფი ცი რე ბა და რე ა ლუ რად არ სე ბო ბის შე მოწ მე ბა შე საძ-
ლე ბე ლი ა, ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად არ სად იკითხე ბა ირი ბი 
ჩვე ნე ბით იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი წყა როს სა თა ნა დოდ შე-
მოწ მე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა და წე სი. 

30. სის ხ ლის სა მარ თ ლის პრო ცეს ში მოწ მის ჩვე ნე ბა 
მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს თა მა შობს, ის შე იძ ლე ბა იყოს 
ინ ფორ მა ცი ის ერ თ -ერ თი, ზოგ ჯერ კი ყვე ლა ზე მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნი წყა რო. მოწ მის მი ერ მი წო დე ბულ ინ ფორ მა-
ცი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით, მხა რე ე ბი სა სა მარ თ ლო ში ცდი-
ლო ბენ წარ მო ა ჩი ნონ და ნა შა ულ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
სუ რა თი. მოწ მეს შე უძ ლია ამო იც ნოს დამ ნა შა ვე, სა სა-
მარ თ ლოს მი ა წო დოს ინ ფორ მა ცია იმ გა რე მო ე ბე ბის 
შე სა ხებ, რო მელ თა თვით მ ხილ ვე ლი თა ვად იყო, და ა-
დას ტუ როს ან უარ ყოს ინ ფორ მა ცია საქ მის თ ვის მნიშ-
ვ ნე ლო ვან ფაქ ტ თან და კავ ში რე ბით. 
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31. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია აღი ნიშ ნოს, რომ მოწ მის მი ერ 
ცრუ ჩვე ნე ბის მი ცე მის თ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია შე-
სა ბა მი სი სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, 
რაც მოწ მის ჩვე ნე ბის სან დო ო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად 
მნიშ ვ ნე ლო ვან სა მარ თ ლებ რივ მე ქა ნიზმს წარ მო ად-
გენს. ირი ბი ჩვე ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში კი ეს მე ქა ნიზ მი 
სან დო ო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად ნაკ ლე ბად ეფექ ტურ 
სა შუ ა ლე ბას წარ მო ად გენს, რამ დე ნა დაც ირი ბი ჩვე ნე-
ბის მიმ ცემ პირს არ შე უძ ლია და ა დას ტუ როს, თუ რამ-
დე ნად უტყუ ა რია სხვა პი რის მი ერ გავ რ ცე ლე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცი ა. 

32. სა და ვო ნორ მა ასე ვე არ გა მო რიცხავს იმის შე-
საძ ლებ ლო ბას, რომ ირი ბი ჩვე ნე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი 
იქ ნეს, რო დე საც ფაქ ტის თვით მ ხილ ვე ლი მოწ მე (ვის 
სიტყ ვებ საც ირი ბი ჩვე ნე ბა ეყ რ დ ნო ბა) შე იძ ლე ბა იქ-
ნეს მოწ ვე უ ლი სა სა მარ თ ლო ში ჩვე ნე ბის მი სა ცე მად 
ან უკ ვე აქვს მი ცე მუ ლი ასე თი ჩვე ნე ბა. ასეთ შემ თხ-
ვე ვებ ში სა ეჭ ვო და გა უ გე ბა რი ხდე ბა ირი ბი ჩვე ნე ბის 
გა მო ყე ნე ბის აუცი ლებ ლო ბა და მი ზა ნი. ერ თ დ რო უ-
ლად ირი ბი ჩვე ნე ბის მიმ ცე მი პი რის და ინ ფორ მა ცი ის 
გა მავ რ ცე ლე ბე ლი პი რის და კითხ ვა, ზო გი ერთ შემ თხ-
ვე ვა ში, შე იძ ლე ბა ობი ექ ტუ რი აუცი ლებ ლო ბით იყოს 
გან პი რო ბე ბუ ლი, თუმ ცა ასე ვე შე საძ ლე ბე ლია მტკი-
ცე ბუ ლე ბა თა სიმ რავ ლის მცდა რი აღ ქ მა შექ მ ნას და 
შეც დო მის დაშ ვე ბის ალ ბა თო ბა გა ზარ დოს. 

33. კა ნონ მ დებ ლო ბა არც იმას გა მო რიცხავს ერ თ მ ნიშ-
ვ ნე ლოვ ნად, რომ ბრა ლის წარ დ გე ნი სას ან გა ნა ჩე ნის 
გა მო ტა ნი სას გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნეს ერ თ ზე მე ტი ირი ბი 
ჩვე ნე ბა, რო მე ლიც ერ თ სა და იმა ვე ფაქტს „ირიბად” 
ადას ტუ რებს. ირიბ ჩვე ნე ბა თა სიმ რავ ლე თა ვის თა ვად 
არ უნ და გა ნა პი რო ბებ დეს ამ ჩვე ნე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე 
მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სან დო ო ბას. ირი ბი ჩვე ნე ბის 
სხვა მტკი ცე ბუ ლე ბით და დას ტუ რე ბით არ იც ვ ლე ბა ამ 
მტკი ცე ბუ ლე ბის ბუ ნე ბა, იც ვ ლე ბა მხო ლოდ ამ სა ხის 
მტკი ცე ბუ ლე ბით დარ წ მუ ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბის ხა-
რის ხი. 

34. გა უ მარ თ ლე ბე ლია ირი ბი ჩვე ნე ბის ავ ტო მა ტუ-
რად დაშ ვე ბა და მი სი გა მო ყე ნე ბა გა ნურ ჩევ ლად იმი-
სა, თუ რა პი რო ბებ ში, რა ფორ მი თა და სა შუ ა ლე ბით 
გახ და ცნო ბი ლი ირი ბი ჩვე ნე ბის მიმ ცე მი პი რის თ ვის 
აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცი ა. კა ნო ნი ასე ვე უნ და გა მო-

რიცხავ დეს ორ მა გი ირი ბი ჩვე ნე ბის დაშ ვე ბის შე-
საძ ლებ ლო ბას. ირი ბი ჩვე ნე ბის მიმ ცე მი პი რის მი ერ 
ინ ფორ მა ცი ის წყა როს მი თი თე ბა, თა ვის თა ვად, არ 
გა მო რიცხავს იმის თე ო რი ულ შე საძ ლებ ლო ბას, რომ 
პი რი, ვის ინ ფორ მა ცი ა საც ირი ბი ჩვე ნე ბა ეფუძ ნე ბა, 
ასე ვე არ იყოს იმ ფაქ ტის თვით მ ხილ ვე ლი, რომ ლის 
და დას ტუ რე ბა საც ირი ბი ჩვე ნე ბა ისა ხავს მიზ ნად. 

35. ამ საფ რ თხე ე ბის მი უ ხე და ვად, მო სარ ჩე ლის მი ერ 
სა და ვოდ გამ ხ და რი ნორ მე ბი შე საძ ლე ბელს ხდის, რომ 
სა სა მარ თ ლოს, მათ შო რის, ნა ფიც მსა ჯუ ლებს ში ნა-
გა ნი რწმე ნა, პი რის ბრა ლე უ ლო ბას თან და კავ ში რე ბით 
ირი ბი ჩვე ნე ბის (ან ჩვე ნე ბე ბის) შე დე გად მი ღე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე ჩა მო უ ყა ლიბ დეთ. ვი ნა ი-
დან სა ქარ თ ვე ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცეო 
კო დექ ს ში არა ფე რი მი უ თი თებს იმა ზე, რომ ირი ბი 
ჩვე ნე ბის და საშ ვე ბად ცნო ბის თ ვის, ამა ვე კო დექ-
სის 76-ე მუხ ლის მე-3 ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
მოთხოვ ნის გარ და, რა ი მე სხვა წი ნა პი რო ბა უნ და იქ-
ნეს დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლი, არა ფე რი გა მო რიცხავს იმის 
შე საძ ლებ ლო ბას, რომ პი რის ბრა ლე უ ლო ბას თან და-
კავ ში რე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას სა სა მარ-
თ ლო ირიბ ჩვე ნე ბას სხვა მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის მსგავ სად 
და ეყ რ დ ნოს.

36. ამა ვე დროს უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სა კონ ს ტი ტუ-
ციო სა სა მარ თ ლო არ გა მო რიცხავს, გა მო ნაკ ლის შემ-
თხ ვე ვებ ში, ირი ბი ჩვე ნე ბის გა მო ყე ნე ბის მარ თ ლ ზო-
მი ე რე ბას. ასე თი გა მო ნაკ ლი სის დაშ ვე ბა შე საძ ლოა 
გა მარ თ ლე ბუ ლი იყოს, თუ არ სე ბობს ობი ექ ტუ რი მი-
ზე ზი, რის გა მოც შე უძ ლე ბე ლია იმ პი რის და კითხ ვა, 
რომ ლის სიტყ ვებ საც ემ ყა რე ბა ირი ბი ჩვე ნე ბა და, რო-
დე საც ეს აუცი ლე ბე ლია მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის ინ ტე-
რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე. მა გა ლი თად, სა სა მარ თ ლომ 
შე საძ ლე ბე ლია გა ნი ხი ლოს ირი ბი ჩვე ნე ბის დაშ ვე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა, რო დე საც მოწ მე ან და ზა რა ლე ბუ-
ლი და ში ნე ბუ ლია ან არ სე ბობს მი სი რო გორც მოწ მის 
უსაფ რ თხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის აუცი ლებ ლო ბა. 
ბრლა დე ბუ ლის კა ნონ სა წი ნა აღ მ დე გო ქმე დე ბამ – მოწ-
მის და ში ნე ბამ არ უნ და შე ა ფერ ხოს მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე-
ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა და სწო რედ ამი ტომ, გა მო ნაკ ლის 
შემ თხ ვე ვებ ში, სა სა მარ თ ლო უფ ლე ბა მო სი ლი უნ და 
იყოს, შე ა ფა სოს ირი ბი ჩვე ნე ბის და საშ ვე ბო ბი სა და 
მი სი გა მო ყე ნე ბის აუცი ლებ ლო ბა. აუცი ლებ ლო ბა შე-
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იძ ლე ბა წარ მო იშ ვას სხვა შემ თხ ვე ვა შიც, რო დე საც ინ-
ფორ მა ცი ის ავ ტო რი თა ვად ვერ ახერ ხებს ან არ სურს 
ჩვე ნე ბის მი ცე მა და ამის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მი ზე ზი 
არ სე ბობს. ვი ნა ი დან სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო 
კო დექ სი ად გენს ირი ბი ჩვე ნე ბის ზო გად და საშ ვე ბო-
ბას, მი სი გა მო ყე ნე ბა შე იძ ლე ბა მოხ დეს იმ შემ თხ ვე-
ვა შიც, რო დე საც მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის ინ ტე რე სე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე, ამის აუცი ლებ ლო ბა არ არ სე ბობს. 

37. ირი ბი ჩვე ნე ბის და საშ ვე ბად ცნო ბის და მი სი გა მო-
ყე ნე ბის სა კითხის გა დაწყ ვე ტა მკა ფი ოდ ფორ მუ ლი-
რე ბუ ლი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მე ბი სა და სა თა ნა დო 
პრო ცე სუ ა ლუ რი გა რან ტი ე ბის პი რო ბებ ში უნ და მოხ-
დეს. ყო ველ კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე ვა ში სა სა მარ თ ლომ 
უნ და შე ა ფა სოს გა რე მო ე ბე ბი, რომ ლე ბიც ირი ბი ჩვე-
ნე ბის წარ დ გე ნის გა სა მარ თ ლებ ლად არის და სა ხე ლე-
ბუ ლი სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რივ დევ ნა ზე პა სუ ხის მ გე-
ბე ლი ორ გა ნოს მი ერ. 

38. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ამ მა გა ლი თე ბის და-
სა ხე ლე ბა, a priori, არ გუ ლის ხ მობს მათ კონ ს ტი ტუ-
ცი უ რო ბას, თი თო ე უ ლი სა გა მო ნაკ ლი სო შემ თხ ვე ვის 
კონ ს ტი ტუ ცი ას თან შე სა ბა მი სო ბის სა კითხის შე ფა-
სე ბა, ყო ველ კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე ვა ში, ლე გი ტი მუ რი 
მიზ ნე ბის და ამ მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად გა მო ყე ნე ბუ ლი 
სა შუ ლე ბე ბის კონ ტექ ს ტ ში უნ და მოხ დეს. თუმ ცა იმ 
შემ თხ ვე ვა შიც კი, თუ და ვუშ ვებთ მსგავ სი სა გა მო ნაკ-
ლი სო პი რო ბე ბის კონ ს ტი ტუ ცი ას თან შე სა ბა მი სო ბის 
პრე ზუმ ფ ცი ას, ეს, თა ვის თა ვად, ვერ უზ რუნ ველ ყოფს 
სა და ვო ნორ მით დად გე ნი ლი ზო გა დი წე სის კონ ს ტი-
ტუ ცი უ რო ბას, რო მე ლიც ირი ბი ჩვე ნე ბის და საშ ვე ბო-
ბას ნე ბის მი ე რი გა მო ნაკ ლი სის გა რე შე უშ ვებს. 

39. ირი ბი ჩვე ნე ბის გა მო ყე ნე ბის პრაქ ტი კუ ლი მა-
გა ლი თე ბის წარ მო სა ჩე ნად სა ინ ტე რე სოა ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს პრაქ ტი კა. რო-
გორც წე სი, ირი ბი ჩვე ნე ბა გა მო ი ყე ნე ბა იმ შემ თხ ვე-
ვა ში, რო დე საც მოწ მე (ინფორმაციის პირ ველ წყა რო) 
გარ კ ვე უ ლი მი ზე ზით თა ვად ვერ ან არ ცხად დე ბა სა-
სა მარ თ ლო ში და ეს მი ზე ზი სა სა მარ თ ლოს თ ვის ცნო-
ბი ლი ა. სა ყუ რადღე ბო ა, რომ ამ მხრივ სტრას ბურ გის 
სა სა მარ თ ლომ შემ დე გი მი ნი მა ლუ რი სტან დარ ტი ჩა-
მო ა ყა ლი ბა. იმის თ ვის, რომ ირი ბი ჩვე ნე ბის გა მო ყე ნე-
ბამ არ გა მო იწ ვი ოს კონ ვენ ცი ის მე-6 მუხ ლის დარ ღ ვე-

ვა, შემ დე გი ორი პი რო ბა უნ და იქ ნეს და ცუ ლი: უნ და 
არ სე ბობ დეს მოწ მის სა სა მარ თ ლო ში არ გა მოცხა დე-
ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მი ზე ზი ან / და ირი ბი ჩვე ნე ბა არ 
უნ და წარ მო ად გენ დეს გა ნა ჩე ნის არ სე ბით ან ერ თა-
დერთ სა ფუძ ველს (ადამიანის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი 
სა სა მარ თ ლოს 2011 წლის 15 დე კემ ბ რის გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბა საქ მე ზე „Al-Khawaja and Tahery v. The Uni-
ted Kingdom”, სა ჩივ რე ბი: N26766/05 და N22228/06 
და გა დაწყ ვე ტი ლე ბა საქ მე ზე „Horncastle and Others 
v. The United Kingdom” სა ჩი ვა რი: N4184/10). თუმ ცა 
ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში სა სა მარ თ ლო აღ ნიშ ნუ ლი წე-
სი დან გა მო ნაკ ლი სის დაშ ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბა საც 
არ გა მო რიცხავს, თუ ნე გა ტი უ რი ფაქ ტო რე ბი, რომ-
ლე ბიც ირი ბი ჩვე ნე ბის გა მო ყე ნე ბის შე დე გად დაც ვის 
მხა რის თ ვის წარ მო იშ ვე ბა, სა თა ნა დოდ არის და ბა-
ლან სე ბუ ლი (ადამიანის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა-
მარ თ ლოს 2011 წლის 15 დე კემ ბ რის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
საქ მე ზე „Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom”, 
სა ჩივ რე ბი: N26766/05 და N22228/06). 

40. სა და ვო ნორ მის კონ ს ტი ტუ ცი უ რო ბის შე ფა სე ბი სას 
მხედ ვე ლო ბა ში უნ და იქ ნეს მი ღე ბუ ლი და სა თა ნა დოდ 
შე მოწ მე ბუ ლი მო პა სუ ხის – სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ-
ტის წარ მო მად გენ ლის არ გუ მენ ტი, რომ ლის თა ნახ-
მად, უტყუ ა რი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბით პი რის 
ბრალ დე ბის ან მსჯავ რ დე ბის გა რან ტი ას სსსკ-ის მე-13 
და 82-ე მუხ ლე ბი წარ მო ად გენს. აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მე ბი 
მი უ თი თე ბენ, რომ გა მამ ტყუ ნე ბე ლი გა ნა ჩე ნის გა მო-
სა ტა ნად უნ და არ სე ბობ დეს ერ თ მა ნეთ თან შე თან ხ მე-
ბუ ლი, აშ კა რა და და მა ჯე რე ბე ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის 
ერ თობ ლი ო ბა, რო მე ლიც გო ნივ რულ ეჭვს მიღ მა და-
ა დას ტუ რებს პი რის ბრა ლე უ ლო ბას.

41. გო ნივ რულ ეჭვს მიღ მა მტკი ცე ბუ ლე ბი თი სტან-
დარ ტი თა მა შობს სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვან 
როლს სის ხ ლის სა მარ თ ლის პრო ცეს ში. იგი უზ რუნ-
ველ ყოფს უდა ნა შა უ ლო ბის პრე ზუმ ფ ცი ის პრინ ცი პის 
დაც ვას, არ სე ბი თად ამ ცი რებს უსა მარ თ ლო და და უ-
სა ბუ თე ბე ლი გა მამ ტყუ ნე ბე ლი გა ნა ჩე ნის საფ რ თხეს, 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში 
ხელს უწყობს შეც დო მის დაშ ვე ბის საფ რ თხის თა ვი დან 
აცი ლე ბას. მსჯავ რ დე ბის შემ თხ ვე ვა ში შეზღუდ ვას ექ-
ვემ დე ბა რე ბა პი რის თა ვი სუფ ლე ბა, ასე ვე ხდე ბა მი სი 
პი როვ ნე ბის სტიგ მა ტი ზა ცი ა. ბრალ დე ბულს არ უნ და 
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შე ე რაცხოს და ნა შა უ ლი მა ნამ, სა ნამ მტკი ცე ბუ ლე ბე-
ბის საკ მა რი სი და და მა ჯე რე ბე ლი ერ თობ ლი ო ბით არ 
და დას ტურ დე ბა და ნა შა უ ლის თი თო ე უ ლი ელე მენ ტის 
არ სე ბო ბა მის ქმე დე ბა ში. 

42. და ნა შა უ ლებ რი ვი ქმე დე ბა უნ და და დას ტურ დეს 
გო ნივ რულ ეჭვს მიღ მა, უნ და გა მო ი რიცხოს ყო ველ-
გ ვა რი გო ნივ რუ ლი ეჭ ვი პი რის მი ერ და ნა შა უ ლის ჩა-
დე ნას თან და კავ ში რე ბით. სა ზო გა დო ე ბა, რო მე ლიც 
იღ ვ წის ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის 
და სა ცა ვად, იცის ადა მი ა ნის თა ვი სუფ ლე ბის ფა სი, არ 
და უშ ვებს ისე თი პი რის მსჯავ რ დე ბას, რომ ლის ბრა-
ლე უ ლო ბა მი უ კერ ძო ე ბე ლი და გო ნი ე რი დამ კ ვირ ვებ-
ლის თ ვის სა ეჭ ვო რჩე ბა. 

43. ამას თა ნა ვე, გო ნივ რულ ეჭვს მიღ მა სტან დარ ტი 
თა მა შობს მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე-
ბი სად მი სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში. 
სა სი ცოცხ ლოდ აუცი ლე ბე ლი ა, რომ სა ხელ მ წი ფოს 
ლე გი ტი მუ რი უფ ლე ბა, გა ნა ხორ ცი ე ლოს სის ხ ლის სა-
მარ თ ლებ რი ვი დევ ნა, აღას რუ ლოს მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე-
ბა, არ იქ ნეს და სუს ტე ბუ ლი ისე თი მტკი ცე ბუ ლე ბი თი 
სტან დარ ტით, რო მე ლიც მი უ კერ ძო ე ბულ ადა მი ანს, 
სა ზო გა დო ე ბას გა უ ჩენს ეჭვს უდა ნა შა უ ლო პი რის 
მსჯავ რ დე ბის შე სა ხებ. ასე ვე აუცი ლე ბე ლი ა, რომ თა-
ვი სუ ფალ სა ზო გა დო ე ბა ში თი თო ე ულ პირს ჰქონ დეს 
იმის რწმე ნა ცა და სა მარ თ ლებ რი ვი გა რან ტი აც, რომ 
სა ხელ მ წი ფო არ მო ახ დენს მის მსჯავ რ დე ბას, თუ კი 
სა მარ თ ლი ა ნი სა სა მარ თ ლო პრო ცე სის შე დე გად, ყვე-
ლა ზე მა ღა ლი და მა ჯე რებ ლო ბით (სიზუსტით) არ დარ-
წ მუნ დე ბა პი რის ბრა ლე უ ლო ბა ში. 

44. ადა მი ა ნის პი როვ ნუ ლი თა ვი სუფ ლე ბის მნიშ ვ-
ნე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი-
ტუ ცი ის მე-40 მუხ ლის მე-3 პუნ ქ ტი მო ითხოვს, რომ 
მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის შე ფა სე ბი სას წარ მო შო ბი ლი ნე-
ბის მი ე რი ასე თი ეჭ ვი უნ და გა დაწყ დეს ბრალ დე ბუ-
ლის სა სარ გებ ლოდ. ეს მტკი ცე ბუ ლე ბი თი სტან დარ ტი 
ვალ დე ბუ ლე ბას აკის რებს და ნა შა უ ლებ რი ვი ფაქ ტე ბის 
დამ დ გენ სა სა მარ თ ლოს, რომ სა მარ თ ლი ა ნად გა დაჭ-
რას სამ ხი ლებს შო რის არ სე ბუ ლი კონ ფ ლიქ ტე ბი, სა-
თა ნა დოდ აწო ნოს მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი და ამ პრო ცეს ში 
წარ მო შო ბი ლი ყო ველ გ ვა რი გო ნივ რუ ლი ეჭ ვი გა დაწყ-
ვი ტოს ბრალ დე ბუ ლის უდა ნა შა უ ლო ბის, მი სი თა ვი-

სუფ ლე ბის სა სარ გებ ლოდ. მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის ამ გ ვა-
რი ტეს ტით შე ფა სე ბის შემ დეგ არის შე საძ ლე ბე ლი, 
სა მარ თ ლებ რი ვი კვა ლი ფი კა ცია მი ე ცეს პი რის ქმე-
დე ბას და და ე კის როს პა სუ ხის მ გებ ლო ბა. გო ნივ რულ 
ეჭვს მიღ მა სტან დარ ტი უნ და გა მო რიცხავ დეს ეჭ ვე ბი-
სა და ვა რა უ დე ბის სა ფუძ ველ ზე პი რი სათ ვის სის ხ ლის-
სა მარ თ ლებ რი ვი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და კის რე ბას და, 
ამ დე ნად, ამ ყა რებს სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბას სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის საქ მე ზე მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის მი მართ.

45. გო ნივ რულ ეჭვს მიღ მა ტეს ტი წარ მო ად გენს სა-
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო კრი ტე რი უმს, რო მელ საც სა სა მარ თ-
ლო იყე ნებს პი რის დამ ნა შა ვედ ცნო ბის თ ვის, მი ა ნიშ-
ნებს სა სა მარ თ ლოს, თუ რამ დე ნად მყა რი უნ და იყოს 
რწმე ნა იმი სა, რომ ბრალ დე ბულ მა ჩა ი დი ნა და ნა შა უ-
ლი. სა სა მარ თ ლო ბრალ დე ბულს დამ ნა შა ვედ ცნობს, 
რო დე საც საქ მე ში არ სე ბუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი მას 
გო ნივ რულ ეჭვს მიღ მა და არ წ მუ ნებს პი რის ბრა ლე უ-
ლო ბა ში. ეს რწმე ნა სა სა მარ თ ლოს, კა ნო ნით დად გე ნი-
ლი წე სის მი ხედ ვით წარ დ გე ნი ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის 
სა ფუძ ველ ზე, იმ მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე დაყ რ დ ნო ბით 
უყა ლიბ დე ბა, რო მელ საც კა ნო ნით სან დო და და საშ ვე-
ბად მი იჩ ნევს. 

46. სსსკ-ის თა ნახ მად, მოწ მის ჩვე ნე ბა, რო გორც ერ-
თ -ერ თი მტკი ცე ბუ ლე ბა, კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით 
უნ და იყოს წარ დ გე ნი ლი სა სა მარ თ ლო ში. სსსკ-ის 76-ე 
მუხ ლი ერ თ -ერთ ასეთ წესს შე ი ცავს, რომ ლის თა ნახ-
მად, ირი ბი ჩვე ნე ბის ფარ გ ლებ ში მოწ მეს შე უძ ლია გა-
მო ძი ე ბას ან სა სა მარ თ ლოს მი ა წო დოს ინ ფორ მა ცია იმ 
ფაქ ტე ბის შე სა ხებ, რომ ლის თვით მ ხილ ვე ლი თა ვად 
არ ყო ფი ლა, არა მედ „ეფუძნება სხვა პი რის მი ერ გავ-
რ ცე ლე ბულ ინ ფორ მა ცი ას”. ამ დე ნად, ირი ბი ჩვე ნე ბა, 
თუ ის სსსკ-ის ზე მოთ და სა ხე ლე ბულ მოთხოვ ნას პა-
სუ ხობს (და ამა ვე დროს შე ი ცავს კა ნო ნით დად გე ნი-
ლი წე სით მო პო ვე ბულ და საქ მის თ ვის რე ლე ვან ტურ 
ინ ფორ მა ცი ას), და საშ ვებ მტკი ცე ბუ ლე ბას წარ მო ად-
გენს. ხო ლო მი სი სან დო ო ბა, სსსკ-ის იმა ვე მუხ ლ ზე 
დაყ რ დ ნო ბით, მოწ მ დე ბა სხვა მტკი ცე ბუ ლე ბით, რო-
მე ლიც ადას ტუ რებს ირი ბი ჩვე ნე ბის სა ფუძ ველ ზე მი-
ღე ბულ ინ ფორ მა ცი ას. 

47. ამ დე ნად, ირი ბი ჩვე ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში მოწ მე გა-
მო ძი ე ბას ან სა სა მარ თ ლოს აწ ვ დის ინ ფორ მა ცი ას 
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ბრალ დე ბუ ლის მი ერ და ნა შა უ ლებ რი ვი ქმე დე ბის გან-
ხორ ცი ე ლე ბის ან სხვა გა რე მო ე ბე ბის შე სა ხებ, რო-
მელ თა თვით მ ხილ ვე ლი თა ვად არ ყო ფი ლა. რო გორც 
აღი ნიშ ნა, სსსკ-ის 76-ე მუხ ლი ასეთ ჩვე ნე ბებს და საშ-
ვე ბად მი იჩ ნევს, ხო ლო სა და ვო ნორ მე ბი მათ პი რის 
ბრა ლე უ ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბის მი სა ღე ბად, სხვა მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის მსგავ სად, 
ვარ გის მტკი ცე ბუ ლე ბად აქ ცევს. ამ დე ნად, ტეს ტი, 
რო მე ლიც სა სა მარ თ ლომ / ნა ფიც მა მსა ჯულ მა ში ნა გა-
ნი რწმე ნის შე სა მოწ მებ ლად უნ და გა მო ი ყე ნოს, ვერ 
გა მო რიცხავს ირიბ ჩვე ნე ბას თან, რო გორც ერ თ -ერთ 
მტკი ცე ბუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბულ საფ რ თხეს. 

48. სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ სის 169-ე 
მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის მი ხედ ვით, პი რის ბრალ დე-
ბუ ლად ცნო ბის თ ვის სა ჭი როა გა მო ძი ე ბის სტა დი ა ზე 
შეკ რე ბილ მტკი ცე ბუ ლე ბა თა ერ თობ ლი ო ბა, რო მე-
ლიც და სა ბუ თე ბულ ვა რა უდს უნ და ქმნი დეს იმის შე-
სა ხებ, რომ პირ მა და ნა შა უ ლი ჩა ი დი ნა. ხო ლო სსსკ-ის 
მე-3 მუხ ლის მე-11 ნა წი ლის თა ნახ მად, და სა ბუ თე ბუ-
ლი ვა რა უ დი ფაქ ტე ბის და ინ ფორ მა ცი ის ერ თობ ლი-
ო ბა ა, რო მე ლიც ობი ექ ტურ პირს და აკ მა ყო ფი ლებ და, 
რა თა და ეს კ ვ ნა პი რის მი ერ და ნა შა უ ლის შე საძ ლო ჩა-
დე ნა. 

49. სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რივ დევ ნა ზე პა სუ ხის მ გე ბელ-
მა პირ მა ბრა ლის წა ყე ნე ბის სა კითხის გა დაწყ ვე ტი სას 
სსსკ-ის ნორ მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით უნ და შე ა ფა სოს 
მტკი ცე ბუ ლე ბა თა ერ თობ ლი ო ბა, რო მელ თა მნიშ ვ-
ნე ლო ვან ნა წილს შე საძ ლოა ირი ბი მტკი ცე ბუ ლე ბე-
ბი წარ მო ად გენ დეს. ამას თა ნა ვე, კა ნონ მ დებ ლო ბა არ 
იძ ლე ვა რა ი მე მი თი თე ბას იმას თან და კავ ში რე ბით, 
თუ რა წო ნა უნ და მი ე ნი ჭოს ირიბ მტკი ცე ბუ ლე ბას 
პი რის ბრალ დე ბუ ლად ცნო ბის თ ვის. ასეთ პი რო ბებ-
ში, ბუ ნებ რი ვი ა, შე ფა სე ბას სა ჭი რო ებს ის გა რე მო ე-
ბა, რამ დე ნად სან დოდ ადას ტუ რებს ირი ბი ჩვე ნე ბა 
იმ გა რე მო ე ბას, რომ ლის და სა დას ტუ რებ ლა დაც არის 
წარ მოდ გე ნი ლი. რო გორც ზე მოთ არა ერ თხელ აღი-
ნიშ ნა, ცალ კე ულ შემ თხ ვე ვა ში ირი ბი ჩვე ნე ბის სან-
დო ო ბა შე საძ ლე ბე ლია ეჭ ვ ქ ვეშ დად გეს, არა ფე რი 
გა მო რიცხავს იმ ფაქტს, რომ ირი ბი ჩვე ნე ბის წყა რო 
ცდე ბო დეს ან გან ზ რახ ცრუ ობ დეს. აქე დან გა მომ დი-
ნა რე, არ სე ბობს იმის წი ნა პი რო ბე ბი, რომ ირი ბი ჩვე-
ნე ბის სა ფუძ ველ ზე მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ა, მი სი სა-

თა ნა დო შე მოწ მე ბის, ეჭ ვე ბის გა მო რიცხ ვის გა რე შე, 
სა ფუძ ვ ლად და ე დოს პი რის ბრალ დე ბუ ლად ცნო ბის 
შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას. მტკი ცე ბუ ლე ბა თა ერ-
თობ ლი ო ბის და სა ბუ თე ბულ ვა რა უდს მიღ მა შე მოწ-
მე ბის კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სტან დარ ტი ვერ 
გა მო რიცხავს იმ საფ რ თხე ებს, რომ ლე ბიც ირი ბი ჩვე-
ნე ბის, რო გორც საქ მის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ერ თ -ერ-
თი ძი რი თა დი მტკი ცე ბუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე პი რის 
ბრალ დე ბას იწ ვევს. ყო ვე ლი ვე ეს მი უ თი თებს იმა ზე, 
რომ პი რის ბრალ დე ბუ ლად ცნო ბა შე იძ ლე ბა მოხ დეს 
ისეთ მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, რო მე ლიც არ 
აკ მა ყო ფი ლებს კონ ს ტი ტუ ცი ით დად გე ნილ უტყუ ა რო-
ბის სტან დარტს. 

50. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა კონ ს ტი-
ტუ ციო სა სა მარ თ ლო თვლის, რომ სა და ვო ნორ მე-
ბი შე ი ცავს მტკი ცე ბუ ლე ბა თა შე ფა სე ბის პრო ცეს ში 
შეც დო მე ბის დაშ ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბას და საფ რ-
თხის შემ ც ვე ლია ობი ექ ტუ რი და სა მარ თ ლი ა ნი მარ-
თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის. მა ღა ლია 
ალ ბა თო ბა იმი სა, რომ ირი ბი ჩვე ნე ბა სის ხ ლის სა-
მარ თ ლის საქ მის სა ბო ლოო შე დეგ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან 
გავ ლე ნას მო ახ დენს. სწო რედ ირი ბი ჩვე ნე ბის მოს-
მე ნის სა ფუძ ველ ზე, მო სა მარ თ ლეს ან ნა ფიც მსა ჯუ-
ლებს შე იძ ლე ბა ჩა მო უ ყა ლიბ დეთ ში ნა გა ნი რწმე ნა 
და ნა შა ულ თან და კავ ში რე ბით, ხო ლო სა და ვო ნორ-
მე ბი ვერ უზ რუნ ველ ყოფს შეც დო მის ასა ცი ლებ ლად 
საკ მა რის გა რან ტი ას.

51. მტკი ცე ბუ ლე ბა ადეკ ვა ტუ რად უნ და ასა ხავ დეს იმ 
ფაქ ტობ რივ გა რე მო ე ბას, რომ ლის და სა დას ტუ რებ ლა-
დაც არის წარ მოდ გე ნი ლი. მტკი ცე ბუ ლე ბა ვერ იქ ნე ბა 
უტყუ ა რი, თუ იგი იმა ზე მეტ გავ ლე ნას ახ დენს მარ თ-
ლ მ სა ჯუ ლე ბა ზე, ვიდ რე ეს მი სი ბუ ნე ბი დან უნ და გა-
მომ დი ნა რე ობ დეს. მტკი ცე ბუ ლე ბა არ უნ და უქ მ ნი დეს 
ფაქ ტე ბის დამ დ გენს მცდარ წარ მოდ გე ნას ამა თუ იმ 
ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბის არ სე ბო ბის ან არარ სე ბო ბის 
თა ო ბა ზე. 

52. ირი ბი ჩვე ნე ბა, ზო გა დად, ნაკ ლე ბად სან დო მტკი-
ცე ბუ ლე ბა ა, მი სი გა მო ყე ნე ბა შე ი ცავს პი რის ბრა ლე-
უ ლო ბას თან და კავ ში რე ბით მცდა რი აღ ქ მის შექ მ ნის 
საფ რ თხეს და, ამ დე ნად, შე იძ ლე ბა და საშ ვე ბი იყოს 
მხო ლოდ გა მო ნაკ ლის შემ თხ ვე ვებ ში, კა ნო ნით გათ ვა-
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ლის წი ნე ბუ ლი მკა ფიო წე სი სა და სა თა ნა დო კონ ს ტი-
ტუ ცი უ რი გა რან ტი ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის პი რო ბებ ში 
და არა მოქ მე დი სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო-
დექ სით გან საზღ ვ რუ ლი ზო გა დი წე სით. 

53. ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა-
კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლო მი იჩ ნევს, რომ სსსკ-ის 
მე-13 მუხ ლის მე-2 ნა წი ლი და 169-ე მუხ ლის პირ ვე ლი 
ნა წი ლის ის ნორ მა ტი უ ლი ში ნა არ სი, რო მე ლიც შე საძ-
ლე ბელს ხდის, ირი ბი ჩვე ნე ბის სა ფუძ ველ ზე მი ღე ბულ 
იქ ნეს პი რის ბრა ლე უ ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბა, ვერ პა სუ ხობს სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს-
ტი ტუ ცი ის მე-40 მუხ ლის მე-3 პუნ ქ ტით დად გე ნილ 
უტყუ ა რო ბის მოთხოვ ნებს და, შე სა ბა მი სად, არა კონ-
ს ტი ტუ ცი უ რი ა.

III. სა რე ზო ლუ ციო ნა წი ლი

სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის 89-ე მუხ ლის პირ-
ვე ლი პუნ ქ ტის „ვ” ქვე პუნ ქ ტის და მე-2 პუნ ქ ტის, 
„საქართველოს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს შე-
სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მე-19 მუხ-
ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის „ე” ქვე პუნ ქ ტის, 21-ე მუხ ლის 
მე-2 პუნ ქ ტის, 23-ე მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის, 25-ე 
მუხ ლის პირ ვე ლი, მე-2 და მე-3 პუნ ქ ტე ბის, 27-ე მუხ-
ლის მე-5 პუნ ქ ტის, 39-ე მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის „ა” 
ქვე პუნ ქ ტის, 43-ე მუხ ლის მე-2, მე-4, მე-7, მე-8 პუნ ქ-
ტე ბის და 45-ე მუხ ლის, „საკონსტიტუციო სა მარ თალ-
წარ მო ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის მე-7 მუხ-
ლის პირ ვე ლი და მე-2 პუნ ქ ტე ბის, 30-ე, 31-ე, 32-ე და 
33-ე მუხ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე,  

სა ქარ თ ვე ლოს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლო
ა დ გ ე ნ ს :
1.  დაკ მა ყო ფილ დეს N548 კონ ს ტი ტუ ცი უ რი სარ ჩე ლი („საქართველოს მო ქა ლა ქე ზუ რაბ მი ქა ძე სა ქარ-

თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მ დეგ”). 
2.  არა კონ ს ტი ტუ ცი უ რად იქ ნეს ცნო ბი ლი სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-40 მუხ ლის მე-3 პუნ ქ ტ-

თან მი მარ თე ბით ა) სა ქარ თ ვე ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ სის მე-13 მუხ ლის მე-2 
ნა წი ლის მე-2 წი ნა და დე ბის ის ნორ მა ტი უ ლი ში ნა არ სი, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს ამა ვე კო დექ სის 
76-ე მუხ ლით გან საზღ ვ რუ ლი (2013 წლის 14 ივ ნი სის რე დაქ ცი ა) მტკი ცე ბუ ლე ბის – ირი ბი ჩვე ნე-
ბის სა ფუძ ველ ზე გა მამ ტყუ ნე ბე ლი გა ნა ჩე ნის გა მო ტა ნის შე საძ ლებ ლო ბას; ბ) სა ქარ თ ვე ლოს სის ხ-
ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ სის 169-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის ის ნორ მა ტი უ ლი ში ნა არ სი, 
რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს ამა ვე კო დექ სის 76-ე მუხ ლით გან საზღ ვ რუ ლი (2013 წლის 14 ივ ნი სის 
რე დაქ ცი ა) მტკი ცე ბუ ლე ბის – ირი ბი ჩვე ნე ბის სა ფუძ ველ ზე პი რის ბრალ დე ბუ ლად ცნო ბის შე საძ-
ლებ ლო ბას.

3.  შეწყ დეს სა მარ თალ წარ მო ე ბა N548 კონ ს ტი ტუ ცი ურ სარ ჩელ ზე („საქართველოს მო ქა ლა ქე ზუ რაბ 
მი ქა ძე სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მ დეგ”) სა სარ ჩე ლო მოთხოვ ნის იმ ნა წილ ში, რო მე ლიც 
შე ე ხე ბა სა ქარ თ ვე ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ სის 76-ე მუხ ლის მე-3 ნა წი ლის (2010 
წლის 24 სექ ტემ ბ რის რე დაქ ცი ა) კონ ს ტი ტუ ცი უ რო ბას სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-40 მუხ ლის 
მე-3 პუნ ქ ტ თან მი მარ თე ბით.

4.  არა კონ ს ტი ტუ ცი უ რი ნორ მე ბი ძა ლა და კარ გუ ლად იქ ნეს ცნო ბი ლი ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა მოქ ვეყ-
ნე ბის მო მენ ტი დან.

5.  გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ძა ლა შია სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს სხდო მა ზე მი სი სა ჯა როდ გა მოცხა დე ბის 
მო მენ ტი დან.

6. გა დაწყ ვე ტი ლე ბა სა ბო ლოოა და გა სა ჩივ რე ბას ან გა და სინ ჯ ვას არ ექ ვემ დე ბა რე ბა.
7.  გა დაწყ ვე ტი ლე ბის ას ლი გა ეგ ზავ ნოს მხა რე ებს, სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენტს, სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა-

ეს სა სა მარ თ ლოს და სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას.
8. გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გა მოქ ვეყ ნ დეს „საქართველოს სა კა ნონ მ დებ ლო მაც ნე ში” 15 დღის ვა და ში.
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სა ქარ თ ვე ლოს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს 2012 წლის 
21 დე კემ ბერს კონ ს ტი ტუ ცი უ რი სარ ჩე ლით მი მარ თა სა-
ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ზუ რაბ მი ქა ძემ და მო ითხო ვა და-
დეგ ნი ლი ყო სა ქარ თ ვე ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე-
სო კო დექ სის მე-13 მუხ ლის მე-2 ნა წი ლის, ამა ვე კო დექ სის 
76-ე მუხ ლის მე-3 ნა წი ლი სა და ამა ვე კო დექ სის 169-ე მუხ-
ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის კონ ს ტი ტუ ცი უ რო ბა სა ქარ თ ვე ლოს 
კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-40 მუხ ლის მე-3 პუნ ქ ტ თან მი მარ თე ბით. 
სარ ჩე ლი მი ღე ბუ ლი იქ ნა წარ მო ე ბა ში და გა დაწ ვე ტი ლე ბის 
მი ხედ ვით, ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მე ბი არა კონ ს ტი ტუ ცი უ-
რად იქ ნა ცნო ბი ლი სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-40 
მუხ ლის მე-3 პუნ ქ ტ თან მი მარ თე ბით.

აღ ნიშ ნუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი უნ და აღ მოჩ-
ნ დეს სის ხ ლის სა მარ თალ წარ მო ე ბა ში მო ნა წი ლე დაც ვის 
მხა რი სათ ვის. ად ვო კა ტებს ეძ ლე ვათ შე საძ ლებ ლო ბა, მე-
ტი რო ლი შე ას რუ ლონ ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის სამ-
სა ხურ ში. ად ვო კა ტებს ეძ ლე ვათ შან სი უფ რო ეფექ ტუ რად 
აწარ მო ონ კლი ენ ტის (ბრალდებულის) ინ ტე რე სე ბის სა სარ-
გებ ლოდ პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბა და, გარ კ ვე ულ წი ლად, 
სა სა მარ თ ლო წარ მო ე ბის დას რუ ლე ბის სა ვა რა უ დო პროგ-
ნო ზიც კი გა ნუცხა დონ კლი ენ ტებს.

ჩვე ნე ბის ირი ბი ხა სი ა თის შე სა ხებ

სის ხ ლის სა მარ თ ლის პრო ცე სის ნო ვა ტო რო ბა, ძი რი თა-
დად, მის შე ჯიბ რე ბი თო ბა სა და, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, სა სა-
მარ თ ლო ში ვე ნა ფიც მსა ჯულ თა სა სა მარ თ ლო სის ტე მის 
შექ მ ნა ში ა. მსა ჯულ თა მო ნა წი ლე ო ბით მი ღე ბუ ლი ვერ-
დიქ ტი, რო მე ლიც მხო ლოდ ორი სა ხი სა – უდა ნა შა უ ლოა 
ან დამ ნა შა ვეა – არ სა ბუთ დე ბა, ის გა ნა ჩე ნის ძი რი თა დი 
შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი ა, ხო ლო ნა ფიც მსა ჯულ თა გა რე შე 
ბრალ დე ბის გან ხილ ვის შე დე გი (განაჩენი) კი, მო სა მარ თ-
ლის მი ერ აუცი ლებ ლად უნ და და სა ბუთ დეს და თა ნაც – 
წე რი ლო ბით. სა სა მარ თ ლო სხდო მის მიმ დი ნა რე ო ბი სას, 
რო დე საც ბრალ დე ბის შე სა ხებ მხა რე თა მტკი ცე ბუ ლე ბებს 
ნა ფიც მსა ჯუ ლე ბი ის მე ნენ, მათ არ იცი ან, თუ რო მე ლია 

(სისხლისსამართლისპროცესშიმტკიცებულებად

ირიბიჩვენებისკონსტიტუციურობისშესახებ)

სა ექ ს პერ ტო შე ფა სე ბა 
სა ქარ თ ვე ლოს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს 

2015 წლის 22 იან ვ რის N1/1/548 გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ზე

ირი ბი ჩვე ნე ბა, რად გან არ სე ბი თი გან ხილ ვის დაწყე ბამ დე 
მო სა მარ თ ლე, რო დე საც ნა ფიც მსა ჯუ ლებს გან მარ ტე-
ბებს აძ ლევს, არ ეუბ ნე ბა მათ, თუ რო გო რია ან რო მე ლია 
ირი ბი ჩვე ნე ბა. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში ხომ არ ივა რა უ დე ბა, 
რომ მსა ჯუ ლებ მა არ იცი ან, რომ ვერ დიქ ტის გა მო ტა ნის 
მო მენ ტ ში ჯერ უნ და აღ მო ა ჩი ნონ (გამოიცნონ) რო მე ლია 
ირი ბი ჩვე ნე ბა და შემ დ გომ კი უნ და იფიქ რონ მის სა ჭი-
რო ე ბა ზეც? თით ქოს ჩვე ნი მსჯე ლო ბა სხვა მი მარ თუ ლე-
ბით შე იძ ლე ბა წა ვი დეს, რომ არა ნა ფიც მსა ჯულ თა არ სი 
და და ნი შუ ლე ბა, რაც სწო რედ მათ გო ნებ რივ, სა მარ თ-
ლის თე ო რი ე ბით წი ნას წარ გა უ წე რელ შე საძ ლებ ლო ბებ ში 
მდგო მა რე ობს – თა ვი სუფ ლად შე ა ფა სონ ის ინ ფორ მა ცი ა, 
რო მე ლიც მოწ მემ გა აჟ ღე რა მათს წი ნა შე და ამ ინ ფორ მა-
ცი ას თა ვად მი ა ნი ჭონ და მა დას ტუ რე ბე ლი ან უარ მ ყო ფი, 
ცენ ტ რა ლუ რი თუ ნაკ ლე ბად კავ შირ ში მყო ფი, ჭო რი თუ 
სარ წ მუ ნო სტა ტუ სი. მსა ჯუ ლი სათ ვის, მი სი თა ვი სუ ფა ლი 
გო ნივ რუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბის გა მო, შე იძ ლე ბა ნაკ ლე-
ბად სა ინ ტე რე სო იყოს მის თ ვის გად მო ცე მუ ლი ინ ფორ მა-
ცი ის სტა ტუ სი – რას უწო დებს კა ნო ნი ასეთ ინ ფორ მა ცი ას, 
რომ ლის მიმ წო დე ბე ლიც სა უბ რობს ამ ბავ ზე და ეს ამ ბა-
ვი მას მო უყ ვა ამ ამ ბის შემ ს წ რე სხვა პირ მა. ივა რა უ დე ბა, 
რომ მსა ჯუ ლი, ვერ დიქ ტის გა მო ტა ნი სას, ასეთ ინ ფორ მა-
ცი ას თა ვის „იერარქიულ ად გილს მი უ ჩენს გო ნე ბა ში”, ხო-
ლო სხვა მსა ჯუ ლებ თან მსჯე ლო ბი სა და ოპო ნი რე ბი სას 
კი, შე ეც დე ბა, და ა სა ბუ თოს ამ ინ ფორ მა ცი ი სად მი სა კუ თა-
რი და მო კი დე ბუ ლე ბა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას – 
მი სი გა მო ი ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბა.

აშშ – ში სა სა მარ თ ლო ებს სა ერ თო მიდ გო მე ბი აქვთ 
(არსებობს მტკი ცე ბუ ლე ბა თა ფე დე რა ლუ რი წე სე ბი). აღ-
ნიშ ნუ ლი გუ ლის ხ მობს იმას, თუ რო გო რი უნ და იყოს 
მტკი ცე ბუ ლე ბა, რომ იგი გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნას მარ თ ლ მ-
სა ჯუ ლე ბა ში, მი სი მომ ხ მა რებ ლის – ხალ ხის – მი ერ. ამ მა-
ხა სი ა თებ ლე ბით ხდე ბა ირი ბი მტკი ცე ბუ ლე ბის (ჩვენების) 
გა მიჯ ვ ნა სხვა სა ხის მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის გან. აშშ – ში ირიბ 
ჩვე ნე ბას „hearsay” უწო დე ბენ. პირ და პი რი თრგმა ნით, ის 
უფ რო მე ტად „ყურმოკრულს” ნიშ ნავს, ვიდ რე „ირიბ” ან 
„არაპირდაპირ ჩვე ნე ბას”.

 სასამართლო პრაქტიკა
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რა ტომ აღიძ რა სა კონ ს ტი ტუ ციო სარ ჩე ლი?

სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ სი (76-ე მუხ-
ლი) გან მარ ტავს, თუ რო გორ უნ და და ვად გი ნოთ, ჩვე ნე ბა 
ირი ბია თუ – არა. მაგ რამ არ სე ბობს ინ ტე რე სი ირი ბი ჩვე-
ნე ბი სა, რო გორც სა სა მარ თ ლო გა ნა ჩე ნის სა ფუძ ვე ლი სა. 
სა სა მარ თ ლო ე ბი თა ვი ანთ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ში უფ რო 
ნაკ ლე ბად, ვიდ რე მე ტად აფა სე ბენ ამა თუ იმ ჩვე ნე ბას 
და მის სა ხეს (ირიბია თუ არა). ბევრ გა ნა ჩენ ში ვერ შეხ-
ვ დე ბით მსჯე ლო ბას, შე ფა სე ბას, თუ რა ტომ მი იჩ ნია მო-
სა მარ თ ლემ მოწ მის ინ ფორ მა ცია ირიბ ჩვე ნე ბად. ამით 
ისი ნი მცი რე პრაქ ტი კას გვთა ვა ზო ბენ და რო გორც მხა-
რე ებს, ისე გა ნა ჩე ნის სხვა მომ ხ მა რებ ლებს, არ გა ნუ მარ-
ტა ვენ ირი ბი ჩვე ნე ბის შე სა ხებ. რჩე ბა კა ნო ნი, რო მე ლიც 
იკითხე ბა და ზოგ ჯერ სხვა დას ხ ვაგ ვარ გან მარ ტე ბებ საც 
ვის მენთ. ასე, მა გა ლი თად, შე საძ ლე ბე ლი ა, რომ ირი ბი 
ჩვე ნე ბა და საშ ვე ბი მტკი ცე ბუ ლე ბა იყოს საქ მის არ სე ბი-
თად გან ხილ ვის დროს, მაგ რამ არა – გა მამ ტყუ ნე ბე ლი 
გა ნა ჩე ნის სა ფუძ ვ ლი სა.

სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის სა-
ფუძ ვე ლია მომ ჩივ ნის არ გუ მენ ტა ცია მიმ დი ნა რე სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის კა ნონ მ დებ ლო ბის არა კონ ს ტი ტუ ცი უ რო ბას-
თან და კავ ში რე ბით, რო მე ლიც იცავს ბრალ დე ბულს, მის 
მი მართ შე საძ ლო სა სა მარ თ ლო თვით ნე ბო ბის გან ხორ ცი ე-
ლე ბი სა გან, რა თა არ მოხ დეს მი სი მსჯავ რ დე ბა ირი ბი სა ხის 
ჩვე ნე ბე ბის, რო გორც მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის, სა ფუძ ველ ზე. თუ 
იარ სე ბებ და სა სა მარ თ ლო პრე ცე დენ ტი, ანუ მო სა მარ თ ლის 
მი ერ კა ნო ნის გან მარ ტე ბა და მი სი გა მო ყე ნე ბის შემ თხ ვე-
ვე ბი (განაჩენის და სა ბუ თე ბა არა ირი ბი ჩვე ნე ბე ბის სა ფუძ-
ველ ზე), რაც აისა ხე ბო და გა ნა ჩე ნებ ში, შე საძ ლე ბე ლი ა, რომ 
არც ყო ფი ლი ყო 2015 წლის 22 იან ვ რის სა კონ ს ტი ტუ ციო 
სა სა მარ თ ლოს აღ ნიშ ნუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბაც.

ამ ჯე რად, კი კა ნონ მა, ფაქ ტობ რი ვად, გა მო რიცხ ვა ირიბ 
ჩვე ნე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი გა მამ ტყუ ნე ბე ლი გა ნა ჩე ნე ბის 
არ სე ბო ბა.

სტან და რა ტი

სის ხ ლის სა მარ თ ლის პრო ცე სის სტა დი ე ბი, შე იძ ლე ბა 
ით ქ ვას, კავ შირ შია ირი ბი ჩვე ნე ბის და ნიშ ნუ ლე ბა/ გა მო-
ყე ნე ბას თან. გა მო ძი ე ბის პრო ცეს ში შე საძ ლე ბე ლი ა, რომ 
მოხ დეს კონ კ რე ტუ ლი პი რის ბრალ დე ბუ ლად გა დაქ ცე ვა, 
რაც იმას ნიშ ნავს, რომ არ სე ბობს და სა ბუ თე ბუ ლი ვა რა-
უ დის სტან დარ ტი. ეს სტან დარ ტი არ არის გა მა მამ ტყუ-
ნე ბე ლი გა ნა ჩე ნის გა მო ტა ნი სათ ვის სა ჭი რო სტან დარ ტი. 
მა ნამ დე ბრალ დე ბის მხა რის მტკი ცე ბუ ლე ბა თა ხა რის ხ მა 
მე ო რე, ანუ ალ ბა თო ბის მა ღა ლი ხა რის ხის, სტან დ რა ტი 

უნ და გა ი ა როს, რი სი გა და ლა ხა ვაც უნ და შეძ ლოს არ სე-
ბით გან ხილ ვამ დე, ანუ წი ნა სა სა მარ თ ლო სხდო მი სათ ვის. 
მხო ლოდ ამის შემ დ გომ მი აღ წევს ბრალ დე ბის მხა რე ე.წ. 
„მესამე სა ფე ხურს” გო ნივ რულ ეჭვს მიღ მა სტან დარტს, 
რო მე ლიც წარ მო ად გენს გა მამ ტყუ ნე ბე ლი გა ნა ჩე ნი სათ-
ვის სა ჭი რო ხა რისხს. 

სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბით 
გა მო ი რიცხა ირი ბი ჩვე ნე ბის გა მო ყე ნე ბა, არა მხო ლოდ 
გა მამ ტყუ ნე ბე ლი გა ნა ჩე ნი სათ ვის, არა მედ ბრალ დე ბის 
წარ დ გე ნის დრო საც მა შინ, რო ცა ბრალ დე ბის წარ დ გე ნის 
სტან დარ ტია და სა ბუ თე ბუ ლი ვა რა უ დი, რომ პირ მა შე იძ-
ლე ბა ჩა ი დი ნა და ნა შა უ ლი. ხო ლო გა ნა ჩე ნის გა მო ტა ნის 
შემ თხ ვე ვა ში, ანუ გო ნივ რულ ეჭვს მიღ მა სტან დარ ტის 
მიღ წე ვი სას, ფას დე ბა არა მხო ლოდ უტყუ ა რო ბა, არა-
მედ საკ მა რი სო ბა /უკ მა რი სო ბა დამ ნა შა ვედ /უ და ნა შა უ-
ლოდ ცნო ბი სათ ვის. სის ხ ლის სა მარ თ ლ ლებ რი ვი დევ ნის 
მდგო მა რე ო ბა კი, პრო კუ რო რის დის კ რე ცი ა ა, რა დრო საც, 
„დასაბუთებული ვა რა უ დის” სტან დარ ტის გან მარ ტე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე, არ არის აუცი ლე ბე ლი ირი ბი ჩვე ნე ბე ბის გა-
მო რიცხ ვა. თა ვად ჩვე ნე ბაც ხომ, თა ვი სი არ სით, ნა ბიჯ - ნა-
ბიჯ (გამოძიებისა და წი ნა სა სამ რ თ ლოს სხდო მის ეტა პი), 
სა სა მარ თ ლო ში გაჟ ღე რე ბულ ინ ფორ მა ცი ად ყა ლიბ დე ბა. 
სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლომ ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბით მო-
ა წეს რი გა ეს მო ცე მუ ლო ბა, რაც სა ერ თო სა სა მარ თ ლო ე ბის 
პა სი ურ როლს უს ვამს ხაზს.

მი უ ხე და ვად ამი სა, ვთან ხ მ დე ბით, რომ სა ხელ მ წი ფო შე-
ბო ჭი ლი უნ და იყოს მკა ფი ოდ ფორ მუ ლი რე ბუ ლი სა კა ნონ-
მ დებ ლო ნორ მე ბით, რომ ლე ბიც მი ნი მუ მამ დე და იყ ვანს 
თვით ნე ბო ბის ან შეც დო მის დაშ ვე ბის საფ რ თხეს. სწო რედ, 
ამა ზე მი უ თი თებს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს 22 იან ვ-
რის გა დაწყე ე ტი ლე ბა.

ამას თა ნა ვე, დავ რ წ მუნ დით, თუ რამ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნია ამ კუთხით სა ერ თო სა სა მარ თ ლო ე ბის პრაქ ტი კა 
და უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს გან მარ ტე ბა ნი. სწო რედ მათ 
უნ და გან მარ ტონ ესა თუ ის ნორ მა, რაც მარ თ ლ მ სა ჯუ-
ლე ბის გან ვი თა რე ბის პრო ცეს საც ემ სა ხუ რე ბა. სა კონ-
ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლომ ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბით კონ-
კ რე ტუ ლი რე ცეპ ტი მი ა წო და სა სა მარ თ ლო სის ტე მას 
და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მი სი გა მო ყე ნე ბა გა ნა ჩე ნე ბის ამ 
კუთხით და სა სა ბუ თებ ლად.

 ად ვო კა ტი გი ორ გი ტუ რა ზაშ ვი ლი
სის ხ ლის სა მარ თ ლის, იური დი უ ლი ეთი კის,

ნა ფიც მსა ჯულ თა სა სა არ თ ლო პრო ფე სი უ ლი 
უნარ - ჩ ვე ვე ბის, სა მარ თ ლებ რი ვი მარ თ ლ წე რი სა და 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბი თა და სა ბუ თე ბის სპე ცი ა ლის ტი

 სასამართლო პრაქტიკა
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შე სა ვა ლი

ზო გა დად, სა ხელ შეკ რუ ლე ბო სა მარ თ ლი ა ნო ბა მო-
ითხოვს, რომ მხა რე არ შე იძ ლე ბა იყოს შეს რუ ლე ბის 
ყო ველ გ ვა რი რის კის მა ტა რე ბე ლი1. მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ ვალ დე ბუ ლე ბი თი სა მარ თ ლის ძი რე უ ლი 

1 ლ. ჭანტურია, ბ. ზოიძე. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მესამე. გამომცემლობა „სამართალი” 2001წ. გვ. 399

მოვალის უფლებრივი მდგომარეობა 
ვალდებულების შესრულების ხელისშემშლელი 

გარემოებების დადგომისას
პრინ ცი პი ა, რომ ვალ დე ბუ ლე ბა უნ და შეს რულ დეს, 
ამ და ნა წე სის ყო ველ თ ვის შეს რუ ლე ბამ შე იძ ლე-
ბა უფ რო მე ტი უსა მარ თ ლო ბა გა მო იწ ვი ოს, ვიდ რე 
მის მა შე უს რუ ლებ ლო ბამ. ამი ტომ, ბრა ლე უ ლი პა-
სუ ხის მ გებ ლო ბის პრინ ციპ ზე დაყ რ დ ნო ბით, სა ხელ-
შეკ რუ ლე ბო სა მარ თალ ში ჩა მო ყა ლიბ და პრინ ცი პი, 
რომ ლის თა ნახ მად, არა ვის შე იძ ლე ბა მო ეთხო ვოს 
შე უძ ლებ ლის შეს რუ ლე ბა. 

ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის ხე ლის შემ შ ლე ლი გა-
რე მო ე ბე ბის დად გო მი სას, აუცი ლე ბე ლი ა, რო გორც 
კრე დი ტო რის, ასე ვე, მო ვა ლის ინ ტე რე სე ბის თა-
ნა ფარ დო ბის დაც ვა. კრე დი ტო რის ინ ტე რე სე ბის 
დაც ვის მიზ ნით, უნ და დად გინ დეს მო ვა ლის პა სუ-
ხის მ გებ ლო ბის გან გა თა ვი სუფ ლე ბის ჩარ ჩო ე ბი. 
მო ვა ლე არ შე იძ ლე ბა და ეყ რ დ ნოს მის მი ერ ვალ-
დე ბუ ლე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბის თ ვის პა სუ ხის მ გებ-
ლო ბის გა მო რიცხ ვას, ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე-
ბის ხე ლის შემ შ ლე ლი გა რე მო ე ბე ბის დად გო მი სას, 
თუ კი იგი არა კე თილ სინ დი სი ე რი საქ ცი ე ლით ცდი-
ლობს უფ ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბას, ან ასე თი 
გა რე მო ე ბე ბის დად გო მა ში ბრა ლი უმ თავ რე სად მო-
ვა ლეს მი უძღ ვის. ამი ტომ, ყო ვე ლი კონ კ რე ტუ ლი 
შემ თხ ვე ვის დროს, სუ ბი ექ ტუ რი და ობი ექ ტუ რი 
მხა რის შე ფა სე ბით, უნ და დად გინ დეს, ეკის რე ბა თუ 
არა მო ვა ლეს პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ვალ დე ბუ ლე ბის 
შეს რუ ლე ბის ხე ლის შემ შ ლე ლი გა რე მო ე ბე ბის დად-
გო მი სას. 

ამ დე ნად, აუცი ლე ბე ლია ზუს ტად გა ნი საზღ ვ როს 
რო გორც მო ვა ლის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გა მო რიცხ-
ვის თ ვის აუცი ლე ბე ლი წი ნა პი რო ბე ბი, ასე ვე, ასე თი 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და კის რე ბის სა ფუძ ვე ლი, ვალ-
დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის ხე ლის შემ შ ლე ლი გა რე-
მო ე ბე ბის დად გო მის მი უ ხე და ვად. 

ადვოკატი,შპს„იურიდიულიდაბიზნესკონსალტინგი(LBC)”

ზურაბ მუხურაძე
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2  იხ. საერთაშორისო კომერციული ხელშეკრულებების პრინციპები (PICC 2004) ევროპის სახელშეკრულებო სამართლის პრინციპები 
(PECL 1999) საერთო შეხედულებათა სისტემის პროექტი (DCFR 2008), კერძო სამართლის ინსტიტუტის უნიფიკაციის საერთაშორისო 
ინსტიტუტის (UNIDROIT) პრინციპები, გაეროს 1980 წლის კონვენცია საქონლის საერთაშორისო ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულებათა 
შესახებ.

3  ნ. ჩიტაშვილი. ბრალის მნიშვნელობა სახელშეკრულებო პასუხისმგებლობის განსაზღვრისთვის, სამართლის ჟურნალი #1, 2009, 
თბილისი, გვ. 143

4 ნ. ჩიტაშვილი. დასახელებული ნაშრომი. გვ. 175-176

სა კითხის მნიშ ვ ნე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, მის რე-
გუ ლი რე ბას ვხვდე ბით რო გორც სხვა დას ხ ვა ში და-
სა ხელ მ წი ფო ებ რივ კო დი ფი კა ცი ებ ში, აგ რეთ ვე, სა-
ერ თა შო რი სო ხა სი ა თის დო კუ მენ ტებ ში2. მო ვა ლის 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა კითხს სხვა დას ხ ვა სა მარ თ-
ლებ რივ სის ტე მა ში ახა სი ა თებს რო გორც მსგავ სე-
ბა, ასე ვე, გან ს ხ ვა ვე ბა. ნაშ რო მი მიზ ნად ისა ხავს 
სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის შე სა ბა მი სი 
დე ბუ ლე ბე ბის შე და რე ბას კონ ტი ნენ ტუ რი ევ რო-
პის სა მარ თ ლის ქვეყ ნე ბის და სა ერ თა შო რი სო ხა-
სი ა თის დო კუ მენ ტე ბის შე სა ბა მის ნორ მებ თან და 
შე და რე ბის გზით ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის 
ხე ლის შემ შ ლელ გა რე მო ე ბებ თან და კავ ში რე ბით 
სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ ს ში არ სე ბუ ლი 
ხარ ვე ზე ბის გა მოვ ლე ნას და მა თი შევ სე ბის გზე ბის 
და სახ ვას. ამ პრო ცეს ში წარ მო ჩინ დე ბა ვალ დე ბუ-
ლე ბის შეს რუ ლე ბის ხე ლის შემ შ ლე ლი გა რე მო ე ბე-
ბის არ სე ბო ბი სას, მო ვა ლის უფ ლე ბა- მო ვა ლე ო ბებ-
თან და კავ ში რე ბით პრობ ლე მა ტუ რი სა კითხე ბი. 

ნაშ რომ ში, პირ ველ რიგ ში, გა ნი ხი ლე ბა ვალ დე ბუ-
ლე ბის შეს რუ ლე ბის ხე ლის შემ შ ლე ლი გა რე მო ე ბე ბის 
გა მიჯ ვ ნის სა კითხი, შემ დეგ გან ხი ლუ ლია პა სუ ხის-
მ გებ ლო ბის გან გან თა ვი სუფ ლე ბის წი ნა პი რო ბე ბი, 
მომ დევ ნო თა ვი შე ე ხე ბა ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე-
ბის შე უძ ლებ ლო ბის და შეს რუ ლე ბის გარ თუ ლე ბი სას 
მო ვა ლის ნა წარ მო ებ უფ ლე ბა- მო ვა ლე ო ბებს და ბო-
ლოს გა ნი ხი ლე ბა ხელ შეკ რუ ლე ბის შეც ვ ლი ლი გა რე-
მო ე ბე ბი სად მი მი სა და გე ბის სა კითხი. 

1. ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბი სათ ვის 
ხე ლის შეშ ლა. ინ ს ტი ტუ ტის ად გი ლი ვალ
დე ბუ ლე ბი თი სა მარ თ ლის სის ტე მა ში

პრინ ცი პი `ხელშეკრულება უნ და შეს რულ დეს~ – 
pacta sunt servanda – მსოფ ლი ოს ყვე ლა მარ თ ლ-

წეს რი გის ფუ ძემ დებ ლუ რი და ნა წე სი ა, რო მე ლიც 
იმ პე რა ტი უ ლად ად გენს სა ხელ შეკ რუ ლე ბო პი რო ბე-
ბის შეს რუ ლე ბის სა ვალ დე ბუ ლო ო ბას, სა მო ქა ლა ქო 
ბრუნ ვის სტა ბი ლუ რო ბი სა და სა ხელ შეკ რუ ლე ბო 
წო ნას წო რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით3. 

შეს რუ ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა უნ და გუ ლის ხ მობ დეს 
შეს რუ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. ამი ტომ, ხელ შეკ-
რუ ლე ბა თა სა ვალ დე ბუ ლო ო ბის პა რა ლე ლუ რად, 
მხა რეს არ შე იძ ლე ბა მო ეთხო ვოს შე უძ ლებ ლის 
შეს რუ ლე ბა (impossibilium nulla obligation est). ვალ-
დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის და მაბ რ კო ლე ბე ლი გა რე-
მო ე ბა ნი ზე გავ ლე ნას ახ დე ნენ ვალ დე ბუ ლე ბის შეს-
რუ ლე ბის მბო ჭავ ხა სი ათ ზე. ამი ტომ, შეს რუ ლე ბის 
შე უძ ლებ ლო ბის პი რო ბებ ში პრინ ცი პი Ppacta sunt 
servanda – ძი რე ულ სა ხეც ვ ლი ლე ბას გა ნიც დის4.

ისე თი გა რე მო ე ბე ბი, რო გო რე ბი ცაა სა ერ თა შო რი-
სო და სა მო ქა ლა ქო ომე ბი, არე უ ლო ბე ბი და რე ვო-
ლუ ცი ე ბი, მე კობ რე ო ბა და სა ბო ტა ჟი, სტი ქი უ რი 
უბე დუ რე ბე ბი, ბო ი კო ტი, გა ფიც ვა, ხე ლი სუფ ლე-
ბის კა ნო ნი ე რი თუ უკა ნო ნო მოქ მე დე ბე ბი, შე იძ-
ლე ბა მხა რის მი ერ ხელ შეკ რუ ლე ბით ნა კის რი ვალ-
დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბა ზე გავ ლე ნას ახ დენ დეს. 
ასეთ მა გა რე მო ე ბებ მა შე იძ ლე ბა ვალ დე ბუ ლე ბის 
შეს რუ ლე ბას ხე ლი შე უ შა ლოს გარ კ ვე უ ლი ხა რის-
ხით – შე იძ ლე ბა მი სი შეს რუ ლე ბა შე უძ ლებ ლად აქ-
ცი ოს ან მი სი შეს რუ ლე ბა იმ დე ნად გარ თულ დეს, 
რომ მო ვა ლის მდგო მა რე ო ბა უკი დუ რე სად და ამ ძი-
მოს.

სა მო ქა ლა ქო სა მარ თ ლის და სა ერ თო სა მარ თ ლის 
ტრა დი ცი ულ დოქ ტ რი ნა ში სო ლი დუ რი მხარ და ჭე-
რაა გა მოთ ქ მუ ლი pacta sunt servanda-ს პრინ ცი-
პი სათ ვის. მთა ვა რი გა მო ნაკ ლი სი ამ პრინ ცი პი დან, 
რო გორც სა ერ თო სა მარ თ ლის ქვეყ ნებ ში, ასე ვე, 
სა მო ქა ლა ქო სა მარ თ ლის ქვეყ ნებ ში, არის შეს რუ-
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ლე ბის შე უძ ლებ ლო ბის დოქ ტ რი ნა, რო მე ლიც ზოგ-
ჯერ და უძ ლე ველ ძა ლად, ხო ლო ზოგ ჯერ მიზ ნის 
მოშ ლად (frustration) იწო დე ბა. 

მრა ვალ სა მარ თ ლებ რივ სის ტე მა ში ამ გა მო-
ნაკ ლისს ემა ტე ბა შეს რუ ლე ბის გარ თუ ლე ბა 
(hardship). შეს რუ ლე ბის შე უძ ლებ ლო ბის გან გან ს-
ხ ვა ვე ბით, არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც ვალ დე-
ბუ ლე ბის შე სას რუ ლებ ლად აუცი ლე ბე ლი ხდე ბა 
დაძ ლე უ ლი იქ ნეს წარ მო შო ბი ლი წი ნა აღ მ დე გო-
ბე ბი, თუმ ცა ეს და მა ტე ბით ტვირთს და ა კის რებს 
ერ თ -ერთ მხა რეს. ასე თი გა რე მო ე ბე ბის არ სე ბო-
ბი სას მხა რეს შე უძ ლია მი უ თი თოს შეს რუ ლე ბის 
გარ თუ ლე ბა ზე, რო გორც სა მო ქა ლა ქო ბრუნ ვა ში 
ვალ დე ბუ ლე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბის გა მა მარ თ-
ლე ბელ სა ფუძ ველ ზე. შეს რუ ლე ბის გარ თუ ლე ბის 
შემ თხ ვე ვა ში ვალ დე ბუ ლე ბის შემ ს რუ ლე ბელ მხა-
რეს ტვირ თად აწ ვე ბა შეს რუ ლე ბა, რად გან შეს-
რუ ლე ბის მიზ ნით გას ცემს მეტს, ვიდ რე იღებს 
სა ნაც ვ ლოდ. ამით კი ირ ღ ვე ვა ექ ვი ვა ლენ ტუ რო-
ბის პრინ ცი პი5. 

ამ დე ნად, იმის შე სა ბა მი სად, თუ რო გო რია ვალ-
დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბი სათ ვის ხე ლის შეშ ლის ხა-
რის ხი, ერ თ მა ნე თის გან უნ და გან ს ხ ვავ დეს შეს-
რუ ლე ბის შე უძ ლებ ლო ბა და მი სი ერ თ -ერ თი სა ხე 
– და უძ ლე ვე ლი ძა ლა (force majeure, act of god და 
სხვა) და შეს რუ ლე ბის გარ თუ ლე ბა (hardship).

მსგავ სად არის ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბი სათ-
ვის ხე ლის შემ შ ლე ლი გა რე მო ე ბე ბი და ყო ფი ლი სა-
ერ თა შო რი სო სა ვაჭ რო პა ლა ტის სა ერ თა შო რი სო 
სა ვაჭ რო პრაქ ტი კის კო მი სი ის მი ერ, რო მელ მაც 
შე ი მუ შა ვა ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის ხე ლის შემ-
შ ლე ლი გა რე მო ე ბე ბის სა რე კო მენ და ციო ხა სი ა თის 
ჩა მო ნათ ვა ლი. აღ ნიშ ნუ ლი ჩა მო ნათ ვა ლი გა მო ი ცა, 
სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბებ ში მა თი გათ ვა-

ლის წი ნე ბის მიზ ნით. ბო ლო პრო ექ ტის მი ხედ ვით, 
ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის ხე ლის შემ შ ლე ლი ორი 
გა რე მო ე ბაა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი: ე.წ. ფორს მა ჟო-
რუ ლი გა რე მო ე ბა, რო მე ლიც აწე სებს პი რო ბებს, 
ვალ დე ბუ ლე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბი სას მხა რის პა სუ-
ხის მ გებ ლო ბის გან გა სა თა ვი სუფ ლებ ლად, რო დე-
საც მა თი შეს რუ ლე ბა შე უძ ლე ბე ლი გახ და და შეს-
რუ ლე ბის და მამ ძი მე ბე ლი გა რე მო ე ბე ბი (hardship). 
ეს უკა ნას კ ნე ლი მიზ ნად ისა ხავს იმ შემ თხ ვე ვე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბას, რო დე საც მხა რე თა სა ხელ შეკ-
რუ ლე ბო უფ ლე ბა- მო ვა ლე ო ბებ ში ხდე ბა წო ნას წო-
რო ბის ისე დარ ღ ვე ვა, რომ ერ თ -ერ თი მო ნა წი ლე 
ექ ცე ვა მე ტის მე ტად არა ხელ საყ რელ მდგო მა რე ო-
ბა ში6. 

სა ინ ტე რე სოა სა კითხი იმის თა ო ბა ზე, თუ სა ხელ-
შეკ რუ ლე ბო სა მარ თ ლის რო მელ ინ ს ტი ტუტ ში უნ და 
გა ერ თი ან დეს ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის ხე ლის-
შემ შ ლე ლი გა რე მო ე ბე ბი – ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ-
ლე ბა ში, თუ – მის დარ ღ ვე ვა ში.

UNIDROIT-ის სა ერ თა შო რი სო კო მერ ცი უ ლი ხელ-
შეკ რუ ლე ბე ბის პრინ ცი პებ ში (შემდგომში UNIDROI-
T-ის პრინ ცი პე ბი) და უძ ლე ვე ლი ძა ლა გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლია ვალ დე ბუ ლე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბის 
თავ ში. რაც შე ე ხე ბა შეს რუ ლე ბის გარ თუ ლე ბას, იგი 
მო ცე მუ ლია ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის თავ ში. ამ 
და ყო ფის ლო გი კუ რი ახ ს ნა ნა თე ლი ა: თუ შეს რუ ლე-
ბა შე უძ ლე ბე ლი ა, მა შინ ვალ დე ბუ ლე ბა რჩე ბა შე-
სას რუ ლე ბე ლი. ვალ დე ბუ ლე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბა 
გახ დე ბა მო ვა ლის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გან გან თა ვი-
სუფ ლე ბის სა ფუძ ვე ლი, თუ ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის 
მოთხოვ ნის უფ ლე ბის წარ მომ შო ბი, უნ და გა დაწყ-
დეს, სწო რედ, ვალ დე ბუ ლე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბის 
თავ ში. 

5  შეადარეთ: გ. გოგიაშვილი. Clausula rebus sic stantibus, დინამიკა და სტატიკა სამართალში, ჟურნალში „ქართული სამართლის 
მიმოხილვა”, ტომი 9, #1-2, 2006, გვ.108

6  W. Melis, Force Majeure and Hardship Clauses in International Commercial Contracts in View of the Practice of the ICC Court of Arbitration. 1 
J. Int’l Arb. 1984წ. გვ. 213
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1.1. შეს რუ ლე ბის შე უძ ლებ ლო ბა 
და და უძ ლე ვე ლი ძა ლა (force majeure)

და უძ ლე ვე ლი ძა ლა, რო გორც შეს რუ ლე ბის შე-
უძ ლებ ლო ბის ერ თ -ერ თი გა მოვ ლი ნე ბა, მხა რე თა 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გან გან თა ვი სუფ ლე ბის ძველ-
თა გან ვე ცნო ბი ლი გა რე მო ე ბა ა. იგი შეს რუ ლე ბას 
შე უძ ლე ბელს ხდის და არა და მამ ძი მე ბელს. ეს ისე-
თი მოვ ლე ნა ა, რომ ლის წი ნას წარ გათ ვა ლის წი ნე ბა 
შე უძ ლე ბე ლია7. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ და უძ ლე ვე ლი ძა ლის დროს 
შეს რუ ლე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა, იგი არ უნ და გა ი გივ დეს 
შეს რუ ლე ბის შე უძ ლებ ლო ბას თან. შეს რუ ლე ბის შე-
უძ ლებ ლო ბა უფ რო ფარ თო ცნე ბაა და მო ი ცავს რო-
გორც სუ ბი ექ ტურ, ასე ვე ობი ექ ტურ (აბსოლუტურ) 
შე უძ ლებ ლო ბას. რაც შე ე ხე ბა და უძ ლე ველ ძა ლას, 
ის ობი ექ ტუ რი გა რე მო ე ბაა და არაა და მო კი დე ბუ-
ლი სუ ბი ექ ტის უნარ ზე. და უძ ლე ვე ლი ძა ლის დროს 
შეს რუ ლე ბა შე უძ ლე ბე ლი ხდე ბა არა მარ ტო კონ კ-
რე ტუ ლი მო ვა ლის თ ვის, არა მედ ნე ბის მი ე რი პი რის-
თ ვის, ვი საც ანა ლო გი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ-
ლე ბა სურს. 

ვი ნა ი დან შეს რუ ლე ბის შე უძ ლებ ლო ბა მო ი ცავს 
და უძ ლე ველ ძა ლა საც, მი ზან შე წო ნი ლი ა, პა სუ ხის-
მ გებ ლო ბის გა მომ რიცხ ველ ამ გა რე მო ე ბა ზე სა უბ-
რი სას, მა თი ერ თი ტერ მი ნით – შეს რუ ლე ბის შე უძ-
ლებ ლო ბა – მოხ სე ნი ე ბა.

შეს რუ ლე ბის შე უძ ლებ ლო ბას ად გი ლი აქვს თუ 
არა, ყო ველ კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე ვა ში უნ და გა-
დაწყ დეს, საქ მის გა რე მო ე ბა თა გათ ვა ლის წი ნე-
ბით. იგი წარ მო ად გენს შე ფა სე ბით კა ტე გო რი ას. 
ხში რად მხა რე ე ბი შეს რუ ლე ბის შე უძ ლებ ლო ბას 
მი იჩ ნე ვენ მხო ლოდ სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ბუ ნე ბის 
მქო ნე გა რე მო ე ბად. ისი ნი თა ვი სუფ ლად ით ვა-

ლის წი ნე ბენ ხელ შეკ რუ ლე ბა ში, რომ ესა თუ ის 
გა რე მო ე ბა წარ მო ად გენს და უძ ლე ველ ძა ლას, 
იმის და მი უ ხე და ვად, თუ რა პი რო ბებს უნ და აკ-
მა ყო ფი ლებ დეს და უძ ლე ვე ლი ძა ლა ასე თად მიჩ-
ნე ვის თ ვის. 

მა გა ლი თი სათ ვის, სა ერ თა შო რი სო სა ვაჭ რო პა ლა-
ტის არ ბიტ რა ჟის გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბით დად გე ნი ლი 
პრაქ ტი კით, ომი და უძ ლე ველ ძა ლად მა შინ მი იჩ ნე-
ვა, თუ სა ო მარ მა მოქ მე დე ბამ პირ და პი რი ზე გავ ლე-
ნა მო ახ დი ნა შეს რუ ლე ბა ზე. ერ თ -ერთ გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბა ში არ ბიტ რაჟ მა ომი არ მი იჩ ნია და უძ ლე ველ 
ძა ლად, რამ დე ნა დაც მი სი მოქ მე დე ბის პე რი ოდ ში 
ანა ლო გი უ რი მოქ მე დე ბის შეს რუ ლე ბა შეძ ლეს ხელ-
შეკ რუ ლე ბის სხვა მო ნა წი ლე ებ მა8. 

ამ დე ნად, მო ვა ლის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გან გა მო-
რიცხ ვის მიზ ნით აუცი ლე ბე ლი ა, რომ შეს რუ ლე ბის 
შე უძ ლებ ლო ბა მო ვა ლე ზე პირ და პირ და უშუ ა ლოდ 
ახ დენ დეს ზე მოქ მე დე ბას.

1.2. ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის გარ თუ ლე ბა 
(hardship)

თუ გა რე მო ე ბე ბი, რომ ლებ ზეც გათ ვ ლი ლია ხელ-
შეკ რუ ლე ბა, შე იც ვ ლე ბა, მა შინ ის ხში რად კარ გავს 
აზრს და ხელ შეკ რუ ლე ბის ზედ მი წევ ნით დაც ვა 
სრუ ლად არ მიგ ვიყ ვანს იმ შე დე გებ თან, რა მიზ ნი-
თაც ის შე იქ მ ნა9. ამი ტომ, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია შეც ვ-
ლი ლი გა რე მო ე ბე ბის მო წეს რი გე ბის სა კითხი.

შეს რუ ლე ბის გარ თუ ლე ბას მა შინ აქვს ად გი ლი, რო-
დე საც მი სი შეს რუ ლე ბა მარ ტო ო დენ რთულ დე ბა, 
ხო ლო ობი ექ ტუ რად იგი მა ინც შეს რუ ლე ბა დია10. 
შეს რუ ლე ბის გარ თუ ლე ბა სხვა დას ხ ვა სა მარ თ ლებ-
რივ სის ტე მა ში ამა თუ იმ მო დი ფი კა ცი ით გა მო ი ყე-

7  ლ. ჭანტურია, ბ. ზოიძე. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი. წიგნი მესამე. გამომცემლობა „სამართალი” 2001წ. გვ. 372

8  W. Melis, Force Majeure and Hardship Clauses in International Commercial Contracts in View of the Practice of the ICC Court of Arbitration. 1 
J. Int’l Arb. 1984წ. გვ. 213

9 გ. გოგიაშვილი, დასახელებული ნაშრომი, გვ. 106

10 ნ. ჩიტაშვილი, დასახელებული ნაშრომი, გვ. 180
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ნე ბა, რო გო რე ბი ცაა `ხელშეკრულებათა გა ყინ ვა~, 
`გარიგების სა ფუძ ველ თა მოშ ლა~ (frustration)11. 

ასე თი გა რე მო ე ბე ბის წარ მო შო ბა სა ხელ შეკ რუ ლე-
ბო წო ნას წო რო ბას ძი რე უ ლად ცვლის იმით, რომ მხა-
რის მი ერ შე სას რუ ლე ბე ლი მოქ მე დე ბის ღი რე ბუ ლე ბა 
მკვეთ რად იზ რ დე ბა ან მკვეთ რად მცირ დე ბა12, რაც 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე უ სა ბა მოა კრე დი ტო რის შეს რუ ლე-
ბის ინ ტე რე სებ თან, ვალ დე ბუ ლე ბი თი ურ თი ერ თო ბის 
ში ნა არ ს სა და კე თილ სინ დი სი ე რე ბის პრინ ციპ თან13. 
ფა სის მერ ყე ო ბამ, რო მე ლიც გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი იყო 
ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბის დროს შე იძ ლე ბა მყიდ ვე ლი-
სათ ვის გა მო იწ ვი ოს არა მარ თ ლ ზო მი ე რი შე ბოჭ ვა, ხო-
ლო გამ ყიდ ვე ლის თ ვის შეს რუ ლე ბა გა ა უ ფა სუ როს14. 

შეს რუ ლე ბის ღი რე ბუ ლე ბი თი გა მო ხა ტუ ლე ბის 
ცვლი ლე ბა წარ მო შობს თუ არა შეს რუ ლე ბის გარ-
თუ ლე ბას, უნ და გა დაწყ დეს ყო ველ კონ კ რე ტულ 
შემ თხ ვე ვა ში, რომ ლის სა ზო მი, ყვე ლა შემ თხ ვე-
ვა ში, ობი ექ ტუ რი გა რე მო ე ბა ნი უნ და იყოს. ამ გ ვა-
რად, ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს იმას, ხელ შეკ რუ-
ლე ბა გრძელ ვა დი ა ნია თუ არა, აგ რეთ ვე იმას, თუ 
რას შე ად გენს ვაჭ რო ბის შე სა ბა მის სფე რო ში მო გე-
ბის მო ცუ ლო ბა. მარ ტო შეს რუ ლე ბის მიმ ღე ბის ან 
ვალ დე ბუ ლე ბის შემ ს რუ ლე ბის მხრი დან მი სი შე ფა-
სე ბა მხედ ვე ლო ბა ში არ მი ი ღე ბა15. 

UNIDROIT-ის პრინ ცი პე ბის 6.2.2 მუხ ლის თა ნახ მად, 
ასე თი მკვეთ რი ცვლი ლე ბა მა შინ არის სა ხე ზე, რო-
დე საც შეს რუ ლე ბის ღი რე ბუ ლე ბი თი გა მო ხა ტუ ლე ბის 
ცვლი ლე ბა მოხ და 50%-ზე მე ტით. სა ქარ თ ვე ლოს სა-

მო ქა ლა ქო კო დექ სი ასეთ რა მეს არ ით ვა ლის წი ნებს. 
გერ მა ნი ის სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლოს პრაქ ტი კა ში 
ყო ფი ლა შემ თხ ვე ვა, რო დე საც მხა რე არ გან თა ვი-
სუფ ლე ბუ ლა პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გან ისეთ ვი თა რე-
ბა შიც კი, რო დე საც მხა რის მი ერ შე სას რუ ლე ბე ლი 
ვალ დე ბუ ლე ბის ღი რე ბუ ლე ბი თი გა მო ხა ტუ ლე ბა გა-
ი ზარ და 300%-ზე მე ტად16. 

ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის გარ თუ ლე ბის დროს 
ხელ შეკ რუ ლე ბის პირ ვან დე ლი დე ბუ ლე ბე ბი სათ ვის 
გვერ დის ავ ლა წარ მო ად გენს კე თილ სინ დი სი ე რე ბის 
პრინ ცი პის ერ თ -ერთ გა მო ხა ტუ ლე ბას17. უკი დუ რე სად 
გარ თუ ლე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბა გა მო იწ-
ვევ და სა მარ თ ლი სა და სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცნე ბე ბი სად მი 
აშ კა რა შე უ სა ბა მო ბას18 და და არ ღ ვევ და ურ თი ერ თ ვალ-
დე ბუ ლე ბა თა ბა ლანსს19. სწო რედ, კე თილ სინ დი სი ე რე-
ბის პრინ ციპ ზე დაყ რ დ ნო ბით, გერ მა ნი ა ში პირ ვე ლი 
მსოფ ლიო ომის შემ დ გომ გერ მა ნი ის სა იმ პე რიო სა სა-
მარ თ ლოს მი ერ გა ზი ა რე ბუ ლი იქ ნა ოერ ტ მა ნის თე ო რია 
`გარიგების სა ფუძ ვ ლის შე სა ხებ~ (geschäftsgrundlage), 
რომ ლის თა ნახ მად, ნე ბა დარ თულ იქ ნა ხელ შეკ რუ ლე-
ბის მი სა და გე ბა შეც ვ ლი ლი გა რე მო ე ბე ბი სად მი ან მი-
სი გა უქ მე ბა, თუ გა რი გე ბის სა ფუძ ვე ლი შე იც ვ ლე ბო და 
ან მო ის პო ბო და20. ოერ ტ მა ნის თე ო რი ამ ასახ ვა ჰპო ვა, 
ასე ვე, თა ვად გერ მა ნი ის სა მო ქა ლა ქო კო დექ ს ში. ვალ-
დე ბუ ლე ბი თი სა მარ თ ლის მო დერ ნი ზე ბის შე სა ხებ 2001 
წლის კა ნონ მა სა ბო ლო ოდ მო ახ დი ნა ხელ შეკ რუ ლე ბის 
შეც ვ ლი ლი გა რე მო ე ბე ბი სად მი მი სა და გე ბის სა კითხის 
სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის §313-ში ინ კორ პო რი რე ბა, რომ-
ლის ანა ლო გი უ რია სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ-
სის 398-ე მუხ ლი.

11 ლ. ჭანტურია, ბ. ზოიძე. გვ. 400

12  Joseph. M. Perillo, Force Majeure and Hardship under the UNIDROIT principles of international commercial contracts. Tulane Journal of In-
ternational and Comptive Law, 1997წ.

13 ნ. ჩიტაშვილი, გვ. 180

14  I. Schwenzer. Wider perspective: Force Majeure and Hardship in international sales contract. Victoria University of Wellington Law Review, 
2009 წ. გვ. 2

15 ლ. ჭანტურია, ბ. ზოიძე. გვ. 401

16 I. Schwenzer. გვ. 4

17  გ. ვაშაკიძე, კეთილსინდისიერება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით – აბსტრაქცია თუ მოქმედი სამართალი, ჟურნალში 
„ქართული სამართლის მიმოხილვა”, ტომი 10, #1, 2007წ., გვ. 26

18  K. Zweigert, H. Kötz, Introduction to Comparative Law, Volume II – The Institutions of Private Law, 2nd Revised ed., Translated from German 
by Weir T., Oxford, Clarendon Press, 1987წ. გვ. 521, მითითებულია: ჭანტურია. ზოიძე. გვ. 408.

19 ნ. ჩიტაშვილი. გვ.180

20  ა. იოსელიანი. კეთილსინდისიერების პრინციპი სახელშეკრულებო სამართალში (შედარებითსამართლებრივი გამოკვლევა), ჟურნალში 
„ქართული სამართლის მიმოხილვა”, სპეციალური გამოშვება, 2007წ., გვ. 26
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2. პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გა მო რიცხ ვის თ
ვის აუცი ლე ბე ლი წი ნა პი რო ბე ბი

შეს რუ ლე ბის შე უძ ლებ ლო ბას და შეს რუ ლე ბის გარ-
თუ ლე ბას (hardship) შო რის აშ კა რა გან ს ხ ვა ვე ბე ბის გა-
კე თე ბა არ არის ყო ველ თ ვის იოლი. ერ თ -ერ თი, რაც 
მათ ერ თ მა ნე თის გან გა ნას ხ ვა ვებთ, ესაა შეს რუ ლე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა. და უძ ლე ვე ლი ძა ლა არა თუ ამ ძი მებს 
შეს რუ ლე ბას, არა მედ შე უძ ლე ბელს ხდის მას, რაც შე-
ე ხე ბა შეს რუ ლე ბის გარ თუ ლე ბას, მის დროს, მარ თა-
ლი ა, შეს რუ ლე ბა შე საძ ლე ბე ლი ა, მაგ რამ შეს რუ ლე ბის 
სიმ ძი მის გა მო გო ნი ე რე ბის ფარ გ ლებს მიღ მაა მი სი 
შეს რუ ლე ბა. მათ შო რი, აგ რეთ ვე, გან მას ხ ვა ვე ბე ლია 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა კითხიც. შეს რუ ლე ბის შე უძ-
ლებ ლო ბის მოქ მე დე ბის პი რო ბებ ში, მთლი ა ნი ვალ დე-
ბუ ლე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა შიც კი, მო ვა-
ლე პა სუხს არ აგებს შე უს რუ ლებ ლო ბით მი ყე ნე ბუ ლი 
ზი ა ნის თ ვის, შეს რუ ლე ბის და მაბ რ კო ლე ბე ლი გა რე-
მო ე ბე ბი კი მხო ლოდ იმ ფარ გ ლებ ში გა მო რიცხავს პა-
სუ ხის მ გებ ლო ბას, რო მელ ფარ გ ლებ შიც შეს რუ ლე-
ბა დამ ძიმ და. კი დევ ერ თი სა კითხი, რო მე ლიც ამ ორ 
ინ ს ტი ტუსტს ერ თ მა ნე თის გან გა ნას ხ ვა ვებს, არის ის, 
რომ დრო ე ბი თი შეს რუ ლე ბის შე უძ ლებ ლო ბი სას შეს-
რუ ლე ბა გა და ი დე ბა ამ გა რე მო ე ბე ბის გას ვ ლამ დე, 
გარ და იმ შემ თხ ვე ვე ბი სა, რო ცა მხა რე ე ბი მო ითხო ვენ 
ხელ შეკ რუ ლე ბის მოშ ლას. და მაბ რ კო ლე ბე ლი გა რე მო-
ე ბე ბის დროს მხა რე ავ ტო მა ტუ რად ვერ და ეყ რ დ ნო ბა 
ამ გა რე მო ე ბას და ვერ და ე ლო დე ბა მათ ამო წურ ვას, 
ცალ მ ხ რი ვი მოქ მე დე ბით (შეთანხმების გა რე შე). ასე ვე 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გან მას ხ ვა ვე ბე ლი ნი შა ნია ისიც, რომ 
შეს რუ ლე ბის შე უძ ლებ ლო ბა არ წარ მო შობს ხელ შეკ-
რუ ლე ბის შეც ვ ლის ვალ დე ბუ ლე ბას (ასეთი ცვლი ლე ბა 
მა ინც ვერ გან ხორ ცი ელ დე ბა, იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც 
იმა ვეს შეს რუ ლე ბა ნე ბის მი ე რი ცვლი ლე ბით შე უძ ლე-
ბე ლი იქ ნე ბა) რაც შე ე ხე ბა და მაბ რ კო ლე ბელ გა რე მო-
ე ბებს, მა თი დად გო მი სას შე იძ ლე ბა ხელ შეკ რუ ლე ბის 
შეც ვ ლა და ახა ლი პი რო ბე ბის ადაპ ტი რე ბა ხელ შეკ რუ-
ლე ბა ში.

დოქ ტ რი ნი სა და სა სა მარ თო პრაქ ტი კის მი ერ შე-
მუ შა ვე ბუ ლი იქ ნა იმ მა ხა სი ა თებ ლე ბის ჩა მო ნათ ვა-

ლი, რომ ლე ბიც მო ვა ლის პა სუ ხის მ გებ ლო ბას გა მო-
რიცხავს ვალ დე ბუ ლე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბი სას. ეს 
მა ხა სი ა თებ ლე ბი გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნა სა ქონ ლის 
სა ერ თა შო რი სო ყიდ ვა- გა ყიდ ვის ხელ შეკ რუ ლე ბა თა 
შე სა ხებ გა ე როს კონ ვენ ცი ის 79-ე მუხ ლის პირ ველ 
პუნ ქ ტ ში, ასე ვე, ევ რო პის სა ხელ შეკ რუ ლე ბო სა მარ თ-
ლის პრინ ცი პე ბის 8.108 მუხ ლ ში. ორი ვე აქ ტის თა ნახ-
მად, ხე ლის შემ შ ლე ლი გა რე მო ე ბე ბი მო ვა ლი სათ ვის 
უნ და იყოს წი ნას წარ გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი ხელ შეკ-
რუ ლე ბის და დე ბის დროს და მას არ უნ და ჰქონ დეს 
შე საძ ლებ ლო ბა ეს გა რე მო ე ბე ბი ან მა თი შე დე გე ბი 
თა ვი დან აიცი ლოს, ე.ი. ისი ნი უნ და იყოს მი სი კონ-
ტ რო ლის მიღ მა. ამა ვე დროს, ორი ვე და სა ხე ლე ბუ ლი 
აქ ტი ავ ტო მა ტუ რად არ ათა ვი სუფ ლებს მხა რეს პა სუ-
ხის მ გებ ლო ბის გან. აუცი ლე ბე ლი ა, მხა რემ, რო მე ლიც 
ვერ ას რუ ლებს ნა კისრ ვალ დე ბუ ლე ბას, შეს რუ ლე ბის 
ხე ლის შემ შ ლე ლი გა რე მო ე ბე ბის არ სე ბო ბი სას, მე ო რე 
მხა რეს შე ატყო ბი ნოს ასე თი გა რე მო ე ბე ბის გა მო მი-
სი ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის თ ვის ხე ლის შეშ ლის 
თა ო ბა ზე. ასე თი შეტყო ბი ნე ბა კრე დი ტორს უნ და გა-
ეგ ზავ ნოს ბრა ლე უ ლი გა ჭი ა ნუ რე ბის გა რე შე მას მე-
რე, რაც მო ვა ლემ შე იტყო ან უნ და შე ეტყო ვალ დე ბუ-
ლე ბის შეს რუ ლე ბის ხე ლის შემ შ ლე ლი გა რე მო ე ბე ბის 
თა ო ბა ზე. წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში მი სი პა სუ ხის მ-
გებ ლო ბა არ გა მო ი რიცხე ბა და უნ და აანაზღა უ როს 
ის ზი ა ნი, რაც კრე დი ტორს მი ად გე ბა.

ამ რი გად, შე იძ ლე ბა გა მოვ ყოთ ის წი ნა პი რო ბე ბი, 
რომ ლე ბიც უნ და იყოს მო ვა ლის პა სუ ხის მ გებ ლო-
ბის გან გან თა ვი სუფ ლე ბის სა ფუძ ვე ლი, რო ცა ის 
ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბი სას წა აწყ დე ბა ხე ლის-
შემ შ ლელ გა რე მო ე ბებს. ასე თი წი ნა პი რო ბე ბი ა: 
ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის ხე ლის შემ შ ლე ლი გა-
რე მო ე ბის მო ვა ლის კონ ტ როლს მიღ მა არ სე ბო ბა და 
მი სი წი ნას წარ გათ ვა ლის წი ნე ბის შე უძ ლებ ლო ბა. 

გარ და ზე მოთ და სა ხე ლე ბუ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბი სა, 
ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის შე უძ ლებ ლად მიჩ ნე-
ვის თ ვის აუცი ლე ბელ წი ნა პი რო ბე ბად, ასე ვე, მოხ-
სე ნი ე ბუ ლი ა, რომ შეს რუ ლე ბა დრო ე ბით ან სა მუ და-
მოდ უნ და იყოს შე უძ ლე ბე ლი21. 

21  W. Melis, Force Majeure and Hardship Clauses in International Commercial Contracts in View of the Practice of the ICC Court of Arbitration. 
1 J. Int’l Arb. 1984წ. გვ. 213
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შე საძ ლე ბე ლია მო ვა ლის თ ვის ვალ დე ბუ ლე ბის შეს-
რუ ლე ბის ხე ლის შემ შ ლე ლი გა რე მო ე ბა წი ნას წარ 
გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი და მი სი კონ ტ რო ლის მიღ მა 
იყოს, მაგ რამ მან ვერ აირი დოს პა სუ ხის მ გებ ლო ბა. 
ასეთ შემ თხ ვე ვას მა შინ ექ ნე ბა ად გი ლი, რო დე საც 
მო ვა ლეს ვალ დე ბუ ლე ბა უნ და შე ეს რუ ლე ბი ნა შეს-
რუ ლე ბის ხე ლის შემ შ ლე ლი გა რე მო ე ბე ბის წარ მო-
შო ბამ დე და მან შეს რუ ლე ბის ვა დას გა და ა ცი ლა. 
ასეთ შემ თხ ვე ვა ში იგი პა სუ ხის მ გებ ლო ბას ვერ გა-
ექ ცე ვა, ვი ნა ი დან შეს რუ ლე ბის შე უძ ლებ ლო ბა ან 
გარ თუ ლე ბა არ წარ მო ი შო ბო და, მო ვა ლეს ნა კის რი 
ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის ვა და რომ არ გა და ე-
ცი ლე ბი ნა22. 

ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის ხე ლის შემ შ ლე ლი გა-
რე მო ე ბე ბის არ სე ბო ბი სას, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
შე იძ ლე ბა ყვე ლა წი ნა პი რო ბა არ სე ბობ დეს მო ვა ლის 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გა მო რიცხ ვი სათ ვის, შე იძ ლე ბა, 
რომ თა ვად მხა რე ებ მა თა ვი ანთ ხელ შეკ რუ ლე ბა ში 
გა ით ვა ლის წი ნონ ასე თი გა რე მო ე ბე ბის დად გო მი-
სას რის კის გა ნა წი ლე ბის სა კითხი. ასეთ შემ თხ ვე-
ვა ში ხელ შეკ რუ ლე ბის და ნა წე სი მი იჩ ნე ვა კა ნო ნის 
ნორ მა თა შემ ც ვ ლე ლად. რის კის გა ნა წი ლე ბის თა ო-
ბა ზე მხა რე თა შე თან ხ მე ბა უნ და იყოს მკა ფი ოდ გა-
მოვ ლე ნი ლი. ასე ვე, მი სი გა ნა წი ლე ბა მხა რე თა შო-
რის შე იძ ლე ბა იყოს სა გუ ლის ხ მოც23. 

2.1. გა რე მო ე ბის `წინასწარ 
გა უთ ვა ლის წი ნებ ლო ბა~ 

ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის ხე ლის შემ შ ლე ლი 
გა რე მო ე ბა უნ და იყოს წი ნას წარ გა უთ ვა ლის წი-
ნე ბე ლი, არა მარ ტო არა ხელ საყ რელ პი რო ბებ ში 
აღ მო ჩე ნი ლი მხა რი სათ ვის, არა მედ ნე ბის მი ე რი 
ანა ლო გი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბის შემ ს რუ ლე ბე ლი პი-
რის თ ვის. UNIDROIT-ის პრინ ცი პე ბი, გა რე მო ე ბის 
წი ნას წარ გა უთ ვა ლის წი ნებ ლად მიჩ ნე ვის თ ვის, ად-
გენს სუ ბი ექ ტის შე საძ ლებ ლო ბას გან მ საზღ ვ რე-

ლად. ასე თი გა რე მო ე ბის წი ნას წარ გათ ვა ლის წი ნე-
ბა უნ და იყოს შე უძ ლე ბე ლი რო გორც კონ კ რე ტუ ლი 
მო ვა ლის თ ვის, ასე ვე, ნე ბის მი ე რი წინ და ხე დუ ლი და 
გო ნი ე რი შემ ს რუ ლებ ლის თ ვის.

გა რე მო ე ბის წი ნას წარ გა უთ ვა ლის წი ნებ ლო ბა ზე, 
რო გორც პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გან გა თა ვი სუფ ლე ბის 
სა ფუძ ველ ზე სა უბ რი სას, ყუ რად სა ღე ბია სუ ბი ექ-
ტის მი ერ გა რე მო ე ბის აღ ქ მის მო მენ ტი. ის გა რე-
მო ე ბა ნი, რომ ლე ბიც ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბის 
სა ფუძ ვე ლი გახ და, მი სი და დე ბის შემ დეგ უნ და შე-
იც ვა ლოს, რა თა მხა რეს წარ მო ეშ ვას პა სუ ხის მ გებ-
ლო ბის გან გა თა ვი სუფ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. ამის 
მი ზე ზი ისა ა, რომ თუ მხა რე ებს შე ეძ ლოთ ხელ შეკ-
რუ ლე ბის და დე ბის დროს ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ-
ლე ბის ხე ლის შემ შ ლე ლი გა რე მო ე ბე ბის გათ ვა ლის-
წი ნე ბა, ისი ნი ამ გა რე მო ე ბებს ხელ შეკ რუ ლე ბა ში 
გა ით ვა ლის წი ნებ დ ნენ, ხო ლო მა თი გა უთ ვა ლის წი-
ნებ ლო ბი სას მხა რე არის ამ ტვირ თის მა ტა რე ბე-
ლი24. 

გა რე მო ე ბა მო ვა ლის თ ვის წი ნას წარ გა უთ ვა ლის-
წი ნე ბე ლია თუ არა, უნ და გა დაწყ დეს ყო ველ კონ კ-
რე ტულ შემ თხ ვე ვა ში საქ მის ვი თა რე ბის შე ფა სე ბის 
გზით. ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს ვალ დე ბუ ლე ბის 
შეს რუ ლე ბის ად გილს, დროს და ვი თა რე ბას. თუ, 
და ვუშ ვებთ, რომ ვალ დე ბუ ლე ბა უნ და შეს რულ დეს 
მეწყერ სა შიშ ზო ნა ში, მა შინ ივა რა უ დე ბა, რომ მხა-
რე ებ მა ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბის მო მენ ტ ში იცი ან 
ასე თი გა რე მო პი რო ბე ბის შე სა ხებ და თა ვის თავ ზე 
უნ და აიღონ შეს რუ ლე ბის ხე ლის შეშ ლის რის კიც.

2.2. `აუცდენელი~ (მოვალის კონ ტ როლს მიღ მა 
არ სე ბუ ლი) გა რე მო ე ბე ბი

ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის ხე ლის შემ შ ლე ლი გა-
რე მო ე ბა უნ და იყოს არა ხელ საყ რელ პი რო ბებ ში 
აღ მო ჩე ნი ლი მხა რის კონ ტ როლს მიღ მა. ასე თი გა-

22 ნ. ჩიტაშვილი. გვ. 184

23 ლ. ჭანტურია, ბ. ზოიძე. გვ. 403

24  Joseph. M. Perillo, Force Majeure and Hardship under the UNIDROIT principles of international commercial contracts. Tulane Journal of In-
ternational and Comptive Law, 1997წ.
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რე მო ე ბა მა შინ არის სა ხე ზე, რო დე საც მხა რე სა-
ხელ შეკ რუ ლე ბო ურ თი ერ თო ბა ში წარ მო შო ბილ 
დაბ რ კო ლე ბა ზე ზე მოქ მე დე ბის შე საძ ლებ ლო ბას 
მოკ ლე ბუ ლია25. ამას თან, ასე თი გა რე მო ე ბის დად-
გო მა ში მას არ უნ და მი უძღ ვო დეს წვლი ლი. 

თუ მო ვა ლემ სა კუ თა რი ბრა ლე უ ლი მოქ მე დე ბით 
უკი დუ რე სად და ამ ძი მა შეს რუ ლე ბა, მა შინ იგი 
შეს რუ ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბის გან გან თა ვი სუფ-
ლე ბის პრი ვი ლე გი ით ვერ ისარ გებ ლებს და შე-
სა ბა მი სად ვალ დე ბუ ლი იქ ნე ბა, არა გო ნივ რუ ლად 
დი დი ხარ ჯე ბის ფა სად, გა ნა ხორ ცი ე ლოს ხელ-
შეკ რუ ლე ბით შე თან ხ მე ბუ ლი პირ ვე ლა დი ვალ დე-
ბუ ლე ბა. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მხა რის მი ერ მი სი კონ ტ რო ლის 
მიღ მა არ სე ბულ გა რე მო ე ბებ ზე ზე მოქ მე დე ბა ზე სა-
უბ რი სას, აუცი ლე ბე ლი არა ა, რომ მას მო ეთხო ვოს 
და მაბ რ კო ლე ბე ლი გა რე მო ე ბე ბის აღ მოფხ ვ რა ისე-
თი მოქ მე დე ბით, რო მე ლიც ვალ დე ბუ ლე ბის შე უს-
რუ ლებ ლო ბის რის კის შე უ სა ბა მო, არაპ რო პორ ცი უ-
ლი ან უკა ნო ნო ა. 

3. ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის შე უძ
ლებ ლო ბის და შეს რუ ლე ბის გარ თუ ლე
ბი სას მო ვა ლის ნა წარ მო ე ბი უფ ლე ბა 
მო ვა ლე ო ბე ბი

ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის შე უძ ლებ ლო ბა და 
შეს რუ ლე ბის გარ თუ ლე ბა ყუ რადღე ბას იქ ცევს 
მო ვა ლის პა სუ ხის მ გებ ლო ბას თან და კავ ში რე ბით, 
იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც აუცი ლე ბე ლია იმის გან-
საზღ ვ რა, თუ რა შე დე გე ბი დად გე ბა მის მი ერ 
ასეთ ვი თა რე ბა ში ვალ დე ბუ ლე ბის შე უს რუ ლებ-
ლო ბი სათ ვის. კრე დი ტო რის ინ ტე რე სე ბის დაც-
ვის თვალ საზ რი სით, აუცი ლე ბე ლი ა, მან იცო დეს, 
რი სი მოთხოვ ნის უფ ლე ბა შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს მას 
მო ვა ლის გან ასე თი გა რე მო ე ბე ბის დად გო მი სას და 
რი სი – არა. 

სა მარ თ ლით დად გე ნი ლი წეს რი გი უნ და უზ რუნ-
ველ ყოფ დეს ურ თი ერ თო ბის ყვე ლა მო ნა წი ლის ინ-
ტე რე სე ბის თა ნა ზო მი ე რად დაც ვას, ამი ტომ არ 
შე იძ ლე ბა, რომ ვალ დე ბუ ლე ბის დარ ღ ვე ვი სას, ხელ-
შეკ რუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის ხე ლის შემ შ ლელ გა რე-
მო ე ბებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, მო ვა ლე გა თა ვი სუფ ლ დეს 
ყვე ლაფ რის გან. მო ვა ლე არ შე იძ ლე ბა `სიხარულით 
შეხ ვ დეს~ ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის ხე ლის შემ შ-
ლელ გა რე მო ე ბებს, იმ იმე დით, რომ იგი სა ხელ შეკ-
რუ ლე ბო ურ თი ერ თო ბი სას წარ მო შო ბი ლი ნე ბის მი-
ე რი ვალ დე ბუ ლე ბის გან გა თა ვი სუფ ლ დე ბა.

ხელ შეკ რუ ლე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბი სას პირ ვე ლა დი 
ვალ დე ბუ ლე ბი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბა არ გუ ლის-
ხ მობს მო ვა ლის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სრულ გა მო-
რიცხ ვას, რად გა ნაც დამ რ ღ ვე ვი მხა რის მი მართ 
კრე დი ტო რის სა სარ გებ ლოდ აღ მოჩ ნ დე ბა მე ო რა დი 
მოთხოვ ნის უფ ლე ბე ბი26.  

იმის მი ხედ ვით, თუ რო გო რია შეს რუ ლე ბის ხე ლის-
შემ შ ლე ლი გა რე მო ე ბის ხა სი ა თი – შეს რუ ლე ბას 
შე უძ ლე ბელს ხდის, თუ მხო ლოდ არ თუ ლებს მას – 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი შე დე გე ბი დგე ბა.

3.1 ხელ შეკ რუ ლე ბა ზე უარის თქმის უფ ლე ბა

ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის ხე ლის შემ შ ლე ლი გა-
რე მო ე ბე ბის არ სე ბო ბი სას პირ ველ რიგ ში უნ და გა-
ირ კ ვეს, თუ რა ბე დი ეწე ვა მხა რე ებს შო რის და დე-
ბულ ხელ შეკ რუ ლე ბას. სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო 
კო დექ სის 399-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის თა ნახ-
მად, პა ტივ სა დე ბი სა ფუძ ვ ლი დან გა მომ დი ნა რე, 
ხელ შეკ რუ ლე ბის ნე ბის მი ერ მხა რეს შე უძ ლია უარი 
თქვას გრძელ ვა დი ან ვალ დე ბუ ლე ბით ურ თი ერ-
თო ბა ზე. პა ტივ სა დე ბი სა ფუძ ვე ლი შე იძ ლე ბა იყოს 
რო გორც სუ ბი ექ ტუ რი გა რე მო ე ბა, და კავ ში რე ბუ ლი 
ხელ შეკ რუ ლე ბის ერ თ -ერთ მო ნა წი ლეს თან, ასე ვე 
– ობი ექ ტუ რი. კო დექ სი გან მარ ტავს, თუ რა შე იძ-
ლე ბა იყოს პა ტივ სა დე ბი სა ფუძ ვე ლი და ამ ბობს, 

25 ნ. ჩიტაშვილი. გვ. 184

26 ნ. ჩიტაშვილი. გვ. 178
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რომ ასე თი სა ფუძ ვე ლი სა ხე ზე ა, რო დე საც ხელ შეკ-
რუ ლე ბის მომ შ ლელ მხა რეს კონ კ რე ტუ ლი ვი თა რე-
ბის, მათ შო რის, და უძ ლე ვე ლი ძა ლის და ორ მ ხ რი ვი 
ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, არ შე იძ ლე ბა მო-
ეთხო ვოს სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ურ თი ერ თო ბის გაგ რ-
ძე ლე ბა შე თან ხ მე ბუ ლი ვა დის ან ხელ შეკ რუ ლე ბის 
მოშ ლის თ ვის და წე სე ბუ ლი ვა დის გას ვ ლამ დე. 

რო გორც მო ცე მუ ლი მუხ ლის ფორ მუ ლი რე ბი დან 
ჩანს, მხა რის უფ ლე ბა, და უძ ლე ვე ლი ძა ლის ზე მოქ-
მე დე ბი სას მო შა ლოს ხელ შეკ რუ ლე ბა, პირ და პირ 
არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა მო ქა ლა ქო კო დექ ს ში. 
მი უ ხე და ვად მუხ ლის ფორ მუ ლი რე ბი სა, შეს რუ ლე-
ბის შე უძ ლებ ლო ბის სხვა შემ თხ ვე ვებ თან და კავ-
ში რე ბი თაც უნ და ით ქ ვას, რომ მა თი მოქ მე დე ბის 
დროს ხელ შეკ რუ ლე ბის მოშ ლა ისე ვეა შე საძ ლე ბე-
ლი, რო გორც და უძ ლე ვე ლი ძა ლის დროს. რაც შე-
ე ხე ბა ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის გარ თუ ლე ბას, 
ასეთ ვი თა რე ბა ში ხელ შეკ რუ ლე ბი დან გას ვ ლის უფ-
ლე ბა რე გუ ლირ დე ბა სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის 398-ე 
მუხ ლის მე-3 ნა წი ლით, სა დაც სა უ ბა რია შემ თხ ვე-
ვა ზე, რო დე საც მხა რე ე ბი ვერ შე თან ხ მ დ ნენ ხელ-
შეკ რუ ლე ბის შეც ვ ლი ლი გა რე მო ე ბე ბი სად მი მი სა-
და გე ბის სა კითხ ზე, ან რო დე საც ხელ შეკ რუ ლე ბის 
ასე თი შეც ვ ლა შე უძ ლე ბე ლი ა.

ამას თან ხელ შეკ რუ ლე ბა ზე უარის თქმის უფ ლე ბა 
შეს რუ ლე ბის ხე ლის შემ შ ლე ლი გა რე მო ე ბე ბის დად-
გო მი სას ეკუთ ვ ნის რო გორც მო ვა ლეს, რო მე ლიც 
ნა კისრ ვალ დე ბუ ლე ბას ვერ ას რუ ლებს, ან მი სი 
შეს რუ ლე ბი სას მო უ წევს შე უ სა ბა მოდ არა ხელ საყ-
რელ პი რო ბებ ში აღ მო ჩე ნა, ასე ვე, კრე დი ტორს. 

გა ე როს კონ ვენ ცია სა ქონ ლის სა ერ თა შო რი სო ყიდ-
ვა- გა ყიდ ვის ხელ შეკ რუ ლე ბა თა შე სა ხებ შეს რუ ლე ბის 
შე უძ ლებ ლო ბი სას მხა რეს აძ ლევს ხელ შეკ რუ ლე ბის 
გა უქ მე ბის მოთხოვ ნის შე საძ ლებ ლო ბას. რაც შე ე ხე ბა 
ევ რო პის სა ხელ შეკ რუ ლე ბო სა მარ თ ლის პრინ ცი პებს, 
მი სი 9:303-ე მუხ ლის მე-4 პუნ ქ ტის შე სა ბა მი სად, 
ხელ შეკ რუ ლე ბა ავ ტო მა ტუ რად უქ მ დე ბა, თუ სა ხე ზეა 
ისე თი ხე ლის შემ შ ლე ლი გა რე მო ე ბა, რო მე ლიც წარ-
მო ად გენს მუდ მივს. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში ხელ შეკ რუ-
ლე ბის მოშ ლის შე სა ხებ შეტყო ბი ნე ბა სა ვალ დე ბუ ლო 
არ არის. 

ყვე ლა შემ თხ ვე ვა ში – ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის 
შე უძ ლებ ლო ბი სას და შეს რუ ლე ბის გარ თუ ლე ბი-
სას – მო ვა ლის მი ერ ხელ შეკ რუ ლე ბა ზე უარი უნ და 
იყოს შე დე გი ასე თი გა რე მო ე ბე ბის დად გო მი სა.

3.2. ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბის გან 
გა თა ვი სუფ ლე ბა

ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა მო ვა ლეს მა შინ ეკის რე ბა, 
რო დე საც მის მი ერ ვალ დე ბუ ლე ბის შე უს რუ ლებ-
ლო ბა გა მოწ ვე უ ლია მი სი მარ თ ლ სა წი ნა აღ მ დე გო 
და ბრა ლე უ ლი მოქ მე დე ბის შე დე გად. ამი ტომ, ყვე-
ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შე საძ ლებ ლო ბა, რა საც შეს-
რუ ლე ბის ხე ლის შემ შ ლე ლი გა რე მო ე ბე ბი ანი ჭე ბენ 
მო ვა ლეს მის მი ერ ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბის დარ ღ-
ვე ვი სას, სწო რედ ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის მო ვა ლე ო-
ბის გან გა თა ვი სუფ ლე ბა ა, ცალ კე უ ლი გა მო ნაკ ლი-
სე ბის გარ და. 

ხში რად, მხა რე ე ბი თა ვად ხელ შეკ რუ ლე ბებ ში ით-
ვა ლის წი ნე ბენ პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გა მო რიცხ ვას, 
ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის ხე ლის შემ შ ლე ლი გა-
რე მო ე ბე ბის დად გო მი სას. შე სა ბა მი სი დათ ქ მე ბი 
მო წო დე ბუ ლი ა, და ეხ მა როს მხა რე ებს იმ ზი ა ნის 
მი ნი მი ზა ცი ა ში, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი-
ოს შეს რუ ლე ბის ხე ლის შემ შ ლელ მა გა რე მო ე ბებ მა. 
ტი პი უ რი დათ ქ მა ფორს მა ჟორ ზე ით ვა ლის წი ნებს 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გან გა თა ვი სუფ ლე ბის სა ფუძ ვ-
ლებს იმ შემ თხ ვე ვე ბი სათ ვის, რო დე საც შეს რუ ლე-
ბა, ფაქ ტობ რი ვად ან იური დი უ ლად, შე უძ ლე ბე ლი ა. 
ამის სა პი რის პი როდ, clausula rebus sic stantibus 
– გა რე მო ე ბის არ სე ბი თი შეც ვ ლის შე სა ხებ – გა-
მო ი ყე ნე ბა მა შინ, რო დე საც ხელ შეკ რუ ლე ბა ში არ-
სე ბუ ლი პი რო ბე ბი იც ვ ლე ბა ისე, რომ, მარ თა ლი ა, 
შეს რუ ლე ბა არ არის შე უძ ლე ბე ლი, მაგ რამ მხა რის-
თ ვის ეს უკი დუ რე სად მძი მე ა. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, გა ით ვა ლის წი ნე ბენ თუ არა 
ხელ შეკ რუ ლე ბით მხა რე ე ბი ზი ა ნის ანაზღა უ რე-
ბის მო ვა ლე ო ბის გან გა თა ვი სუფ ლე ბის შე საძ ლებ-
ლო ბას, ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის ხე ლის შემ შ-
ლე ლი გა რე მო ე ბე ბის დად გო მი სას, მო ვა ლე მა ინც 
თა ვი სუფ ლ დე ბა პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გან, ვი ნა ი დან 
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ხე ლის შემ შ ლე ლი გა რე მო ე ბე ბის დროს პა სუ ხის მ-
გებ ლო ბის გა მო რიცხ ვა გა მომ დი ნა რე ობს კა ნო ნის 
ობი ექ ტუ რი ნე ბი დან და არა – მხა რე თა შო რის და-
დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბი დან.

თუ ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბა შე უძ ლე ბე ლია ან 
გარ თუ ლე ბუ ლია მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ, მა შინ შე-
იძ ლე ბა სა უ ბა რი მხო ლოდ ამ ნა წი ლის თ ვის მო ვა-
ლის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გან გა თა ვი სუფ ლე ბა ზე. 
და ნარ ჩენ ნა წილ ში მო ვა ლე რჩე ბა პა სუ ხის მ გე ბე-
ლი. 

შეს რუ ლე ბის შე უძ ლებ ლო ბის არ სე ბო ბი სას, მო ვა-
ლე უპი რო ბოდ თა ვი სუფ ლ დე ბა პირ ვე ლა დი ვალ-
დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბი სა გან, მი უ ხე და ვად იმი სა, 
მი უძღ ვის თუ არა მას ბრა ლი შეს რუ ლე ბის შე უძ ლებ-
ლო ბის დად გო მა ში, ვი ნა ი დან შე უძ ლებ ლის შეს რუ-
ლე ბა არა ვის ავალ დე ბუ ლებს. რაც შე ე ხე ბა ზი ა ნის 
ანაზღა უ რე ბის სა კითხს, ის ყვე ლა შემ თხ ვე ვა ში და-
მო კი დე ბუ ლია მო ვა ლის ბრა ლე უ ლო ბა ზე. ამას თან 
მნიშ ვ ნე ლო ბა არ აქვს ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის 
ხე ლის შემ შ ლე ლი გა რე მო ე ბე ბის დად გო მა მო ვა ლემ 
გან ზ რახ ვით გა მო იწ ვი ა, თუ გა უფ რ თხი ლებ ლო ბით.

სა ინ ტე რე სოდ რე გუ ლირ დე ბა შეს რუ ლე ბის გარ-
თუ ლე ბი სას ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის სა კითხი გერ მა-
ნი ის სა მო ქა ლა ქო კო დექ სით. აღ ნიშ ნუ ლი კო დექ-
სის მი ხედ ვი თაც, თუ მო ვა ლე არ თა ვი სუფ ლ დე ბა 
შეს რუ ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბი სა გან იმის გა მო, რომ 
ასე თი და მაბ რ კო ლე ბე ლი გა რე მო ე ბის დად გო მა ში 
მას ბრა ლი თვი თონ მი უძღ ვის, იგი ზი ა ნის ანაზღა-
უ რე ბის გან მა ინც თა ვი სუფ ლ დე ბა, ვი ნა ი დან სა-
ხელ შეკ რუ ლე ბო ურ თი ერ თო ბა ხელ შეკ რუ ლე ბი დან 
გას ვ ლის სა მარ თ ლებ რივ რე ჟიმ ში არ ტრან ს ფორ-
მირ დე ბა27. 

ნე ბის მი ერ შემ თხ ვე ვა ში, მო ვა ლეს არ შე უძ ლია და-
ეყ რ დ ნოს პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გა მომ რიცხ ველ წი ნა-
პი რო ბებს, თუ კი მან ასე თი გა რე მო ე ბე ბის დად გო-
მამ დე უარი გა ნაცხა და ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 

შეს რუ ლე ბა ზე. ასე თი მიდ გო მა გა მარ თ ლე ბუ ლი ა, 
ვი ნა ი დან შეს რუ ლე ბის შე უძ ლებ ლო ბა და მი სი გარ-
თუ ლე ბა მო ვა ლეს ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის გან ათა ვი-
სუფ ლებს იმის გა მო, რომ მას ვალ დე ბუ ლე ბის დარ-
ღ ვე ვა ში ბრა ლი არ მი უძღ ვის. 

შეს რუ ლე ბის შე უძ ლებ ლო ბი სას, მხო ლოდ მო ვა ლის 
არაბ რა ლე უ ლი მოქ მე დე ბის დროს, მი სი პა სუ ხის მ-
გებ ლო ბის გა მო რიცხ ვა ზე სა უბ რობს ევ რო პის სა-
ხელ შეკ რუ ლე ბო სა მარ თ ლის პრინ ცი პე ბის 9:501 
(1) მუხ ლი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, ვალ დე ბუ ლე ბის 
დარ ღ ვე ვა, შეს რუ ლე ბის არაბ რა ლე უ ლი შე უძ ლებ-
ლო ბის სა ხით, პა სუ ხის მ გებ ლო ბი სა გან გა თა ვი სუფ-
ლე ბის სა ფუძ ვე ლია და, შე სა ბა მი სად, გა მო რიცხავს 
ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის მოთხოვ ნის არ სე ბო ბას28. 

ევ რო პის სა ხელ შეკ რუ ლე ბო სა მარ თ ლის პრინ ცი-
პე ბის 8.101.2 მუხ ლის თა ნახ მად, ვალ დე ბუ ლე ბის 
შეს რუ ლე ბის ხე ლის შემ შ ლე ლი გა რე მო ე ბე ბის არ-
სე ბო ბა კრე დი ტორს, მე ო რა დი მოთხოვ ნის უფ ლე-
ბე ბი დან, არ თ მევს ვალ დე ბუ ლე ბის და მა ტე ბი თი 
შეს რუ ლე ბი სა და ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის მოთხოვ-
ნის უფ ლე ბას. გან ს ხ ვა ვე ბით გერ მა ნი ის სა მო ქა-
ლა ქო კო დექ სის გან, აღ ნიშ ნულ პრინ ცი პებ ში არაა 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შემ თხ ვე ვა, თუ რა ბე დი ეწე-
ვა მო ვა ლეს მის მი ერ ხე ლის შემ შ ლე ლი გა რე მო ე-
ბე ბის ბრა ლე უ ლად გა მოწ ვე ვი სას – უნ და შე ას რუ-
ლოს ხელ შეკ რუ ლე ბის პი რო ბე ბი რა დაც არ უნ და 
და უჯ დეს, თუ უნ და აანაზღა უ როს კრე დი ტო რის 
მოთხოვ ნის შე სა ბა მი სი ოდე ნო ბის ზი ა ნი.

 
4. ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის გარ თუ
ლე ბი სას, შეც ვ ლი ლი გა რე მო ე ბე ბი სად
მი ხელ შეკ რუ ლე ბის მი სა და გე ბა 

ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის გარ თუ ლე ბი სას, შეც-
ვ ლი ლი გა რე მო ე ბე ბი სად მი ხელ შეკ რუ ლე ბის მი სა-
და გე ბის კა ნო ნით მი ნი ჭე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის 
გა მო ყე ნე ბა, მხა რის უფ ლე ბა ა, რომ ლის სწო რად 

27 ნ. ჩიტაშვილი. გვ. 181

28 ნ. ჩიტაშვილი. გვ. 178
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გან ხორ ცი ე ლე ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი მო ვა ლის სუ-
ბი ექ ტუ რი უფ ლე ბე ბის დაც ვა. მას მე რე, რაც მო-
ვა ლე ვალ დე ბუ ლე ბას შე ას რუ ლებს, იგი კარ გავს 
შეს რუ ლე ბის გარ თუ ლე ბის გა მო კრე დი ტო რი სათ-
ვის პრე ტენ ზი ე ბის წარ დ გე ნის უფ ლე ბას. შეს რუ-
ლე ბის შემ დ გომ, მხა რის პრე ტენ ზი ებს სა ფუძ ვე ლი 
ეც ლე ბა, რო გო რი და მამ ძი მე ბე ლიც არ უნ და იყოს 
ეს მის თ ვის. თუმ ცა, რო დე საც სა ხე ზეა გარ თუ ლე-
ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბის ნა წი ლობ რი ვი შეს რუ ლე ბა, 
მო ვა ლეს შე უძ ლი ა, დარ ჩე ნი ლი ნა წი ლის მი მართ 
მო ითხო ვოს კა ნო ნით მი ნი ჭე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე-
ბი, პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გან გა თა ვი სუფ ლე ბის მიზ-
ნით29. 

შეც ვ ლი ლი გა რე მო ე ბე ბი სად მი ხელ შეკ რუ ლე ბის 
მი სა და გე ბა მო ითხოვს მხა რე თა კე თილ სინ დი სი-
ერ მიდ გო მას მე ო რე მხა რის ინ ტე რე სე ბი სად მი და 
მხა რე თა შო რის მო ლა პა რა კე ბა ისე უნ და წა რი მარ-
თოს, რომ სა თა ნა დოდ და ბა ლან ს დეს ორი ვე მხა რის 
ინ ტე რე სე ბი. 

სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის კო მენ ტა რის 
ავ ტო რე ბის მი ერ გა მოთ ქ მუ ლია მო საზ რე ბა, რომ 
ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის გარ თუ ლე ბი სას, მხა-
რე ე ბი ვალ დე ბულ ნი არი ან, ეცა დონ, ხელ შეკ რუ ლე-
ბა მი უ სა და გონ შეც ვ ლილ გა რე მო ე ბებს30. 

ერ თი შე ხედ ვით, ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის და-
მაბ რ კო ლე ბე ლი გა რე მო ე ბე ბის არ სე ბო ბი სას, მე-
ო რე მხა რის `უფლებებისა და ქო ნე ბი სად მი გან-
სა კუთ რე ბუ ლი გუ ლის ხ მი ე რე ბის~ პრინ ცი პის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, აუცი ლე ბე ლი უნ და იყოს ხე ლა-
ხა ლი მო ლა პა რა კე ბა შეც ვ ლი ლი გა რე მო ე ბე ბი სად-
მი ხელ შეკ რუ ლე ბის მი სა და გე ბის მიზ ნით, თუმ ცა 
სავ სე ბით სწო რად არის გა მოთ ქ მუ ლი მო საზ რე ბა 
იური დი ულ ლი ტე რა ტუ რა ში, რომ, ჯერ ერ თი, კონ-
ს ტ რუქ ცი უ ლი მო ლა პა რა კე ბა არ შე იძ ლე ბა იძუ ლე-
ბის გზით გან ხორ ცი ელ დეს, რად გან ეს ორი მოვ-
ლე ნა (მოლაპარაკება და იძუ ლე ბა) ერ თ მა ნეთს 

გა მო რიცხავს და, მე ო რეც, ყვე ლა შემ თხ ვე ვა ში 
ხელ შეკ რუ ლე ბის ძა ლა ში და ტო ვე ბა და შეც ვ ლი ლი 
გა რე მო ე ბე ბი სად მი მი სი მი სა და გე ბა შე იძ ლე ბა გა-
უ მარ თ ლე ბე ლი გა მოდ გეს. ამას თან, მო ლა პა რა კე-
ბე ბის ხან გ რ ძ ლი ვო ბამ შე იძ ლე ბა გა არ თუ ლოს მარ-
ტი ვი ურ თი ერ თო ბე ბი31. 

არც სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სი და არც 
გერ მა ნი ის სა მო ქა ლა ქო კო დექ სი არა ფერს ამ ბობს 
იმის შე სა ხებ, თუ რა ვა და ში უნ და მო ითხო ვოს და-
ზა რა ლე ბულ მა მხა რემ შეც ვ ლი ლი გა რე მო ე ბე ბი-
სად მი ხელ შეკ რუ ლე ბის მი სა და გე ბა. UNIDROIT-ის 
პრინ ცი პე ბის 6.2.3(1) მუხ ლი და ზა რა ლე ბულ მხა-
რეს შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს, ბრა ლე უ ლი გა ჭი ა ნუ-
რე ბის გა რე შე მო ითხო ვოს შეც ვ ლი ლი გა რე მო ე ბე-
ბი სად მი ხელ შეკ რუ ლე ბის მი სა და გე ბა. მი უ ხე და ვად 
ასე თი ჩა ნა წე რის არ სე ბო ბი სა, თუ მხა რე გა ა ჭი ა ნუ-
რებს მე ო რე მხა რი სად მი ასე თი მოთხოვ ნის წარ დ-
გე ნას, ეს ავ ტო მა ტუ რად არ არ თ მევს მას ხელ შეკ-
რუ ლე ბის შეც ვ ლის მოთხოვ ნის უფ ლე ბას. თუ ასე თი 
მოთხოვ ნა გა მარ თ ლე ბუ ლი ა, მე ო რე მხა რე ვალ დე-
ბუ ლია კე თილ სინ დი სი ე რად მი უდ გეს მე ო რე მხა რის 
უფ ლე ბებ სა და ინ ტე რე სებს და შე უ თან ხ მ დეს მას 
ხელ შეკ რუ ლე ბის შეც ვ ლა ზე. თუ ასე თი შე თან ხ მე-
ბა ვერ მოხ და, ან მოხ და არა კე თილ სინ დი სი ე რად, 
არა ხელ საყ რელ პი რო ბებ ში აღ მო ჩე ნილ მხა რეს შე-
უძ ლია მოს თხო ვოს მას ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა. 

ხელ შეკ რუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის გარ თუ ლე ბის წი ნა შე 
აღ მო ჩე ნილ მა მხა რემ, კრე დი ტო რი სათ ვის ხელ შეკ-
რუ ლე ბის გა და სინ ჯ ვის მოთხოვ ნით მი მარ თ ვი სას, 
უნ და და ა დას ტუ როს ასე თი გა რე მო ე ბის არ სე ბო ბა, 
გარ და იმ შემ თხ ვე ვი სა, რო დე საც სა ხე ზეა სა ყო-
ველ თა ოდ ცნო ბი ლი გა რე მო ე ბა. 

იბა დე ბა კითხ ვა, შე უძ ლია თუ არა ვალ დე ბუ ლე ბის 
შემ ს რუ ლე ბელ მხა რეს, რო მე ლიც წა აწყ დე ბა შეს-
რუ ლე ბის გარ თუ ლე ბას, შეც ვ ლი ლი გა რე მო ე ბე-
ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა ში ადაპ ტი რე ბამ დე, შე ა ჩე როს 

29 ლ. ჭანტურია, ბ. ზოიძე. გვ. 403

30 იხ. ლ. ჭანტურია, ბ. ზოიძე. გვ. 404

31 I. Schwenzer. დასახელებული ნაშრომი. გვ. 7
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ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბა. მხა რეს UNIDROIT-ის 
პრინ ცი პე ბის 6.2.3 მუხ ლის თა ნახ მად, შეც ვ ლი ლი 
გა რე მო ე ბე ბი სად მი ხელ შეკ რუ ლე ბის მი სა და გე ბის 
სა კითხის გა დაწყ ვე ტამ დე, თა ვის თა ვად არ ენი ჭე ბა 
შე საძ ლებ ლო ბა, თა ვი შე ი კა ვოს შეს რუ ლე ბი სა გან. 
შე ჩე რე ბა შე იძ ლე ბა გა მარ თ ლე ბუ ლი იყოს მხო ლოდ 
სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი ებ ში32. 

შეც ვ ლი ლი გა რე მო ე ბე ბი სად მი ხელ შეკ რუ ლე ბის 
მი სა და გე ბის სა კითხი გა ით ვა ლის წი ნა სა ერ თა შო-
რი სო სა ვაჭ რო პა ლა ტის სა ერ თა შო რი სო სა ვაჭ-
რო პრაქ ტი კის კო მი სი ამ, მის მი ერ შე მუ შა ვე ბულ 
ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის ხე ლის შემ შ ლე ლი გა-
რე მო ე ბე ბის სა რე კო მენ და ციო ხა სი ა თის ჩა მო ნათ-
ვალ ში. ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის გარ თუ ლე ბის 
შემ თხ ვე ვა ში, მხა რე ებ მა უნ და სცა დონ ხელ შეკ რუ-
ლე ბის მი სა და გე ბა შეც ვ ლი ლი გა რე მო ე ბე ბი სად-
მი. ამ სტა დი ა ზე მხა რე ებს შე უძ ლი ათ გა მო ი ყე ნონ 
1978 წელს სა ერ თა შო რი სო სა ვაჭ რო პა ლა ტის მი-
ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი წე სე ბი ხელ შეკ რუ ლე ბა თა გა და-
სინ ჯ ვის თა ო ბა ზე, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, ინიშ ნე ბა 
სპე ცი ა ლუ რად მე სა მე პი რი, რო მე ლიც მო ახ დენს ამ 
ხელ შეკ რუ ლე ბის მი სა და გე ბას არ სე ბულ სი ტუ ა ცი-
ას თან. თუ ვერ შე თან ხ მ დ ნენ, მა შინ მხა რე ებს შე უძ-
ლი ათ მი მარ თონ უფ ლე ბის დაც ვის სა მარ თ ლებ რივ 
პრო ცე დუ რებს33. 

დას კ ვ ნა

რო გორც და ვი ნა ხეთ, ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე-
ბის ხე ლის შემ შ ლელ გა რე მო ე ბებ თან და კავ ში-
რე ბით, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მიდ გო მე ბია სხვა დას ხ ვა 
ქვე ყა ნა ში. ევ რო პის ქვეყ ნე ბი მი ის წ რა ფი ან სა-
ერ თო ევ რო პუ ლი სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის შექ მ-
ნის კენ. სა ქარ თ ვე ლო ევ რო პის ნა წი ლი ა, ამი ტომ 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ჩვე ნი სა მო ქა ლა ქო კო დექ-
სის დე ბუ ლე ბე ბის ჰარ მო ნი ზე ბა მოხ დეს ევ რო პის 

32 ლ. ჭანტურია, ბ. ზოიძე. გვ. 406

33 W. Melis. გვ. 215

34  ზ. ძლიერიშვილი, გ. ცერცვაძე, ი. რობაქიძე, გ. სვანაძე, ლ. ცერცვაძე, ლ. ჯანაშია. სახელშეკრულებო სამართალი, სახელმძღვანელო 
სამართლის სკოლებისთვის. გამომცემლობა მერიდიანი. თბილისი 2014წ. გვ. 505 

ქვეყ ნე ბის სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის ნორ მებ თან, 
რომ ლე ბიც, თა ვის მხრივ, ცდი ლო ბენ, გა ით ვა-
ლის წი ნონ სა ერ თა შო რი სო ხა სი ა თის დო კუ მენ ტე-
ბის დე ბუ ლე ბე ბი.

სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის ნორ მე ბი 
შე ი ცავს რო გორც ხარ ვე ზებს, ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი ვა კუ უ მია ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის ხე-
ლის შემ შ ლელ გა რე მო ე ბებ თან და კავ ში რე ბით. ამ 
პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის მიზ ნით, მი ზან შე წო ნი ლია 
კო დექსს და ე მა ტოს და მო უ კი დე ბე ლი თა ვი შეს რუ-
ლე ბის შე უძ ლებ ლო ბის შე სა ხებ, რო მელ შიც უნ და 
მო წეს რიგ დეს შეს რუ ლე ბის შე უძ ლებ ლო ბის ცალ-
კე უ ლი შემ თხ ვე ვე ბი, მი სი წარ მო შო ბის წი ნა პი-
რო ბე ბი და პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა კითხი. ამას თან, 
შეს რუ ლე ბის შე უძ ლებ ლო ბა, იმ დე ნად, რამ დე ნა-
დაც იწ ვევს ვალ დე ბუ ლე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბას, 
მო თავ სე ბუ ლი უნ და იქ ნას ვალ დე ბუ ლე ბის დარ ღ-
ვე ვის კარ ში, ვი ნა ი დან სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო 
კო დექ სი, რო გორც ვალ დე ბუ ლე ბის ბრა ლე ულ, ისე 
არაბ რა ლე ულ შე უს რუ ლებ ლო ბას, ვალ დე ბუ ლე ბის 
დარ ღ ვე ვად გა ნი ხი ლავს34. 

რაც შე ე ხე ბა შეც ვ ლი ლი გა რე მო ე ბე ბის შე სა ხებ 
დე ბუ ლე ბებს, მი ზან შე წო ნი ლი ა, რომ ისი ნი გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი იყოს არა ვალ დე ბუ ლე ბის დარ ღ ვე-
ვის კარ ში, რო გორც ეს დღეს არის წარ მოდ გე ნი ლი, 
არა მედ ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის კარ ში. შეც ვ-
ლი ლი გა რე მო ე ბე ბი ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბას 
არ გა მო რიცხავს, ამი ტომ შეს რუ ლე ბის გარ თუ-
ლე ბის დროს, ასე თი `სიმძიმის~ შე დე გე ბი სწო რედ 
შეს რუ ლე ბის კონ ტექ ს ტ ში უნ და იყოს გან ხი ლუ ლი. 
ამ რი გად, სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის 
დე ბუ ლე ბე ბი ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის ხე ლის-
შემ შ ლე ლი გა რე მო ე ბე ბის არ სე ბო ბი სას, სა ჭი რო-
ებს გა და ხედ ვა სა და სრულ ყო ფას, უცხო უ რი გა-
მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბით.
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1  A., Loos, (Edit) Winckler, Ripin, United States of America in: Directors’ Liability: A Worldwide Review, Kluwer Law International and International 
Bar Association, Alphen aan den Rijn, 2006 ,103.
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შე სა ვა ლი 

დე რი ვა ცი ულ სარ ჩელ თან და კავ ში რე ბით ქარ თუ ლი 
სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კა არ არ სე ბობს. იმის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, რომ „მეწარმეთა შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე-
ლოს კა ნო ნი ასე თი სარ ჩე ლის აღ ძ ვ რის შე საძ ლებ-
ლო ბას ით ვა ლის წი ნებს, ცხა დი ა, დი დია ალ ბა თო ბა 
იმი სა, რომ ქარ თულ სა სა მარ თ ლო ებს ამ გ ვა რი და ვე-
ბის გან ხილ ვა და გა დაწყ ვე ტა მო უ წევს. აღ ნიშ ნუ ლის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა ერ თა შო რი სო 
გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბა. წი ნამ დე ბა რე სტა ტია 
წარ მო ად გენს მოკ ლე მი მო ხილ ვას დე რი ვა ცი ულ სარ-
ჩე ლის და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი მხა რე ე ბის, მი სი 

დერივაციული სარჩელი -  
Derivative Lawsuit

ბუ ნე ბი სა და ამ გ ვა რი სარ ჩე ლის მი ერ სა კორ პო რა-
ციო სა მარ თალ ში შეს რუ ლე ბუ ლი რო ლის შე სა ხებ.

აქ ცი ო ნე რე ბი, რო გორც წე სი, არ არი ან უფ ლე ბა მო სილ ნი, 
აღას რუ ლონ კომ პა ნი ის უფ ლე ბე ბი. მა გა ლი თად, თუ კი დი-
რექ ტორ მა და არ ღ ვია სა კუ თა რი ვალ დე ბუ ლე ბა და კომ-
პა ნი ის ხარ ჯ ზე და აგ რო ვა ერ თი მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რი, 
აქ ცი ო ნერს არ აქვს უფ ლე ბა, წა რად გი ნოს მის წი ნა აღ მ-
დეგ სარ ჩე ლი და მო ითხო ვოს იმ და ნა კარ გის პრო პორ ცი-
უ ლად ანაზღა უ რე ბა, რაც მან გა ნი ცა და. აღ ნიშ ნუ ლი წე სი 
მოქ მე დებს იმი ტომ, რომ კომ პა ნია წარ მო ადგნს და მო უ-
კი დე ბელ იური დი ულ პირს, რო მე ლიც გან ცალ კე ვე ბუ ლია 
კონ კ რე ტუ ლი აქ ცი ო ნე რი სა გან. მო ცე მულ შემ თხ ვე ვა ში 
აქ ცი ო ნე რი უფ ლე ბა მო სი ლია წა რად გი ნოს სარ ჩე ლი რო-
გორც კომ პა ნი ის წარ მო მად გე ნელ მა, კომ პა ნი ის სა ხე ლით 
და მის სა სარ გებ ლოდ.

დი რექ ტო რე ბი წარ მო ად გე ნენ კომ პა ნი ის ინ ტე რე-
სებს და მის მი მართ გა აჩ ნი ათ ვალ დე ბუ ლე ბე ბი. შე-
სა ბა მი სად, მათ მი ერ ვალ დე ბუ ლე ბის დარ ღ ვე ვის 
შემ თხ ვე ვა ში ისი ნი პო ტენ ცი უ რად პირ და პირ ზი ანს 
აყე ნე ბენ სწო რედ კომ პა ნი ას, ხო ლო არა პირ და პირ 
ზი ანს – კომ პა ნი ას თან და კავ ში რე ბულ სხვა პი რებს, 
აქ ცი ო ნე რებს, და საქ მე ბუ ლებს, კრე დი ტო რებს. შე სა-
ბა მი სად, პირ ველ რიგ ში, კომ პა ნიაა უფ ლე ბა მო სი ლი, 
წა რად გი ნოს სარ ჩე ლი დი რექ ტო რის წი ნა აღ მ დეგ, 
მის მი ერ ვალ დე ბუ ლე ბის დარ ღ ვე ვის გა მო. თუმ ცა 
საქ მე ისა ა, რომ ხში რად კომ პა ნია დი რექ ტო რე ბის 
კონ ტ რო ლის ქვე შაა და ეს უკა ნას კ ნელ ნი სა კუ თა რი 
თა ვის წი ნა აღ მ დეგ სარ ჩე ლის წარ დ გე ნას თან და კავ-
ში რე ბით, ცხა დი ა, არ მი ი ღე ბენ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას. 
ით ვა ლის წი ნებს რა ასე თი შე საძ ლებ ლო ბის არ სე ბო-
ბას, სა კორ პო რა ციო კა ნონ მ დებ ლო ბა აქ ცი ო ნერს ან 
აქ ცი ო ნერ თა ჯგუფს ანი ჭებს უფ ლე ბა მო სი ლე ბას, 
დამ რ ღ ვევ დი რექ ტორ თა წი ნა აღ მ დეგ, კორ პო რა ცი ის 
ნაც ვ ლად, თა ვად წა რად გი ნონ სარ ჩე ლი1.
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1. ზო გა დი მი მო ხილ ვა 

კომ პა ნი ა თა შე სა ხებ მო დე ლუ რი აქ ტის თა ნახ მად 
(RMBCA)2 აქ ცი ო ნერ მა რომ სარ ჩე ლი წა რად გი ნოს 
კომ პა ნი ის სა ხე ლით, ორ წი ნა პი რო ბას უნ და აკ მა ყო-
ფუ ლებ დეს: პირ ვე ლი, იგი უნ და ფლობ დეს აქ ცი ებს 
დი რექ ტო რის მი ერ გა დაც დო მის ჩა დე ნის მო მენ ტი-
სათ ვის და მე ო რე, აქ ცი ო ნერ მა მი მარ თა კომ პა ნი ას 
აღ ნიშ ნუ ლი სარ ჩე ლის წარ დ გე ნის მოთხოვ ნით, მაგ-
რამ დი რექ ტო რატ მა უარი გა ნაცხა და სარ ჩე ლის წარ-
დ გე ნა ზე, ან თუ არ სე ბობს ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტი, 
რა მაც შე საძ ლოა გა მო იწ ვი ოს დი რექ ტო რა ტის მხრი-
დან სარ ჩე ლის შე ტა ნი სა გან თა ვის შე კა ვე ბა. თუ აქ-
ცი ო ნე რის სარ ჩე ლი წარ მა ტე ბუ ლი აღ მოჩ ნ დე ბა, ამ 
უკა ნას კ ნე ლის მი ერ მი ღე ბუ ლი თან ხა ჩა ი რიცხე ბა 
კომ პა ნი ის ხა ზი ნა ში და ის პირ და პირ, პი რა დად მას 
ვერ მი ი ღებს.3 

თუ კი კომ პა ნი ას მე სა მე პირ თა მხრი დან მი ად გა ზი-
ა ნი, დი რექ ტო რა ტია ის უფ ლე ბა მო სი ლი ორ გა ნო, 
ვინც კომ პა ნი ის სა ხე ლით უნ და წა რად გი ნოს სარ ჩე-
ლი ასე თი პი რე ბის წი ნა აღ მ დეგ და მო ითხო ვოს ზი ა-
ნის ანაზღა უ რე ბა. მაგ რამ თუ კომ პა ნია არ წა რად გენს 
სარ ჩელს, აქ ცი ო ნე რია უფ ლე ბა მო სი ლი, წა რად გი ნოს 
იგი კომ პა ნი ის სა ხე ლი თა და მის ნაც ვ ლად4. აღ ნიშ-
ნულ სარ ჩელს ეწო დე ბა დე რი ვა ცი უ ლი, ანუ ნა წარ მო-
ე ბი სარ ჩე ლი, ვი ნა ი დან იგი ნა წარ მო ე ბი და წარ მო შო-
ბი ლია კომ პა ნი ის უფ ლე ბის გან. აქ ცი ო ნერს შე უძ ლია 
წა რად გი ნოს დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლი თუ იგი: 

• ზი ა ნის მი ყე ნე ბის მო მენ ტი სათ ვის აქ ცი ო ნე რი იყო,

• სარ ჩე ლის წარ დ გე ნა წარ მო ად გენს კომ პა ნი ის სა უ
კე თე სო ინ ტე რესს, 

• მან წე რი ლო ბით მო ითხო ვა კომ პა ნი ის გან ასე თი 
სარ ჩე ლის წარ დ გე ნა, მაგ რამ მი სი მოთხოვ ნის მი-
უ ხე და ვად, კომ პა ნი ას სარ ჩე ლი არ წა რუდ გე ნია და 
მოთხოვ ნი დან გა სუ ლია 90 დღე.5 

რო გორც წე სი, აქ ცი ო ნერ მა წე რი ლო ბით უნ და მო ითხ-
ვოს დი რექ ტორ თა მხრი დან სარ ჩე ლის აღ ძ ვ რა ზი ა ნის 
მიმ ყე ნებ ლის მი მართ. თუმ ცა, უნ და ით ქ ვას, რომ ხში-
რად ზი ა ნის მიმ ყე ნე ბელს თა ვად დი რექ ტო რე ბი წარ მო-
ად გე ნენ, ასეთ შემ თხ ვე ვა ში აქ ცი ო ნე რი არ არის ვალ-
დე ბუ ლი წე რი ლო ბი თი მო თო ხოვ ნა წა რუდ გი ნოს ჯერ 
დი რექ ტო რებს და მხო ლოდ 90 დღის უშე დე გოდ გას ვ-
ლის შემ დეგ აღ ძ რას დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლი.6 

სა სა მარ თ ლო უარს იტყ ვის დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლის 
გან ხილ ვა ზე, თუ კი და მო უ კი დე ბე ლი დი რექ ტო რე ბის 
უმ რავ ლე სო ბის ან სა სა მარ თ ლოს მი ერ და ნიშ ნულ 
და მო უ კი დე ბელ პირ თა მი ერ წარ მოდ გე ნილ იქ ნე ბა 
დას კ ვ ნა, რომ დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლი არ ემ სა ხუ რე-
ბა კომ პა ნი ის სა უ კე თე სო ინ ტე რე სებს. ამ გ ვა რი გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ღე ბულ უნ და იქ ნეს კე თილ სინ დი სი-
ე რად, საქ მის სა თა ნა დოდ, გო ნივ რუ ლად შეს წავ ლი სა 
და გა მო ძი ე ბის სა ფუძ ველ ზე.7 

თუ აქ ცი ო ნე რის მი ერ წარ დ გე ნი ლი დე რი ვა ცი უ ლი 
სარ ჩე ლი წარ მა ტე ბუ ლი აღ მოჩ ნ დე ბა, წარ მა ტე ბის 
შე დე გად მი ღე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი სა ხის ანაზღა უ რე ბას 
მი ი ღებს კომ პა ნი ის ხა ზი ნა. აქ ცი ო ნე რი უფ ლე ბა მო-
სი ლია აინაზღა უ როს სარ ჩე ლის წარ დ გე ნი სათ ვის გა-
წე უ ლი გო ნივ რუ ლი ხარ ჯე ბი, მა გა ლი თად, ხარ ჯე ბი 
ად ვო კა ტის, იურის ტის მომ სა ხუ რე ბი სათ ვის და ა.შ.8 

ინ გ ლის ში კომ პა ნი ის სა უ კე თე სო ინ ტე რე სე ბის შე სა ბა-
მი სად მოქ მე დე ბა შე საძ ლო ა, ასე ვე, თა ვის თავ ში გუ-

2 Revised Model Business Corporation Act (RMBCA)

3 J., Barnes, Dworkin, Richards, Law For Business, 12th Ed, McGraw-Hill Education, New York, 2014, 550.

4 Revised Model Business Corporation Act sec. 7.40 

5 RMBCA sec. 7.40 

6  H., Cheesemen, Business law: Legal Environment, Online Commerce, Business Ethics, and International Issues, 10th Ed, Pearson Education, 
New Jersey, 2013, 622.

7  H., Cheesemen, Business law: Legal Environment, Online Commerce, Business Ethics, and International Issues, 10th Ed, Pearson Education, 
New Jersey, 2013, 622.

8  H., Cheesemen, Business law: Legal Environment, Online Commerce, Business Ethics, and International Issues, 10th Ed, Pearson Education, 
New Jersey, 2013, 622.

ადვოკატი და მეცნიერება



71

ლის ხ მობ დეს ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბას დი რექ ტო რის 
მხრი დან თა ვად ამ უკან ს კ ნე ლის ან სხვა დი რექ ტო რის 
მი ერ ჩა დე ნილ გა დაც დო მას თან და კავ ში რე ბით.9 სა სა-
მარ თ ლომ მხედ ვე ლო ბა ში უნ და მი ი ღოს ამ ვალ დე ბუ-
ლე ბის მოთხოვ ნე ბი იმის და სად გე ნად, იყო თუ არა შე-
საძ ლე ბე ლი დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლის წარ დ გე ნა.10 

ვი ნა ი დან დი რექ ტო რებს ვალ დე ბუ ლე ბა აქვთ სა წარ-
მოს მი მართ, ამ ვა ლე ბუ ლე ბა თა დარ ღ ვე ვის გა მო 
„დამნაშავე” დი რექ ტო რის წი ნა აღ მ დეგ სარ ჩე ლის 
წარ დ გე ნის უფ ლე ბა სწო რედ კომ პა ნი ას გა აჩ ნი ა. ხო-
ლო თუ კი კომ პა ნი ას არ შე უძ ლია ან არ გა მოთ ქ ვამს 
სურ ვილს უჩივ ლოს „დამნაშავე” დი რექ ტორს (რაც, 
ძი რი თა დად, მა შინ ხდე ბა რო დე საც ეს უკა ნას კ ნე ლი 
აკონ ტ რო ლებს კომ პა ნი ას) ასეთ შემ თხ ვე ვებ ში აქ-
ცი ო ნე რე ბი, წი ლის მფლო ბე ლე ბი არი ან ის პი რე ბი, 
რომ ლებ საც უფ ლე ბა აქვთ წა რად გი ნონ დე რი ვა ცი-
უ ლი სარ ჩე ლი დი რექ ტო რის წი ნა აღ მ დეგ სა კუ თა რი 
სა ხე ლით, მაგ რამ კომ პა ნი ის ნაც ვ ლად.11 

კომ პა ნი ა თა შე სა ხებ აქ ტის 261-ე პა რაგ რა ფის თა-
ნახ მად, აქ ცი ო ნერ მა, რომ ლ საც დე რი ვა ცი უ ლი სარ-
ჩე ლის წარ გე ნა სურს, ამას თან და კავ ში რე ბით თან ხ-
მო ბა სა სა მარ თ ლოს გან უნ და მი ი ღოს. სა სა მარ თ ლო 
იღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, და უშ ვას დე რი ვა ცი უ ლი 
სარ ჩე ლი თუ – არა. მო სარ ჩე ლეს მო უ წევს, წა რად გი-
ნოს სა თან დო მტკი ცე ბუ ლე ბა ნი აღ ნიშ ნუ ლი უფ ლე-
ბის მო სა პო ვებ ლად, ხო ლო თუ კი ამას ვერ შეძ ლებს, 
სა სა მარ თ ლო უარს ეტყ ვის მას დე რი ვა ცი უ ლი სარ-
ჩე ლის წარ დ გე ნა ზე. აღ ნიშ ნულ თან და კავ ში რე ბით, 
სა სა მარ თ ლო უფ ლე ბა მოს ლი ა, გა მოს ცეს შე სა ბა მი სი 
ბრძა ნე ბა (consequential order), თუ კი იგი ამას სა ჭი-
როდ მი იჩ ნევს.12 

ინ გ ლი სუ რი კა ნონ მ დებ ლო ბის თა ნახ მად, მხო ლოდ თა ვად 
კომ პა ნიაა უფ ლე ბა მო სი ლი, უჩივ ლოს სა სა მარ თ ლო ში მის 
ყო ფილ ან არ სე ბულ დი რექ ტორს, ვალ დე ბუ ლე ბა თა დარ-
ღ ვე ვის გა მო. ფაქ ტობ რი ვად, დი რექ ტო რებს აქვთ ასეთ 
შემ თხ ვე ვა ში სარ ჩე ლის წარ დ გე ნის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, 
ვი ნა ი დან კომ პა ნია ხე ლოვ ნუ რად შექ მ ნი ლი სუ ბი ექ ტია 
და მას არ შე უძ ლია იმოქ მე დოს დი რექ ტო რა ტის გა რე შე. 
დი რექ ტო რა ტის მხრი დან სარ ჩე ლის წარ დ გე ნის შემ თხ ვე-
ვებს ად გი ლი აქვს ხოლ მე, ძი რი თა დად, რო დე საც ერ თი 
კომ პა ნია და ე უფ ლე ბა მე ო რეს. ასე ვე, კომ პა ნი ის ლიკ ვი-
და ტო რი ან ად მი ნის ტ რა ტო რი არის უფ ლე ბა მო სი ლი პი-
რი, წა რად გი ნოს სარ ჩე ლი.13 

სა სა მარ თ ლოს მი ნი ჭე ბუ ლი აქვს ძა ლა უფ ლე ბა, ნე ბა 
დარ თოს ინ დი ვი დუ ა ლურ აქ ცი ო ნერს, რა თა ამ უკა-
ნას კ ნელ მა, დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლის გა მო ყე ნე ბით, 
წა რად გი ნოს მოთხოვ ნა ვალ დე ბუ ლე ბის დამ რ ღ ვე ვი 
დი რექ ტო რის წი ნა აღ მ დეგ, კომ პა ნი ის ნაც ვ ლად და 
კომ პა ნი ის სა ხე ლით.14 

გერ მა ნი ის სა აქ ციო კა ნო ნის 117-ე პა რაგ რა ფის შე სა-
ბა მი სად, ზი ა ნის მოთხოვ ნის უფ ლე ბა აქვს სა ზო გა დო-
ე ბას დი რექ ტო რა ტის მეშ ვე ო ბით და არა – ცალ კე ულ 
აქ ცი ო ნერს15. თა ვად აქ ცი ო ნერს და მო უ კი დებ ლად არ 
აქვს უფ ლე ბა ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის მოთხოვ ნა წა უ ყე-
ნოს ზი ა ნის მიმ ყე ნე ბელს, ამი სათ ვის მან, თავ და პირ ვე-
ლად, უნ და მი მარ თოს სა ზო გა დო ე ბის დი რექ ტო რატს, 
რო გორც ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით და წარ მო მად გენ ლო ბით 
ორ გა ნოს.16 ვი ნა ი დან გერ მა ნი ას ორ სა ფე ხუ რი ა ნი მარ-
თ ვის სის ტე მა აქვს, სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭოს გა აჩ ნია 
ვალ დე ბუ ლე ბა (და არა დის კ რე ცი ა), წა რად გი ნოს სარ-
ჩე ლი დი რექ ტო რის წი ნა აღ მ დეგ, რა თა თა ვი დან აიცი-
ლოს სა კუ თა რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა კომ პა ნი ის მი მართ.17 

9  GHLM Trading Ltd v. Maroo (2012)EWHC 61 (Ch) at (168) ხელმისაწვდომია: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2012/61.html (ბოლოს 
გამოხმობილია: 09.05.2014)

10 R., Hollington, Hollington on Shareholder’s Rights, 7th Ed, Sweet & Maxwell, London, 2013, 67.

11 A., Loose, Griffiths, Impey, The Company Director, Power, Duties and Liability ,10th Ed, Jordan Published Limited, Bristol, 2008, 301.

12  CompaniesAct2006,Para:261(1,2),ხელმისაწვდომია:http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/pdfs/ukpga_20060046_en.pdf (ბოლოს 
გამოხმობილია :12.05.2014)

13 R., Smerdon, A practical Guide to Corporate Governance, 4th Ed, Sweet&Maxwell, London, 2010, 90.

14 R., Smerdon, A practical Guide to Corporate Governance, 4th Ed, Sweet&Maxwell, London, 2010, 90.

15 Aktiengesetz (AktG¬) para. 117

16  ბურდული, მცირე აქციონერის უფლებათა ბოროტად გამოყენება/ თანამედროვე საკორპორაციო სამართლის თეორიული და პრაკტიკული 
საკითხები, თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი, გამომცემლობა „მერიდიანი,” 2009, 270-271.

17  A., Loos, (Edit) Germany in: Directors’ Liability: A Worldwide Review, Kluwer Law International and International Bar Association, Alphen aan 
den Rijn, 2006,289.
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2. დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლი „მეწარმეთა 
შე სა ხებ” კა ნონ ში

„მეწარმეთა შე სა ხებ” სა ქარ თე ლოს კა ნო ნის 53.5-ე 
მუხ ლი სს-ის პარ ტ ნი ორს დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლის 
აღ ძ ვ რის უფ ლე ბას 2008 წლის მარ ტ ში გან ხორ ცი-
ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის შემ დეგ აძ ლევს. თუმ ცა, 
მსგავს შე საძ ლებ ლო ბას კა ნო ნი არ ით ვა ლის წი ნებ და 
შპს-ს პარ ტ ნი ო რე ბი სათ ვის, რის გა მოც სა კორ პო რა-
ციო სა მარ თ ლის სფე რო ში და საქ მე ბულ იურ ს ტებს 
ერ თა დერთ იმე დად 53.5 მუხ ლის ანა ლო გი ის წე სით 
გა მო ყე ნე ბის შე სა ლებ ლო ბა რჩე ბო და. თუმ ცა ეს მხო-
ლოდ თე ო რი უ ლი მსჯე ლო ბა იყო და რამ დე ნად გა ი-
ზი ა რებ და სას მარ თ ლო ამ მო საზ რე ბას, ცხა დი ა, არა-
ვინ იცო და. 2014 წლის 31 ოქ ტომ ბერს მე წარ მე თა 
კა ნონ ში შე ვი და ცვლი ლე ბა, კერ ძოდ, კა ნო ნის 46-ე 
მუხლს და ე მა ტა მე-5 ნა წი ლი18, რომ ლი თაც შპს-ის 
პარ ტ ნი ორს მი ე ნი ჭა დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლის აღ ძ ვ-
რის შე საძ ლებ ლო ბა. აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბა, ცხა დი ა, 
და დე ბი თად უნ და შე ფას დეს, თუმ ცა, სამ წუ ხა როდ, 
ისიც უნ და ით ქ ვას, რომ მე წარ მე თა კა ნო ნის 46.5 და 
53.5 მუხ ლე ბი და ზუს ტე ბას სა ჭი რო ე ბენ. 

კა ნო ნის და სა ხე ლე ბუ ლი ნორ მე ბი ორ ალ ტერ ნა ტი ვას 
უტო ვებს კომ პა ნი ას. ვი ნა ი დან კომ პა ნი ას წარ მოდ-
გენს დი რექ ტო რა ტი, შე სა ბა მი სად, ამ ორ გა ნოს აქვს 
ორი ალ ტერ ნა ტი ვა: პირ ვე ლი, აღ ძ რას დე რი ვა ცი უ ლი 
სარ ჩე ლი დამ რ ღ ვე ვის მი მართ, ასე თი მოთხოვ ნის მი-
ღე ბი დან 90 დღის ვა და ში და, მე ო რე, ამა ვე ვა და ში 
და ა სა ბუ თოს, რომ დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლის აღ ძ ვ რა 
ეწი ნა აღ მ დე გე ბა კომ პა ნი ის ინ ტე რე სებს.

უმ თავ რე სი კითხ ვა, რო მელ ზე პა სუ ხის გა ცე მაც სა-
სი ცოცხ ლო მნიშ ვ ნე ლო ბი სა ა, შემ დე გი ა: ვის წი ნა შე 

უნ და მოხ დეს იმის და სა ბუ თე ბა, რომ სარ ჩე ლის აღ-
ძ ვ რა ეწი ნა აღ მ დე გე ბა სა ზო გა დე ბის ინ ტე რე სებს? 
მი ზან შე წო ნი ლია სა კითხი გან ხი ლულ და გა დაწყ ვე-
ტილ უნ და იქ ნეს პარ ტ ნი ორ თა /აქ ცი ო ნერ თა კრე ბა ზე 
და კრე ბამ მი ი ღოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ხმე ბის უბ რა ლო 
უმ რავ ლე სო ბით. 

თუ კი 90 დღე ში სა ზო გა დო ე ბა არ წა რად გენს სარ-
ჩელს, რომ ლის აღ ძ ვ რა საც პარ ტ ნი ო რი /აქ ცი ო ნე რი 
ითხოვს და არც კრე ბის მი ერ იქ ნე ბა სა თა ნა დო გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ღე ბუ ლი, მა შინ უკ ვე სა სა მარ თ ლომ 
უნ და იმ ს ჯე ლოს წი ნას წარ ჯერ იმის თა ო ბა ზე, რამ-
დე ნად მი ზან შე წო ნი ლია სარ ჩე ლის აღ ძ ვ რა კომ პა ნი-
ის ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე, მო უს მი ნოს ორი ვე 
მხა რეს და მხა რე თა მოს მე ნის და ფაქ ტე ბის შე ფა სე-
ბის შემ დეგ, მი ი ღოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, და იწყოს არ-
სე ბი თი გან ხილ ვა თუ – არა. 

„მეწარმეთა კა ნო ნის” შე სა ბა მი სი ნორ მე ბი არ ით ვა-
ლის წი ნე ბენ მე ტად მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხს, კერ ძოდ, 
თუ დამ რ ღ ვე ვი აკონ ტ რო ლებს კომ პა ნი ას, მა შინ კა-
ნო ნი უნ და იძ ლე ო დეს სარ ჩე ლის აღ ძ ვ რის შე საძ-
ლებ ლო ბას და უ ყოვ ნებ ლივ და 90 დღე მოც და აღარ 
უნ და იყოს სა ჭი რო, ვი ნა ი დან არ სე ბობს რე ა ლუ რი 
საფ რ თხე იმი სა, რომ ამ ხნის გან მავ ლო ბა ში შე საძ-
ლოა სა ერ თო დაც აზ რი და ე კარ გოს სარ ჩელს, დამ-
რ ღ ვე ვის მხრი დან გან ხორ ცი ე ლე ბულ ქმე დე ბა თა 
გა მო, და მე ო რე, თუ კი დამ რ ღ ვე ვი აკონ ტო რო ლებს 
კომ პა ნი ას (მაგალიათად, წარ მო ად გენს უმ რავ ლე-
სო ბა ში მყოფ აქ ცი ო ნერ ს / პარ ტ ნი ორს და, ამავ დ რო-
უ ლად, დი რექ ტორს ამ კომ პა ნი ა ში), ცხა დი ა, იგი არ 
მი ი ღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას სა კუ თა რი თა ვის წი ნა-
აღ მ დეგ სარ ჩე ლის წარ დ გე ნის შე სა ხებ, შე სა ბა მი სად, 
90-დღი ა ნი მო ლო დი ნის რე ჟი მიც აბ სო ლუ ტუ რად 

18  მეწარმეთა შესახებ კანონის 46-ე მუხლს დაემატა მეხუთე ნაწილ, რომელიც ითვალისწინებს დერივატული სარჩელის აღძვრის 
შესაძლებლობას შპს-ს პარტნიორის მიერ, ცვლილების თანახმად: თუ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებამ არ 
განახორციელა საკუთარი მოთხოვნა მესამე პირის მიმართ, პარტნიორს შეუძლია საზოგადოების ნაცვლად და მის სასარგებლოდ, 
თავისი სახელით შეიტანოს სარჩელი აღნიშნული მოთხოვნის განსახორციელებლად. იგი მიიჩნევა სათანადო მოსარჩელედ, თუ 
საზოგადოება პარტნიორის წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 90 დღის განმავლობაში არ აღძრავს სარჩელს მესამე პირის 
წინააღმდეგ ან ვერ დაასაბუთებს, რომ ასეთი სარჩელის აღძვრა ეწინააღმდეგება საზოგადოების ინტერესებს. სასამართლოს 
მიერ პარტნიორის სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში საზოგადოება ვალდებულია აუნაზღაუროს პარტნიორს სარჩელთან 
დაკავშირებული, კეთილგონიერების ფარგლებში გაწეული სასამართლოსგარეშე ხარჯები, ადვოკატის ხარჯების ჩათვლით. 
საზოგადოება თავისუფლდება ამ ხარჯების ანაზღაურების მოვალეობისაგან, თუ იგი დაამტკიცებს, რომ სარჩელის დაკმაყოფილება 
საზოგადოებისათვის საზიანო აღმოჩნდა. თუ პარტნიორი მიჩნეულ იქნა არასათანადო მოსარჩელედ ან მისი სარჩელი არ 
დაკმაყოფილდა, პარტნიორს ეკისრება საზოგადოების მიერ კეთილგონიერების ფარგლებში გაწეული იმ ხარჯების ანაზღაურების 
ვალდებულება, რომლებიც წარმოიშვა პარტნიორის მოთხოვნასთან დაკავშირებით. პარტნიორის ქონებრივი მდგომარეობის 
გათვალისწინებით, სასამართლოს შეუძლია გადაუვადოს მას სასამართლო ხარჯების ანაზღაურება. (31.10.2014)

ადვოკატი და მეცნიერება
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უად გი ლოა ასეთ შემ თხ ვე ვებ ში. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან 
გა მომ დი ნა რე, კარ გი იქ ნე ბა, თუ კა ნონ ში ცვლი ლე-
ბის გან ხორ ცი ე ლე ბამ დე, სა სა მარ თ ლო ე ბი, დე რი ვა-
ცი უ ლი სარ ჩე ლის გან ხილ ვი სას, გა მო ას წო რე ბენ ამ 
ხარ ვეზს. 

დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლის აღ ძ ვ რის უფ ლე ბა უნ და 
ჰქონ დეს, ასე ვე, სა წარ მოს კრე დი ტორ საც იმ შემ-
თხ ვე ვა ში, თუ კი კომ პა ნია გა კოტ რე ბის პი რა სა ა. შე-
სა ბა მი სად, კა ნონ ში გა მო ყე ნე ბულ ფორ მუ ლი რე ბას 
– „პარტნიორს შე უძ ლია სა ზო გა დო ე ბის ნაც ვ ლად და 
მის სა სარ გებ ლოდ, თა ვი სი სა ხე ლით შე ი ტა ნოს სარ-
ჩე ლი მოთხოვ ნის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად” (მშკ, მუხ ლი 
46.5, 53.5) უნ და და ე მა ტოს, რომ ასე თი სარ ჩე ლის აღ-
ძ ვ რის უფ ლე ბა აქვს კრე დი ტორ საც, თუ კი კომ პა ნია 
გა დახ დი სუ უ ნა როა ან გა დახ დი სუ უ ნა რო ბის პი რა სა ა. 
„მეწარმეთა შე სა ხებ” კა ნო ნის ნორ მე ბის ფარ თო გან-
მარ ტე ბის სა ფუძ ველ ზე19 ასე თი დას კ ვ ნის გა კე თე ბა 
შე საძ ლე ბე ლი ა, მაგ რამ, უმ ჯო ბე სი ა, კა ნო ნი არა ო-
რაზ როვ ნად ად გენ დეს ამ უფ ლე ბას, რა თა სა სა მარ-
თ ლოს ინ ტერ პ რე ტა ცი ა ზე არ იყოს და მო კი დე ბუ ლი 
კრე დი ტო რის ბე დი.

ასე ვე, ცალ სა ხად უნ და ით ქ ვას, რომ „მესამე პირს”, 
კა ნო ნის 46.5 და 53.5 მუხ ლე ბის მიზ ნე ბი სათ ვის, წარ-
მო ად გენს ნე ბის მი ე რი პი რი, ვის მი მარ თაც კომ პა ნი-
ას შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს მოთხოვ ნა, მათ შო რის აქ ცი ო-
ნე რე ბი, დი რექ ტო რე ბი და სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭოს 
წევ რე ბი (ასეთის არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში.) 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლის აღ ძ ვ-
რის უფ ლე ბა არ წარ მო ად გენს აბ სო ლუ ტურ უფ ლე-
ბას და იგი შე საძ ლოა შეზღუ დუ ლი იქ ნეს, კერ ძოდ, 
სა კორ პო რა ციო სა მარ თა ლი იც ნობს აქ ცი ო ნერ თა 
მხრი დან დი რექ ტო რა ტის ქმე დე ბის ავ ტო რი ზა ცი-
ას და რა ტი ფი კა ცი ას. ამ დე ნად, აქ ცი ო ნერ თა კრე-
ბას შე უძ ლია გა დაწყ ვი ტოს, რომ, მი უ ხე და ვად ჩა-
დე ნი ლი გა დაც დო მი სა, არ წა რად გი ნოს სარ ჩე ლი 
დი რექ ტო რის წი ნა აღ მ დეგ. რო გორც წე სი, ასე თი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა უბ რა ლო უმ რავ ლე სო ბის 
მი ერ ხდე ბა. 

ვი ნა ი დან „მეწარმეთა შე სა ხებ” კა ნო ნი დე ტა ლუ რად 
და ნათ ლად არ არე გუ ლი რებს დი რექ ტორ თა გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბის რა ტი ფი კა ცი ა სა და ავ ტო რი ზა ცი ას თან 
და კავ ში რე ბულ სა კითხებს, მი ზან შე წო ნი ლი ა, ქარ-
თუ ლი სა სა მარ თ ლოს მი ერ დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლის 
გან ხილ ვის შემ თხ ვე ვა ში, გათ ვ ლის წი ნე ბულ იქ ნეს 
ამე რი კუ ლი და ევ რო პუ ლი გა მოც დი ლე ბა აღ ნიშ ნულ 
სა კითხ თან და კავ ში რე ბით, რა ზეც დე ტა ლუ რად შემ-
დეგ თავ ში იქ ნე ბა სა უ ბა რი. 

3. აქ ცი ო ნერ თა მხრი დან დი რექ ტორ თა 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის ავ ტო რი ზა ცი ა/ რა
ტი ფი კა ცია და სარ ჩე ლის წარ დ გე ნა ზე 
უარის თქმა

ბრი ტა ნუ ლი სა კორ პო რა ციო კა ნონ მ დებ ლო ბა უშ ვებს 
შე საძ ლებ ლო ბას, კომ პა ნი ის აქ ცი ო ნერ თა მხრი დან 
თან ხ მო ბის შემ თხ ვე ვა ში, არ ჩა ით ვა ლოს კომ პა ნი-
ის მი მართ ვალ დე ბუ ლე ბის დარ ღ ვე ვად დი რექ ტო-
რის ქმე დე ბა (მოქმედება ან უმოქ მე დო ბა), რო მე ლიც, 
სხვაგ ვა რად, ვალ დე ბუ ლე ბის დარ ღ ვე ვა იქ ნე ბო და. 
აქ ცი ო ნე რე ბი უფ ლე ბა მო სილ ნი არი ან აქ ცი ო ნერ თა 
კრე ბა ზე მო ახ დი ნონ დი რექ ტორ თა ქმე დე ბის ავ ტო-
რი ზა ცია ან რა ტი ფი კა ცი ა. მათ შო რის, გარ და იმ გან-
ს ხ ვა ვე ბი სა, რომ ავ ტო რი ზა ცი ას კონ კ რე ტუ ლი ტრან-
ზაქ ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბამ დე აქვს ად გი ლი, ხო ლო 
რა ტი ფი კა ცი ას კი – მას შემ დეგ, რაც ტრან ზა ქი ცა უკ-
ვე გან ხორ ცი ელ და, ასე ვე, არ სე ბობს პრო ცე დუ რუ ლი 
ში ნა არ სის გან ს ხ ვა ვე ბაც, რა საც უდი დე სი პრაქ ტი კუ-
ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს. 

ავ ტო რი ზა ცი ის შემ თხ ვე ვა ში, დი რექ ტო რი რო მელ-
საც აქვს ინ ტე რეს თა კონ ფ ქ ლი ტი სა კითხ თან და კა ში-
რე ბით, უფ ლე ბა მო სი ლი ა, მას შემ დეგ, რაც მო ახ დენს 
ტრან ზაქ ცი ას თან და კავ ში რე ბით ინ ტე რეს თა კონ ფ-
ლიქ ტის გულ წ რ ფელ გამ ჟ ღავ ნე ბა- დეკ ლა რი რე ბას, 
მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს სხდო მის მიმ დი ნა რე ო ბა ში და 
კე ჭის ყ რა ში, თუ კი იგი ამავ დ რო უ ლად აქ ცი ო ნე რიც 
არის. ხო ლო რა ტი ფი კა ცი ის შემ თხ ვე ვა ში ვი ნა ი დან 
ამ დროს ვალ დე ბუ ლე ბა უკ ვე დარ ღ ვე უ ლია და მხო-

19 მაგ. „მეწარმეთა შესახებ” საქართველოს კანონი, მუხლი. 9.9.
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ლოდ ამის შემ დეგ ხდე ბა მი სი და დას ტუ რე ბა, ანუ რა-
ტი ფი კა ცი ა, ვალ დე ბუ ლე ბის დამ რ ღ ვე ვი დი რექ ტო-
რი, თუ იმავ დ რო უ ლად არის აქ ცი ო ნე რიც, არ არის 
უფ ლე ბა მო სი ლი მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს აქ ცი ო ნერ თა 
კრე ბა ში და რა ტი ფი კა ცი ას თან და კავ ში რე ბით ხმის 
მი ცე მის პრო ცეს ში. უფ რო მე ტიც, ხმის მი ცე მის უფ-
ლე ბა არ უნ და მი ე ცეთ, ასე ვე, გა დაც დო მის ჩამ დენ 
დი რექ ტორ თან და ახ ლო ე ბულ აქ ცი ო ნე რებს. ასე ვე, 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, აღი ნიშ ნოს, რომ თუ კი მოხ და დი-
რექ ტო რის ქმე დე ბის ავ ტო რი ზა ცი ა/ რა ტი ფი კა ცი ა, 
აქ ცი ო ნე რებს აღარ აქვთ უფ ლე ბა ავ ტო რი ზე ბულ ან 
რა ტი ფი ცი რე ბულ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით აღ ძ რან 
დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლი.20

დი რექ ტორ თა მხრი დან გა დაც დო მას თან და კავ ში რე-
ბუ ლი ფაქ ტე ბის სრუ ლად გამ ჟ ღავ ნე ბის (Disclosure) 
შემ დეგ, ვალ დე ბუ ლე ბის დარ ღ ვე ვის მთელ რიგ შემ-
თხ ვე ვებ ში, შე საძ ლოა მა თი რა ტი ფი კა ცია მოხ დეს 
აქ ცი ო ნერ თა მხრი დან, თუ კი კომ პა ნია კვლა ვაც, ჩვე-
უ ლებ რივ, გა ნაგ რ ძობს საქ მი ა ნო ბას. რა ტი ფი კა ცი ას 
ექ ვემ დე ბა რე ბა ისე თი დარ ღ ვე ვე ბი, რო გო რი ცა ა:

• კომ პა ნი ის წეს დე ბის შე სა ბა მი სად მოქ მე დე ბის ვალ
დე ბუ ლე ბის დარ ღ ვე ვა;21

• კომ პა ნი ის სა უ კე თე სო ინ ტერ სე ბის შე სა ბა მი სად და 
სა თა ნა დო მიზ ნის მი საღ წე ვად მოქ მე დე ბის ვალ დე-
ბუ ლე ბის დარ ღ ვე ვა;

• ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტი სათ ვის თა ვის არი დე ბის 
ვალ დე ბუ ლე ბის დარ ღ ვე ვა.

• დი რექ ტო რის პო ზი ცი ა ზე ყოფ ნის გა მო ყე ნე ბა, პი
რა დი სარ გე ბე ლის მი სა ღე ბად;

• კომ პა ნი ა ზე ზრუნ ვი სა და სა თა ნა დო უნა რე ბის ქო
ნის ვალ დე ბუ ლე ბის დარ ღ ვე ვა. 

რა ტი ფი კა ცი ის მე ქა ნიზ მის არ სე ბო ბა მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნია თა ნა მედ რო ვე კო მერ ცი უ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის 
პი რო ბებ ში, დი რექ ტორ თა ვალ დე ბუ ლე ბე ბის კონ-
ტექ ს ტ ში, ვი ნა ი დან გა დაწყ ვე ტი ლე ბის რა ტი ფი კა ცი-
ის უფ ლე ბა დი რექ ტო რა ტის საქ მი ა ნო ბას უფ რო მოქ-
ნილს ხდის.22 

აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ დი რექ ტორ თა მი ერ კომ-
პა ნი ის ქო ნე ბის მით ვი სე ბი სა და არა კე თილ სინ დი სი-
ე რი, თაღ ლი თუ რი მოქ მე დე ბის არ სე ბო ბის შემ თხ ვე-
ვა ში, აქ ცი ო ნერ თა მხრი დან რა ტი ფი კა ცია არ არის 
შე საძ ლე ბე ლი.23 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბა რა ტი ფი კა ცი ის შე სა ხებ მი ღე ბულ 
იუნ და იქ ნეს აქ ცი ო ნერ თა სარ თო კრე ბა ზე. თუ კი გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბა რა ტი ფი ა ცი ის შე სა ხებ მი ღე ბულ იქ ნა 
ერ თხ მად, ასე თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა შემ დ გომ ში სა დაო 
აღარ შე იძ ლე ბა გახ დეს24. და ვის წარ მო შო ბის შემ-
თხ ვე ვა ში, რო დე საც დი რექ ტორ თა ქმე დე ბის რა ტი-
ფი კა ცია ხდე ბა უმ რავ ლე სო ბა ში მყოფ აქ ცი ო ნერ თა 
მი ერ, წარ მო ი შო ბა უმ ცი რე სო ბა ში მყოფ თა უფ ლე ბის 
დაც ვის პრობ ლე მა.

Foss v Harbottle25 არის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და ცნო ბი ლი 
პრე ცე დენ ტუ ლი საქ მე ინ გ ლის ში სა კორ პო რა ციო სა-
მარ თ ლის ის ტო რი ა ში, რომ ლის თა ნახ მ დაც ქმე დე-
ბის, რო მელ მაც გა მო იწ ვია გა დაც დო მა კომ პა ნი ის 
მი მართ და, შე სა ბა მი სად, და ა ზა რა ლა იგი, გა სა ჩივ-
რე ბის უფ ლე ბა აქვს, პირ ველ რიგ ში, თა ვად კომ პა ნი-
ას და იგი წარ მო ად გენს სა თა ნა დო მო სარ ჩე ლეს. აღ-
ნიშ ნუ ლი ცნო ბი ლი ა, რო გორც Foss v Harbottle წე სი, 

20 S., Morrtimore, (Edit) Company Directors Duties, Liabilities and Remedies, 2nd Ed, Oxford University Press, Oxford, 2013, 236.

21 H.,Hirt, The Enforcement of Directors’ Duties in Britain and Germany, European Academic Publishers, Bern 2004 ,91.

22 H.,Hirt, The Enforcement of Directors’ Duties in Britain and Germany, European Academic Publishers, Bern 2004 ,90.

23 H.,Hirt, The Enforcement of Directors’ Duties in Britain and Germany, European Academic Publishers, Bern 2004,91.

24  CompaniesAct2006,Para:261(1,6),ხელმისაწვდომია:http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/pdfs/ukpga_20060046_en.pdf (ბოლოს 
გამოხმობილია: 12.05.2014)

25  შეად: Foss v Harbottle (1843) 67 ER 189 Boyle A. J., The rule in Foss v. Harbottle, excerpt : Minority Shareholders’Remedies,Cambri-
dgeUniversityPress,ხელმისაწვდომია:http://assets.cambridge.org/97805217/91069/excerpt/9780521791069_excerpt.pdf ბოლოს 
გამოხმობილია:12.05.2014)
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და სხვაგ ვა რი შე ხე დუ ლე ბა ნი, რომ ლე ბიც შემ დ გომ ში 
გან ვი თარ და, წარ მო ად გე ნენ გა მო ნაკ ლისს ამ წე სი-
დან. ერ თ -ერთ ასეთ გა მო ნაკ ლისს წარ მო ად გენს დე-
რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლი, რო მე ლიც სა შუ ლე ბას აძ ლევს 
უმ ცი რე სო ბა ში მყოფ აქ ცი ო ნერს, წა რად გი ნოს სარ-
ჩე ლი კომ პა ნი ის სა ხე ლით. აღ ნიშ ნუ ლი უფ ლე ბა გან-
სა კუთ რე ბულ მნიშ ვ ნე ლო ბას იძენს მა შინ, რო დე საც 
სა მარ თალ დამ რ ღ ვე ვი აკონ ტ რო ლებს კომ პა ნი ას.

და სა ხე ლე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა სა ინ ტე რე სოა იმ-
დე ნად, რამ დე ნა დაც ორი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრინ ცი პი 
იქ ნა დად გე ნი ლი ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბით. პირ ვე ლი, თუ 
გა დაც დო მა ჩა დე ნი ლია კომ პა ნი ის მი მართ და ზი ა ნიც 
ამ უკა ნას კ ნელ მა გა ნი ცა და, მხო ლოდ კომ პა ნიაა უფ-
ლე ბა მო სი ლი, წა რად გი ნოს სარ ჩე ლი და მო ითხო ვოს 
ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა (Proper Plaintiff Rule); მე ო რე, 
თუ გა დაც დო მა, რო მე ლიც ჩა დე ნი ლია დი რექ ტო რის 
მი ერ, ექ ვემ დე ბა რე ბა აქ ცი ო ნერ თა უბ რა ლო უმ რავ-
ლე სო ბის მი ერ, აქ ცი ო ნერ თა კრე ბა ზე მი ღე ბუ ლი გა-
დაწყ ვ ტი ლე ბით რა ტი ფი კა ცი ას ან მო წო ნე ბას, მა შინ 
სა სა მარ თ ლო არ ჩა ე რე ვა და არ გა ნი ხი ლავს ასეთ და-
ვას ( Majority Rule Principle)26.

მოგ ვი ა ნე ბით მიჩ ნე ულ იქ ნა, რომ Foss v Harbottle 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა უსა მარ თ ლო იყო უმ ცი რე სო ბა ში 
მყოფ აქ ცი ო ნერ თა მი მართ და ოთხი ძი რი თა დი გა-
მო ნაკ ლი სი დად გინ და ამ წე სი დან, კერ ძოდ, იგი არ 
ვრცელ დე ბა: 

• დი რექ ტორ თა მხრი დან უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გა და
მე ტე ბი სა (Ultra Vires) და უკა ნო ნო ტრან ზაქ ცი ის გან-
ხორ ცი ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში;

• თუ კი დი რექ ტო რი არ მოქ მე დებ და დად გე ნი ლი, სა
თა ნა დო პრო ცე დუ რის მი ხედ ვით;

• დარ ღ ვე ულ იქ ნა აქ ცი ო ნე რის პერ სო ნა ლუ რი, პი რა
დი უფ ლე ბე ბი;

• თაღ ლი თო ბა უმ რავ ლე სო ბა ში მყო ფი აქ ცი ო ნე რე
ბის მხრი დან უმ ცი რე სო ბა ში მყოფ თა მი მართ.27

შე სა ბა მი სად, უმ ცი რე სო ბა ში მყოფ მა აქ ცი ო ნერ-
მა დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლის წარ დ გე ნი სათ ვის უნ და 
და ა დას ტუ როს, რომ დი რექ ტო რა ტის მხრი დან ჩა-
დე ნი ლია „სამართალდარღვევა” რო მე ლიც არ ექ ვემ-
დე ბა რე ბა აქ ცი ო ნერ თა მხრი დან მო წო ნე ბას ან რა-
ტი ფი კა ცი ას ან / და რომ სა მარ თალ დამ რ ღ ვევს აქვს 
იური დი უ ლი კონ ტ რო ლი კომ პა ნი ა ზე.28

გან ს ხ ვა ვე ბა არ სე ბობს დი რექ ტორ თა ქმე დე ბის რა-
ტი ფი ცი ე რე ბა სა და სა სა მარ თ ლო ში მათ წი ნა აღ მ დეგ 
სარ ჩე ლის არ წარ დ გე ნას თან და კავ ში რე ბით აქ ცი ო-
ნერ თა გა დაწყ ვე ტი ლე ბას შო რის. რა ტი ფი ცი რე ბის 
შემ თხ ვე ვა ში კომ პა ნია კარ გავს შე საძ ლებ ლო ბას, 
წარ დ გო ნოს სარ ჩე ლი დი რექ ტო რა ტის წი ნა აღ მ დეგ 
მო მა ვალ ში, ხო ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რომ ლის თან-
ხ მა დაც, აქ ცი ო ნე რე ბი უარს აცხა დე ბენ უჩივ ლონ 
დირ ქ ტო რებს, შე იძ ლე ბა გან ხი ლულ იქ ნეს რო გორც 
ამ უფ ლე ბის შე ჩე რე ბა, რად გა ნაც ასეთ შემ თხ ვე ვა ში 
შე საძ ლე ბე ლია აქ ცი ო ნე რებ მა მო მა ვალ ში გა და ი ფიქ-
რონ და წა რად გი ნონ სარ ჩე ლი, ან ახალ მა აქ ცი ო ნერ-
მა ან კი დევ გა კოტ რე ბის მმარ თ ველ მა აღ ძ რას იგი. 
რა თქმა უნ და, სარ ჩე ლის წარ დ გე ნი სათ ვის არ სე ბუ-
ლი ხან დაზ მუ ლო ბის ვა დის დაც ვით.29 

26  Foss v Harbottle (1843) 67 ER 189 case brief ხელმისაწვდომია: http://www.studymode.com/essays/Case-Laws-For-Commercial
-Laws-897897.html (ბოლოს გამოხმობილია: 12.05.2014)

   ფოსი (foss) და ტურტონი (Turton) იყვნენ უმცირესობაში მყოფი აქციოენერები, ხოლო ჰარბოტი (Harbotte) და მასთან ასოცირებული პირები 
კი დირექტორები და აქციონერები იმავე კოპანიაში. ჰარბოტმა და მასთან ასოცირებულმა პირებმა კომპანის მიჰყიდეს მიწის ნაკვეთი 
არარეალურ, გაზრდილ ფასად. ფოსმა და სხვა უმცირესობაში მყოფმა აქციოენრებმა წარადგინეს სარჩელი ჰარბოტისა და მასთან 
ასოცირებული პირების (დირექტორების) მიმართ. სარჩელში განმარტეს, რომ კომპანია მოტყუებული იქნა ამ ტრანზაქციის შედეგად, 
ვინაიდან მიწა შეძენილია რეალურ ღირებულებაზე მეტ ფასად. შესაბამისად ზიანი სახეზეა. ჰარბოტის განმარტებით, დირექტორატი 
იყო უფლებამოსილი განესაზღვრა, თუ რა ფასად მოხდებოდა მიწის შეძენა. ხოლო სასამართლომ განმარტა, რომ აღნიშნული ქმედების 
შედეგად ზიანი მიადგა კომპანის და სწორედ ეს უკანაკნელი იქნა მოტყუებული და დაზარალებულ და არა პერსონალურად ფოსი და 
სხვა უმცირესობაში მყოფი აქციონერები. სასამართლოს განმარტებით, ვინაიდან კომპანიას გააჩნია განცალკევებული იურიდიული 
იდენტობა (სამართალსუბიექტურობა), სწორედ იგია უფლებამოსილი, წარადგინოს ასეთ შემთხვევაში სარჩელი და – არა მისი 
აქციონერები. იხ. N., Grier, UK Company Law, John Wily & Sons Ltd, West Sussex, 1998, 314-315.

27 N., Grier, UK Company Law, John Wily & Sons Ltd, West Sussex, 1998, 314.

28  A., Boyle, The rule in Foss v. Harbottle, Excerpt : Minority Shareholders’ Remedies, Cambridge UniversityPressხელმისაწვდომია:http://as-
sets.cambridge.org/97805217/91069/excerpt/9780521791069_excerpt.pdf (ბოლოს გამოხმობილია:12.05.2014)

29 H., Hirt, The Enforcement of Directors’ Duties in Britain and Germany, European Academic Publishers, Bern 2004 ,93.
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უმ ცი რე ო სო ბა ში მყო ფი აქ ცი ო ნე რე ბის დაც ვის მიზ-
ნით, შე საძ ლე ბე ლია დად გინ დეს ფარ თო წრე დი რექ-
ტორ თა მხრი დან ჩა დე ნი ლი ისე თი გა დაც დო მე ბი სა, 
რომ ლე ბიც არ ექ ვემ დე ბა რე ბა რა ტი ფი კა ცი ას, მა-
შინ რო დე საც გა დაც დო მის ჩამ დე ნი დი რექ ტო რი არ 
აკონ ტ რო ლებს კომ პა ნი ას, ვი ნა ი დან თუ კი გა დაც დო-
მის ჩამ დე ნი აკონ ტ რო ლებს კომ პა ნი ას, იგი ვერ მი ი-
ღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას ტრან ზაქ ცი ის რა ტი ფი კა ცი-
ის შე სა ხებ.30

გარ და დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლი სა, ამე რი კუ ლი კა ნონ-
მ დებ ლო ბის თა ნახ მად, აქ ცი ო ნე რი უფ ლე ბა მო სი ლია 
მო ითხო ვოს ზი ა ნი ას ანაზღა უ რე ბა, თუ კი კომ პა ნი-
ის არას წო რად მარ თ ვამ ამ უკა ნას კ ნე ლის დაშ ლა 
და გა კოტ რე ბა გა მო იწ ვი ა. აქ ცი ო ნე რი, ასე ვე, უფ-
ლე ბა მო სი ლია სა სა მარ თ ლოს გზით მო ითხო ვოს დი-
რექ ტო რის შეც ვ ლა, თუ კი მას აქვს სა თა ნა დო მტკი-
ცე ბუ ლე ბა იფიქ როს, რომ კომ პა ნია პრინ ცი პუ ლად 
არას წო რად არის მარ თუ ლი31 (Mismanagement of the 
Company).

კონ ტ რაქ ტის დარ ღ ვე ვის ან დე ლიქ ტის გა მო, სა სა-
მარ თ ლო დაც ვის სა შუ ა ლე ბის უმ თავ რე სი ფუნ ქ ცია 
შე საძ ლოა შემ დეგ ნა ი რად გა ნი მარ ტოს: კომ პენ სა-
ცი ა, რეს ტი ტუ ცი ა, დას ჯა, პო ზი ტი ურ ვალ დე ბუ ლე-
ბა თა მყა რი შეს რუ ლე ბა, გა დაც დო მის პრე ვენ ცი ა, 
უფ ლე ბა თა დეკ ლა რი რე ბა.32 Compensatory Damages 
-საკომპენსაციო ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის მი ზანს წარ-
მო ად გენს ჩა ა ყე ნოს მო სარ ჩე ლე იმ მდგო მა რე ო ბა ში, 
რო მელ შიც იგი იქ ნე ბო და, დე ლიქტს (ან ხელ შეკ რუ-
ლე ბის დარ ღ ვე ვას) ად გი ლი რომ არ ჰქო ნო და.33

გა დაც დო მი სა გან თა ვის შე კა ვე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, 
ძი რი თა დად, გა დაც დო მის ჩამ დე ნი სათ ვის მი ყე ნე-
ბუ ლი ზი ა ნის სრუ ლად ანაზღა უ რე ბის და კის რე ბით 

ხორ ცი ელ დე ბა (Compensatory Damages) და მი იჩ-
ნე ვა, რომ ეს ადექ ვა ტუ რი მე ქა ნიზ მია გა დაც დო მის 
პრე ვენ ცი ი სათ ვის. რაც ex ante მუ შა ობს, რო გორც 
ზი ა ნის მი ყე ნე ბი სა გან შე მა კა ვე ბე ლი მე ქა ნიზ მი და 
ამ გზით და ნა ხარ ჯე ბის ოპ ტი მი ზა ცი ის სა შუ ლე ბას 
აძ ლევს კომ პა ნი ებს, ვი ნა ი დან დი რექ ტო რი ინ ფორ-
მი რე ბუ ლია ex post ვალ დე ბუ ლე ბის წარ მო შო ბის შე-
სა ხებ და სულ მცი რე ღრმად და ფიქ რ დე ბა მა ინც, ჩა-
ი დი ნოს თუ არა გა დაც დო მა.34

4. დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლის 
და ნიშ ნუ ლე ბა, და დე ბი თი და 
უარ ყო ფი თი მხა რე ე ბი

დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლი არ წარ მო ად გენს სა მარ-
თალ წარ მო ე ბის ერ თ -ერთ ფორ მას. მა შინ, რო დე საც 
დი რექ ტორ თა მხრი დან ვალ დე ბუ ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი დარ ღ ვე ვის საფ რ თხე ან ეჭ ვი არ სე ბობს, დე რი-
ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლი წარ მო ად გენს დი რექ ტორ თა კორ-
პო რა ცი უ ლი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის მე ქა ნიზმს.35 

მარ თა ლი ა, იგი კონ ტ რო ლის სრულ ყო ფი ლი და უნაკ-
ლო მე ქა ნიზ მი არ არის, მაგ რამ ეს ნაკ ლად არ უნ და 
ჩა ით ვა ლოს, ვი ნა ი დან სრულ ყო ფი ლი კორ პო რა ცი უ-
ლი მარ თ ვი სა და კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მი ბუ ნე ბა ში არ 
არ სე ბობს და ვერც იარ სე ბეს იმ მარ ტი ვის მი ზე ზის 
გა მო, რომ თა ვად ადა მი ნი არ არის სრულ ყო ფი ლი, 
ხო ლო ეს მე ქა ნიზ მე ბი კი სწო რედ ადა მი ან თა მი ერ 
იქ მ ნე ბა. 

დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლის გა მო ყე ნე ბა უზ რუნ ველ-
ყოფს, რომ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვით გა მოწ ვე უ ლი ზი ა-
ნი ანაზღა უ რე ბუ ლი იქ ნე ბა კომ პა ნი ის სა ხე ლით მოქ-
მე დი აქ ცი ო ნე რის მი ერ.36

30  CompaniesAct2006,Para:239(4),ხელმისაწვდომია:http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/pdfs/ukpga_20060046_en.pdf (ბოლოს 
გამოხმობილია :12.05.2014)

31  A., Loos, (Ed) Winckler, Ripin, United States of America in: Directors’ Liability: A Worldwide Review, Kluwer Law International and International 
Bar Association, Alphen aan den Rijn, 2006,103.

32 A,.Burrows, Remedies for Torts and Breach of Contract, 3rd Ed, Oxford University Press, New York,2009, 9.

33 A,.Burrows, Remedies for Torts and Breach of Contract, 3rd Ed, Oxford University Press, New York,2009,33.

34 A,.Reisberg, Derivative Actions and Corporate Governance, Oxford University Press, New York, 2007, 65.

35 A,.Reisberg, Derivative Actions and Corporate Governance, Oxford University Press, New York, 2007,5.

36 A,.Reisberg, Derivative Actions and Corporate Governance, Oxford University Press, New York, 2007,19.
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დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლი და კავ ში რე ბუ ლია კონ ტ-
როლ თან, მარ ტი ვად რომ ვთქვათ, იგი იმ დის ბა ლან-
სის მა კონ ტ რო ლე ბელ მე ქა ნიზმს წარ მოდ გენს, რო მე-
ლიც წარ მო ი შო ბა დი რექ ტო რებს რო გორც კომ პა ნი ის 
ყო ველ დღი უ რი საქ მი ა ნო ბის მმარ თ ვე ლებ სა და აქ-
ცი ო ნე რებს შო რის37, რად გა ნაც ისი ნი, რომ ლე ბიც 
ფლო ბენ დიდ კორ პო რა ცი ებს, ვერ აკონ ტ რო ლე ბენ 
მას, და პი რი ქით, ვინც აკონ ტ რო ლებს ასეთ კორ პო-
რა ცი ებს, არ გა აჩ ნია მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მე სა კუთ რუ ლი 
ინ ტე რე სე ბი მათ მი მართ38.

დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლის ერ თ -ერთ მი ზანს წარ მო-
ად გენს მე ნეჯ მენ ტი სა და აქ ცი ო ნერ თა ინ ტე რე სე ბის 
და ახ ლო ე ბა. ასე თი სარ ჩე ლი, ერ თი მხრივ, ერ თ გ ვა-
რი პრე ვენ ციაა დი რექ ტო რის მხრი დან გა დაც დო მის 
სა წი ნა აღ მ დე გოდ, რო დე საც მას გა აზ რე ბუ ლი აქვს, 
რომ აქ ცი ო ნე რი უფ ლე ბა მო სი ლი ა, დი რექ ტო რა ტის 
გვერ დის ავ ლით, და მო უ კი დებ ლად აღ ძ რას დე რი ვა-
ცი უ ლი სრჩე ლი და მო ითხო ვოს ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა. 
მე ო რე მხრივ, დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლი ხელს უწყობს 
ე.წ. აგენ ტის და ნა ხარ ჯე ბის (Agency Costs)39 შემ ცი-
რე ბას, კერ ძოდ, აქ ცი ო ნერ თა მხრი დან მე ნეჯ მენ ტის 
საქ მი ა ნო ბის მო ნი ტო რინ გ თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ-
ჯე ბის შემ ცი რე ბას.40

დე რი ვა ცი ულ სარ ჩელს ნაკ ლო ვა ნე ბე ბიც აქვს და მან 
შე საძ ლოა უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა იქო ნი ოს კომ პა ნი ის 
საქ მი ა ნო ბა ზე სხვა დახ ვა მი ზეზ თა გა მო. კერ ძოდ, პირ-
ვე ლი, სარ ჩე ლის აღ ძ ვ რის შე დე გად, სა ჯა რო ხდე ბა ინ-
ფორ მა ცი ა, რო მე ლიც კომ პა ნი ის იმიჯ ზე უარ ყო ფი თად 
აისა ხე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტი კი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ-
ვას აფერ ხებს. სა ერ თო ჯამ ში, შე საძ ლო ა, სა მარ თალ-

წარ მო ე ბა არც ღირ დეს იმ და ნა კარ გად, რაც შე იძ ლე-
ბა კომ პა ნი ამ გა ნი ცა დოს. მე ო რე, უც ნო ბი ა, რო გორ 
დამ თავ რ დე ბა სა მარ თალ წარ მო ე ბა (საკმაოდ რთუ ლია 
სა სა მარ თ ლოს დარ წ მუ ნე ბა დი რექ ტო რის მი ერ ვალ დე-
ბუ ლე ბის დარ ღ ვე ვის ფაქ ტის არ სე ბო ბა ში, სხვა დას ხ ვა 
გა რე მო ბა თა გა მო) და გა მო ვა თუ არა გა მარ ჯ ვე ბუ ლი 
კომ პა ნია ამ პრო ცე სი დან. არა და, ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი 
უარ ყო ფი თი შე დე გე ბი, ამის მი უ ხე და ვად, უკ ვე, ცალ-
სა ხად, სა ხე ზე იქ ნე ბა. მე სა მე, სა სა მარ თ ლო პრო ცე სის 
წარ მა ტე ბით დას რუ ლე ბის შემ თხ ვე ვა შიც კი, შე საძ ლე-
ბე ლი ა, რომ მო პა სუ ხე დი რექ ტორს უბ რა ლოდ არ ჰქონ-
დეს შე საძ ლებ ლო ბა (ფინანსური რე სურ სი), აანაზღა უ-
როს ზი ა ნი, რო მე ლიც კომ პა ნი ას მი ად გა მი სი ქმე დე ბის 
გა მო. შე დე გად, სა ხე ზეა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რო მე ლიც 
ვერ აღ ს რულ დე ბა, კომ პა ნია ვერ იღებს თან ხას და 
ამის პა რა ლე ლუ რად სა ხე ზეა ის უარ ყო ფი თი შე დე გე-
ბი, რომ ლე ბიც სა სა მარ თ ლო გან ხილ ვას ახ ლავს თან. 
მე ოთხე, დი რექ ტორ თა წი ნა აღ მ დეგ სა მარ თალ წარ მო-
ე ბის შე საძ ლებ ლო ბის გაზ რ დილ მა რის კებ მა შე საძ ლოა 
გა მო იწ ვი ოს ამ თა ნამ დე ბო ბის და კა ვე ბი სა გან თა ვის 
შე კა ვე ბის სურ ვი ლი, რაც კომ პა ნი ის ხარ ჯებს გაზ რ-
დის, ვი ნა ი დან, ვინც და ე თან ხ მე ბა, და ი კა ვოს დი რექ-
ტო რის პო ზი ცი ა, მო ითხოვს დიდ ანაზღა უ რე ბას, დი დი 
რის კე ბის პრო პორ ცი უ ლად. მე ხუ თე, მარ თა ლი ა, უმ ცი-
რე სო ბა ში მყოფ აქ ცი ო ნერს აქვს უფ ლე ბა აღ ძ რას დე-
რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლი, მაგ რამ ეს ქმნის იმის სა შიშ რო ე-
ბას, რომ ამ უკა ნას კ ნელ მა სუ ლაც არ გა ით ვა ლის წი ნოს 
მთლი ანდ კომ პა ნი ის ინ ტერ სე ბი გრძელ ვა დი ან პერ ს-
პექ ტი ვა ში, ვი ნა ი დან მი სი წი ლი არც თუ ისე დი დი ა. მე-
ექ ვ სე, მნიშ ვ ნე ლო ვან არ გუ მენტს, დე რი ვა ცი უ ლი სარ-
ჩე ლის წი ნა აღ მ დეგ, წარ მო ად გენს ის გა რე მო ე ბაც, რომ 
ამ გ ვა რი სარ ჩე ლის შე საძ ლებ ლო ბა დი რექ ტორს უკ-

37 A,.Reisberg, Derivative Actions and Corporate Governance, Oxford University Press, New York, 2007, 20.

38  A., Berle, G., Means, The Modern Corporation and Private Property, New York, 1932,5. ხელმისაწვდომია: http://www.unz.org/Pub/BerleA-
dolf193200001?View=PDF(ბოლოს გამოხმობილია: 04.06.2014)

39  ეკონომისტები, კომპანიის მესაკუთრეობისა და მასზე კონტროლის გამიჯვნისათვის იყენებენ პრინციპალის და აგენტის თეორიას  
(Principle-Agnent-Model), რომლის თანახმადაც, აქციონერი არის პრინციპალი, ხოლო დირექტორი კი მისი ინტერესების შესაბამისად 
მოქმედი აგენტი. ხშირად პრინციპალის მხრიდან აგენტის კონტროლი ვერ ხერხდება. დირექტორატის ყოველდღიური საქმიანობის 
კონტროლი არ არის მიზენშეწონილი, არც იურიდიული და არც ეკონომიკური თუ ფინანსური თვალსაზრსისით. შესაბამისად, 
დირექტორებს შესაძლოა გაუჩნდეთ ცდუნება, გამოიყენონ მინიჭებული ძალაუფლება დაფარულად, მხოლოდ პირადი ინტერსებისათვის. 
ეკონომიკურ ლიტერატურაში არსებობს ტერმინები „დაფარული სარგებლი” (Hidden Gain) და დაფარული მოქმედება (Hidden Ac-
tion), რომლებიც გამოიყენება იმის დასადგენად და გამოსახატავად, რომ დირექტორმა დაარღვია ერთგულების ვალდებულება. რაც 
წარმოშობს კიდეც დამატებით დანახარჯებს კომპანიისათვის, რასაც Agency Costs, ანუ აგენტის გამო გამოწვეული დანახარჯები 
ეწოდება. იხ. H., Fleischer, The Responsibility of the Management and of the Board and Its Enforcement, in: Reforming Company and take-
over law in Europ, Oxford University Press, New York, 2004 , 379.

40 A,. Reisberg, Derivative Actions and Corporate Governance, Oxford University Press, New York, 2007, 24.
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ლავს სურ ვილს, გა მო ი ჩი ნოს ინი ცი ა ტი ვა და მი ი ღოს სა-
რის კო გა დაწ ვე ტი ლე ბა კომ პა ნი ის მარ თ ვის პრო ცეს ში, 
არა და ბიზ ნეს საქ მი ა ნო ბა ში რის კი და მო გე ბის მა ღა ლი 
პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ხში რად პირ და პირ პ რო-
პორ ცი ულ და მო კი დე ბუ ლე ბა შია ერ თ მა ნეთ თან. მეშ ვი-
დე, ცალ სა ხად უნ და ით ქ ვას, რომ სა მარ თ ლა წარ მო ე ბა 
არ წარ მო ად გენს დი რექ ტო რა ტის გა დაწყ ვე ტი ლე ბი სა 
და საქ მი ა ნო ბის შე ფა სე ბის ეფექ ტურ მე ქა ნიზმს. მერ-
ვე, პი რა დი პა სუ ხის მ გე ბო ბის გა მო რიცხ ვის მიზ ნით, 
შე საძ ლო ა, დირ ქ ტო რის მი ერ და ქი რა ვე ბულ იქ ნეს ექ-
ს პერ ტ თა უფ რო ფარ თო წრე, მე ტი თა ნამ შ რო მე ლი და 
მან მე ტი დრო მო ან დო მოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბას, 
რაც, ცხა დი ა, გაზ რ დის კომ პა ნი ის ხარ ჯებს და აისა ხე-
ბა მი სი საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტუ რო ბა ზე.41 

დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლის სიხ ში რემ შე საძ ლო ა, გა მო-
იწ ვი ოს კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბის გა დი ნე ბა კომ პა ნი-
ი დან. ამი ტომ ასე თი სარ ჩე ლის აღ ძ ვ რამ დე კარ გად 
და ფიქ რე ბაა სა ჭი რო იმ აქ ცი ო ნე რის მხრი დან, ვი საც 
მარ თ ლაც ადარ დებს კომ პა ნი ის ბე დი. თუმ ცა კა ნონ-
მ დებ ლო ბა მხო ლოდ აქ ცი ო ნე რე ბის კე თილ სინ დი სი-
ე რე ბის იმე დად არ ტო ვებს კომ პა ნი ას და სწო რედ 
ამი ტომ არ სე ბობს აშშ-ს, ბრი ტა ნე თი სა და გერ მა ნი-
ის კა ნონ მ დებ ლო ბა ში ზე მოთხ სე ნე ბუ ლი შემ ზღუ და-
ვი ფაქ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლის 
აღ ძ ვ რის მსურ ველ მა უნ და გა და ლა ხოს, სა ნამ და-
იწყე ბა ძი რი თა დი სა მარ თალ წარ მო ე ბა. 

5. დას კ ვ ნა 

დას კ ვ ნის სა ხით უნ და ით ქ ვას, რომ დე რი ვა ცი უ ლი 
სარ ჩე ლის და ნიშ ნუ ლე ბი სა და ფუნ ქ ცი ის ცოდ ნას 
უდი დე სი პრაქ ტი კუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს რო გორც 
კომ პა ნი ის დი რექ ტო რე ბი სათ ვის, ასე ვე, პრაქ ტი კო სი 
იურის ტე ბი სათ ვის (ადვოკატებისათვის), რომ ლე ბიც 
იური დი ულ კონ სულ ტა ცი ას უწე ვენ ბიზ ნესს. 

რო გორც ზე მოთ აღი ნიშ ნა, დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლის 
აღ ძ ვ რის შე დე გად, შე საძ ლო ა, კომ პა ნია და ზა რალ-

დეს, სა ნაც ვ ლოდ კი, სა მარ თალ წარ მო ე ბი სათ ვის სა-
ჭი რო და ნა ხარ ჯე ბის ანაზღა უ რე ბაც კი ვერ მოხ დეს. 
შე სა ბა მი სად, კე თილ სინ დი სი ე რი იურის ტის მო ვა ლე-
ო ბა ა, კვა ლი ფი ცი უ რი რჩე ვა მის ცეს ბიზ ნესს დე რი-
ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლის წარ დ გე ნის მი ზან შე წო ნი ლო ბას-
თან და კავ ში რე ბით.

ამე რი კის სა მარ თ ლის ინ ს ტი ტუ ტის (American law Ins-
titute – ALI) მი ერ აღი ა რე ბუ ლი ა, რომ დე რი ვა ცი უ ლი 
სარ ჩე ლის და ნიშ ნუ ლე ბა, უფ რო გრძელ ვა დი ან პერ-
ს პექ ტი ვა ში, აქ ცი ო ნერ თა ინ ტე რე სის დაც ვა ა, ვიდ-
რე კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე ვა ში ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის 
მი ღე ბა. ვი ნა ი დან იგი დი რექ ტო რებს უბიძ გებს, თა ვი 
შე ი კა ვონ გა დაც დო მი სა გან. ხო ლო კონ კ რე ტულ შემ-
თხ ვა ში კი შე საძ ლო ა, სა სა მარ თ ლო ხარ ჯე ბი აღე მა-
ტე ბო დეს კი დეც ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის სა ხით მი ღე-
ბულ თან ხას.42

ALI-ის გან მარ ტე ბით, დე რი ვა ცი ულ სარ ჩელს, ასე ვე, 
შე უძ ლია სო ცი ა ლუ რი სა ჯა რო სარ გებ ლის მო ტა ნა, 
ვი ნა ი დან იგი მო მა ვა ლი სა მარ თალ დარ ღ ვე ვი სა გან 
თა ვის შე კა ვე ბი სა კენ არის მი მარ თუ ლი.43 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, 
რომ დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლის უმ თავ რეს და ნიშ ნუ ლე-
ბას გა დაც დო მის წი ნა აღ მ დეგ შე მა კა ვე ბე ლი ფუნ ქ ცია 
წარ მო ად გენს, ვიდ რე მი სი სა შუ ა ლე ბით კომ პენ სა ცი ის 
მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. ცხა დი ა, აღ ნიშ ნუ ლი მსჯე-
ლო ბა ისე არ უნ და იქ ნეს აღ ქ მუ ლი, რომ დე რი ვა ცი უ ლი 
სარ ჩე ლის აღ ძ ვ რას სა ერ თოდ არ აქვს აზ რი. პი რი ქით, 
კონ კ რე ტუ ლი გა რე მო ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ასე თი 
სარ ჩე ლის წარ დ გე ნა შე საძ ლო ა, ერ თა დერ თი სწო რი 
გზა იყოს კომ პა ნი ის ინ ტე რე სე ბის და სა ცა ვად. შე სა ბა-
მი სად, მსჯე ლო ბას მივ ყა ვართ დას კ ვ ნამ დე, რომ დე-
რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლის აღ ძ ვ რა უნ და მოხ დეს ყო ვე ლი 
კონ კ რე ტუ ლი საქ მის გა რე მო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
(case-by-case), მა თი სა თა ნა დოდ შე ფა სე ბის სა ფუძ-
ველ ზე. შე სა ბა მი სად, არ არ სე ბობს ერ თი უნი ვერ სა-
ლუ რი ფორ მუ ლა სარ ჩე ლის აღ ძ ვ რის ან მის აღ ძ ვ რა ზე 
უარი თქმის მი ზან შე წო ნი ლო ბის შე სა ხებ. 

41 A,.Reisberg, Derivative Actions and Corporate Governance, Oxford University Press, New York, 2007, 48-49-50.

42 A,.Reisberg, Derivative Actions and Corporate Governance, Oxford University Press, New York, 2007,55.
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1. 

სა ქარ თ ვე ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ სის 2006 
წლის 28 აპ რი ლის ცვლი ლე ბე ბი, რო გორც უკ ვე 
ვთქვით, შემ თხ ვე ვით მოვ ლე ნას არ წარ მო ად გენს. ეს 
ცვლი ლე ბე ბი პირ და პირ უკავ შირ დე ბა ამ ბო ლო დროს 
სა სა მარ თ ლო რე ფორ მის მე ო რე ეტა პად წო დე ბულ 
მო სა მარ თ ლე თა სა კად რო გა და ად გი ლე ბის სა კითხს, 
რო მელ მაც დი დი ხმა უ რი გა მო იწ ვია ჩვენ ში. ეს ამ ბა ვი 
უკ ვე გას ც და სა ქარ თ ვე ლოს ფარ გ ლებს და ევ რო კავ-
ში რის საბ ჭოს გე ნე რა ლურ მდი ვანს, ბა ტონ ჰა ვი ერ 
სო ლა ნა საც ეც ნო ბა. ჩემ წინ დევს დო კუ მენ ტი, რო-
მელ შიც ნათ ქ ვა მი ა, რომ იმ გა ერ თი ა ნე ბის წევ რე ბი, 

მოსყიდვა ქვემოდან 
თუ მოსყიდვა ზემოდან1

(გაგრძელება)

რო მელ საც ეწო დე ბა „ევროპის მო სა მარ თ ლე ე ბი და 
პრო კუ რო რე ბი დე მოკ რა ტი ი სა და ფუნ და მენ ტუ რი 
უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად”, უერ თე ბენ თა ვი ანთ ხმას 
სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა-
დო ე ბის წარ მო მად გენ ლებს, რომ ლე ბიც გა მოთ ქ ვა მენ 
შეშ ფო თე ბას სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ეს სა სა მარ თ ლო ში 
წარ მარ თუ ლი დის ციპ ლი ნა რუ ლი პრო ცე სის გა მო.”

მაგ რამ, მი უ ხე და ვად მა თი ამ შეშ ფო თე ბი სა, ჩვენ-
მა რე ფორ მა ტო რებ მა მო სა მარ თ ლე თა ეს სა კად რო 
ცვლი ლე ბე ბი სა სა მარ თ ლო რე ფორ მის წარ მა ტე ბულ 
ეტა პად მი იჩ ნი ეს და საკ მა ოდ მშვი დად გა აგ რ ძე ლეს 
თა ვი ან თი საქ მე. მა თი აზ რით – „სასამართლო რე-
ფორ მის ახა ლი ტალ ღა 1998 წელს დაწყე ბუ ლი სა-
სა მარ თ ლო რე ფორ მის გაგ რ ძე ლე ბა ა. ეს რე ფორ მა 
თა ვის დრო ზე წარ მა ტე ბუ ლი იყო, თუმ ცა ახ ლა ბევ რი 
რამ ახ ლი დან ხდე ბა” (ვ. ცერ ც ვა ძე). „მსგავს დის კომ-
ფორტს სა სა მარ თ ლო, ალ ბათ, რე ფორ მის და საწყის-
ში 1998-2000 წლებ ში გა ნიც დი და. რე ფორ მა წარ მა-
ტე ბუ ლად და იწყო. მომ დევ ნო წლე ბის მოვ ლე ნებ მა 
კი დაგ ვა ნა ხა, რომ სა სა მარ თ ლო სის ტე მა ძა ლი ან 
კარ გად გრძნობ და თავს არ სე ბულ სა ხელ მ წი ფო სის-
ტე მა ში, რო ცა სა ხელ მ წი ფო საქ მი ა ნო ბის ყვე ლა სფე-
რო ძა ლი ან მძი მე კო რუფ ცი ულ ურ თი ერ თო ბებ ში იყო 
ჩაფ ლუ ლი (კოტე კუბ ლაშ ვი ლი, იხ. ჟურნ. „აფხაზეთის 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის მაც ნე”, 2005, #6).

რად გან სა კითხი რე ფორ მის პირ ველ ეტაპს შე ე ხო, 
მო დით, გა ვიხ სე ნოთ, რა მოხ და მა შინ და რო გორ გან-
ვი თარ და მოვ ლე ნე ბი სა ქარ თ ვე ლოს სა სა მარ თ ლო 
სის ტე მა ში. 1997 წ. 13 ივ ნისს სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა-
მენ ტ მა მი ი ღო კა ნო ნი, რომ ლის მი ხედ ვით, სა ქარ თ-
ვე ლოს სა ერ თო სა სა მარ თ ლო ე ბის მოს მარ თ ლე თა 
მთელ შე მად გენ ლო ბას უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ვა დამ დე 

სამართლისმეცნიერებათადოქტორი

პროფესორი

ოთარ გამყრელიძე

1 მოცემული პუბლიცისტური წერილი დაბეჭდილია ჟურნალში „ცხოვრება და კანონი”, 2008წ. იანვარი-თებერვალი #3 და 2008წ. მარტი
-აპრილი #2(4). აღნიშნული წერილის პირველი ნაწილი დაიბეჭდა ჟურნალში „ადვოკატი”, 2014წ. #3-4



81

სამართლის პუბლიცისტიკა 

უწყ დე ბო და. სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლომ ეს კა-
ნო ნი სავ სე ბით სა მარ თ ლი ა ნად ან ტი კონ ს ტი ტუ ცი-
უ რად სცნო. მკითხ ველს, ალ ბათ, ემახ სოვ რე ბა, რო-
გორ აღაშ ფო თა ამ ფაქ ტ მა მა შინ დელ პო ლი ტი კოს თა 
ერ თი ნა წი ლი, რა საც რუს თა ვე ლის გამ ზირ ზე საპ რო-
ტეს ტო მსვლე ლო ბა და სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ-
ლოს იმ მო სა მარ თ ლე თა ფი ტუ ლე ბის სა ჯა როდ დაწ ვა 
მოჰ ყ ვა, რომ ლებ მაც სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს 
ხსე ნე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას მო ა წე რა ხე ლი. ამ აქ-
ცი ამ თა ვი სი შე დე გი გა მო ი ღო. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბა სა ბო ლოოა და მი სი გა სა ჩივ რე ბა არ შე იძ ლე ბა, 
ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მა ინც არ აღ ს რულ და. სა ქარ თ-
ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა ხსე ნე ბულ კა ნონ ში ცვლი ლე ბა 
შე ი ტა ნა, რომ ლი თაც შეძ ლეს, გვერ დი აევ ლოთ სა-
კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბი სათ-
ვის და სა ერ თო სა სა მარ თ ლო ე ბის მო სა მარ თ ლე ე ბი 
ვა დამ დე და ითხო ვეს. ამას მოჰ ყ ვა სა კად რო ცვლი-
ლე ბა ნი სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ეს სა სა მარ თ ლო შიც, 
სა დაც თავ ჯ დო მა რედ, მ. უგ რე ხე ლი ძის ნაც ვ ლად, ლ. 
ჭან ტუ რია მო ვი და. ეს იყო სა სა მარ თ ლო რე ფორ მის 
პირ ვე ლი ეტა პი, რო მე ლიც, რო გორც ახ ლა ამ ბო ბენ, 
წარ მა ტე ბუ ლად და იწყო. რა მოხ და ამის შემ დეგ? რა 
დაგ ვა ნა ხა მომ დევ ნო წლე ბის მოვ ლე ნებ მა?

გა დავ შა ლოთ გა ზეთ „ოცდაოთხი სა ა თის” 2002 წ. 
11 ივ ნი სის (#9) ნო მე რი, სა დაც და ბეჭ დი ლია ვრცე-
ლი მა სა ლა, რო მელ შიც მა შინ დე ლი ოპო ზი ცი ის ერთ-
ერ თი ლი დე რის ზ. ჟვა ნი ა სა და უზე ნა ე სი სა სა მარ თ-
ლოს თავ მ ჯ დო მა რის ლ. ჭან ტუ რი ას შო რის მწვა ვე 
და პი რის პი რე ბაა ასა ხუ ლი. სა კითხი ეხე ბო და იმას, 
რომ ცენ ტ რა ლურ მა სა არ ჩევ ნო კო მი სი ამ ზ. ჟვა ნი-
ას პარ ტია რე გის ტ რა ცი ა ში არ გა ა ტა რა. ეს საქ მე 
სა სა მარ თ ლო ში გა სა ჩივ რ და. სა სა მარ თ ლო ში საქ მის 
მსვლე ლო ბით უკ მა ყო ფი ლო ზ. ჟვა ნია და კავ ში რე-
ბია ლ. ჭან ტუ რი ას და უთხო ვია მის თ ვის, ჩა რე უ ლი-
ყო ამ საქ მე ში, რა თა სა სა მარ თ ლოს სწო რი გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა მი ე ღო. „მე მა შინ ვე და ვუ კავ შირ დი ლა დო 
ჭან ტუ რი ას, – ამ ბობ და ზ. ჟვა ნია – გა მოვ ხა ტე ჩე მი 
უკი დუ რე სი აღ შ ფო თე ბა, რამ დენ ჯერ მე ვე სა უბ რე, 
ვთხო ვე, გარ კ ვე უ ლი ყო ამ საქ მე ში, რად გან სრუ ლი-
ად წარ მო უდ გე ნე ლი რამ ხდე ბო და. ვე ცა დე, ამეხ ს ნა 
მის თ ვის, რომ ეს არ იყო ჩვე უ ლებ რი ვი სა სა მარ თ ლო 
პრო ცე სი...”

რო გორ გა ვი გოთ ეს სიტყ ვე ბი? იყო თუ არა ეს სა-
სა მარ თ ლოს საქ მი ა ნო ბა ში უკა ნო ნო, ან ტი კო რუფ-
ცი უ ლი ჩა რე ვა, რო მე ლიც ოფი ცი ა ლუ რად არის და-
დას ტუ რე ბუ ლი პრე სის ფურ ც ლებ ში? ისე გა მო დის, 
რომ თით ქოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს თავ ჯ დო მა რე 
ვალ დე ბუ ლი იყო, და ლა პა რა კე ბო და საქ მის გან მ ხილ-
ველ მო სა მარ თ ლეს და ეთ ქ ვა მის თ ვის, რომ საქ მე ზ. 
ჟვა ნი ას პარ ტი ის სა სარ გებ ლოდ გა და ეწყ ვი ტა. თუ ლ. 
ჭან ტუ რია ასე მო იქ ცე ო და, მა შინ სა სა მარ თ ლო რე-
ფორ მა, თურ მე ნუ იტყ ვით, წარ მა ტე ბუ ლი იქ ნე ბო და. 
ლ. ჭან ტუ რი ამ ამ საყ ვე დურს სავ სე ბით და სა ბუ თე ბუ-
ლად და კო რექ ტუ ლად უპა სუ ხა: „გადაწყვეტილებას 
იღე ბენ სა სა მარ თ ლო და კონ კ რე ტუ ლი მო სა მარ თ ლე-
ე ბი, უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს თავ ჯ დო მა რე არ იღებს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბას...” (იხ. გაზ. „ოცდაოთხი სა ა თის” 
და სა ხე ლე ბუ ლი ნო მე რი).

გავ ყ ვეთ მოვ ლე ნე ბის მსვლე ლო ბას. 2004 წლის 11 
ივ ნისს სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ეს სა სა მარ თ ლო ში ოფი-
ცი ა ლუ რი სხდო მა გა ი მარ თა, სა დაც სა ქარ თ ვე ლოს 
პრე ზი დენ ტის თან დას წ რე ბით ლ.ჭან ტუ რი ამ ვრცე ლი 
მოხ სე ნე ბა გა ა კე თა და სა სა მარ თ ლო ში თა ვი სი მოღ-
ვა წე ო ბის ხუთ წ ლი ა ნი პე რი ო დის ან გა რი ში წარ მო-
ად გი ნა. რაც მთა ვა რი ა, ლ.ჭან ტუ რი ამ ამ სხდო მა ზე 
პრე ზი დენტს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს თავ ჯ დო მა-
რე ო ბი დან ვა დამ დე გა დად გო მის თხოვ ნით მი მარ თა. 
თა ვი სი გა დად გო მა მან ასე ახ ს ნა: „ხუთი წლის გან-
მავ ლო ბა ში ლან ძღ ვა-გი ნე ბის მე ტი არ მო მის მე ნია 
არა ფე რი”. მოხ სე ნე ბა ლ. ჭან ტუ რი ამ ამ სიტყ ვე ბით 
და ას რუ ლა: ძა ლი ან მინ და ქარ თუ ლი სა ხელ მ წი ფოს 
აღ მ შე ნებ ლო ბის საქ მე ში მო ნა წი ლე ო ბა, „რაც შე უძ-
ლე ბე ლია სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბა ში ყოფ ნით, 
რად გან უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს თავ მ ჯ დო მა რეს 
დუ მი ლი, დუ მი ლი და კი დევ დუ მი ლი მო ეთხო ვე-
ბა. დუ მი ლი სა გან და ვი ღა ლე, გა უ თა ვე ბე ლი და და-
უმ სა ხუ რე ბე ლი ლან ძღ ვა-გი ნე ბის გა ნაც (იხ. გაზ. 
„საქართველოს რეს პუბ ლი კა”, 2004, 15 ივ ნი სი).

სხდო მა ზე ამ სტრი ქო ნე ბის ავ ტო რიც იყო მიწ ვე უ-
ლი ოფი ცი ა ლუ რად და ეს სიტყ ვე ბი თა ვი სი ყუ რით 
მო ის მი ნა. აქე დან აშ კა რა ა, რომ ლ.ჭან ტუ რია კი არ 
გა დად გა, იგი აიძუ ლეს გა დამ დ გა რი ყო. რა მოხ და? 
რო გორც ჩანს, იმ პო ლი ტი კურ ძა ლებს, რომ ლებ მაც 
ლ.ჭან ტუ რია და მო სა მარ თ ლე თა ახა ლი შე მად გენ-



82

სამართლის პუბლიცისტიკა 

ლო ბა 1999 წ. სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბა ში მო იყ-
ვა ნეს, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, თა ვი სი ვიწ რო პარ ტი უ-
ლი მიზ ნე ბი ამოძ რა ვებ დათ. მაგ რამ მა თი იმე დი არ 
გა მარ თ ლ და. ეს პირ და პირ იგ რ ძ ნო ბო და ამ ძა ლე-
ბის ერთ-ერ თი მე თა უ რის ზ. ჟვა ნი ას სიტყ ვე ბი დან, 
რომ ლე ბი თაც ის მო სა მარ თ ლე ებს საყ ვე დუ რობ და: 
„მრცხვენია, რომ მი ვი ღე მო ნა წი ლე ო ბა იმ პრო ცეს ში, 
რომ ლი თაც თქვენ უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ-
თ ლე ე ბის მან ტი ე ბი ჩა იც ვით” (იხ. გაზ . ”ოც და ოთხი 
სა ა თის” და სა ხე ლე ბუ ლი ნო მე რი). უზე ნა ე სი სა სა მარ-
თ ლოს მო სა მარ თ ლე ე ბი კი სხვაგ ვა რად ფიქ რობ დ ნენ. 
მათ მო სა მარ თ ლის მან ტი ე ბი ჩა იც ვეს და რო გორც ეს 
პრო ფე სი ო ნალს მო ეთხო ვე ბა, კა ნო ნის მორ ჩი ლე ბა 
გა დაწყ ვი ტეს. მო სა მარ თ ლე თა კა ნო ნი სად მი მორ ჩი-
ლე ბა კი ჩვენს ახალ გა მო ჩე კილ პო ლი ტი კო სებს ხელს 
არ აძ ლევ დათ. აი, ეს იყო ამ კონ ფ ლიქ ტის ნამ დ ვი ლი 
მი ზე ზი და არა სა სა მარ თ ლო სის ტე მის კო რუფ ცი ა ში 
ჩაფ ლა. კო რუფ ცია აქ არა ფერ შუ ა ში ა.

ამის შემ დეგ ქარ თუ ლი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის ცა კი-
დევ უფ რო მო ი ქუფ რა. ჩვე ნი სა სა მარ თ ლო სის ტე-
მა მძი მე გა მოც დის წი ნა შე დად გა. რო გორც შემ დეგ 
გვარ წ მუ ნებ დ ნენ, თა ვი დან ვე წარ მა ტე ბუ ლი და მე რე, 
თურ მე ნუ იტყ ვით, ჩიხ ში შე სუ ლი რე ფორ მის ახა ლი 
ეტა პი და იწყო. 1999 წელს არ ჩე ულ მო სა მარ თ ლე ებს 
შეს თა ვა ზეს, თვი თონ და ე წე რათ ვა დამ დე გა დად-
გო მის გან ცხა დე ბე ბი, სა მა გი ე როდ, მა ღალ პენ სი ას 
– 3000 ლარს შეჰ პირ დ ნენ. ბევ რ მა ეს კო რუფ ცი უ ლი 
გა რი გე ბა მი ი ღო და ნე ბა ყოფ ლო ბით გა დად გა. მაგ-
რამ აღ მოჩ ნ დ ნენ ისე თე ბი, რომ ლე ბიც მტკი ცე უარ ზე 
დად გ ნენ და ამ ან ტი კო რუფ ცი ულ მოთხოვ ნას არ და-
ე მორ ჩილ ნენ. ამი ტომ მათ წი ნა აღ მ დეგ დის ციპ ლი ნა-
რუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის მე ქა ნიზ მი აამუ შა ვეს, საქ-
მე ში იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭო ჩა ერ თო.

და იწყო იმ მო სა მარ თ ლე თა დის ციპ ლი ნუ რი დევ ნა, 
რომ ლე ბიც ნე ბა ყოფ ლო ბით არ გა დად გ ნენ. აი, ამის 
ერთ-ერ თი ნი მუ ში. უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს მო სა-
მარ თ ლე თა მაზ ილი აშ ვი ლი აცხა დებს: „ბატონმა კო-
ტე კუბ ლაშ ვილ მა უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს ბი უ როს 
უფ რო სის ხე ლით და ბეჭ დი ლი გან ცხა დე ბა თა ნამ დე-
ბო ბი დან ჩე მი გა დად გო მის თა ო ბა ზე, ხელ მო სა წე რად 
გა მო მიგ ზავ ნა. უარი ვთქვი. იმ დღი დან ჩემ მი მართ 
ერ თ დ რო უ ლად ორი დის ციპ ლი ნუ რი დევ ნა აღ ძ რეს 

(იხ. გაზ. „კვირის პა ლიტ რა”, 26 დე კემ ბე რი 2005წ., 1 
იან ვა რი 2006წ.).

სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის საბ ჭომ დის ციპ ლი ნუ რი 
დევ ნა აღ ძ რა აგ რეთ ვე სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა-
მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლე ე ბის: და ვით სუ ლაქ ვე ლი ძის, 
ნი ნო გვე ნე ტა ძის, მე რაბ ტუ რა ვას, თა მარ ლა ლი აშ-
ვი ლის, მურ მან ისა ე ვი სა და თბი ლი სის სა ოლ ქო სა-
სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლე თა ერ თი ჯგუ ფის წი ნა აღ-
მ დეგ. ვინც აქ და სა ხე ლე ბულ მო სა მარ თ ლე ებს ასე 
თუ ისე მა ინც იც ნობს, არ შე იძ ლე ბა გაკ ვირ ვე ბუ ლი 
არ დარ ჩეს ჩვე ნი რე ფორ მა ტო რე ბის მოქ მე დე ბით. 
თურ მე ნუ იტყ ვით – „30 წელს გა და ცი ლე ბულ ადა-
მი ა ნებს შო რის – რო გორც ამას რე ფორ მის ერთ-ერ-
თი მეს ვე უ რი უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს თავ ჯ დო მა რე 
კ. კუბ ლაშ ვი ლი გვიმ ტ კი ცებ და – არ არის საკ მა რი სი 
რე სურ სი, რომ სა სა მარ თ ლო რე ფორ მა წარ მა ტე ბით 
გაგ რ ძელ დეს და დას რულ დეს (იხ. ჟურნ. „აფხაზეთის 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის მაც ნე”, 2005, #6, გვ. 16). ამის 
გა მო იყო, რომ მო სა მარ თ ლის ასა კი 30-დან 28 წლამ-
დე და იყ ვა ნეს.

სა კითხა ვი ა, მო სა მარ თ ლე თა კად რის ასე თი ნაკ ლე-
ბო ბის პი რო ბებ ში, ჭკუ ათ მ ყო ფე ლი კა ცი და ვით სუ-
ლაქ ვე ლი ძეს, ნი ნო გვე ნე ტა ძეს, მე რაბ ტუ რა ვას, 
თა მარ ლა ლი აშ ვილს, თა მაზ ილი აშ ვილ სა და სხვა 
კვა ლი ფი ცი ურ მო სა მარ თ ლე ებს და უწყებ და დევ ნას? 
ბა ტო ნო კო ტე! რას უწუ ნებ დით ამ მო სა მარ თ ლე ებს 
– პა ტი ოს ნე ბას, ცოდ ნას თუ გა მოც დი ლე ბას – დევ ნა 
რომ და უწყეთ და მა თი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ვა დამ დე 
შეწყ ვე ტა გა ნიზ რა ხეთ? ვი თომ 28 წლის მო სა მარ თ-
ლე მათ ზე უკეთ იმუ შა ვებს? მაგ რამ და სა ხე ლე ბულ 
მო სა მარ თ ლე ებს, ამ და დე ბით თვი სე ბას თან ერ თად, 
ერ თი ისე თი თვი სე ბაც აქვთ, რო მე ლიც თქვენ და 
თქვენს მხარ დამ ჭერ პო ლი ტი კო სებს ძლი ერ გა ღი ზი-
ა ნებ დათ. ეს კა ნონ მორ ჩი ლე ბა ა, რაც მო სა მარ თ ლის-
თ ვის უმ თავ რე სი ა.

ახ ლა მო ვუს მი ნოთ იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს 
მდი ვანს, ბა ტონ ვა ლე რი ცერ ც ვა ძეს, რო მელ საც, 
ასე ვე, სა სა მარ თ ლო რე ფორ მის ახა ლი ეტა პის სა-
თა ვე ში ვხე დავთ. მო სა მარ თ ლის და მო უ კი დებ ლო ბის 
სა კითხ თან და კავ ში რე ბით იგი კო რეს პონ დენტს პა-
სუ ხობ და: „პირადად მე ხში რად ვე ლა პა რა კე ბი თო-
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თო ე ულ მო სა მარ თ ლეს, ვთხოვ, გა ამ ხი ლოს, თუ კი 
ვინ მე ურე კავს და აწუ ხებს, ზე მოქ მე დე ბას ახ დენს 
მას ზე, მაგ რამ, სა ბედ ნი ე როდ, არა ვინ ამ ბობს, რომ 
ეს ასე ა” (იხ. ჟურნ. „აფხაზეთის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
მაც ნე”, 2005, #6, 22-ე გვ.).

ხე დავთ, რა ბედ ნი ე რე ბი ვყო ფილ ვართ? ისე თი რე-
ფორ მა გაგ ვი ტა რე ბი ა, რომ მო სა მარ თ ლეს უკ ვე 
აღა რა ვინ ურე კავს, არა ვინ აწუ ხებს და ის მხო ლოდ 
კა ნონს ემორ ჩი ლე ბა. შე და ლოც ვი ლო, ასე რამ და-
გაყ რუ ათ ეს ახალ გაზ რ და კა ცი, რომ ვერ გა ი გო ნეთ 
სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს დევ ნილ მო-
სა მარ თ ლე თა ხმა, ხმა, რო მე ლიც მთელ და სავ ლეთ 
ევ რო პას მის წ ვ და?! სა კითხა ვი ა, ას ფუ თი ან ჭურ ში 
ხომ არ იჯე ქით, რომ ამ მო სა მარ თ ლე თა ხმამ, რო მე-
ლიც და სავ ლეთ ევ რო პამ დე მი ვი და, თქვე ნამ დე ვერ 
მო აღ წი ა? ისი ნი ხომ სა ჯა როდ ამ ხელ დ ნენ სა ქარ თ ვე-
ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს თავ ჯ დო მა რეს, რო მე-
ლიც კონ კ რე ტუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის დროს 
მათ ზე ზე გავ ლე ნას არა ერ თხელ ცდი ლობ და!. 

ჩავ ყ ვეთ ქვე მოთ. ბა ტო ნი ვა ლე რი ცერ ც ვა ძე ამ სა-
უ ბარს ასე აგ რ ძე ლებს: იმას, ვინც „ზემოქმედებას 
ახორ ცი ე ლებს, თუ დახ ვ და პრინ ცი პუ ლი მო სა მარ თ-
ლე, რო მე ლიც წელ ში გა მარ თუ ლია და სუფ თა წარ-
სუ ლი აქვს, იქ ნე ბა პრინ ცი პუ ლი, ღირ სე უ ლი და თავს 
არა ვის და უხ რის. თა ვი ან თი მან კი ე რი წარ სუ ლის გან 
შე ში ნე ბუ ლი მო სა მარ თ ლე ე ბი კი არც გვჭირ დე ბა და 
მა ლე არც გვე ყო ლე ბა (იქვე). 

თუ თქვენ ისე თი მო სა მარ თ ლე ე ბი გა ინ ტე რე სებთ, 
„ვისაც სუფ თა წარ სუ ლი აქვს, მა შინ რას ერ ჩო დით 
და სა ხე ლე ბულ მო სა მარ თ ლე ებს, რომ ლებ მაც, თქვე ნი 
თქმი სა არ იყოს, სწო რედ ამის გა მო თა ვი არც თქვენ 
და არც სხვას არ და უ ხა რეს და ნამ დ ვი ლად ღირ სე უ-
ლად მო იქ ც ნენ? ისი ნი ხომ არ იყ ვ ნენ „თავიანთი მან-
კი ე რი წარ სუ ლი სა გან შე ში ნე ბუ ლი მო სა მარ თ ლე ე ბი?” 
სხვებ ზე რომ არა ფე რი ვთქვათ, ამის ნა თელ სა ყო ფად 
მარ ტო ერ თი თვალ სა ჩი ნო მა გა ლი თიც კმა რა. სა ქარ-
თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლე და-
ვით სუ ლაქ ვე ლი ძე, რო მე ლიც წლე ბის გან მავ ლო ბა ში 
თბი ლი სის სა ოლ ქო სა სა მარ თ ლოს თავ ჯ დო მა რე იყო, 
დღემ დე უბი ნაოა და ნა ქი რა ვებ ბი ნა ში ცხოვ რობს. ეს 
ხომ თქვენ ძა ლი ან კარ გად იცით! თუ თქვენ რე ფორ-

მას ატა რებ დით და პა ტი ო სან მო სა მარ თ ლე ებს ეძებ-
დით, მა შინ რა ტომ და უწყეთ დევ ნა და ვით სუ ლაქ ვე-
ლი ძეს? 

შე იძ ლე ბა გვითხ რათ, რომ, ჯერ ერ თი, ამ მო სა მარ-
თ ლე ებს კო რუფ ცი უ ლი დარ ღ ვე ვე ბის გა მო არ ედა-
ვე ბოდ ნენ. მე ო რეც, და ვით სუ ლაქ ვე ლი ძე მო სა მარ-
თ ლის თან მ დე ბო ბი დან არ გა უ თა ვი სუფ ლე ბი ათ და 
სა დის ციპ ლი ნო პა ლა ტა მის მი მართ მხო ლოდ შე ნიშ-
ვ ნით დაკ მა ყო ფილ და. ჩვენ ამა ზე შე იძ ლე ბა ვუ პა სუ-
ხოთ, რომ და ვით სუ ლაქ ვე ლი ძის გა თა ვი სუფ ლე ბა, 
ალ ბათ, ძა ლი ა ნაც უნ დო დათ, ვი ნა ი დან ის მარ თ ლაც 
პრინ ცი პუ ლი და და უ მორ ჩი ლე ბე ლი მო სა მარ თ ლე ა, 
მაგ რამ ვე ღარ გა ბე დეს, რად გან ეს ფაქ ტი კი დე უფ-
რო გახ მა ურ დე ბო და და რე ფორ მა ტორ თა ნამ დ ვი ლი 
ზრახ ვე ბი კი დევ უფ რო გა მო აშ კა რავ დე ბო და. რაც 
შე ე ხე ბა იმას, რომ ამ მო სა მარ თ ლე ებს კო რუფ ცი უ ლი 
დარ ღ ვე ვის გა მო არ ედა ვე ბოდ ნენ, ეს, რა საკ ვირ ვე-
ლი ა, გა სა გე ბი ა, რად გა ნაც მათ ასე თი დარ ღ ვე ვე ბი-
სათ ვის ვერც შე ე და ვე ბოდ ნენ.

რა ხან სიტყ ვა მოს ყიდ ვა ზე ჩა მო ვარ და, მო დით, სა-
სა მარ თ ლო რე ფორ მას თან მი მარ თე ბა ში მოკ ლედ ამ 
სა კითხ საც შე ვე ხოთ. კო რუფ ცია ლა თი ნუ რი სიტყ ვაა 
და მო ხე ლის, ამ შემ თხ ვე ვა ში მო სა მარ თ ლის, მოს-
ყიდ ვას ნიშ ნავს. სა სა მარ თ ლო სის ტე მა ში მოს ყიდ-
ვის გავ რ ცე ლე ბუ ლი სა ხე ო ბაა მექ რ თა მე ო ბა, ესე იგი 
მო სა მარ თ ლის მოს ყიდ ვა, ქრთა მის მიმ ცე მის სა სარ-
გებ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის მიზ ნით. ეს არის 
მოს ყიდ ვის, კო რუფ ცი ის ის შემ თხ ვე ვა, რო ცა მომ ს-
ყიდ ვე ლი კერ ძო პი რი ა. ეს არის მოს ყიდ ვა ქვე მო დან. 
მაგ რამ მოს ყიდ ვა შე იძ ლე ბა ზე მო და ნაც. ამის ნი მუ-
შია იმ მო სა მარ თ ლე თათ ვის მა ღა ლი პენ სი ის და ნიშ-
ვ ნა, რომ ლე ბიც თა ვი ან თი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის სა-
კონ ს ტი ტუ ციო ვა დის ამო წურ ვამ დე ნე ბა ყოფ ლო ბით 
გა დად გე ბი ან. ასე მოხ და სა სა მარ თ ლო რე ფორ მის ამ 
ახალ ეტაპ ზეც, რო ცა ნე ბა ყოფ ლო ბით გა დამ დ გარ 
მო სა მარ თ ლე ებს 3000 ლა რი პენ სია და უ ნიშ ნეს. მოს-
ყიდ ვაა ისიც, რო ცა კა ნონ მორ ჩი ლი მო სა მარ თ ლის 
ად გი ლას მოჰ ყავთ მო სა მარ თ ლე, რო მე ლიც კა ნონს 
კი არა, თა ვის ზემ დ გომს ემორ ჩი ლე ბა და, სა მა გი ე-
როდ, მას მა ღალ ხელ ფასს უნიშ ნა ვენ. ასე რომ, არა-
ვი თა რი მნიშ ვ ნე ლო ბა არ აქვს იმას, მა ტე რი ა ლუ რი 
გა სამ რ ჯე ლოს სა ფა სუ რად, ვის ნე ბას ვე მორ ჩი ლე-
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ბით – კერ ძო პი რი სას თუ ჩვე ნი ზემ დ გო მი სა ხელ მ წი-
ფო მო ხე ლი სას. არც ერთ შემ თხ ვე ვა ში მო სა მარ თ ლე 
არ არის კა ნონ მორ ჩი ლი. ერ თი სიტყ ვით, მოს ყიდ ვა 
ორი სა ხი სა ა: მოს ყიდ ვა ქვე მო დან და მოს ყიდ ვა ზე-
მო დან. სა ყუ რადღე ბოა ის, რომ ზე მოთ და სა ხე ლე ბუ-
ლი მო სა მარ თ ლე ე ბი არ აჰ ყ ვ ნენ ამ ცდუ ნე ბას და ამ 
შემ თხ ვე ვა შიც ვერ მო ის ყი დეს ისი ნი. ჩვე ნი რე ფორ-
მა ტო რე ბი, ეტყო ბა, მა თი მხრი დან ასეთ სიმ ტ კი ცეს 
არ ელოდ ნენ და ამი ტომ, რო გორც უკ ვე ვთქვით, იძუ-
ლე ბულ ნი გახ დ ნენ, მათ მი მართ დის ციპ ლი ნუ რი დევ-
ნა აღეძ რათ. მკითხ ვე ლი უთუ ოდ და ინ ტე რეს დე ბა, 
მა ინც რა დარ ღ ვე ვა და ე დო სა ფუძ ვ ლად ამ მო სა მარ-
თ ლე თა თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბას და რამ-
დე ნად სა მარ თ ლი ა ნად და ე კის რათ მათ დის ციპ ლი-
ნუ რი პა სუ ხიმ გებ ლო ბა. ზო გი ერ თ მა შე იძ ლე ბა ისიც 
იფიქ როს, თქვენ რომ ასე აქებთ ამ მო სა მარ თ ლე ებს, 
გა ნა ისი ნი არ შე იძ ლე ბო და შემ ც და რიყ ვ ნენ და თუნ-
დაც დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მა ჩა ე დი ნათ? „და შე-
უმ ც და რი ამ ქ ვეყ ნად მე ფე ცა ნუ გე გო ნე ბა თო”. ხომ 
ამ ბობს მგო სა ნი. ვნა ხოთ, რო გო რაა ამ მხრივ საქ მე. 
აი, ბრალ დე ბის ერ თი ეპი ზო დი.

ეს არის ამ ჟა მად ძა ლი ან გახ მა უ რე ბუ ლი ბე რი ნაშ ვი-
ლის საქ მე. ძმამ მოკ ლა ძმა. მკვლე ლო ბის შემ თხ ვე-
ვა ში, აუცი ლე ბე ლია გა ირ კ ვეს, ვინ იქ ნე ბა და ზა რა-
ლე ბუ ლის უფ ლე ბა მო ნაც ვ ლე, რო მე ლიც წი ნას წარ 
გა მო ძი ე ბა სა და სა სა მარ თ ლო ში გარ დაც ვ ლი ლის 
ინ ტე რესს და ი ცავს. სა ქარ თ ვე ლოს სის ხ ლის სა მარ თ-
ლის საპ რო ცე სო კო დექ სის 68-ე მუხ ლის თა ნახ მად, 
გარ დაც ვ ლი ლის „უფლებები ენი ჭე ბა მის რო მე ლი მე 
ახ ლო ნა თე სავს”. ამ შემ თხ ვე ვა ში ეს უფ ლე ბა გარ-
დაც ვ ლი ლის დე დას ვე რა ბე რი ნაშ ვილს მი ა ნი ჭეს. 
მაგ რამ ზემ დ გომ მა სა სა მარ თ ლომ და ზა რა ლე ბუ ლის 
ინ ტე რე სე ბის დამ ც ვე ლად, დე დის მა გი ერ, გარ დაც ვ-
ლი ლის მე უღ ლე – მაყ ვა ლა ხინ ჩა გო ვა სცნო.

მაგ რამ ხინ ჩა გო ვა გარ დაც ვ ლილ თან რე გის ტ რი რე-
ბულ ქორ წი ნე ბა ში არ იმ ყო ფე ბო და, თუმ ცა მის გან 
ორი არას რულ წ ლო ვა ნი შვი ლი ჰყავს და ერ თა დაც 
ცხოვ რობ დ ნენ, სა ერ თო მე ურ ნე ო ბა ჰქონ დათ. აი, 
სწო რედ ამი ტომ და იწყო და სა ხე ლე ბულ მო სა მარ თ-
ლე თა დის ციპ ლი ნუ რი დევ ნა, რად გან სა ქარ თ ვე ლოს 
იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს აზ რით, მე უღ ლე ახ-
ლო ნა თე სა ვად მხო ლოდ მა შინ ჩა ით ვ ლე ბა, თუ გარ-

დაც ვ ლილ თან მი სი ქორ წი ნე ბა იური დი უ ლად იყო 
გა ფორ მე ბუ ლი. იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბა ეყ რ დ ნო ბა სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა-
ქო სა მარ თ ლის კო დექ სის 1106-ე მუხლს, რომ ლის 
მი ხედ ვით, ქორ წი ნე ბა რე გის ტ რი რე ბუ ლი უნ და იყოს 
„მოქალაქეთა მდგო მა რე ო ბის რე გის ტ რა ცი ის სა ხელ-
მ წი ფო ორ გა ნო ში”. 

სა ქარ თ ვე ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ სის 44-ე 
მუხ ლის 21-ე ნა წი ლით, ახ ლო ნა თე სა ვად, სხვებ თან 
ერ თად მიჩ ნე უ ლი ა, აგ რეთ ვე, „მეუღლე (მათ შო რის 
გან ქორ წი ნე ბუ ლი)”. გარ დაც ვ ლი ლი ბე რი ნაშ ვი ლი 
და ხინ ჩა გო ვა კი რე გის ტ რი რე ბუ ლი სა ერ თოდ არ 
ყო ფი ლან და მხო ლოდ ფაქ ტი ურ სა ქორ წი ნო ურ თი-
ერ თო ბა ში იყ ვ ნენ. მა შა სა და მე, ისი ნი არც და ქორ წი-
ნე ბულ ნი ყო ფი ლან და არც – გან ქორ წი ნე ბულ ნი. მაგ-
რამ ამით მა ინც რა მოხ და და რა ტომ და უწყეს დევ ნა 
მო სა მარ თ ლე ებს? მოხ და ის, რომ, რო გორც ამას 
მო სა მარ თ ლე თა დის ციპ ლი ნუ რი დევ ნის გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბა გვამ ც ნობს, და ზა რალ და მსჯავ რ დე ბუ ლი, 
რო მელ საც სას ჯე ლის სა ხით, სა მის ნაც ვ ლად, ცხრა 
წლით აღეკ ვე თა თა ვი სუფ ლე ბა. აი, და ზა რა ლე ბუ ლის 
უფ ლე ბა მო ნაც ვ ლედ რომ დე და ყო ფი ლი ყო, მა შინ 
მსჯავ რ დე ბულს ასე მკაც რად ვერ დას ჯიდ ნენ, რად-
გან დე და შვი ლის უფ რო მკაცრ პა სუ ხის მ გებ ლო ბას 
მხარს არ და უ ჭერ და. ეს მოხ და იმის გა მო, რომ სა-
სა მარ თ ლომ ხინ ჩა გო ვა უკა ნო ნოდ სცნო და ზა რა ლე-
ბუ ლის უფ ლე ბა მო ნაც ვ ლედ, რი თაც მო სა მარ თ ლე ებ-
მა ჩა ი დი ნეს დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მა – „კანონის 
უხე ში დარ ღ ვე ვა”, რო მე ლიც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 
„საქართველოს სა ერ თო სა სა მარ თ ლო ე ბის მო სა მარ-
თ ლე თა დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბი სა და 
დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის შე სა ხებ” კა ნო-
ნის მე-2 მუხ ლის მე-2 ნა წი ლის „ა” პუნ ქ ტით.

ასე თია საქ მის მოკ ლე ში ნა არ სი. სა სა მარ თ ლო პრო-
ცეს ზე, სა დაც მოს მარ თ ლე თა დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ-
ხის მ გებ ლო ბის სა კითხი იხი ლე ბო და, და ვა ორ ძი რი-
თად სა კითხ ზე მიმ დი ნა რე ობ და: 1) ჩა ით ვ ლე ბა თუ 
არა ახ ლო ნა თე სა ვად მე უღ ლე, რო მე ლიც გარ დაც ვ-
ლილ თან რე გის ტ რი რე ბულ ქორ წი ნე ბა ში არ იმ ყო ფე-
ბო და და 2) თუ ასე თი მე უღ ლე ახ ლო ნა თე სა ვად ვერ 
ჩა ით ვ ლე ბა და მო სა მარ თ ლემ არას წო რად გან მარ ტა 
კა ნო ნი, ესე იგი, და არ ღ ვია ის, მა შინ ხომ არ ეფუძ ნე-
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ბა ეს დარ ღ ვე ვა მის ში ნა გან რწმე ნას, ესე იგი, სწამ-
და თუ არა მო სა მარ თ ლეს, რომ სწო რად იქ ცე ო და. თუ 
დამ ტ კიც დე ბო და, რომ მო სა მარ თ ლეს, რო მე ლიც კა-
ნონს არას წო რად გან მარ ტავ და, სწამ და თა ვი სი ქცე-
ვის სის წო რე, მა შინ ის დის ციპ ლი ნუ რი წე სით პა სუხს 
არ აგებ და (იხ. და სა ხე ლე ბუ ლი კა ნო ნის მე-2 მუხ ლის 
შე ნიშ ვ ნა).

ახ ლა მო დით, თვა ლი გა ვა დევ ნოთ, რო გორ წა რი მარ თა 
ხსე ნე ბულ მო სა მარ თ ლე თა წი ნა აღ მ დეგ დის ციპ ლი ნუ-
რი სა მარ თალ წარ მო ე ბა. ბე რი ნაშ ვი ლის საქ მეს თან და-
კავ ში რე ბით იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს მა საბ ჭომ 2004წ. 26 
ოქ ტომ ბერს თექ ვ ს მე ტი მო სა მარ თ ლის მი მართ აღ ძ რა 
დის ციპ ლი ნუ რი დევ ნა. მაგ რამ დაწყე ბუ ლი დევ ნა ამ 
ორ გა ნომ 2005 წლის 26 თე ბერ ვ ლის გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბით შეწყ ვი ტა. ამის შემ დეგ 2005 წლის 19 სექ ტემ ბ რის 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბით საბ ჭომ ეს დევ ნა ისევ გა ნა ახ ლა. 
რო ცა იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს 2005 წლის 26 თე-
ბერ ვ ლი სა და 19 სექ ტემ ბ რის გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს ერ თ-
მა ნეთს ადა რებ, გაკ ვირ ვე ბუ ლი რჩე ბი, რად გან ორი ვე 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში ერ თი და იმა ვე ფაქ ტის ურ თი ერ-
თ გა მომ რიცხა ვი შე ფა სე ბაა მო ცე მუ ლი. ეს გა რე მო ე ბა 
მით უფ რო იწ ვევს მკითხ ვე ლის გაკ ვირ ვე ბას, რომ ორი-
ვე გა დაწყ ვე ტი ლე ბას ერ თი და იგი ვე პი როვ ნე ბა – სა-
ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს მდი ვა ნი ვა-
ლე რი ცერ ც ვა ძე აწერს ხელს. 

2005 წლის 26 თე ბერ ვ ლის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში, რომ-
ლი თაც მო სა მარ თ ლე თა მი მართ აღ ძ რუ ლი დის ციპ-
ლი ნუ რი დევ ნა შეწყ და, ვკითხუ ლობთ, რომ სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ სის 44-ე მუხ ლის 21-ე 
ნა წი ლი „ქორწინების რე გის ტ რა ცი ა ში სა მარ თ ლებ-
რი ვად არ მ ყოფ, ყო ფილ მე უღ ლე საც აძ ლევს უფ ლე-
ბას, ცნო ბილ იქ ნეს და ზა რა ლე ბუ ლის უფ ლე ბა მო ნაც-
ვ ლედ. აქე დან გა მომ დი ნა რე, სა სა მარ თ ლომ გა ა კე თა 
ინ ტერ პ რე ტა ცი ა, რომ სის ხ ლის სა მარ თ ლის პრო ცეს ში 
მე უღ ლის ცნე ბის ქვეშ იგუ ლის ხ მე ბა არა მარ ტო რე-
გის ტ რი რე ბულ, არა მედ, ასე ვე, ფაქ ტობ რი ვად, არა რე-
გის ტ რი რე ბულ ქორ წი ნე ბა ში მყო ფი მე უღ ლეც”.

2005 წლის 19 სექ ტემ ბ რის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით კი, 
იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭო ამის სა წი ნა აღ მ დე გოდ 
ამ ტ კი ცებს, რომ „საქართველოს სის ხ ლის სა მარ თ-
ლის საპ რო ცე სო კო დექ სის 44-ე მუხ ლის 21-ე ნა წი-

ლის შე სა ბა მი სად, ახ ლო ნა თე სა ვად ით ვ ლე ბა მშო-
ბე ლი, შვი ლად ამ ყ ვა ნი, შვი ლი, მე უღ ლე (მათ შო რის, 
გან ქორ წი ნე ბუ ლი). 

კა ნო ნის ზე მოხ სე ნე ბუ ლი დე ბუ ლე ბი დან გა მომ დი-
ნა რე, გარ დაც ვ ლი ლი პი რის უფ ლე ბა მო ნაც ვ ლე შე-
იძ ლე ბა იყოს გან ქორ წი ნე ბუ ლი მე უღ ლე .... მაყ ვა-
ლა ხინ ჩა გო ვა გარ დაც ვ ლილ თან რე გის ტ რი რე ბულ 
ქორ წი ნე ბა ში არ იმ ყო ფე ბო და, შე სა ბა მი სად, ის ვერ 
ჩა ით ვ ლე ბო და გან ქორ წი ნე ბულ მე უღ ლედ და, ამ დე-
ნად, ვერ ისარ გებ ლებ და საქ მე ზე და ზა რა ლე ბუ ლის 
სტა ტუ სით.

ზუს ტად ამ შემ თხ ვე ვას მი ე სა და გე ბა ცნო ბი ლი ხალ-
ხუ რი გა მოთ ქ მა – აბა, ჩე მო მა ნა სე ო, ხან ისე და ხან 
ასე ო! სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭო 
ჯერ ამ ბობს, რომ საპ რო ცე სო კო დექ სის 44-ე მუხ-
ლის 21-ე ნა წი ლის ში ნა არ სი არა რე გის ტ რი რე ბულ, 
ფაქ ტი ურ სა ქორ წი ნო ურ თი ერ თო ბა საც მო ი ცავს, მე-
რე კი გვიმ ტ კი ცებს, თით ქოს აქ მხო ლოდ წი ნათ რე-
გის ტ რი რე ბუ ლი და შემ დეგ გან ქორ წი ნე ბუ ლი მე უღ-
ლე იგუ ლის ხ მე ბა.

რო გორც ვხე დავთ, იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭო წი-
ნა გა დაწყ ვე ტი ლე ბით კა ნონს ისე ვე გან მარ ტავს, 
რო გორც დევ ნი ლი მო სა მარ თ ლე ე ბი გან მარ ტავ დ-
ნენ. საბ ჭო ამ მო სა მარ თ ლე თა სა სარ გებ ლოდ კონ ს-
ტი ტუ ცი ის 84-ე მუხ ლ საც კი იშ ვე ლი ებს. იუს ტი ცი ის 
საბ ჭოს აზ რით, „დისციპლინური დევ ნის აღ ძ ვ რა სა-
ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს და თბი ლი სის 
სა ოლ ქო სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლე ე ბის მი მართ..... 
ეწი ნა აღ მ დე გე ბა სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის 84-ე 
მუხ ლით გა რან ტი რე ბუ ლი მო სა მარ თ ლის და მო უ კი-
დებ ლო ბის პრინ ციპს, რომ ლის მი ხედ ვით, არა ვის 
აქვს უფ ლე ბა მოს თხო ვოს მო სა მარ თ ლეს ან გა რი ში 
კონ კ რე ტულ საქ მე ზე”.

სა ყუ რადღე ბო ა, რა უნ და ყო ფი ლი ყო იმის მი ზე ზი, 
რომ სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს საბ ჭო ში 
მო სა მარ თ ლე თა წი ნა აღ მ დეგ დაწყე ბუ ლი დის ციპ-
ლი ნუ რი დევ ნა, რო მე ლიც 2005 წლის 26 თე ბერ ვ ლის 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის თა ნახ მად, ეწი ნა აღ მ დე გე ბო და 
„საქართველოს კონ ს ტი ტუ ცი ის 84-ე მუხ ლით გა რან-
ტი რე ბუ ლი მო სა მარ თ ლის და მო უ კი დებ ლო ბის პრინ-
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ციპს” და ამი ტომ სავ სე ბით სა მარ თ ლი ა ნად შეწყ და, 
2005 წლის 19 სექ ტემ ბ რის თ ვის კვლავ გა ნახ ლ და? 
სა კითხა ვი ა, რა უფ ლე ბით გა ნა ახ ლა სა ქარ თ ვე ლოს 
იუს ტი ცი ის უმაღ ლეს მა საბ ჭომ მო სა მარ თ ლე თა დის-
ციპ ლი ნუ რი დევ ნა, რო მე ლიც რამ დე ნი მე თვის წინ 
თვი თონ ვე ან ტი კონ ს ტი ტუ ცი უ რად აღი ა რა? აშ კა-
რა ა, რომ ეს უსა მარ თ ლო დევ ნა იმის გა მო გა ნახ ლ-
და, რომ თა ვი დან მო ე ცი ლე ბი ნათ კა ნონ მორ ჩი ლი, 
პრინ ცი პუ ლი მო სა მარ თ ლე ე ბი, რომ ლე ბიც ამ ვა ი რე-
ფორ მა ტორ თა ნე ბას არ და ე მორ ჩილ ნენ და რომ ლებ-
მაც კონ ს ტი ტუ ცი უ რი ვა დის ამო წურ ვამ დე სა კუ თა-
რი გან ცხა დე ბით არ და ტო ვეს სამ სა ხუ რი. რო გორც 
ჩანს, და უ ძა ხეს ვ. ცერ ც ვა ძეს, სა დაც ჯერ არს, და 
შე აც ვ ლე ვი ნეს თა ვი სი სწო რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. 

ასე იყო თუ ისე, მო სა მარ თ ლე თა ეს უსა მარ თ ლო დევ ნა 
გაგ რ ძელ და. სა ქარ თ ვე ლოს სა ერ თო სა სა მარ თ ლო ე ბის 
მო სა მარ თ ლე თა სა დის ციპ ლი ნო საბ ჭოს სა დის ციპ ლი-
ნო კო ლე გი ის 2005 წ. 26 დე კემ ბ რის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით 
სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლე-
ებს თ. ლა ლი აშ ვილს, მ. ისა ევს, ნ. გვე ნე ტა ძეს, მ. ტუ-
რა ვას „დაეკისრათ დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა 
და სახ დე ლი – მო სა მარ თ ლე თა თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა-
ვი სუფ ლე ბა, ხო ლო სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ-
ლოს მო სა მარ თ ლე სუ ლაქ ვე ლი ძეს და ე კის რა დის ციპ-
ლი ნუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა და სახ დე ლი – შე ნიშ ვ ნა. 
სახ დე ლე ბი და ა დეს და ნარ ჩენ მო სა მარ თ ლე ებ საც. ყვე-
ლა ზე მკაც რი სახ დე ლი მა ინც თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა-
ვი სუფ ლე ბა ა, რაც მხო ლოდ ზე მოთ და სა ხე ლე ბულ ოთხ 
მო სა მარ თ ლეს და ე კის რა. 

სა დის ციპ ლი ნო კო ლე გი ის 2005 წლის 26 დე კემ ბ-
რის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა სახ დელ და კის რე ბულ მო სა-
მარ თ ლე თა სა ჩივ რის სა ფუძ ველ ზე გა ნი ხი ლა სა ქარ-
თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს სა დის ციპ ლი ნო 
პა ლა ტამ, რო მელ მაც 2006 წ. 10 აგ ვის ტოს გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბით სა ჩი ვა რი არ და აკ მა ყო ფი ლა.

ვიდ რე სა დის ციპ ლი ნო პა ლა ტის ამ გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბა ზე რა ი მეს ვიტყო დეთ, მკითხ ველს მინ და ვა უწყო, 
რომ პა ლა ტის შე მად გენ ლო ბის სა მი მო სა მარ თ ლი დან 
ერთ-ერ თ მა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი აზ რი გა მოთ ქ ვა და არ 
და ე თან ხ მა და ნარ ჩე ნებს. სა გუ ლის ხ მო ა, რომ ამ მო-
სა მარ თ ლემ (თ. თოდ რი ა) ბრალ დე ბა ბე რი ნაშ ვი ლის 

საქ მის ნა წილ ში და უ სა ბუ თებ ლად მი იჩ ნია და ამ ეპი-
ზოდ ში მო სა მარ თ ლე თა გა მარ თ ლე ბა მო ითხო ვა. 

„სასამართლო პრაქ ტი კა სა და დოქ ტ რი ნა ში აღი-
ა რე ბუ ლი მო საზ რე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე ოჯა ხუ რი 
ცხოვ რე ბის ინ ს ტი ტუ ტი არ არის გა ი გი ვე ბუ ლი ქა-
ლი სა და მა მა კა ცის ოფი ცი ა ლურ, რე გის ტ რი რე ბულ 
კავ შირ თან – ამ ბობს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი აზ რის ავ ტო-
რი. ამის სა ფუძ ველ ზე მო სა მარ თ ლე ასა ბუ თებს, 
რომ სა სა მარ თ ლო სწო რად მო იქ ცა, რო ცა ხინ-
ჩა გო ვა გარ დაც ვ ლი ლი ბე რი ნაშ ვი ლის მე უღ ლედ 
ცნო, მი უ ხე და ვად არა რე გის ტ რი რე ბუ ლი ქორ წი ნე-
ბი სა, და ის და ზა რა ლე ბუ ლის უფ ლე ბა მო ნაც ვ ლედ 
აღი ა რა. პირ და პირ უნ და ითქვს, რომ შექ მ ნილ ვი-
თა რე ბა ში მო სა მარ თ ლის ეს ქცე ვა, ესე იგი გან ს-
ხ ვა ვე ბუ ლი აზ რის გა მოთ ქ მა, ნამ დ ვი ლი გმი რო ბის 
ტოლ ფა სი იყო. 

ასე თი ვე აზ რია გა მო ხა ტუ ლი სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი-
ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს 2005 წლის 26 თე ბერ ვ ლის ზე-
მოთ და სა ხე ლე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბი თაც, რო მელ შიც 
ნათ ქ ვა მი ა, რომ „საქართველოს სა მო ქა ლა ქო სა მარ თ-
ლებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, სა დაც 
მე უღ ლე თა უფ ლე ბა-მო ვა ლე ო ბე ბი წარ მო იშ ვა მხო-
ლოდ მო ქა ლა ქე ობ რი ვი მდგო მა რე ო ბის რე გის ტ რა ცი ის 
ორ გა ნო ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი ქორ წი ნე ბი დან, სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ სის 44-ე მუხ ლის 21-ე 
ნა წი ლი .... ქორ წი ნე ბის რე გის ტ რა ცი ა ში სა მარ თ ლებ-
რი ვად არ მ ყოფ, ყო ფილ მე უღ ლე საც აძ ლევს უფ ლე ბას, 
ცნო ბილ იქ ნეს და ზა რა ლე ბუ ლის უფ ლე ბა მო ნაც ვ ლედ”.

ამა ვე აზ რის ყო ფი ლა სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა-
სა მარ თ ლოს ცხრა და თბი ლი სის სა ოლ ქო სა სა მარ-
თ ლოს, ასე ვე, ცხრა მო სა მარ თ ლეც, რო გორც ეს სა-
ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს სა დის ციპ ლი ნო 
პა ლა ტის 2006 წ. 10 აგ ვის ტოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა შია 
აღ ნიშ ნუ ლი (მე -14 გვ.).

აქე დან აშ კა რა ა, რამ დე ნი მომ ხ რე ჰყო ლია მე უღ ლის 
ცნე ბის ისეთ გა გე ბას, რომ ლის თ ვი საც მო სა მარ თ ლე ე-
ბი ჯვარს აც ვეს და ოთხი მათ გა ნი სამ სა ხუ რი და ნაც კი 
გა ა თა ვი სუფ ლეს. მი უ ხე და ვად მე უღ ლის ცნე ბის ასე თი 
გა გე ბი სა, სა ქარ თ ვე ლოს სა ერ თო სა სა მარ თ ლო ე ბის 
მო სა მარ თ ლე თა სა დის ციპ ლი ნო საბ ჭოს სა დის ციპ ლი-
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ნო კო ლე გია მა ინც უცი ლობ ლობს და ცდი ლობს და ამ-
ტ კი ცოს, თით ქოს სა ქარ თ ვე ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის 
საპ რო ცე სო კო დექ სის 44-ე მუხ ლის 21-ე ნა წი ლის გა-
მო ყე ნე ბის დროს მო სა მარ თ ლე ე ბი არ მოქ მე დებ დ ნენ 
ში ნა გა ნი რწმე ნით, რად გან კო დექ სის და სა ხე ლე ბუ ლი 
მუხ ლი „იმპერატიული ხა სი ა თი სა ა” და მი სი ში ნა არ სი 
ყვე ლამ ერ თ ნა ი რად უნ და გა ი გოს. ამა ვე პო ზი ცი ა ზე 
დგას სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს სა დის-
ციპ ლი ნო პა ლა ტაც (იხ. 2006 წ. 10 აგ ვის ტოს გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა). სა კითხა ვი ა, რო ცა კა ნო ნის აზ რი ერ თ-
ნა ი რად ეს მის ოცამ დე მო სა მარ თ ლეს, უფ რო მე ტიც, 
რო ცა ამა ვე აზ რი საა ის მო სა მარ თ ლეც, რო მე ლიც მათ 
ასა მარ თ ლებს, შე იძ ლე ბა გა ნა იმის მტკი ცე ბა, რომ სახ-
დელ და კის რე ბუ ლი მო სა მარ თ ლე ე ბი არ მოქ მე დებ დ ნენ 
ში ნა გა ნი რწმე ნით? რო გორ გა ვი გოთ ეს?

ბე რი ნაშ ვი ლის საქ მე, რო მე ლიც ხსე ნე ბულ მო სა მარ-
თ ლე თა დის ციპ ლი ნურ პა სუ ხის მ გებ ლო ბას და ე დო სა-
ფუძ ვ ლად, უაღ რე სად სა ყუ რადღე ბო ა, თუ ამ საქ მეს 
სა მო სა მარ თ ლო სა მარ თ ლის თვალ საზ რი სით მი ვუდ გე-
ბით. ჩვენ აქ მხო ლოდ ერ თი სა კითხის გარ კ ვე ვა გვა ინ-
ტე რე სებს. რამ დე ნად სწო რი ა, სა მარ თ ლის ერთ დარ გ-
ში შე მუ შა ვე ბუ ლი ცნე ბის ყო ველ თ ვის იმა ვე ში ნა არ სით 
გა მო ყე ნე ბა სა მარ თ ლის მე ო რე დარ გ ში? რა საკ ვირ ვე-
ლი ა, სა კითხის ასე თი გა დაწყ ვე ტა არას წო რი ა.

სა დის ციპ ლი ნო საბ ჭოს სა დის ციპ ლი ნო კო ლე გია 
და უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს სა დის ციპ ლი ნო პა ლა ტა 
თა ვი ანთ ზე მოთ და სა ხე ლე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში 
ცდი ლო ბენ იმის და სა ბუ თე ბას, რომ მე უღ ლის ცნე ბა 
ყო ველ თ ვის ისე ვე უნ და გა ვი გოთ სის ხ ლის სა მარ თ-
ლის პრო ცეს ში, რო გორც ეს სა მო ქა ლა ქო სა მარ თ-
ლის კო დექ სის 1106-ე მუხ ლ შია გან საზღ ვ რუ ლი. მაგ-
რამ მათ ავიწყ დე ბათ, რომ სა ქარ თ ვე ლოს სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ სის 44-ე მუხ ლის 21-ე 
ნა წი ლი ტექ ს ტუ ა ლუ რა დაც უფ რო ფარ თო ა, სა მო-
ქა ლა ქო სა მარ თ ლის კო დექ სის 1106-ე მუხ ლ თან შე-
და რე ბით. საპ რო ცე სო კო დექ სის 44-ე მუხ ლის 21-ე 
ნა წი ლის ტექ ს ტი დან გა მომ დი ნა რე, კა ნონ მ დე ბელს 
მე უღ ლის ცნე ბა უფ რო ფარ თოდ ეს მის, რად გან ეს 
ცნე ბა გან ქორ წი ნე ბუ ლი, ყო ფილ მე უღ ლე საც მო ი-
ცავს. მა შა სა და მე, მე უღ ლის ცნე ბა ყო ველ თ ვის ერ თ-
მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად, „იმპერატიულად” არ შე იძ ლე ბა გა-
ნი საზღ ვ როს სა მარ თ ლის ყვე ლა დარ გ ში.

კა ნო ნის ტექ ს ტის ში ნა არ სის ასე თი ფარ თო გა გე-
ბა სავ სე ბით გა მარ თ ლე ბუ ლი და ლო გი კუ რი ა. თუ კი 
„განქორწინებულს” მე უღ ლედ ჩავ თ ვ ლით, მა შინ რა-
ტომ არ უნ და მო იც ვას ამ ცნე ბამ და უ ქორ წი ნე ბე ლი, 
ფაქ ტი ურ ცოლ-ქმრულ ურ თი ერ თო ბა ში მყო ფიც? 
რო ცა მე უღ ლე ე ბი გან ქორ წინ დე ბი ან, ისი ნი ერ თად 
აღარ ცხოვ რო ბენ, მათ აღარც სა ერ თო მე ურ ნე ო ბა 
აქვთ. გან ქორ წი ნე ბუ ლი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ფაქ ტი-
ურ სა ქორ წი ნო ურ თი ერ თო ბა ში მყოფ ნი კი ერთ ჭერ-
ქ ვეშ ცხოვ რო ბენ, სა ერ თო მე ურ ნე ო ბას ეწე ვი ან და 
ერ თი ა ნი ცხოვ რე ბი სე უ ლი მიზ ნე ბი აქვთ. ამას ისიც 
ემა ტე ბა, რომ ხინ ჩა გო ვას გარ დაც ვ ლი ლი ბე რი ნაშ-
ვი ლი სა გან ორი მცი რეწ ლო ვა ნი შვი ლი დარ ჩა. შვი-
ლე ბი გარ დაც ვ ლი ლის უფ ლე ბა მო ნაც ვ ლე ე ბი არი ან. 
მაგ რამ მცი რეწ ლი ვა ნო ბის გა მო, მათ კა ნო ნი ერ წარ-
მო მად გენ ლად სა სა მარ თ ლო ში დე და უნ და გა მო სუ-
ლი ყო. ხინ ჩა გო ვას ჩარ თ ვა პრო ცეს ში ამ მხრი ვაც გა-
მარ თ ლე ბუ ლი იყო.

სა გუ ლის ხ მოა ისიც, რომ მე უღ ლის ცნე ბა მა ტე რი ა-
ლურ სის ხ ლის სა მარ თალ შიც ასე ვე ფარ თოდ უნ და 
გა ვი გოთ. მო ვი ტან ერთ თვალ სა ჩი ნო მა გა ლითს. სა-
ქარ თ ვე ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ სის 375-ე 
მუხ ლით ის ჯე ბა „განსაკუთრებით მძი მე და ნა შა უ ლის 
და ფარ ვა წი ნას წარ შე უ პი რებ ლად”. ამ მუხ ლის შე ნიშ-
ვ ნის თა ნახ მად, და სა ხე ლე ბუ ლი და ნა შა უ ლი სათ ვის 
პა სუხს არ აგებს „ის, ვინც წი ნას წარ შე უ პი რებ ლად 
და ფა რა ახ ლო ნა თე სა ვის და ნა შა უ ლი”. ახ ლო ნა თე სა-
ვე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი კი მო ცე მუ ლია ამა ვე კო დექ სის 
109-ე მუხ ლის შე ნიშ ვ ნით. ამ ჩა მო ნათ ვალ ში ახ ლო 
ნა თე სა ვად მე უღ ლე ცაა და სა ხე ლე ბუ ლი. 

რო გორ გა ვი გოთ აქ მე უღ ლის ცნე ბა, ისე, რო გორც ეს 
მო ცე მუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო სა მარ თ ლის 
კო დექ სის 1106-ე მუხ ლ ში, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, მე-
უღ ლე ე ბი აუცი ლებ ლად უნ და იყ ვ ნენ იური დი უ ლად რე-
გის ტ რი რე ბუ ლი შე სა ბა მის სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ში, თუ 
უფ რო ფარ თოდ? რა საკ ვირ ვე ლი ა, აქ მე უღ ლის ცნე ბა 
ფარ თოდ უნ და გა ვი გოთ. მე უღ ლედ, სის ხ ლის სა მარ თ-
ლის კა ნონ მ დებ ლო ბის მი ხედ ვით, ფაქ ტი ურ სა ქორ წი-
ნო ურ თი ერ თო ბა ში მყო ფიც უნ და მი ვიჩ ნი ოთ.

მო ვი ტა ნოთ ასე თი მა გა ლი თი. სა მარ თ ლებ რი ვად არა-
რე გის ტ რი რე ბულ მა მე უღ ლემ, ვთქვათ, ქმარ მა, გან-
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სა კუთ რე ბით მძი მე და ნა შა უ ლი ჩა ი დი ნა. ცოლ მა იგი 
და მა ლა. უნ და და ი სა ჯოს თუ არა დამ ფა რა ვი სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის კო დექ სის 375-ე მუხ ლით, რად გან ის რე-
გის ტ რი რე ბულ ქორ წი ნე ბა ში არ იმ ყო ფე ბო და ქმარ თან 
და არ ჰქონ და უფ ლე ბა, და ე ფა რა მი სი და ნა შა უ ლი? ეს 
უაზ რო ბა ა. რო გორ უნ და მოს თხო ვოს სა ხელ მ წი ფომ 
ადა მი ანს, არ და ფა როს დამ ნა შა ვე იმის გა მო, რომ ის 
და ნა შა უ ლის და ფარ ვის დროს ამ დამ ნა შა ვეს თან რე-
გის ტ რი რე ბულ ქორ წი ნე ბა ში არ იმ ყო ფე ბო და? მაგ რამ 
დამ ნა შა ვეს თან ეს არა რე გის ტ რი რე უ ლი მე უღ ლე სა რე-
ცელს ხომ იყოფ და? მათ სა ერ თო მე ურ ნე ო ბა ხომ ჰქონ-
დათ და ერთ ოჯა ხად ცხოვ რობ დ ნენ. რო მე ლი ქმა რი 
გა ჩერ დე ბა დამ ს მენ ცოლ თან, ხომ და ინ გ რე ვა ოჯა ხი 
და ამით და ზა რალ დე ბი ან შვი ლე ბი. რას იტყ ვი ან ისი ნი, 
რო ცა გა ი გე ბენ, რომ დე დამ მა მა და ა ჭე რი ნა. შვი ლი-
სათ ვის რა მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს, მი სი მშობ ლე ბი რე გის ტ-
რი რე ბულ ქორ წი ნე ბა ში არი ან, თუ არა? მე ო რე მხრივ, 
კი დე ვაც რომ მო ვინ დო მოთ პა სუ ხი ვა გე ბი ნოთ ადა მი-
ანს მას თან არა რე გის ტ რი რე ბუ ლი მე უღ ლის და ნა შა უ-
ლის და ფარ ვი სათ ვის, ეს მოთხოვ ნა შე დეგს მა ინც არ 
გა მო ი ღებს. ის კა ნო ნის მოთხოვ ნას არ და ე მორ ჩი ლე ბა 
და დამ ნა შა ვეს მა ინც და ფა რავს. ბა ტო ნე ბო! თუ თქვენ 
ევ რო პი სა კენ მი დი ხართ, ერ თი შე ე კითხეთ ევ რო პელს, 
ასე ეს მით მათ მე უღ ლის ცნე ბა? 

ეს საქ მე უნი კა ლუ რია სა მო სა მარ თ ლო სა მარ თ ლის 
თვალ საზ რი სით, თუ სა კითხს ახ ლა გარ დაც ვ ლი ლის 
დე დის პო ზი ცი ი დან შე ვა ფა სებთ. უნი კა ლუ რი და იშ ვი ა-
თი მოვ ლე ნაა ის იმი ტომ, რომ ძმამ მოკ ლა ძმა. დე და ამ 
შემ თხ ვე ვა ში, რომ იტყ ვი ან, ორ ცეცხლს შუა აღ მოჩ ნ-
და: გარ დაც ვ ლი ლიც მი სი შვი ლი იყო და გან სას ჯე ლიც. 
რო მე ლი შვი ლის ინ ტე რე სე ბი უნ და და ეც ვა მას – გარ-
დაც ვ ლი ლის თუ ცოცხა ლი შვი ლის? აქ ხომ ინ ტე რეს თა 
კონ ფ ლიქ ტი ა? ამი ტომ დე და არ შე იძ ლე ბო და ობი ექ ტუ-
რი ყო ფი ლი ყო. გა ვიხ სე ნოთ ხე ვის ბე რი გო ჩას მა გა ლი-
თი. გო ჩას ტრა გე დია ორი მო ვა ლე ო ბის – სა ხელ მ წი ფო 
და მა მაშ ვი ლუ რი, ოჯა ხუ რი მო ვა ლე ო ბე ბის შე ჯა ხე ბის 
შე დე გი იყო. ამი ტომ მო სა მარ თ ლე ე ბი სწო რად მო იქ ც-
ნენ, რო დე საც გარ დაც ვ ლი ლის ულე ბა მო ნაც ვ ლედ, დე-
დის მა გივ რად, მი სი ფაქ ტი უ რი მე უღ ლე, გარ დაც ვ ლი-
ლის შვი ლე ბის დე და ცნეს. 

ერ თი სიტყ ვით, რა კუთხი და ნაც არ უნ და მი ვუდ გეთ 
ამ საქ მეს, აშ კა რა ა, რომ მო სა მარ თ ლე ებ მა კა ნო ნი 

სწო რად გან მარ ტეს. ამი ტომ კა ნო ნის ასე თი გან მარ-
ტე ბის თ ვის ხსე ნე ბუ ლი მო სა მარ თ ლე ე ბი კი არ უნ და 
დაგ ვე სა ჯა, პი რი ქით, მათ თ ვის მად ლო ბა უნ და გვეთ-
ქ ვა. რად გან ამით მათ გა ნა ვი თა რეს სა მო სა მარ თ-
ლო სა მარ თა ლი. აქ მინ და და ვი მოწ მო სა ქარ თ ვე ლოს 
უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს თავ ჯ დო მა რის, კო ტე კუბ-
ლაშ ვი ლის, სიტყ ვე ბი: „მოსამართლე არ არის ჩვე უ-
ლებ რი ვი სა ჯა რო მო ხე ლე, ის არის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი სა ხე ლი სუფ ლე ბო შტოს წარ მო მად გე ნე ლი, 
რო მე ლიც, ფაქ ტობ რი ვად, ქმნის სა მარ თალს. მო სა-
მარ თ ლე ე ბი იყე ნე ბენ სა მარ თ ლის ნორ მებს და, ამას-
თა ნა ვე, თა ვი ან თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბით ავი თა რე ბენ 
სა მარ თალს” (იხ. ჟურნ. „აფხაზეთის მარ თ ლ მ სა ჯუ-
ლე ბის მაც ნე”, 2005, #6, მე-17 გვ.).

ბე რი ა ნიშ ვი ლის საქ მე სწო რედ იმის სა უ კე თე სო ნი მუ-
ში ა, რო გორ შექ მ ნეს მო სა მარ თ ლე ებ მა სა მარ თა ლი, 
რო გორ გა ნა ვი თა რეს ის. ამი ტომ გაკ ვირ ვე ბას იწ-
ვევს იმა ვე კო ტე კუბ ლაშ ვი ლის სიტყ ვე ბი, რო მე ლიც 
გვპირ დე ბა, რომ „თუ რო მე ლი მე მო სა მარ თ ლე გარ-
კ ვე უ ლი ნორ მის გან სა კუთ რე ბულ ინ ტერ პ რე ტა ცი ას 
გა ა კე თებს, მე ვიქ ნე ბი მი სი უპირ ვე ლე სი დამ ც ვე ლი” 
(იხ. ჟურნ. „მართლმსაჯულება და კა ნო ნი”, 2005, #4, 
მე-8 გვ.). გაკ ვირ ვე ბას ეს სიტყ ვე ბი იმი ტომ იწ ვევს, 
რომ ბა ტონ მა კო ტე კუბ ლაშ ვილ მა და ნა პი რე ბი არ შე-
ას რუ ლა და არ და იც ვა მო სა მარ თ ლე ე ბი, რომ ლებ მაც 
„ნორმის გან სა კუთ რე ბუ ლი ინ ტერ პ რე ტა ცია გა ა კე-
თეს” ბე რი ნაშ ვი ლის საქ მის გან ხილ ვის დროს.

(დასასრული შემ   დეგ ნო  მერ   ში)

სამართლის პუბლიცისტიკა 

სო ცი ო ლო გი უ რი სკო ლის მა მამ თა ვა რი, გა მო ჩე ნი ლი 
გერ მა ნე ლი იურის ტი ფრანც ლის ტი სო ცი ალ უ რი სა შიშ-

რო ე ბის მი ხედ ვით დამ ნა შა ვე ებს სხვა დას ხ ვა ტი პე ბად 
ჰყოფ და. მათ შო რის იგი გა მო ყოფ და, ერ თი მხრივ, 

„გამოუსწორებელ დამ ნა შა ვეს, ხოლო მეორე მხრივ, 
შემთხვევით დამნაშავეს~

შესწორება:

ჟურნალ `ადვოკატის~ 2014 წლის N34 ნომერში ოთარ 
გამყრელიძის სტატიაში გაიპარა ტექნიკური შეცდომა: 
72ე გვერდის ბოლო აბზაცის მეორე წინადადება უნდა 

იკითხებოდეს შემდეგნაირად:
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 შესაგებლის წარმოუდგენლობის გამო 
დაუსწრებელი გადაწყვეტილების 

მიღებასთან დაკავშირებული 
პრობლემატური საკითხები 

ე ბე ბის დად გე ნა, რომ ლებ საც მოთხოვ ნა ან მო წი-
ნა აღ მ დე გე მხა რის უფ ლე ბე ბი ემ ყა რე ბა. მხა რე ე ბი 
თვი თონ ვე გან საზღ ვ რა ვენ, თუ რო მე ლი ფაქ ტე-
ბი უნ და და ე დოს სა ფუძ ვ ლად მათ მოთხოვ ნებს ან 
რო მე ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბით უნ და იქ ნეს და დას ტუ-
რე ბუ ლი ეს ფაქ ტე ბი. სარ ჩე ლით და შე სა გებ ლით 
ახორ ცი ე ლე ბენ მხა რე ე ბი თა ვი ანთ მა ტე რი ა ლურ - 
სა მარ თ ლებ რივ უფ ლე ბა თა პრო ცე სუ ა ლურ რე ა ლი-
ზა ცი ას. 

სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბის მი ხედ ვით, მო პა-
სუ ხე სარ გებ ლობს მხა რის უფ ლე ბით, წა რად გი ნოს 
თა ვი სი მო საზ რე ბე ბი სარ ჩელ თან და კავ ში რე ბით. 
აღ ნიშ ნუ ლი გან მ ტ კი ცე ბუ ლია რო გორც სა მო ქა-
ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სით, ასე ვე, სა მო ქა ლა-
ქო კო დექ სით. ჯერ კი დევ გან ს ჯა დო ბის სა კითხის 
გარ კ ვე ვის ეტაპ ზეა და ცუ ლი მო პა სუ ხის უფ ლე ბა, 
წა რად გი ნოს შე სა გე ბე ლი, სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა-
ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 21-ე მუხ ლის თა ნახ-
მად.

კა ნო ნი გან საზღ ვ რავს მო პა სუ ხის არა მარ ტო უფ-
ლე ბებს, არა მედ ვალ დე ბუ ლე ბებ საც, კერ ძოდ, სა-
მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 201-ე მუხ ლის 
თა ნახ მად, სა სა მარ თ ლოს მი ერ და ნიშ ნულ ვა და ში, 
მო პა სუ ხე ვალ დე ბუ ლია სა სა მარ თ ლოს წა რუდ გი-
ნოს შე სა გე ბე ლი სარ ჩელ ში დას მულ სა კითხებ სა 
და მტკი ცე ბუ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბით. მო პა სუ ხემ 
აუცი ლე ბე ლია მი უ თი თოს თა ვი სი მო საზ რე ბა სარ-
ჩელ თან და კავ ში რე ბით, ცნობს თუ არა სარ ჩელს, 
თუ არ ცნობს – რა ფაქ ტებ სა და გა რე მო ე ბებს ემ-
ყა რე ბა მი სი შე სა გე ბე ლი. აუცი ლე- ბე ლია მი თი თე-
ბუ ლი იყოს მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც და ა დას-
ტუ რებს მის მი ერ მი თი თე- ბულ გა რე მო ე ბებს. თუ 
ასე თი მი თი თე ბუ ლი იქ ნე ბა, მა შინ აუცი ლე ბე ლი ა, 

გრიგოლრობაქიძისსახელობისუნივერსიტეტის
სამართლისსკოლისდოქტორანტი,ადვოკატი

ლეილა არხოშაშვილი 

1997 წლის 14 ნო ემ ბერს მი ღე ბუ ლი სა მო ქა ლა ქო 
საპ რო ცე სო კო დექ სი და ფუძ ნე ბუ ლია დის პო ზი-
ცი უ რო ბი სა და შე ჯიბ რე ბი თო ბის პრინ ციპ ზე. სა-
მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის მე ოთხე მუხ ლის 
პირ ვე ლი ნა წი ლის თა ნახ მად, სა მარ თალ წარ მო ე ბა 
მიმ დი ნა რე ობს შე ჯიბ რე- ბი თო ბის სა ფუძ ველ ზე. 
მხა რე ე ბი სარ გებ ლო ბენ თა ნა ბა რი უფ ლე ბე ბი თა 
და შე საძ ლებ - ლო ბე ბით, და ა სა ბუ თონ თა ვი ან თი 
მოთხოვ ნე ბი, უარ ყონ ან გა ა ქარ წყ ლონ მე ო რე მხა-
რის მი ერ წა მო ყე ნე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბი, მო საზ რე ბე-
ბი თუ მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი. სა სა მარ თ ლოს არა აქვს 
უფ ლე ბა თვი თონ და იწყოს იმ ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო-
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დარ თუ ლი იყოს შე სა გე ბელ ზე ასე თი მტკი ცე ბუ ლე-
ბა, ან თუ მო პა სუ ხეს არ შე უძ ლია იმ ეტაპ ზე მი სი 
წარ - დ გე ნა, მო პა სუ ხემ სა სა მარ თ ლოს უნ და მი მარ-
თოს მტკი ცე ბუ ლე ბა თა წარ დ გე ნის გა და ვა დე ბის 
მოთხოვ ნით, წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში მო პა სუ ხეს 
აღარ ექ ნე ბა უფ ლე ბა შემ დ გომ წა რად გი ნოს მტკი-
ცე ბუ ლე ბა.

მო პა სუ ხის მი ერ შე სა გებ ლის წა რუდ გენ ლო ბის შემ-
თხ ვე ვა ში სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დე- ქ სის 201-
ე მუხ ლის მე-7 ნა წი ლი სა სა მარ თ ლოს ავალ დე ბუ-
ლებს გა მო ი ტა ნოს და უს წ რე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
შე სა გებ ლის წა რუდ გენ ლო ბის გა მო. ვფიქ რობთ, 
რომ ეს მუხ ლი ამო ღე ბუ ლი უნ და იქ ნეს. რო გორც 
სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კამ აჩ ვე ნა, აღ ნიშ ნუ ლი სა-
ფუძ ვ ლით და უს წ რე ბე- ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა-
მო ტა ნა და მი სი შე დე გე ბი გა ცი ლე ბით დიდ დროს-
თან არის და კავ ში რე ბუ ლი. თუმ ცა სა წი ნა აღ მ დე გო 
მო საზ რე ბა აქვს გა მო ხა ტუ ლი ბა ტონ ფ. ბა სი ლი ას. 
მი სი აზ რით, შე სა გებ ლის წა რუდ გენ ლო ბის გა მო, 
და უს წ რე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა მო ტა ნა გან-
პი რო ბე ბუ ლია საპ რო ცე სო ეკო ნო მი ის პრინ ცი პით, 
რაც გუ ლის ხ მობს საქ მის დრო უ ლად, გა ჭი ა ნუ რე ბის 
გა რე შე გა დაწყ ვე ტას. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბა, თუ იგი არ გა სა ჩივ - რე ბუ ლა, მა ლე შე დის 
კა ნო ნი ერ ძა ლა ში და მი სი აღ ს რუ ლე ბაც უმოკ ლეს 
ვა და ში მოხ დე ბა.

ვი ზი ა რებთ იმ აზრს, რომ თუ და უს წ რე ბე ლი გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბა არ გა სა ჩივ რ და, მა ლე შე დის კა ნო-
ნი ერ ძა ლა ში, მაგ რამ ასე თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი 
მეტ წი ლად სა ჩივ რ დე ბა და გა სა ჩივ რე ბის შემ თხ-
ვე ვა ში, რო გორც აღ ვ ნიშ ნეთ, დიდ დროს აკარ გ-
ვი ნებს მხა რე ებს და სა სა მარ თ ლოს. ჩვე ნი აზ რით, 
შე სა გებ ლის წა რუდ გენ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში, უნ და 
და ი ნიშ ნოს, ჩვე უ ლებ რივ, საქ მის გან ხილ ვა, ხო ლო 
სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 201-ე მუხ ლის 
მე-4 პუნ ქ ტის სა ფუძ ველ ზე, მო პა სუ ხეს არ ექ ნე ბა 
უფ ლე ბა, წა რად გი ნოს თა ვი სი მო საზ რე ბა სარ ჩელ-
ში მი თი თე ბულ თი თო ე ულ ფაქ ტობ რივ გა რე მო ე-
ბა სა და მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და სწო რედ ეს იქ ნე ბა 
სა ფუძ ვე ლი მის წი ნა აღ მ დეგ გა მო ტა ნი ლი სა სა მარ-
თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბი სა, რო მე ლიც გა სა ჩივ რ დე ბა 
ჩვე უ ლებ რი ვი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა სა ჩივ რე ბი სათ-

ვის კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით და ამით თა ვი დან 
იქ ნე ბა აცი ლე ბუ ლი შე სა გებ ლის წა რუდ გენ ლო ბის 
გა მო გა მო ტა ნი ლი და უს წ რე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბის გა სა ჩივ რე ბი სათ ვის და კარ გუ ლი დრო. 

სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 2321 მუხ ლი (დაუსწრებელი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა შე სა გებ ლის წარ მო უდ გენ ლო ბის 
გა მო) ვერ უზ რუნ ველ ყოფს იმ მიზ ნის გან ხორ ცი ე-
ლე ბას, რო მე ლიც, ალ ბათ, თა ვის დრო ზე აღ ნიშ ნუ-
ლი მუხ ლის და მა ტე ბის სა ფუძ ვე ლი გახ და. სა სა მარ-
თ ლო პრაქ ტი კამ აჩ ვე ნა, რომ არ ც თუ იშ ვი ა თია ამ 
მუხ ლის გა მო ყე ნე ბა. თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ-
თ ლოს მი ერ 2013 წლი დან 2014 წლის 11 ივ ლი სის 
მდგო მა რე ო ბით მი ღე ბუ ლი იქ ნა 6.747 (ექვსი ათას 
შვი დას ორ მოც დაშ ვი დი) და უს წ რე ბე ლი გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა. რაც შე ე ხე ბა და ნარ ჩენ ინ ფორ მა ცი ას 
– რამ დე ნი ასე თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გა სა ჩივ რ და, 
რამ დე ნი გა უქ მ და, რამ დე ნი დარ ჩა ძა ლა ში, გა ურ-
კ ვე ვე ლი ა, რად გან თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ-
ლო ში არ ხორ ცი ელ დე ბა საქ მე ე ბის (ინფორმაციის) 
სტა ტის ტი კუ რი აღ რიცხ ვა და და მუ შა ვე ბა. ანა ლო-
გი უ რი მდგო მა რე ო ბაა თბი ლი სის სა ა პე ლა ციო სა-
სა მარ თ ლო ში, არ არ სე ბობს არც გა სა ჩივ რე ბუ ლი 
პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლოს და არც თვით 
სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლოს მი ერ გა მო ტა ნი ლი გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის სტა ტის ტი კუ რი აღ რიცხ ვა და 
და მუ შა ვე ბა.

თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლოს მა გა ლითს თუ 
გან ვი ხი ლავთ, დავ რ წ მუნ დე ბით, თუ რა სა ვა ლა ლო 
მდგო მა რე ო ბა ა. წე ლი წად-ნა ხე ვარ ში 6747 და უს-
წ რე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, შე სა გებ ლის წარ მო-
უდ გენ ლო ბის გა მო, ძა ლი ან ბევ რი ა, უმე ტე სო ბა 
გა სა ჩივ რ დე ბო და. რო გორც ვი ცით, სა ქარ თ ვე ლოს 
სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 236-ე მუხ ლის 
თა ნახ მად, მო პა სუ ხეს შე უძ ლია სა ჩი ვა რი შე ი ტა-
ნოს იმა ვე ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლო ში და უს წ რე-
ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა უქ მე ბის მოთხოვ ნით. 
240-ე მუხ ლის მე-11 პუნ ქ ტის თა ნახ მად, თუ სა-
ჩივ რის გან ხილ ვის შე დე გად აღ მოჩ ნ დე ბა, რომ ამ 
კო დექ სის 2321 მუხ ლის შე სა ბა მი სად გა მო ტა ნი ლი 
და უს წ რე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა უნ და გა უქ მ დეს იმ 
სა ფუძ ვ ლით, რომ პა სუ ხის (შესაგებლის) წა რუდ-
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გენ ლო ბა გა მოწ ვე უ ლი იყო სა პა ტიო მი ზე ზით, სა-
სა მარ თ ლო გან ჩი ნე ბით აუქ მებს და უს წ რე ბელ გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბას და მო პა სუ ხეს აღუდ გენს პა სუ ხის 
(შესაგებლის) წარ დ გე ნი სათ ვის ამ კო დექ სის 201-ე 
მუხ ლის მე-2 ნა წი ლით დად გე ნილ ვა დას. სა სა მარ-
თ ლოს მი ერ გან საზღ ვ რუ ლი ვა და არ უნ და აღე-
მა ტე ბო დეს 14 დღეს (ხოლო რთუ ლი კა ტე გო რი ის 
საქ მე ებ ზე 21 დღეს). უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში პირ ვე-
ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლო არ აუქ მებს თა ვის 
მი ღე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას და მო პა სუ ხე იძუ ლე-
ბუ ლი ხდე ბა, გა ა სა ჩივ როს და უს წ რე ბე ლი გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა. სა სა მარ თ ლო ე ბის გა დატ ვირ თუ ლო ბის 
გა მო, აღ ნიშ ნუ ლი საქ მე ე ბის გან ხილ ვა დიდ ხანს 
გრძელ დე ბა, რაც ხელს უშ ლის სწრა ფი მარ თ ლ მ-
სა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი პრობ-
ლე ბა თა ვი დან რომ იქ ნეს აცი ლე ბუ ლი, აუცი ლებ-
ლად მიგ ვაჩ ნი ა, რომ 2321 მუხ ლი (დაუსწრებელი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა შე სა გებ ლის წარ მო უდ გენ ლო ბის 
გა მო) გა უქ მ დეს. ეს ინ ს ტი ტუ ტი, რო გორც აღ ვ-
ნიშ ნეთ, ხელს უშ ლის სწრა ფი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბას, მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ეს ინ ს ტი ტუ ტი 
ზედ მე ტი რგო ლი ა, რად გან ე.წ. „ურჩი მო პა სუ ხე” 
ისე დაც შე იძ ლე ბა და ი სა ჯოს, თუ კი არ წა რად გენს 
შე სა გე ბელს და არ და ი ცავს თავს სარ ჩე ლი სა გან. 
201-ე მუხ ლის მე-4 ნა წი ლის თა ნახ მად, მო პა სუ ხე 
თუ არ ეთან ხ მე ბა სარ ჩელ ში მოყ ვა ნილ რო მე ლი მე 
გა რე მო ე ბას, იგი ვალ დე ბუ ლია მი უ თი თოს ამის მი-
ზე ზი და და ა სა ბუ თოს შე სა ბა მი სი არ გუ მენ ტა ცი ით. 
წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში, მას ერ თ მე ვა უფ ლე ბა 
შე ას რუ ლოს ასე თი მოქ მე დე ბა საქ მის არ სე ბი თად 
გან ხილ ვის დროს. 201-ე მუხ ლის მე-5 ნა წი ლის თა-
ნახ მად კი, მო პა სუ ხე ვალ დე ბუ ლია პა სუხს და ურ-
თოს მას ში მი თი თე ბუ ლი ყვე ლა მტკი ცე ბუ ლე ბა. 
თუ მო პა სუ ხეს სა პა ტიო მი ზე ზით არ შე უძ ლია პა-
სუხ თან ერ თად მტკი ცე ბუ ლე ბა თა წარ დ გე ნა, იგი 
ვალ დე ბუ ლი ა, ამის შე სა ხებ მი უ თი თოს პა სუხ ში. 
წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში, მო პა სუ ხეს ერ თ მე ვა უფ-
ლე ბა, შემ დ გომ ში წა რად გი ნოს მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი. 
აღ ნიშ ნუ ლის შე სა ბა მი სად, თუ მო პა სუ ხე სა ერ თოდ 
არ წა რად გენს შე სა გე ბელს, მას აღარ ექ ნე ბა უფ-
ლე ბა, წა რად გი ნოს შე სა გე ბე ლი და და იც ვას თა-
ვი. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში უნ და და ი ნიშ ნოს სხდო მა, 
სა დაც მო პა სუ ხი სა გან მტკი ცე ბუ ლე ბა თა მი ღე ბა 
აღარ მოხ დე ბა და სა სა მარ თ ლო მო ის მენს მო პა-

სუ ხის მხო ლოდ სა მარ თ ლებ რივ მო საზ რე ბებს. ამ 
დროს სა სა მარ თ ლო მი ი ღებს ჩვე უ ლებ რივ (არა და-
უს წ რე ბელ) გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, რო მე ლიც შე იძ ლე-
ბა გა სა ჩივ რ დეს სა ა პე ლა ციო წე სით. საქ მის ასე თი 
გან ვი თა რე ბით, თა ვი დან იქ ნე ბა აცი ლე ბუ ლი შე სა-
გებ ლის წარ მო უდ გენ ლო ბის გა მო, და უს წ რე ბე ლი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა სა ჩივ რე ბი სათ ვის და კარ გუ-
ლი დრო. თუ მო პა სუ ხე სა პა ტიო მი ზე ზით ვერ წა-
რად გენს პა სუხს (შესაგებელს), მა შინ მას უნ და მი ე-
ცეს ვა და შე სა გებ ლის წარ სად გე ნად. 

ვფიქ რობთ, იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ მო პა სუ ხე ვერ 
წა რად გენს პა სუხს (შესაგებელს), შე იძ ლე ბა და ი-
ნიშ ნოს მო სამ ზა დე ბე ლი სხდო მა. ჩვენს პო ზი ცი-
ას ამ ყა რებს სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო-
ცე სო კო დექ სის 205-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის 
დათ ქ მა: „თუ მო სა მარ თ ლის აზ რით, სა სა მარ თ ლო 
გან ხილ ვი სათ ვის საქ მის სა თა ნა დოდ მომ ზა დე ბის 
ინ ტე რე სი ამას მო ითხოვს”, მო სა მარ თ ლე უფ ლე ბა-
მო სი ლია და ნიშ ნოს მო სამ ზა დე ბე ლი სხდო მა. 

ჩვე ნი პო ზი ცია ემ ყა რე ბა სწრა ფი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე-
ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრინ ციპს. რო გორც აღ ვ ნიშ-
ნეთ, უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში, პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის 
სა სა მარ თ ლო არ აუქ მებს თა ვის მი ერ მი ღე ბულ და-
უს წ რე ბელ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, რო მე ლიც სა ჩივ რ დე ბა 
სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლო ში. სა სა მარ თ ლო ე ბის გა-
დატ ვირ თუ ლო ბის გა მო, სა ჩივ რის გან ხილ ვა ჭი ა ნურ-
დე ბა, ამით კი ილა ხე ბა რო გორც მო პა სუ ხის, ასე ვე, 
მო სარ ჩე ლის უფ ლე ბე ბი; გა მო ი რიცხე ბა გა სა ჩივ რე-
ბის ზედ მე ტი რგო ლი; საქ მის გან ხილ ვის შე დე გად, 
სა სა მარ თ ლოს მი ერ გა მო ტა ნი ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
კი გა სა ჩივ რ დე ბა მხო ლოდ სა ა პე ლა ციო წე სით. 

ვფიქ რობთ, რომ თი თო ე უ ლი ჩვენ გა ნი და ინ ტე რე-
სე ბუ ლი უნ და იყოს მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სწრა ფი 
გან ხორ ცი ე ლე ბით. ეს კი არ უნ და ხდე ბო დეს ვინ-
მეს უფ ლე ბე ბის შე ლახ ვის ხარ ჯ ზე. ყო ვე ლი მხა რე 
უზ რუნ ველ ყო ფი ლი უნ და იყოს სა მარ თ ლი ა ნი სა სა-
მარ თ ლოს უფ ლე ბით. თუმ ცა, რო გორც პრაქ ტი კა 
აჩ ვე ნებს, შე სა გებ ლის წარ მო უდ გენ ლო ბის გა მო, 
და უს წ რე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა მო ტა ნის ინ ს-
ტი ტუ ტი პი რი ქით, აფერ ხებს სწრა ფი მარ თ ლ მ სა-
ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას.
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ზო გი ერ თი კა ტე გო რი ის საქ მე ზე გან სა კუთ რე ბუ ლი 
სიფ რ თხი ლეა სა ჭი რო, რა თა თა ვი დან იქ ნეს აცი ლე-
ბუ ლი სა ვა ლა ლო შე დე გე ბი, რომ ლე ბიც შე იძ ლე ბა 
გან პი რო ბე ბუ ლი იყოს იმ გა რე მო -ე ბით, რომ მხა-
რემ ვერ და ამ ტ კი ცოს შე სა გებ ლის წარ მო უდ გენ-
ლო ბის სა პა ტიო მი ზე ზი.

მე ტად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ყუ რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბა 
ისეთ სა კითხ ზე, რო გო რი ცაა სა ჯა რო შეტყო ბი ნე-
ბა. სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ-
სის 78-ე მუხ ლის თა ნახ მად: 

1. თუ მხა რის ად გილ სამ ყო ფე ლი უც ნო ბია 
ან მის თ ვის სა სა მარ თ ლო უწყე ბის ჩა ბა რე
ბა სხვაგ ვა რად ვერ ხერ ხ დე ბა, სა სა მარ თ ლო 
უფ ლე ბა მო სი ლია გა მო ი ტა ნოს გან ჩი ნე ბა 
სა სა მარ თ ლო შეტყო ბი ნე ბის სა ჯა როდ გავ
რ ცე ლე ბის შე სა ხებ. სა სა მარ თ ლო შეტყო
ბი ნე ბა სა ჯა როდ ვრცელ დე ბა შე სა ბა მი
სი სა სა მარ თ ლოს შე ნო ბა ში თვალ სა ჩი ნო 
ად გილ ზე ან ვებ გ ვერ დ ზე გან თავ სე ბით ან 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რის მოთხოვ ნის შემ
თხ ვე ვა ში – მი სი ვე ხარ ჯე ბით იმ გა ზეთ ში, 
რო მე ლიც მა სობ რი ვა დაა გავ რ ცე ლე ბუ ლი 
მხა რის საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის შე სა ბა მის 
ად მი ნის ტ რა ცი ულ  ტე რი ტო რი ულ ერ თე ულ
ში, ან ინ ფორ მა ცი ის სხვა სა შუ ა ლე ბებ ში გა
მოქ ვეყ ნე ბით.

2. ამ მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლით გათ ვა ლის
წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში სა სა მარ თ ლო უწყე ბა 
მხა რი სათ ვის ჩა ბა რე ბუ ლად ით ვ ლე ბა სა სა
მარ თ ლო შეტყო ბი ნე ბის შე სა ბა მი სი სა სა მარ
თ ლოს შე ნო ბა ში თვალ სა ჩი ნო ად გილ ზე ან 
ვებ გ ვერ დ ზე გან თავ სე ბი დან ან გა ზეთ ში ან 
ინ ფორ მა ცი ის სხვა სა შუ ა ლე ბებ ში გა მოქ ვეყ
ნე ბი დან მე7 დღეს. 

ვფიქ რობთ, რომ ამო ღე ბუ ლი უნ და იქ ნეს სა ქარ-
თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 78-ე 
მუხ ლის პირ ველ ნა წილ ში სიტყ ვე ბი „სასამართლოს 
შე ნო ბა ში თვალ სა ჩი ნო ად გილ ზე ან”. ასე ვე, მე-
ო რე ნა წილ ში ამო ღე ბუ ლი უნ და იქ ნეს სიტყ ვე ბი: 
„შენობაში თვალ სა ჩი ნო ად გილ ზე ან”.

მი ზან შე წო ნი ლი ა, სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ-
რო ცე სო კო დექ სის 78-ე მუხ ლი ჩა მო- ყა ლიბ დეს 
შემ დეგ ნა ი რად:

1. თუ მხა რის ად გილ სამ ყო ფე ლი უც ნო ბია 
ან მის თ ვის სა სა მარ თ ლო უწყე ბის ჩა ბა რე
ბა სხვაგ ვა რად ვერ ხერ ხ დე ბა, სა სა მარ თ ლო 
უფ ლე ბა მო სი ლია გა მო ი ტა ნოს გან ჩი ნე ბა სა
სა მარ თ ლო შეტყო ბი ნე ბის სა ჯა როდ გავ
რ ცე ლე ბის შე სა ხებ. სა სა მარ თ ლო შეტყო
ბი ნე ბა სა ჯა როდ ვრცელ დე ბა შე სა ბა მი სი 
სა სა მარ თ ლოს ვებ გ ვერ დ ზე გან თავ სე ბით ან 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რის მოთხოვ ნის შემ
თხ ვე ვა ში – მი სი ვე ხარ ჯე ბით იმ გა ზეთ ში, 
რო მე ლიც მა სობ რი ვა დაა გავ რ ცე ლე ბუ ლი 
მხა რის საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის შე სა ბა მის 
ად მი ნის ტ რა ცი ულ  ტე რი ტო რი ულ ერ თე ულ
ში, ან ინ ფორ მა ცი ის სხვა სა შუ ა ლე ბებ ში გა
მოქ ვეყ ნე ბით.

2. ამ მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლით გათ ვა ლის
წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში სა სა მარ თ ლო უწყე ბა 
მხა რი სათ ვის ჩა ბა რე ბუ ლად ით ვ ლე ბა სა სა
მარ თ ლო შეტყო ბი ნე ბის შე სა ბა მი სი სა სა მარ
თ ლოს ვებ გ ვერ დ ზე გან თავ სე ბი დან ან გა
ზეთ ში ან ინ ფორ მა ცი ის სხვა სა შუ ა ლე ბებ ში 
გა მოქ ვეყ ნე ბი დან მე7 დღეს.

სა სა მარ თ ლო შეტყო ბი ნე ბის სა ჯა როდ გავ რ ცე ლე-
ბა შე სა ბა მის სა სა მარ თ ლოს შე ნო ბა ში თვალ სა ჩი-
ნო ად გილ ზე, ფორ მა ლურ ხა სი ათს ატა რებს, თუმ-
ცა სა ვა ლა ლო შე დე გი მო აქვს მო პა სუ ხი სათ ვის. 
მო პა სუ ხე, რო მელ მაც არ იცის, არის თუ არა მის 
წი ნა აღ მ დეგ რა ი მე და ვა, რა თქმა უნ და, არ მი ვა 
სა სა მარ თ ლო ში, რომ წა ი კითხოს სა სა მარ თ ლოს 
და ფა ზე მის წი ნა აღ მ დეგ გა მო ტა ნი ლი სა ჯა რო 
შეტყო ბი ნე ბა. თუ იცის, რომ მის წი ნა აღ მ დეგ არის 
შე ტა ნი ლი სარ ჩე ლი სა სა მარ თ ლო ში, მას პუბ ლი კა-
ცი აც არ დას ჭირ დე ბა, რად გან ისე დაც ჩა ი ბა რებს 
სარ ჩელს და მა სა ლებს. თუ არ ჩა ი ბა რებს, ჩა ბა-
რე ბუ ლად ჩა ეთ ვ ლე ბა და შე სა გებ ლის წა რუდ გენ-
ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში, რა თქმა უნ და, სა სა მარ თ ლო 
მი ი ღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, კა ნო ნით დად გე ნი ლი 
წე სით. 
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უამ რა ვი და უს წ რე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა არ სე-
ბობს, შე სა გებ ლის წარ მო უდ გენ ლო ბის გა მო, სწო-
რედ, სა ჯა რო შეტყო ბი ნე ბის სა ფუძ ველ ზე გა მო ტა-
ნი ლი, რომ ლე ბიც შე სუ ლია კა ნო ნი ერ ძა ლა ში, ისევ 
სა ჯა რო შეტყო ბი ნე ბით. მო პა სუ ხე ვერ და ი ცავს 
თავს, რად გან კა ნო ნი არ აძ ლევს ამის სა შუ ა ლე-
ბას. ვფიქ რობთ, ეს არა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში აყე ნეს 
მხა რე ებს, რაც ეწი ნა -აღ მ დე გე ბა სა ქარ თ ვე ლოს სა-
მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის მე ოთხე მუხ ლის 
პირ ვე ლი ნა წი ლის მოთხოვ ნებს.

სა სა მარ თ ლომ თა ვის ერ თ -ერთ გად წყ ვე ტი ლე ბას 
სა ფუძ ვ ლად და უ დო გან ჩი ნე ბა სა ჯა რო პუბ ლი კა-
ცი ის შე სა ხებ, რომ ლი თაც მო პა სუ ხეს გა ნე მარ ტა, 
რომ სარ ჩე ლი და თან დარ თუ ლი მა სა ლე ბი მის თ ვის 
ჩა ბა რე ბუ ლად ჩა ით ვ ლე ბო და სა სა მარ თ ლო შეტყო-
ბი ნე ბის სა ჯა როდ გავ რ ცე ლე ბის შე სა ხებ გან ჩი ნე-
ბის სა სა მარ თ ლოს შე ნო ბა ში თვალ სა ჩი ნო ად გილ-
ზე და სა სა მარ თ ლოს ვებ გ ვერ დ ზე გან თავ სე ბით, იმ 
დროს, რო დე საც მო პა სუ ხეს თვა ლით არ უნა ხავს 
ეს გან ჩი ნე ბა. ჩვენ ვი ცით, რომ კა ნო ნის თა ნახ მად, 
მხა რეს აუცი ლებლდ უნ და გა ნე მარ ტოს მო სა მარ-
თ ლის მი ერ, რომ თუ არ წა რად გენს შე სა გე ბელს 
გან საზღ ვ რულ ვა და ში, მის წი ნა აღ მ დეგ გა მო ვა და-
უს წ რე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა შე სა გებ ლის წარ მო-
უდ გენ ლო ბის გა მო.

უზე ნა ეს მა სა სა მარ თ ლომ 2013 წლის 25 დე კემ ბერს 
№ას-307-292-2013 საქ მე ზე გან მარ ტა სა მო ქა ლა ქო 
საპ რო ცე სო კო დექ სის 2321-ე მუხ ლით გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი მო პა სუ ხის მი ერ შე სა გებ ლის წა რუდ გენ-
ლო ბის შე დე გე ბი, ასე ვე, შე სა გებ ლის შე უ ტან ლო ბის 
მო ტი ვით და უს წ რე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა მო-
ტა ნი სათ ვის შემ დე გი წი ნა პი რო ბე ბის არ სე ბო ბის 
სა ვალ დე ბუ ლო ო ბა: 1. მო პა სუ ხე (მოწინააღმდეგე 
მხა რე) სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 70-
78-ე მუხ ლე ბის მოთხოვ ნა თა დაც ვით უნ და იყოს 
ინ ფორ მი რე ბუ ლი საქ მის გან ხილ ვის თა ო ბა ზე, 
კერ ძოდ, მას დად გე ნი ლი წე სით უნ და ჰქონ დეს ჩა-
ბა რე ბუ ლი სარ ჩე ლი და თან დარ თუ ლი მა სა ლე ბი და 
ამომ წუ რა ვად უნ და ჰქონ დეს გან მარ ტე ბუ ლი 201-ე 
მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის „ბ” ქვე პუნ ქ ტის ფარ გ-
ლებ ში და ნიშ ნუ ლი საპ რო ცე სო ვა დის არა სა პა ტი-
ოდ დარ ღ ვე ვის ნე გა ტი უ რი შე დე გე ბის თა ო ბა ზე. 2. 

მო პა სუ ხემ (მოწინააღმდეგე მხა რემ) ბრა ლე უ ლად 
უნ და და არ ღ ვი ოს შე სა გებ ლის შე ტა ნი სათ ვის გან-
საზღ ვ რუ ლი ვა და. ამ ფაქ ტობ რი ვი წი ნა პი რო ბე ბის 
არ სე ბო ბა გა ნა პი რო ბებს სარ ჩელ ში მი თი თე ბუ ლი 
გა რე მო ე ბე ბის დად გე ნი ლად მიჩ ნე ვის აუცი ლებ-
ლო ბას. უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლო სა ვალ დე ბუ ლოდ 
მი იჩ ნევს და ასეც უნ და იყოს, რომ მო პა სუ ხეს, დად-
გე ნი ლი წე სით, უნ და ჰქონ დეს ჩა ბა რე ბუ ლი სარ-
ჩე ლი, თან დარ თუ ლი მა სა ლე ბი და ამომ წუ რა ვად 
უნ და ჰქონ დეს გან მარ ტე ბუ ლი 201-ე მუხ ლის პირ-
ვე ლი ნა წი ლის „ბ” ქვე პუნ ქ ტის ფარ გ ლებ ში და ნიშ-
ნუ ლი საპ რო ცე სო ვა დის არა სა პა ტი ოდ დარ ღ ვე ვის 
ნე გა ტი უ რი შე დე გე ბის თა ო ბა ზე, მა შინ, რო დე სას 
სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ-
სის 78-ე მუხ ლის თა ნახ მად, სა სა მარ თ ლოს და ფა ზე 
რამ დე ნი მე დღით გაკ რუ ლი გან ჩი ნე ბა, რომ ლის არ-
სე ბო ბის შე სა ხებ მო პა სუ ხემ არა ფე რი არ იცის, შე-
დე გე ბის გან მარ ტე ბა ზე რომ აღა რა ფე რი ვთქვათ, 
შე ვა კა ნო ნი ერ ძა ლა ში და მო სა მარ თ ლე გა მო ი ტანს 
და უს წ რე ბელ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, იმა ვე მე თო დით 
ისე შე ვა კა ნო ნი ერ ძა ლა ში და უს წ რე ბე ლი გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა, რომ მო პა სუ ხეს არა ფე რი ეცო დი ნე ბა, 
თუ რა ხდე ბა მის თავს.

ვფიქ რობთ, სას წ რა ფოდ უნ და იქ ნეს მი ღე ბუ ლი 
ზო მე ბი, რა თა აიკ რ ძა ლოს კან ცე ლა რი ის მუ შა კის 
მი ერ სარ ჩე ლის ე.წ. „დაკონვერტება”. სარ ჩე ლი 
და მა სა ლე ბი მო პა სუ ხეს უნ და ჩა ბარ დეს კა ნო ნით 
დად გე ნი ლი წე სით, რა თა თვით საქ მის გან მ ხილ ვე-
ლი მო სა მარ თ ლის მი ერ გან ჩი ნე ბით გა ნი საზღ ვ როს 
შე სა გებ ლის შედ გე ნი სათ ვის სა ჭი რო ვა და.

ასე ვე, ამო ღე ბუ ლი უნ და იქ ნეს არა მარ ტო სა სა მარ-
თ ლოს და ფა ზე პუბ ლი კა ცი ის გან თავ სე ბა, არა მედ 
უნ და და კონ კ რეტ დეს მხო ლოდ ერ თი გა ზე თი, რო-
მე ლიც იქ ნე ბა სპე ცი ლუ რი, სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ე-
ბი სათ ვის, ყვე ლას ეცო დი ნე ბა, რომ შე საძ ლე ბე ლია 
მის წი ნაღ მ დეგ რა ი მე ინ ფორ მა ცია იყოს გან თავ სე-
ბუ ლი, ამი ტომ ყვე ლა ეც დე ბა კვირ ში ერ თხელ მა-
ინც გა და -ა მოწ მოს აღ ნიშ ნუ ლი გა ზე თი, რი თაც თა-
ვი დან იქ ნე ბა აცი ლე ბუ ლი ის სა ვა ლა ლო შე დე გე ბი, 
რომ ლებ საც დღე ვან დე ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა უწყობს 
ხელს. 

ადვოკატის მოსაზრებები 
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ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო - 
ძვირადღირებული სიამოვნება 

თუ აუცილებელობა 
მე ფის რუ სეთ მა, სა ქარ თ ვე ლოს და უფ ლე ბის შემ-
დეგ, მი იჩ ნი ა, რომ ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბა არ 
იყო მზად ნა ფიც მსა ჯულ თა სა ზო გა დო ე ბის და-
სამ კ ვიდ რებ ლად და მომ რი გე ბე ლი მო სა მარ თ ლის 
ინ ს ტი ტუ ტი გვაკ მა რა. ილია ჭავ ჭა ვა ძის ოც ნე ბა, 
მი ეღ წია ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის სა სა მარ თ ლოს შე-
მო ღე ბა ზე, მის სი ცოცხ ლე ში ვერ ახ და.

1919 წელს სა ქარ თ ვე ლოს და მო უ კი დე ბელ მა მთავ-
რო ბამ მი ი ღო კა ნო ნი „ნაფიც მსა ჯულ თა სა სა მარ-
თ ლოს” შე მო ღე ბის შე სა ხებ, მაგ რამ ეს კა ნო ნი, 
ფაქ ტობ რი ვად, ვერ გან ხორ ცი ელ და.

საბ ჭო თა ოკუ პა ცი ის პი რო ბებ ში, სა ქარ თ ვე ლო ში 
საბ ჭო თა მო სა მარ თ ლე ე ბი დამ კ ვიდ რ დ ნენ. ნა ფიც 
მსა ჯულ თა ინ ს ტი ტუ ტის პა რა ლე ლუ რად და წე სე-
ბუ ლი სა ხალ ხო მსა ჯუ ლე ბის ინ ს ტი ტუ ტი მხო ლოდ 
ფორ მა ლუ რი სა ხით არ სე ბობ და და არა ფე რი ჰქონ-
და სა ერ თო სა სა მარ თ ლო ში ხალ ხის ხე ლი სუფ ლე-
ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას თან – იგი წმინ და ტი პის საბ-
ჭო თა სი მა ხინ ჯე იყო მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა ში.

2010 წლის 01 ოქ ტომ ბ რი დან სა ქარ თ ვე ლო ში დამ-
კ ვიდ რ და თა ნა მედ რო ვე ტი პის ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე-
ბის ინ ს ტი ტუ ტი.

2. ქარ თუ ლი თა ნა მედ რო ვე 
სი ნამ დ ვი ლე მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა ში და 
ნა ფიც მსა ჯულ თა სა სა მარ თ ლოს რო ლი 
ამ სი ნამ დ ვი ლე ში

ქარ თულ სა სა მარ თ ლო სი ან მ დ ვი ლე ში ნა ფი ცი მსა-
ჯუ ლე ბის სა სა მარ თ ლოს დამ კ ვიდ რე ბა ავად სახ სე-
ნე ბე ლი პო ლი ტი კუ რი რე ჟი მის ერ თ -ერთ სა უ კე თე-
სო მემ კ ვიდ რე ო ბად უნ და მი ვიჩ ნი ოთ. შე საძ ლო ა, 

ადვოკატისისხლისსამართლისსპეციალიზაციით

ზურაბ თოდუა

1.  ნა ფიც მსა ჯულ თა სა სა მარ თ ლოს 
ის ტო რი უ ლი წი ნა მორ ბე დე ბი და ამ 
ინ ს ტი ტუ ტის ის ტო რია სა ქარ თ ვე ლო ში

ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის ის ტო რი ას ქრის ტე შო ბი დან 
VI სა უ კუ ნის ათე ნი დან აით ვ ლი ან, ხო ლო იმ ფორ-
მით, რა ფორ მი თაც იგი თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ო-
შია ცნო ბი ლი, XII სა უ კუ ნის ინ გ ლისს მი იჩ ნე ვენ.

სა ქარ თ ვე ლო ში, ტერ მი ნი „მოსამართლე” XI სა-
უ კუ ნი დან გვხვდე ბა. მა ნამ დე კი, მო სა მარ თ ლის 
ფუნ ქ ცი ე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბელს მო იხ სე ნი ებ-
დ ნენ ტერ მი ნე ბით „ბჭე”, „მსაჯული”. სა მარ თალ-
წარ მო ე ბა წარ მოდ გე ნი ლი იყო „რჟულის” სა ხით. 
მსა ჯულ თა რა ო დე ნო ბა 4-დან 12-მდე მა მა კა ცით 
გა ნი საზღ ვ რე ბო და.
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იმ პო ლი ტი კუ რი რე ჟი მის პო ლი ტი კუ რი მოღ ვა-
წე ო ბის და სას რუ ლის მო ახ ლო ე ბის წინ მი ღე ბუ ლი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის სა სა მარ-
თ ლოს თა ო ბა ზე, იყოს მო მა ვა ლი ხე ლი სუფ ლე ბი-
სათ ვის მი ზან მი მარ თუ ლი თავ სა ტე ხის გა და ცე მა 
მემ კ ვიდ რე ო ბით.

ორი ვე შემ თხ ვე ვა ში მო გე ბუ ლი ხალ ხი, სა ზო გა-
დო ე ბა რჩე ბა, რა მე თუ ამ ინ ს ტი ტუ ტის არ სე ბო ბა 
უძ ლი ე რე სი სა შუ ა ლე ბაა ხე ლი სუფ ლე ბა ში ხალ ხის, 
სა ზო გა დო ე ბის ძა ლა უფ ლე ბის რე ა ლუ რად გან-
ხორ ცი ე ლე ბი სა – ხალ ხი პირ და პირ მო ნა წი ლე ობს 
სა სა მარ თ ლო ძა ლა უფ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში, 
ანუ ხალ ხი სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბას ახორ ცი-
ე ლებს უშუ ა ლოდ თვი თონ, დე ლე გი რე ბის გა რე შე 
(შეადარეთ – სა კა ნონ მ დებ ლო ორ გა ნო ში ხალ ხი 
ხე ლი სუფ ლე ბას ახორ ცი ე ლებს მის მი ერ აჩე უ ლი 
დე ლე გა ტე ბის მეშ ვე ო ბით). ამ დროს სწო რედ ხალ-
ხი, სა ზო გა დო ე ბაა და ცუ ლი ყო ველ გ ვა რი სა ხე ლი-
სუფ ლე ბო ჩა რე ვე ბი სა გან, ანუ მა ვა ნი, ბო რო ტი 
ხე ლი სუ ფა ლიც კი, ნაკ ლე ბად (ან სა ერ თოდ ვერ) 
ერე ვა ასე თი ტი პის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა ში.

აღ ნიშ ნუ ლი გა რე მო ე ბა დე მოკ რა ტი ის უფ რო მა ღა-
ლი ხა რის ხი ა, ვიდ რე ხალ ხის ხე ლი სუფ ლე ბის გან-
ხორ ცი ე ლე ბა არ ჩე ვით ორ გა ნო ებ ში დე ლე გი რე ბის 
მეშ ვე ო ბით.

ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის სა სა მარ თ ლოს დამ კ ვიდ რე-
ბამ უდა ვოდ და დე ბი თი შე დე გე ბი გა მო ი ღო ყვე ლა 
იმ ქვე ყა ნა ში, სა დაც კი იგი იქ ნა დამ კ ვიდ რე ბუ ლი. 
ასეთ ქვეყ ნებ ში სადღე ი სოდ წმინ და სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბაა ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი და დღეს სა ზო-
გა დო ე ბას გა რან ტი რე ბუ ლი აქვს სა მარ თ ლი ა ნი და 
მი უ კერ ძო ე ბე ლი სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბა.

ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის სა სა მარ თ ლოს მრა ვალ წ ლი-
ა ნი ის ტო რი ის მქო ნე ქვეყ ნებ ში უკ ვე დამ დ გა რია 
შე დე გი სა მარ თ ლი ა ნი და მი უ კერ ძო ე ბე ლი სა სა-
მარ თ ლო ინ ს ტი ტუ ტის სა ხით. აქე დან გა მომ დი ნა-
რე, ასეთ ქვეყ ნებ ში ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის ტი პის 
სა სა მარ თ ლო ებ მა ნამ დ ვი ლად და კარ გეს მა თი უმ-
თავ რე სი და ნიშ ნუ ლე ბა და სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის 
ძვი რადღი რე ბულ სი ა მოვ ნე ბად იქ ც ნენ. ამ სა ზო-

გა დო ე ბას ისე დაც გა რან ტი რე ბუ ლი აქვს მი უ კერ-
ძო ე ბე ლი და ობი ექ ტუ რი სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ-
ლე ბა, ანუ სა ზო გა დო ე ბა სა სა მარ თ ლო შე დე გებს 
უფ რო ნაკ ლე ბი და ნა ხარ ჯე ბით ღე ბუ ლობს და 
პა რა ლე ლუ რად, ძვი რი სი ა მოვ ნე ბის მო ცი ლე-
ბას ცდი ლობს. მა გა ლი თად, ამე რი კის შე ერ თე-
ბულ შტა ტებ ში მი აჩ ნი ათ, რომ ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე-
ბის სა სა მარ თ ლო სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის ზედ მე ტი 
ტვირ თია მხო ლოდ იმის გა მო, რომ იგი საკ მა ოდ 
ძვი რადღი რე ბუ ლი ა. თუმ ცა ნა წილს სა პი რის პი რო 
მო საზ რე ბა აქვს. სტა ტის ტი კა კი გვიჩ ვე ნებს, რომ 
ამ ქვე ყა ნა ში კლე ბუ ლობს ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის 
მი ერ გან ხი ლულ საქ მე თა რა ო დე ნო ბა. არ სე ბუ ლი 
სტა ტის ტი კით, ბო ლო წლე ბი ა, საქ მე ე ბის მხო ლოდ 
4 % იხი ლე ბა ამ სა სა მარ თ ლოს მი ერ. 

ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის სა სა მარ თ ლოს არ სე ბო ბა 
ძა ლი ან მა ღა ლი ხა რის ხის შე მა კა ვე ბე ლი ძა ლაა 
ისე თი ძა ლე ბის სა წი ნა აღ მ დე გოდ, რო მელ თაც 
სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბა ში ხე ლე ბის ფა თუ
რი თა ნამ დევ წე სად, თით ქ მის ყო ველ დღი უ რო
ბად აქვთ ქცე უ ლი. 

ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის სა სა მარ თ ლოს ში შით პო ლი-
ტი კო სი, მა ღა ჩი ნო სა ნი, პრო კუ რო რი პო ლი ცი ე ლი 
და თვით სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლეც 
კი იძუ ლე ბუ ლი იქ ნე ბა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე-
ბი სათ ვის მავ ნე, არა სა სურ ველ ჩვე ვებ ზე თქვას 
უარი და და ე მორ ჩი ლოს სა მარ თ ლის მთა ვარ დამ კ-
ვეთს – სა ზო გა დო ე ბას, ხალხს და არა ვიწ რო მერ-
კან ტე ლურ ინ ტე რე სებს – მო არ გოს (ან თვი თონ 
მო ირ გოს) სა მარ თა ლი.

სადღე ი სოდ არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კის სტა ტის ტი კუ რი 
მო ნა ცე მე ბით, თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლო-
ში ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის სა სა მარ თ ლოს მი ერ 2010 
წლის 01 ოქ ტომ ბ რი დან დღემ დე გან ხი ლუ ლია სულ 
9 სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე, რო მელ თა გან 2 საქ-
მე ზე მსა ჯუ ლებ მა მი ი ღეს სრუ ლი გა მა მარ თ ლე ბე-
ლი ვერ დიქ ტი, ხო ლო 4 საქ მე ზე კი ნა წი ლობ რივ 
გა ა მარ თ ლეს ბრალ დე ბუ ლი. 

ვფიქ რობ, აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცია და მა ფიქ რე-
ბე ლი უნ და იყოს, რა მე თუ აშ კა რა ა, რომ და უ სა ბუ-
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თე ბე ლი, კონ კ რე ტუ ლი პი რის ინ ტე რე სებს მორ გე-
ბუ ლი, არაკ ვა ლი ფი ცი უ რად შედ გე ნი ლი სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის საქ მე ე ბი სრუ ლი ად უპერ ს პექ ტი ვოა 
ხალ ხის სა სა მარ თ ლოს წი ნა შე. 

ქარ თულ სა ზო გა დო ე ბა ში გავ რ ცე ლე ბუ ლი აზ რი, 
რომ სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბა წი ნა პო ლი ტი კუ-
რი რე ჟი მის მი ერ თით ქ მის იავარ ქ მ ნი ლი ა, ალ ბათ, 
მტკი ცე ბას არ სა ჭი რო ებს. ამ რე ა ლო ბის შე დე გია 
სწო რედ ის გა რე მო ე ბა, რომ ხალ ხ სა და სა სა მარ თ-
ლოს შო რის გა ჩე ნი ლია უზარ მა ზა რი უფ ს კ რუ ლი, 
ამ უფ ს კ რუ ლის ამოვ სე ბას კი წლე ბი ესა ჭი რო ე ბა. 
ეს წლე ბი კი აუცი ლებ ლად ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის 
სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბას თან ერ თად უნ და 
გა ვი ა როთ და, რო დე საც მი ვი ღებთ წმინ და სა მო-
ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას, აქ ვერც ერთ ჩი ნოვ ნიკს 
აზ რა დაც არ მო უ ვა სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბა ში 

ჩა რე ვა, ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის სა სა მარ თ ლო ინ ს ტი-
ტუ ტი ნამ დ ვი ლად ძვი რადღი რე ბულ სი ა მოვ ნე ბად 
იქ ცე ვა და სწო რედ ამ დროს იქ ნე ბა სა ჭი რო ფიქ რი 
ამ ინ ს ტი ტუ ტის არ სე ბო ბა-არარ სე ბო ბა ზე. 

აქ ცენ ტი, სა სა მარ თ ლო სა და ხალხს შო რის ჩა ტე-
ხი ლი ხი დის თა ო ბა ზე, ემ ყა რე ბა ჩემს პი რად პრაქ-
ტი კას. ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის მი ერ ნა წი ლობ რი ვი 
გა მა მარ თ ლე ბე ლი ვერ დიქ ტის გა მოცხა დე ბის შემ-
დეგ, სსკ 264-ე მუხ ლის მი ხედ ვით, ინიშ ნე ბა სას-
ჯე ლის და ნიშ ვ ნის სხდო მა (ეს ისე თი შემ თხ ვე ვა ა, 
რო დე საც მსა ჯუ ლებ მა ნა წი ლობ რივ ცნეს დამ ნა-
შა ვედ ბრალ დე ბუ ლი. ასეთ დროს სა სა მარ თ ლო 
ვალ დე ბუ ლია და ნიშ ნოს სას ჯე ლი იმ ეპი ზოდ ზე, 
რო მელ ზეც მსა ჯუ ლებ მა გა მამ ტყუ ნე ბე ლი ვერ-
დიქ ტი მი ი ღეს). 
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სას ჯე ლის და ნიშ ვ ნის სხდო მა ზე მსა ჯუ ლე ბის დას-
წ რე ბის სა კითხი წყდე ბა ბრალ დე ბი სა და დაც ვის 
მხა რის ერ თობ ლი ვი თან ხ მო ბით. ასეთ შემ თხ ვე-
ვებ ში ბრალ დე ბა მუდ მი ვად უარს აცხა დებს მსა-
ჯუ ლე ბის დას წ რე ბა ზე. მა თი ეს უარი გა მოწ ვე-
უ ლია მხო ლოდ ერ თა დერ თი გა რე მო ე ბით – მათ 
აშ კა რად ეში ნი ათ ხალ ხის სა მარ თ ლი ა ნი სა სა მარ-
თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის, თვა ლებ ში ვერ უყუ რე-
ბენ სი მარ თ ლეს და კა ნო ნით მი ნი ჭე ბულ უფ ლე ბას 
(თანხმობას მსა ჯუ ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბა ზე) იყე ნე-
ბენ ბო რო ტად. 

ეს გა რე მო ე ბა (ორივე მხა რის თან ხ მო ბა) აშ კა რად 
უკე თეს მდგო მა რე ო ბა ში აყე ნებს ბრალ დე ბას, რა-
მე თუ მსა ჯუ ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბა ასეთ სხდო მა ზე 
ბალ დე ბულს აძ ლევს შანსს, შე ბო ჭოს მო სა მარ თ-
ლე სას ჯე ლის და ნიშ ვ ნი სას (ეს ის შემ თხ ვე ვა ა, თუ 
მსა ჯუ ლე ბი ლო ი ა ლუ რი სას ჯე ლის და ნიშ ვ ნას მო-
ითხო ვენ). ხო ლო თუ ბრალ დე ბის მხა რე ამის წი ნა-
აღ მ დე გი ა, ნიშ ნავს იმას, რომ ბრალ დე ბულ მა და-
კარ გა ეს შან სი. 

სამ წუ ხა როდ, სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კა გვიჩ ვე ნებს, 
რომ პრო კუ რო რე ბი ამ ნორ მას ბო რო ტად იყე ნე ბენ 
(ს/ს საქ მე N 1-5496-14 ბრალ დე ბულ ვ. წე რე თე-
ლის მი მართ. 19.12.2014 წე ლი, თბი ლი სი). მხა რეს, 
რო მელ საც გა მარ თუ ლი აქვს თა ვი სი პო ზი ცი ა, 
ხალ ხის არ უნ და ეში ნო დეს, არ უნ და რცხვე ნო-
დეს, არა მედ, პი რი ქით, უნ და ცდი ლობ დეს, თა ვი სი 
ქმე დე ბის შე სა ბა მი სო ბის და დას ტუ რე ბას ხალ ხის 
ნე ბას თან. შე და რე ბი სათ ვის მო ვიყ ვან მსა ჯულ თა 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბი სად მი პა ტი ვის ცე მის უშე სა ნიშ-
ნა ვეს მა გა ლითს – სოკ რა ტეს, რო დე საც ნა ფი ცებ-
მა სიკ ვ დი ლით დას ჯის ვერ დიქ ტი გა მო უ ტა ნეს, 
მის მა მო წა ფე ებ მა შეს თა ვა ზეს გაქ ცე ვის რე ა ლუ-
რი გეგ მა. მან უარი თქვა გაქ ცე ვა ზე და და ე მორ-
ჩი ლა ხალ ხის გა დაწყ ვე ტი ლე ბას. 

ამ ბო ლო პე რი ოდ ში გან სა კუთ რე ბით გა მო იკ ვეთ-
ნენ მო ხე ლე ე ბი, რომ ლე ბიც და უ ფა რა ვად აცხა-
დე ბენ ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის სა სა მარ თ ლოს გა-
უქ მე ბის შე სა ხებ. ასეთ პირ თა რიცხ ვ ში აშ კა რად 
ლი დე რო ბენ მმარ თ ვე ლი პო ლი ტი კუ რი ძა ლის წარ-
მომ დ გენ ლი პო ლი ტი კო სე ბი, პრო კუ რო რე ბი, პო-

ლი ცი ე ლე ბი და მო სა მარ თ ლე ე ბიც კი. სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის სტა დი ა ზე მდგო მი 
სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის ამ კა ტე გო რი ის პირ თა აქ ტი-
ვო ბა ჩვე უ ლებ რი ვი თა ნამ დე ვი პრო ცე სია და იგი 
არ უნ და იქ ნეს გა ზი ა რე ბუ ლი. 

და სა ბუ თე ბა ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის სა სა მარ თ ლოს 
გა უქ მე ბის თა ო ბა ზე, ძი რი თა დად ემ ყა რე ბა ამ სა-
სა მარ თ ლოს შე ნახ ვის ხარ ჯებ ზე აპე ლი რე ბას. 
ოპო ნენ ტე ბი ცალ სა ხად აცახ დე ბენ, რომ თით ქოს 
ასე თი ძვი რადღი რე ბუ ლი სა სა მარ თ ლოს შე ნახ ვა 
ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ზე უარ ყო ფი თად აისა ხე ბა. 

ვფიქ რობ, ეს თვალ საზ რი სი სრუ ლი ად უარ გუ მენ-
ტო ა, რა მე თუ ხარ ჯე ბის დათ ვ ლი სას, ასე ვე, უნ და 
და ვით ვა ლოთ ის სა ვა რა უ დო ხარ ჯე ბი, რაც, ალ-
ბა თო ბის მა ღა ლი ხა რის ხით, შე იძ ლე ბა და ე კის როს 
სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფოს ადა მი ა ნის უფ ლე-
ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბე ბით, სხვა დას ხ ვა უკა ნო ნო ბე ბით მი ღე ბუ ლი 
ჩვე უ ლებ რი ვი სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
გა სა ჩივ რე ბის შემ თხ ვე ვა ში. ამ უკა ნას კ ნელ შემ-
თხ ვე ვა ში კი, ბი უ ჯე ტის მი ერ გა სა ღე ბი თან ხე ბი 
აშ კა რად კო ლო სა ლუ რი შე იძ ლე ბა იყოს (მერე რა, 
რომ ვალ დე ბუ ლე ბა თან ხის გა დახ და ზე რამ დე ნი მე 
წლის შემ დეგ, სხვა ხე ლი სუფ ლე ბის მი მართ შე იძ-
ლე ბა წარ მო იშ ვას, ყვე ლა შემ თხ ვე ვა ში ხომ სა ზო-
გა დო ე ბა ზა რალ დე ბა). 

ამ დე ნად, ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის სა სა მარ თ ლოს 
გა უქ მე ბის მხარ დამ ჭერ პი რებს უფ რო სხვა, გა-
ცი ლე ბით შორ ს მი მა ვა ლი და სა ში ში ზრახ ვე ბი 
ამოძ რა ვებთ, ვიდ რე ამ სა სა მარ თ ლოს შე ნახ ვით 
გა მოწ ვე უ ლი სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯე ბით შეშ ფო თე ბა. 

 
3. ნა ფიც მსა ჯულ თა სა სა მარ თ ლო
სის ტე მი სათ ვის თან მ დე ვი რის კე ბი

ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის სა სა მარ თ ლოს არ სე ბო ბა 
ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის, გარ კ ვე ულ წი-
ლად, მა ღა ლი ხა რის ხის რის კებ თან არის და კავ-
ში რე ბუ ლი. ეს რის კე ბი, უმ რავ ლეს შემ თხ ვე ვა ში, 
მომ გე ბი ან პი რო ბებ ში ბრალ დე ბას აყე ნებს.
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ა) რის კი პირ ვე ლი – უდა ნა შა უ ლო ბის პრე ზუმ ფ
ცი ის სა ვა რა უ დო დარ ღ ვე ვა

ეს რის კი წარ მო ი შო ბა მას მე დი ის მეშ ვე ო ბით, და-
ნა შა უ ლის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბის 
შემ თხ ვე ვა ში. კერ ძოდ, რო გორც წე სი, და ნა შა უ-
ლის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ა, უმ რავ ლეს შემ თხ ვე ვა-
ში, ვრცელ დე ბა სა ხელ მ წი ფოს მი ერ. ინ ფორ მა ცი-
ას იმის შე სა ხებ, რომ ჩა დე ნი ლია და ნა შა უ ლი და 
და კა ვე ბუ ლია ვინ მე „X” პი როვ ნე ბა, ავ რ ცე ლებს 
მას მე დი ა. ასე თი ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბით 
ირ ღ ვე ვა არა მარ ტო პი რის უდა ნა შა უ ლო ბის პრე-
ზუმ ფ ცი ა, არა მედ ამ ინ ფორ მა ცი ამ შე საძ ლო ა, 
პირ და პი რი ზე გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს ნა ფი ცი მსა-
ჯუ ლის მი ერ მი სა ღებ ვერ დიქ ტ ზე, რა მე თუ პი რი 
(მსაჯულობის კან დი და ტი), რო მე ლიც შე საძ ლო ა, 
შერ ჩე ულ იქ ნეს ნა ფიც მსა ჯუ ლად, მას მე დი ით 
გავ რ ცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის გავ ლე ნის ქვეშ შე-
იძ ლე ბა მო ექ ცეს. ასე თი გზით ინ ფორ მი რე ბუ ლი 
პი რი მომ გე ბი ან სი ტუ ა ცი ა ში მხო ლოდ ბრალ დე ბას 
აყე ნებს და იგი დაც ვის სა წი ნა აღ მ დე გოდ იქ ნე ბა 
გან წყო ბი ლი (მოგეხსენებათ, პირ ველ ინ ფორ მა ცი-
ას მუდ მი ვად გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი უჭი რავს 
ადა მი ა ნის ქვეც ნო ბი ერ ში). 

გა მო სა ვა ლი: 

აღ ნიშ ნუ ლი რის კი შე საძ ლოა შემ ცირ დეს, თუ მას-
მე დი ას ექ ნე ბა ვალ დე ბუ ლე ბა, მაქ სი მა ლუ რად და-
იც ვას და კა ვე ბუ ლი „X” პი რის უდა ნა შა უ ლო ბის 
პრე ზუმ ფ ცია და და ე ვა ლე ბა, გა აჟ ღე როს მე ო რე 
მხა რის პო ზი ცი აც.

ბ) რის კი მე ო რე – პერ სო ნა ლურ ინ ფორ მა ცი ას
თან ხელ მი საწ ვ დო მო ბა

ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის კან დი და ტე ბის და სა ხე ლე ბის 
შემ დეგ, რო დე საც ბრალ დე ბი სა და დაც ვის მხა-
რე ებს გა და ე ცე მათ ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის კან დი-
დატ თა სი ე ბი, ბრალ დე ბას ეძ ლე ვა შე საძ ლებ ლო-
ბა, წი ნას წარ (შერჩევის სხდო მამ დე), პო ლი ცი ის 
სა თა ნა დო ვებ-გვერ დის გა მო ყე ნე ბით, მო ი პო ვოს 

ინ ფორ მა ცია ნა ფი ცი მსა ჯუ ლო ბის კან დი და ტის 
შე სა ხებ. ამ ვებ გ ვერ დ ზე უხ ვა დაა ინ ფორ მა ცია 
პი რის პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის, სა ახ ლობ ლო 
წრის, ნა თე სა უ რი კავ ში რე ბის, სა მარ თალ დამ ცავ 
ორ გა ნო ებ თან ურ თი ერ თო ბი სა და სხვა მსგავ სი 
გა რე მო ე ბე ბის შე სა ხებ. 

სა კა მა თო არა ა, რომ წი ნას წარ, ასე თი ინ ფორ მა ცი-
ის მი ღე ბის შემ დეგ, პრო კუ რო რი გა ცი ლე ბით უკე-
თეს მდგო მა რე ო ბა ში აღ მოჩ ნ დე ბა, ვიდ რე ად ვო კა-
ტი. ეს უკა ნა საკ ნე ლი იძუ ლე ბუ ლი ა, მსა ჯუ ლო ბის 
კან დი და ტი სათ ვის ათას გ ვა რად დას მუ ლი კითხ ვე-
ბით მი ი ღოს მის გან მის თ ვის აუცი ლე ბე ლი ინ ფორ-
მა ცი ა. დი დი ალ ბა თო ბით, ად ვო კა ტი ვე რას დო დეს 
ვერ მო ი პო ვებს იმ დენ ინ ფორ მა ცი ას ნა ფი ცი მსა-
ჯუ ლო ბის კან დი და ტის შე სა ხებ, რამ დენ საც პრო-
კუ რო რი სა პო ლი ციო ვებ-გვერ დის მეშ ვე ო ბით. 

ზე მო აღ წე რი ლი გა რე მო ბე ბი აშ კა რად მხა რე თა 
არა თა ნა ბარ პი რო ბებ ზე მეტყ ვე ლებს.

გა მო სა ვა ლი: 

პრო კუ რორს კა ნო ნით აეკ რ ძა ლოს პო ლი ცი ის ვებ-
გ ვერ დ ზე წვდო მა. პრო კუ რორს და ე ვა ლოს, არ გა-
მო ი ყე ნოს ეს ვებ გ ვერ დი მსა ჯუ ლე ბის შერ ჩე ვი სას. 
ასე ვე, არ უნ და მი ე ნი ჭოს ვებ გ ვერ დ ზე წვდო მის 
უფ ლე ბა დაც ვის მხა რე საც. 

პრაქ ტი კი სა და მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბის სა-
თა ნა დო ანა ლი ზი ამ რის კის თა ვი დან აცი ლე ბის 
მხო ლოდ ერ თა დერთ სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა – უნ-
და მოხ დეს დაც ვის მხა რის ამ რის კი დან შე საძ ლო 
დარ ღ ვე უ ლი უფ ლე ბის კომ პენ სი რე ბა სხვა უფ ლე-
ბის გაზ რ დით. ასე თი უფ ლე ბის გაზ რ დად მი მაჩ ნია 
დაც ვი სათ ვის ორით მე ტი და უ სა ბუ თე ბე ლი აცი-
ლე ბის უფ ლე ბის მი ნი ჭე ბა, ნაც ვ ლად მხა რე თათ-
ვის მი ნი ჭე ბუ ლი 12-12 და უ სა ბუ თე ბე ლი აცი ლე-
ბი სა. დაც ვის მხა რი სათ ვის 14 და უ სა ბუ თე ბე ლი 
აცი ლე ბის უფ ლე ბის მი ნი ჭე ბა, ნა წი ლობ რი ვი კომ-
პენ სა ცია შე იძ ლე ბა გახ დეს დაც ვის მხა რის თ ვის, 
ამ რის კით წარ მო შო ბი ლი თა ნას წო რო ბის პრინ ცი-
პის დარ ღ ვე ვი სას. 
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ადვოკატის მოსაზრებები 

გ)  რის კი მე სა მე – ვერ დიქ ტის 
და უ სა ბუ თებ ლო ბა

ნა ფიც მსა ჯულ თა ვერ დიქ ტი (როგორც გა მა მარ-
თ ლე ბე ლი, ასე ვე, გა მა მატყუ ნე ბე ლი) მსა ჯუ ლე-
ბის მი ერ არ სა ბუთ დე ბა. ანუ, ვერ დიქ ტი მხო ლოდ 
მშრა ლი ვალ დე ბუ ლე ბაა მო სა მარ თ ლის მი მართ 
იმის შე სა ხებ, დამ ნა შა ვეა თუ არა პი რი. 

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლო 
ორი ენ ტი რე ბუ ლია მხო ლოდ ისეთ სა სა მარ თ ლო 
პრაქ ტი კა ზე, რო დე საც სა სა მარ თ ლო ვალ დე ბუ-
ლია და ა სა ბუ თოს ნე ბის მი ე რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის და უ სა ბუ თებ ლო ბა შე საძ ლე-
ბე ლია გახ დეს ამ სა სა მარ თ ლო ში სა ხელ მ წი ფო-
სათ ვის მე ტად არა სა სურ ვე ლი შე დე გის მომ ტა ნი. 
მა გა ლი თად, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ მა 
სა სა მარ თ ლომ (საქმე: ტექ ს კე ბელ გი ის წი ნა აღ მ-
დეგ) აღ ნიშ ნა, რომ და უ სა ბუ თე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბა ზღუ დავს პი რის უფ ლე ბას გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
გა სა ჩივ რე ბა ზე (თუ არ გა მაჩ ნია და სა ბუ თე ბის არ-
გუ მენ ტა ცი ა, ბუ ნებ რი ვი ა, უარ გუ მენ ტო გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბას ვერ გა ვა სა ჩივ რებ). ბელ გი ის სა ხელ მ წი-
ფოს ტექ ს კეს სა სარ გებ ლოდ და ე კის რა სო ლი დუ რი 
თან ხის გა დახ და.

ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს ასე თი და მო კი დე ბუ-
ლე ბა ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის სა სა მარ თ ლო სად მი 
გა მოწ ვე უ ლია მხო ლოდ და მხო ლოდ ერ თა დერ თი 
მი ზე ზით – ამ სა ხელ მ წი ფო ებ ში დი დი ხა ნია აუცი-
ლებ ლო ბას აღარ წარ მო ად გენს ძვი რადღი რე ბუ ლი 
სა სა მარ თ ლო სის ტე მის შე ნახ ვა, ამ სა ხელ მ წი ფო-
ებ ში უკ ვე იყო ისე თი მდგო მა რე ო ბა, რო გორ შიც 
დღეს სა ქარ თ ვე ლოს თა ნა მედ რო ვე სა სა მარ თ ლო 
სის ტე მა იმ ყო ფე ბა. შე სა ბა მი სად, ამ სა ხელ მ წი ფო-
ებს სა მარ თ ლი ა ნი სა სა მარ თ ლო უფ ლე ბის გა რან-
ტი ე ბი ისე დაც უხ ვად გა აჩ ნი ათ. 

ყვე ლა და სა ხე ლე ბუ ლი რის კე ბი დან ეს რის კი ყვე-
ლა ზე გან სა კუთ რე ბუ ლი ა, პრობ ლე მუ რი ა, რა მე თუ 
ნე ბის მი ე რი გა მამ ტყუ ნე ბე ლი ვერ დიქ ტის გა სა ჩივ-
რე ბა ბელ გი ის სა ხელ მ წი ფოს მსგავს მდგო მა რე ო-
ბა ში ჩა ა ყე ნებს სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფოს.

ამ გა რე მო ე ბის გა მო, უარი ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის 
სა სა მარ თ ლო ზე სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო სათ-
ვის კი დევ უფ რო მე ტად უარე სი შე დე გე ბის მომ-
ტა ნი შე იძ ლე ბა გახ დეს. აქე დან გა მომ დი ნა რე, მო-
სა ძებ ნია გა მო სა ვა ლი ცუდ სა და უარესს შო რის. 
ცუ დია გა რე მო ე ბა, რო მე ლიც მხა რეს დიდ პერ-
ს პექ ტი ვას აძ ლევს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო-
პულ სა სა მარ თ ლო ში გა მამ ტყუ ნე ბე ლი ვერ დიქ ტის 
და უ სა ბუ თებ ლო ბის სა ფუძ ვ ლით გა სა ჩივ რე ბი სას, 
ხო ლო უარე სია ის, რომ იმა ვე მხა რეს უფ რო დი-
დი ას პა რე ზი აქვს იმა ვე სა სა მარ თ ლო ში (ნაფიცი 
მსა ჯუ ლე ბის სა სა მარ თ ლოს არარ სე ბო ბის შემ თხ-
ვე ვა ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი მი ი ღე ბა ჩვე უ ლებ რი-
ვი, ორ დი ნა რუ ლი სა სა მარ თ ლოს მი ერ, რო დე საც 
სა მარ თ ლი ა ნი სა სა მარ თ ლოს უფ ლე ბის დარ ღ ვით 
წარ მო ე ბულ საქ მე ებ ზე შე საძ ლო ა, გა ცი ლე ბით 
უარე სი შე დე გე ბი დად გეს. ეს ის შემ თხ ვე ვა ა, რო-
დე საც ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის სა სა მარ თ ლოს არარ-
სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში, ამ სა სა მარ თოს შე მა კა ვე-
ბე ლი ფუნ ქ ცია სა ერ თოდ გა მორ ცხუ ლი იქ ნე ბა და 
პო ლი ტი კოსს, პრო კუ რორს, პო ლი ცი ელს და თვით 
მო სა მარ თ ლე საც კი ექ ნე ბა შე საძ ლებ ლო ბა, ზე-
გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს გა ნა ჩენ ზე (იხ. თა ვი 2)

საპ რო ცე სო კა ნონ მ დებ ლო ბით, ბრალ დე ბუ ლის 
ცალ მ ხ რი ვი სურ ვი ლის შემ თხ ვე ვა ში, ნა ფი ცი მსა-
ჯუ ლე ბის გან სა ხილ ველ საქ მე თა კა ტე გო რი ის საქ-
მე გან სა ხილ ვე ლად გა და ე ცე მა ამ სა სა ა მარ თ ლოს 
(ანუ, ამ სა კითხ ზე ბრალ დე ბის თან ხ მო ბა არ წარ-
მო ად გენს აუცი ლებ ლო ბას). ბრალ დე ბუ ლი, ნა ფიც 
მსა ჯულ თა სა სა მარ თ ლო სად მი საქ მის გან სა ხილ-
ვე ლად გა და ცე მის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას, 
გარ კ ვე ულ წი ლად, უშ ვებს საკ მა ოდ მა ღა ლი ხა-
რის ხის რის კის ალ ბა თო ბას – მსა ჯუ ლე ბის მი ერ 
მი ღე ბუ ლი გა მამ ტყუ ნე ბე ლი ვერ დიქ ტი არ სა ჩივ-
რ დე ბა (გამონაკლისია შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც სა-
კა სა ციო წე სით სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლო ში შე-
იძ ლე ბა გა სა ჩივ რე ბა, თუ სხდო მის თავ ჯ დო მა რის 
მი ერ ად გი ლი ექ ნა საპ რო ცე სო კა ნონ მ დებ ლო ბით 
გათ ვა ლის წი ნე ბულ ზო გი ერთ დარ ღ ვე ვას). ჩვე უ-
ლებ რი ვი სა სა მარ თ ლო გა ნა ჩე ნის შემ თხ ვე ვა ში კი, 
ბრალ დე ბუ ლი სარ გებ ლობს სა ა პე ლა ციო და სა კა-
სა ციო გა სა ჩივ რე ბის უფ ლე ბე ბით. 
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ეს გა რე მო ე ბა აშ კა რად მეტყ ვე ლებს რის კის მა-
ღალ ხა რის ხ ზე. ამავ დ რო უ ლად, ხაზს უს ვამს იმ 
გა რე მო ე ბას, რომ რად გა ნაც ბრალ დე ბულ მა და-
უშ ვა ასე თი მა ღა ლი რის კის არ სე ბო ბა, ეს ნიშ ნავს 
იმას, რომ იგი კი დევ უფ რო მე ტად თავ და ჯე რე ბუ-
ლია თა ვის უდა ნა შა უ ლო ბა ში – იგი ხომ სა კითხის 
გა დაწყ ვე ტას ან დობს სა სა მარ თ ლოს, რომ ლის გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბას ვერ გა ა სა ჩივ რებს ში და სა ხელ მ-
წი ფო ებ რი ვი სა შუ ა ლე ბე ბით. 

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ით, 
გა მამ ტყუ ნე ბე ლი ვერ დიქ ტი შე საძ ლოა გა სა ჩივ რე-
ბულ იქ ნეს ამ სა სა მარ თ ლო ში და რო გორც ზე მოთ 
ვნა ხეთ (საქმე – ტექ ს კე ბელ გი ის წი ნა აღ მ დეგ), 
საკ მა ოდ მა ღა ლი ხა რი ხის პერ ს პექ ტი ვე ბით.

ამ ლო გი კით, ნე ბის მი ე რი ბრალ დე ბუ ლი გა რის კავს 
(თუმცა ამ შემ თხ ვე ვა ში, ეს მომ გე ბი ა ნი, მხო ლოდ 
დრო ში გა წე ლი ლი რის კი ა) და თუ ბრალ დე ბუ ლი 
სა ქარ თ ვე ლო ში საქ მეს წა ა გებს, სტრას ბურ გის სა-
სა მარ თ ლო ში მა ღა ლი ალ ბა თო ბით მას მო ი გებს. 

ეს პრობ ლე მაა სწო რედ ყვე ლა ზე დი დი პრობ ლე მა 
და ამ პრობ ლე მი დან გა მო სავ ლის მო ძებ ნა სა კა მოდ 
სე რი ო ზუ ლი მსჯე ლო ბის სა გა ნი უნ და გახ დეს. 

გა მო სა ვა ლი: 

ამ პრობ ლე ბი დან გა მო სავ ლის ერ თ -ერთ გზას ასე 
ვხე დავ: ბრალ დე ბუ ლი სად მი მი ნი ჭე ბა უფ ლე ბი სა, 
თვი თონ გა დაწყ ვი ტოს ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის სა სა-
მარ თ ლო სად მი საქ მის გა და ცე მა, შე საძ ლე ბე ლია 
გან ვი ხი ლოთ, რო გორც გა რი გე ბა, ნე ბის გა მოვ-
ლი ნე ბა სა ხელ მ წი ფო სა და ბრალ დე ბულს შო რის. 
ასეთ დროს სა ხელ მ წი ფო ვალ დე ბუ ლია უზ რუნ-
ველ ყოს საქ მის გან ხილ ვა მსა ჯულ თა სა სა მარ თ-
ლო ში, ხო ლო ბრალ დე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლია ამ 
სა სა მარ თ ლოს წი ნა შე და ამ ტ კი ცოს მი სი უდა ნა შა-
უ ლო ბა. 

ეს გა რი გე ბა არ გუ ლის ხ მობს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
ევ რო პულ სა სა მარ თ ლო ში სა ჩივ რით მი მარ თ ვა ზე 
უარს (რა თქმა უნ და, გა მამ ტყუ ნე ბე ლი ვერ დიქ ტის 

შემ თხ ვე ვა ში). მით უფ რო, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ-
რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის 34-ე მუხ ლით „საჩივრით სა სა-
მარ თ ლოს შე იძ ლე ბა მი მარ თოს ნე ბის მი ერ მა ფი ზი-
კურ მა პირ მა... რო მელ საც მი აჩ ნი ა, რომ მსხვერ პ ლია 
რო მე ლი მე მა ღა ლი ხელ შემ კ ვ რე ლი მხა რის მი ერ 
კონ ვენ ცი ით ან მი სი ოქ მე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ 
უფ ლე ბა თა დარ ღ ვე ვის გა მო. მხა რე ე ბი კის რუ ლო-
ბენ ვალ დე ბუ ლე ბას არაფ რით და აბ რ კო ლონ ამ უფ-
ლე ბის სრუ ლად გან ხორ ცი ე ლე ბა”.

თუ არ ვი და ვებთ, რომ ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის სა-
სა მარ თ ლო სად მი საქ მის გა და ცე მა – გა რი გე ბაა 
მხა რე თა შო რის, აქ ვე, ამა ვე გა რი გე ბა ში, სრუ ლი-
ად და საშ ვე ბად მი მაჩ ნია დათ ქ მა ბრალ დე ბუ ლი სა 
იმის შე სა ხებ, რომ იგი არ გა ა სა ჩივ რებს გა მამ ტყუ-
ნე ბელ ვერ დიქტს, ვერ დიქ ტის და უ სა ბუ თებ ლო ბის 
სა ფუძ ვ ლით (მას დარ ჩე ბა უფ ლე ბა გა ა სა ჩივ როს 
ვერ დიქ ტი სსსკ 266-ე მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ-
ლი გა რე მო ე ბე ბის ირ გ ვ ლივ). 

ასე თი დათ ქ მა კი დევ უფ რო აამაღ ლებს ბრალ დე-
ბუ ლის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის ხა რისხს ნა ფი ცი მსა ჯუ-
ლე ბის წი ნა შე მი სი უდა ნა შა უ ლო ბის შე სა ხებ და 
სა ხელ მ წი ფო საც აარი დებს უსი ა მოვ ნო გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბას ადა მი ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა-
მარ თ ლო დან. 

დას კ ვ ნა

სტა ტი ა ში დას მულ კითხ ვა ზე ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის 
სა სა მარ თ ლო შემ დ გო მი ბე დის შე სა ხებ, პა სუ ხი 
მხო ლოდ ცალ სა ხა შე იძ ლე ბა იყოს – მან უნ და გა-
ნაგ რ ძოს არ სე ბო ბა, უნ და და იხ ვე წოს, გა მოს წორ-
დეს თა ნამ დე ვი რის კე ბი და მის გა უქ მე ბა ზე სა უ ბა-
რი მხო ლოდ მა შინ შე იძ ლე ბა და ვიწყოთ, რო დე საც 
ქვე ყა ნას ეყო ლე ბა ჭეშ მა რი ტად სა მარ თ ლი ა ნი და 
მი უ კერ ძო ე ბე ლი სა სა მარ თ ლო და ისე თი სა მო ქა-
ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა, რო დე საც ამ სა ზო გა დო ე ბის 
არც ერთ წევრს არ გა უჩ ნ დე ბა აზ რიც კი, რომ ჩა-
ე რი ოს სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბა ში. ამ სა მარ-
თ ლებ რი ვი ნე ტა რე ბის დად გო მამ დე კი ნა ფი ცი 
მსა ჯუ ლე ბის სა სა მარ თ ლოს შე სა ნა ხად ხარ ჯე ბის 
გა წე ვა არ უნ და იყოს მი სი გა უქ მე ბის მი ზე ზი. 

ადვოკატის მოსაზრებები 



ად ვო კატ თა სა ყუ რადღე ბოდ!

ყვე ლა ად ვო კატს შე უძ ლია ჟურ ნალ ში გა ნა თავ სოს 
სა მეც ნი ე რო ნაშ რო მი და მო საზ რე ბე ბი. თქვენ მი ერ 

pr@gba.ge ელექტრონულ ფოსტაზე გა მოგ ზავ ნი-
ლი სა მეც ნი ე რო სტა ტია და მოსაზრება გა ნი ხი ლე ბა 
სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის მი ერ, არ რეცენზირდება, 
და, კო ლე გი ის წევ რ თა უმ რავ ლე სო ბის თან ხ მო ბის 

შემ თხ ვე ვა ში, გა მოქ ვეყ ნ დე ბა ჟურ ნალ „ადვოკატის” 
მომ დევ ნო ნო მერ ში. 

გი სურ ვებთ წარ მა ტე ბებს!
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