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ძვირ ფა სო ად ვო კა ტე ბო,

სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ებ რი ო ბის აღ დ გე ნის 
შემ დეგ, ქვე ყა ნა ში და მო უ კი დე ბე ლი მარ თ ლ მ სა-
ჯუ ლე ბის სის ტე მის მშე ნებ ლო ბის დაწყე ბის თა ნა ვე, 
პირ ვე ლი რეს პუბ ლი კის დამ ფუძ ნე ბელ მა კრე-
ბამ 1919 წლის 11 ნო ემ ბ რის დეკ რე ტით, გა ა უქ-
მა რუ სე თის იმ პე რი ის ტფი ლი სის სა სა მარ თ ლო 
პა ლა ტის ოლ ქის ნა ფიც რწმუ ნე ბულ თა ინ ს ტი ტუ-
ტი და და არ სა სა ქარ თ ვე ლოს ნა ფიც ვე ქილ თა 
(ადვოკატთა) საბ ჭო,  რაც და მო უ კი დე ბე ლი ქარ-
თუ ლი ად ვო კა ტუ რის ის ტო რი ის ათ ვ ლის წერ ტი-
ლი ა. 

თი თო ე ულ ად ვო კატს გუ ლი თა დად გი ლო ცავთ ამ 
სა უ კუ ნო ვან იუბი ლეს! 

ამ 100 წლის გან მავ ლო ბა ში, ქარ თულ მა ად ვო კა-
ტუ რამ გა ი ა რა რთუ ლი და ეკ ლი ა ნი გზა, თუმ ცა 
ჩვე ნი პრო ფე სი ის ფუნ და მენ ტუ რი ღი რე ბუ ლე ბა – 
სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის მსა ხუ რე ბა და ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბე ბის დაც ვა – მუ დამ სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო პრინ-
ცი პად გას დევ და და გას დევს ჩვენს პრო ფე სი ულ 
საქ მი ა ნო ბას. 

დღეს, ჩვენ შეგ ვიძ ლია ვი ა მა ყოთ ჩვე ნი ინ ს ტი-
ტუ ცი უ რი და მო უ კი დებ ლო ბით, თვით მ მარ თ ვე-
ლო ბის მა ღა ლი ხა რის ხით, პრო ფე სი უ ლი ერ თო-
ბით, რე ფორ მე ბი თა და გან ვი თა რე ბის მა ღა ლი 
ტემ პით, რაც სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
ქვე ყა ნა ში ძი რე უ ლი დე მოკ რა ტი უ ლი რე ფორ მე-
ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სა და სან დო და ხა რის ხი ა ნი 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის მა ღა ლი სტან დარ ტის დამ-
კ ვიდ რე ბის თ ვის. რა თქმა უნ და, წინ ბევ რი გა-
მოწ ვე ვა და სა მუ შა ო ა, გა სა ტა რე ბე ლია არა ერ თი 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რე ფორ მა, და სა ნერ გია არა ერ თი 
სი ახ ლე იმ სტრა ტე გი უ ლი მიზ ნე ბის გან სა ხორ ცი ე-
ლებ ლად, რო მე ლიც ჩვენს პრო ფე სი ულ კორ პო-
რა ცი ას გან ვი თა რე ბის თვი სებ რი ვად ახალ ეტაპ ზე 
აიყ ვანს. 

ად ვო კა ტუ რის გაძ ლი ე რე ბის გზა ზე უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნე სია ჩვე ნი პრო ფე სი ის იმ ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბის 
უმაღ ლეს დო ნე ზე დაც ვა, რო გო რი ცაა თა ვი სუფ ლე-
ბა და და მო უ კი დებ ლო ბა, კორ პო რა ტი უ ლი ერ თო-
ბა, პრო ფე სი უ ლი ღირ სე ბა და კო ლე გე ბის პა ტი ვის-
ცე მა, კლი ენ ტის ინ ტე რე სე ბის ერ თ გუ ლე ბა, მა ღა ლი 
კომ პე ტენ ცია და პრო ფე სი უ ლი სა ი დუმ ლო ე ბა. მჯე-
რა, რომ ამ იდე ე ბის ირ გ ვ ლივ გა ერ თი ა ნე ბით ჩვენ, 
ერ თად, კი დევ უფ რო გა ვაძ ლი ე რებთ იური დი ულ 
პრო ფე სი ას და და ვამ კ ვიდ რებთ სა მარ თ ლის უზე-
ნა ე სო ბა სა და სან დო მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბას სა ქარ თ-
ვე ლო ში. 

ყვე ლას უნ და გვახ სოვ დეს, რომ ჩვენს მთა ვარ 
მო ნა პო ვარს – ერ თი ან, ძლი ერ და თვით მ მარ თ-
ველ ად ვო კატ თა გა ერ თი ა ნე ბას ალ ტერ ნა ტი ვა არ 
გა აჩ ნი ა, რა თა შე ვი ნარ ჩუ ნოთ ჩვე ნი და მო უ კი დებ-
ლო ბა და პრო ფე სი უ ლი თა ვი სუფ ლე ბა. 

კი დევ ერ თხელ, გუ ლი თა დად გი ლო ცავთ ქარ-
თუ ლი ად ვო კა ტუ რის 100 წლის იუბი ლეს, გი სურ-
ვებთ ოპ ტი მიზმს, შე მარ თე ბა სა და წარ მა ტე ბას 
პრო ფე სი ულ საქ მი ა ნო ბა ში!

და  ვით ასა  თი  ა  ნი
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 
თავმჯდომარე
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აქტუალური საკითხები ქართულ სამართალში 



ავტორი: ნონა თოდუა, 
სამართლის დოქტორი, პროფესორი (თსუ)

1. სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კა ში მწვა ვედ დგას 
სა კითხი: რო გორ გავ მიჯ ნოთ  თაღ ლი თო ბა 
და სა მო ქა ლა ქო სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა?  

სხვაგ ვა რად რომ ვთქვათ, ხელ შეკ რუ ლე ბით ნა კის რი ვალ-
დე ბუ ლე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბი სათ ვის  რო დის დგე ბა, რო-
გორც სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი (სსკ 180-ე მუხლით), ისე 
სა მო ქა ლა ქო პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, ხო ლო რო დი საა სა ხე ზე 
მხო ლოდ სა მო ქა ლა ქო სა მარ თ ლებ რი ვი პა სუ ხის მ გებ ლო-
ბა? 

ქმე დე ბის თაღ ლი თო ბად კვა ლი ფი კა ცი ის თ ვის აუცი ლე ბე-
ლი ა, მოტყუ ე ბის ხერ ხი წინ უძღო დეს სხვი სი ნივ თის და უფ-
ლე ბას. სხვაგ ვა რად რომ ვთქვათ, მოტყუ ე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი 
უნ და იყოს მა ნამ, სა ნამ პი რი და ე უფ ლე ბა სხვის ნივთს ან 
ქო ნებ რივ უფ ლე ბას. ე.ი. მოტყუ ე ბა სა და სხვი სი ნივ თის და-
უფ ლე ბას შო რის უნ და არ სე ბობ დეს მი ზე ზობ რი ვი კავ ში რი.

ამის და სად გე ნად, ერ თ მა ნე თის გან უნ და გა ი მიჯ ნოს ნივ თის 
„ხელში ჩაგ დე ბა“ და მი სი „დაუფლება“. ნივ თის და უფ ლე-
ბას, რო გორც წე სი, წინ უძღ ვის მი სი ხელ ში ჩაგ დე ბა, რა 
დრო საც პი რი უკ ვე ფლობს მას, ასე ვე არაა გა მო რიცხუ ლი, 
მას შე ეძ ლოს ისარ გებ ლოს ამ ნივ თით. 

თუმ ცა, გან ს ხ ვა ვე ბით და უფ ლე ბი სა გან, ხელ ში ჩაგ დე ბის 
დროს, პირს ჯერ არ შე უძ ლია ამ ნივ თის გან კარ გ ვა (მისი 
გა მო ყე ნე ბით რა ი მე საგ ნის შე ძე ნა, მი სი გა ყიდ ვა, გაც ვ ლა 
და ა.შ.). 

ამ დე ნად, და უფ ლე ბა და კავ ში რე ბუ ლია ნივ თის გან კარ გ ვის 
(ანუ იური დი უ ლი ბე დის გა დაწყ ვე ტის) ფაქ ტობ რივ შე საძ-
ლებ ლო ბას თან, რა საც ად გი ლი არა აქვს ნივ თის ხელ ში 
ჩაგ დე ბი სას.  მა გა ლი თად, პეტ რემ გა დაწყ ვი ტა მოტყუ ე ბით 
და უფ ლე ბო და ვა სოს ფუ ლად და ნა ზოგს. ამ მიზ ნით, იგი 
მი ვი და ვა სოს თან სახ ლ ში და სთხო ვა  20 000 აშშ დო-
ლა რი მი ე ცა სეს ხად. ამას თან, და არ წ მუ ნა იგი, რომ ერთ 
წე ლი წად ში და უბ რუ ნებ და ვალს. ვა სომ იქ ვე, ბი ნა ში გა დას-
ცა პეტ რეს ეს თან ხა.  
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მარ თა ლი ა, პეტ რემ უკ ვე ხელ ში ჩა იგ-
დო ფუ ლი, მაგ რამ მას ჯერ არ აქვს მი სი 
გან კარ გ ვის ფაქ ტობ რი ვი შე საძ ლებ ლო-
ბა, ე.ი. ჯერ არაა და უფ ლე ბუ ლი სხვის 
ნივთს; სა ხე ზეა თაღ ლი თო ბის მცდე ლო-
ბა. თაღ ლი თო ბის დამ თავ რე ბუ ლი შე-
მად გენ ლო ბა სა ხე ზე იქ ნე ბა მა შინ, რო ცა 
პეტ რე ფულ თან ერ თად და ტო ვებს ვა სოს 
სახლს და მი ი ღებს ამ თან ხის  გან კარ გ-
ვის შე საძ ლებ ლო ბას. 

სა კითხა ვი ა, ყო ველ კონ კ რე ტულ შემ თხ-
ვე ვა ში რო გორ შე ვიტყოთ, წინ უძღო და 
თუ არა მოტყუ ე ბა სხვი სი ნივ თის და უფ-
ლე ბას? 

სხვაგ ვა რად რომ ვთქვათ, რო გორ უნ და 
დამ ტ კიც დეს, რომ პირს არ სურ და გა რი-
გე ბით ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ-
ლე ბა და მი სი სურ ვი ლი იყო მხო ლოდ 
სხვი სი ნივ თის ან ქო ნებ რი ვი უფ ლე ბის  
მი სა კუთ რე ბა? 

ამის თ ვის  გა მოკ ვ ლე ულ უნ და იქ ნას შემ-
დე გი: 

ა) რამ დე ნად რე ა ლუ რი იყო შე სას რუ-
ლებ ლად ის გა რი გე ბა, რაც მან და-
დო სხვა პირ თან, ვის გა ნაც   ქო ნე ბა 
მი ი ღო;
ბ) თუ კი რე ა ლუ რი იყო შე სას რუ ლებ-
ლად, რამ დე ნად შე ე ცა და იგი ამ ვალ-
დე ბუ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას და რა ში 
გა მო ი ხა ტა ეს მცდე ლო ბა; 
გ) რამ დე ნად რე ა ლუ რი იყო ის, რომ  გა-
რი გე ბით ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბის შე უს-
რუ ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში (მაგალითად, 
თუ ვერ შეძ ლებ და შე პი რე ბუ ლი ბიზ ნე სის 
წა მოწყე ბას ან  წარ მარ თ ვას),  იგი  აპი-
რებ და აენაზღა უ რე ბი ნა მი ყე ნე ბუ ლი ზი-
ა ნი, იმ თან ხის უკან დაბ რუ ნე ბით, რაც  
აიღო და ზა რა ლე ბუ ლის გან, ან  ამ  თან-
ხის შე სა ბა მი სი ღი რე ბუ ლე ბის სხვა  ნივ-
თის  გა და ცე მით, ჰქონ და კი მას სა ა მი სო 
ქო ნე ბა ან შე მო სა ვა ლი.

2. შე სა ბა მი სი მა გა ლი თე ბი:

თავ და პირ ვე ლად გან ვი ხი ლოთ ისე თი 
შემ თხ ვე ვა, რო ცა იმ თა ვით ვე  არა რე ა-
ლუ რია ხელ შეკ რუ ლე ბით ნა კის რი ვალ-
დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბა და დამ ნა შა ვემ 
ეს იცის. 

მა გა ლი თი: პეტ რემ შექ მ ნა შეზღუ დუ ლი 
პა სუ ხილ მ გებ ლო ბის სა ზო გა დო ე ბა და 
მსურ ვე ლებს ხელ მი საწ ვ დომ ფა სებ ში, 
უცხო ე თი დან ახა ლი, ძვირ ფა სი ავ ტო-
მო ბი ლე ბის ჩა მოყ ვა ნას და პირ და- ზო გი  
მო დე ლის ფა სი 20 000 აშშ-25 000 აშშ 
დო ლა რის  ფარ გ ლებ ში მერ ყე ობ და.

მან ხელ შეკ რუ ლე ბა გა ა ფორ მა მრა ვალ 
კლი ენ ტ თან და შე სა ბა მი სი თან ხაც მი  ი-
ღო. რო ცა მო ახ ლოვ და ა/ მან ქა ნე ბის სა-
ქარ თ ვე ლო ში ჩა მოს ვ ლის დრო, პეტ რემ 

მი ა ტო ვა თა ვი სი შპს და და ე მა ლა კლი ენ-
ტებს (გაიქცა საზღ ვარ გა რეთ).

გა მო ძი ე ბით გა ირ კ ვა, რომ იმ მარ კის და 
გა მოშ ვე ბის ა/ მან ქა ნე ბის არა თუ სა ცა ლო, 
არა მედ სა ბი თუ მო ფა სი, რა ზეც პეტ-
რემ ხელ შეკ რუ ლე ბა და უ დო კლი ენ ტებს 
20 000 აშშ დო ლა რის ექ ვი ვა ლენ ტ ში,  
საზღ ვარ გა რე თის შე სა ბა მის ქვეყ ნებ ში 
ღირ და სულ მცი რე 60 000 აშშ დო ლა-
რი, ხო ლო სხვა მარ კის ა/ მან ქა ნე ბი, კი-
დევ უფ რო ძვი რი.

შე სა ბა მი სად, აშ კა რა ა, რომ პეტ რე  ვერ 
შე ი ძენ და მათ 20 000 ან 25 000 აშშ დო-
ლა რად. ამ დე ნად, აზრს მოკ ლე ბუ ლია 
იმის გარ კ ვე ვა, უძღო და თუ არა მოტყუ ე-
ბა წინ მო ქა ლა ქე ე ბი სა გან თან ხის აღე ბას 
– ეს სა კითხი ისე დაც ნა თე ლი ა.  შე სა ბა მი-
სად, მხედ ვე ლო ბა ში არ უნ და მი ვი ღოთ 
პეტ რეს ჩვე ნე ბა იმის შე სა ხებ, რომ იგი 
თავ და პირ ვე ლად მარ თ ლაც აპი რებ და 

ხელ შეკ რუ ლე ბით ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე-
ბის შეს რუ ლე ბას, მაგ რამ მო უ ლოდ ნე ლი 
ფი ნან სუ რი პრობ ლე მის გა მო გა კოტ რ და 
და ვერ შეძ ლო მი სი შეს რუ ლე ბა. 

3.  ფუ ლის სეს ხად აღე ბის 
შემ თხ ვე ვა

მა გა ლი თი:  პეტ რემ, ერ თი წლის ვა-
დით,   ვა სო სა გან  10 000 აშშ დო ლა რი 
ისეს ხა იმ მო ტი ვით, რომ ყი დუ ლობ და 
ახალ ბი ნას და თან ხა აკ ლ დე ბო და. დათ-
ქ მუ ლი დრო ის დად გო მის შემ დეგ, მან 
რამ დენ ჯერ მე ითხო ვა ვა ლის გა და ვა დე-
ბა, ხო ლო ბო ლოს, კონ ტაქ ტი გაწყ ვი ტა 
ვა სოს თან და ემა ლე ბო და მას. კერ ძოდ, 
გა მო იც ვა ლა ტე ლე ფო ნის ნო მე რი და 
საცხოვ რებ ლად სხვა გან გა და ვი და. 

დად გინ და, რომ  პეტ რეს არც ჰქო ნია 
გა დაწყ ვე ტი ლი ბი ნის ყიდ ვა და არც შე-
უ ძე ნია იგი. თურ მე მან ამ ფუ ლით ბან-
კის ვა ლი გა ის ტუმ რა, რად გან იპო თე კით 
დატ ვირ თუ ლი ჰქო ნია  ბი ნა და თუ ვალს 
არ გა და იხ დი და, ბი ნას და კარ გავ და. 

ასე ვე დამ ტ კიც და, რომ მას და მის ოჯახს 
არ ჰქო ნია არა ვი თა რი შე მო სა ვა ლი, რაც 
მას მის ცემ და იმი სი ვა რა უ დის სა შუ ა ლე-
ბას, რომ ერთ წე ლი წად ში  (ან თუნ დაც 
რამ დე ნი მე წე ლი წად ში) გა და იხ დი და ამ 
ვალს. მას ასე თი სა შუ ა ლე ბა რომ ჰქო ნო-
და, სა კუ თა რი თან ხით გა და იხ დი და ბან-
კის ვალს და ბი ნის და კარ გ ვის საფ რ თხე 
არ შე ექ მ ნე ბო და. 

სა ხე ზეა თაღ ლი თო ბა, რად გან პეტ რემ 
ფუ ლის მი სა ღე ბად იც რუა (დამალა ბან-
კის ვა ლის ფაქ ტი და მო ი გო ნა ბი ნის შე-
ძე ნა. ასე ვე და მა ლა, რომ მის ოჯახს არ 
აქვს შე მო სა ვა ლი) და  შეც დო მა ში შე იყ-
ვა ნა ვა სო. მას, ვა სოს თ ვის საქ მის ნამ დ ვი-
ლი არ სი რომ გა ემ ხი ლა, ვა სო მას ფულს 
არ ასეს ხებ და. ასე ვე, პეტ რემ იცო და, 
რომ ვერ შეძ ლებ და ფუ ლის დაბ რუ ნე ბას.

4. გა ყი დუ ლი ნივ თის ხელ მე
ო რედ გა ყიდ ვის შემ თხ ვე ვა

დოქ ტ რი ნა სა და სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი-
კა ში აღი ა რე ბუ ლი ა, რომ უკ ვე გა ყი დუ ლი 
ნივ თის ხელ მე ო რედ გა ყიდ ვა თაღ ლი-
თო ბა ა. 

ერ თ მა ნე თის გან უნ და გა ი
მიჯ ნოს ნივ თის „ხელში ჩაგ
დე ბა“ და მი სი „დაუფლება“. 

ნივ თის და უფ ლე ბას,რო გორც 
წე სი, წინ უძღ ვის მი სი ხელ ში 

ჩაგ დე ბა, რა დრო საც პი რი 
უკ ვე ფლობს მას, ასე ვე არაა 
გა მო რიცხუ ლი, მას შე ეძ ლოს 

ისარ გებ ლოს ამ ნივ თით. 
თუმ ცა, გან ს ხ ვა ვე ბით და უფ
ლე ბი სა გან,ხელ ში ჩაგ დე ბის 
დროს, პირს ჯერ არ შე უძ ლია 

ამ ნივ თის გან კარ გ ვა. 

6 . ჩემი ადვოკატი

აქტუალური საკითხები ქართულ სამართალში 



მა გა ლი თად, პეტ რემ გა ყი და თა ვი სი ავ-
ტო მო ბი ლი და შე სა ბა მი სი თან ხაც მი ი ღო 
მყიდ ვე ლი სა გან. სა ნამ მყიდ ვე ლი ავ ტო-
მო ბილს წა იყ ვან და და ნას ყი დო ბის ხელ-
შეკ რუ ლე ბა გა ფორ მ დე ბო და, პეტრემ  
სხვა პირ ზე გა ყი და ეს ავ ტო მო ბი ლი და 
ნას ყი დო ბაც გა ა ფორ მა. ამის შემ დეგ, 
პეტ რე პირ ველ მყიდ ველს და ე მა ლა.

სა ხე ზეა თაღ ლი თო ბა. რაც შე ე ხე ბა სა-
კითხს, თუ ვი ნაა და ზა რა ლე ბუ ლი ამ ორი 
მყიდ ვე ლი დან, გა დაწყ დე ბა შემ დეგ ნა ი რად: 

ა) თუ კი მან ქა ნის მე ო რედ მყიდ ვე ლი 
არის კე თილ სინ დი სი ე რი შემ ძე ნი, ნა ყი-
დი ა/ მან ქა ნა დარ ჩე ბა მას. ხო ლო, და-
ზა რა ლე ბუ ლად ჩა ით ვ ლე ბა მან ქა ნის 
პირ ვე ლი მყიდ ვე ლი, რო მელ მაც სა მო-
ქა ლა ქო წე სით უნ და მოს თხო ვოს მან-
ქა ნის გამ ყიდ ველს გა დახ დი ლი თან ხის 
უკან დაბ რუ ნე ბა, რა თქმა უნ და, მას ასე ვე 
აქვს უფ ლე ბა, მო ითხო ვის მა ტე რი ა ლუ რი 
კომ პენ სა ცია მი ყე ნე ბუ ლი მო რა ლუ რი ზი-
ა ნი სათ ვის.

ბ) თუ კი მან ქა ნის მე ო რე მყიდ ვე ლი სხვა-
დას ხ ვა გა რე მო ე ბის გა მო აღ მოჩ ნ დე ბა 
არა კე თილ სინ დი სი ე რი შემ ძე ნი, მა შინ 
მან ქა ნა გა და ე ცე მა პირ ველ მყიდ ველს, 

ხო ლო, თაღ ლი თო ბა ში და ზა რა ლე ბუ-
ლი იქ ნე ბა მან ქა ნის მე ო რე მყიდ ვე ლი, 
რო მელ საც შე უძ ლია სა მო ქა ლა ქო წე სით  
მან ქა ნის გამ ყიდ ველს გა დახ დი ლი თან-
ხის უკან დაბ რუ ნე ბა მოს თხო ვის.

თუმ ცა, აქ დგას სა კითხი: რას ნიშ ნავს გა-
ყი დუ ლი ნივ თის მე ო რედ გა ყიდ ვა? რო-
დის ჩა ით ვ ლე ბა ნივ თი გა ყი დუ ლად?

ამ სა კითხის გა დაწყ ვე ტი სათ ვის ერ თ მა ნე-
თი სა გან უნ და გა ი მიჯ ნოს: 

ა) ნივ თი, რომ ლის ნას ყი დო ბი სათ ვის 
არაა სა ჭი რო შე ძე ნი ლი ნივ თის რე გის ტ-
რა ცია სა ჯა რო რე ეს ტ რ ში, ან მი სი გა და-
ფორ მე ბა ოფი ცი ა ლუ რი ორ გა ნოს მეშ-
ვე ო ბით, არა მედ, საკ მა რი სია მხა რე ებს 
შო რის ან გა რიშ ს წო რე ბა და ნივ თის ფაქ-
ტობ რი ვი გა და ცე მა მყიდ ველ ზე. 

ბ) ნივ თი (მაგალითად, მი წის ნაკ ვე თი), 
რო მე ლიც შე ძე ნი ლად ით ვ ლე ბა მი სი 
სა ჯა რო რე ეს ტ რ ში რე გის ტ რა ცი ის მო-
მენ ტი დან (ანდა ავ ტო მო ბი ლი, რო მე-
ლიც გა ყი დუ ლად ით ვ ლე ბა ნას ყი დო ბის 
ხელ შეკ რუ ლე ბის სა თა ნა დო ორ გა ნო ში 
გა ფორ მე ბის მო მენ ტი დან). შე სა ბა მი სად, 
ნივ თის ღი რე ბუ ლე ბის გა დახ და და მი სი 

ფაქ ტობ რი ვი გა დას ვ ლა შემ ძე ნის ხელ ში 
არაა საკ მა რი სი იმი სათ ვის, რომ ნას ყი-
დო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა იური დი უ ლად 
და დე ბუ ლად ჩა ით ვა ლოს, თუნ დაც ფაქ-
ტობ რი ვი შემ ძე ნი უკ ვე ფლობ დეს მას და 
სარ გებ ლობ დეს ნივ თით.

გა ყი დუ ლი ნივ თის მე ო რედ გა ყიდ ვის 
შემ თხ ვე ვა პრაქ ტი კა ში უფ რო გავ რ ცე ლე-
ბუ ლია ამ უკა ნას კ ნელ შემ თხ ვე ვა ში და 
შე სა ბა მი სად, ამ შემ თხ ვე ვა ში ეს სა კითხი  
მე ტად პრობ ლე მუ რი ა. 

შე სა ბა მი სი მა გა ლი თი:

სოფ ლად მცხოვ რებ მა პეტ რემ საცხოვ-
რე ბე ლი სახ ლი, მი წის პა ტა რა ნაკ ვე თით, 
მიჰ ყი და ვა სოს. ვა სომ გა და უ ხა და მას 
შე სა ბა მი სი თან ხა და ამ სახ ლ ში და იწყო 
ცხოვ რე ბა. 

ვა სოს მოთხოვ ნით, პეტ რეს ევა ლე ბო და 
გა ყი დულ სახ ლ ში არ სე ბუ ლი ნივ თე ბის 
მთლი ა ნად  გა ტა ნა 6 თვის გან მავ ლო ბა-
ში. ამას თა ნა ვე ვა სომ სახ ლის შე ძე ნის თა-
ნა ვე მას გა უ კე თა კა პი ტა ლუ რი რე მონ ტი. 

დრო გა დი ო და და ვა სომ სახ ლის ნას ყი-
დო ბის ფაქ ტი ვერ და ა რე გის ტ რი რა სა-
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ჯა რო რე ეს ტ რ ში, რი სი მი ზე ზიც იყო ის, 
რომ მას პი რა დი სა ბუ თე ბი წეს რიგ ში არ 
ჰქონ და.

სახ ლის ფაქ ტობ რი ვი გა ყიდ ვი დან 5 
თვის შემ დეგ, ვა სოს თან მი ვი და ვინ მე 
და ვი თი (სახლის თავ და პირ ველ მე სა-
კუთ რე პეტ რეს თან ხ ლე ბით) და აუწყა, 
რომ ერ თი კვი რის წინ ეს სახ ლი მან 
შე ი ძი ნა პეტ რეს გან და ნას ყი დო ბის რე-
გის ტ რა ცი აც უკ ვე გა ნა ხორ ცი ე ლა სა-
ჯა რო რე ეს ტ რ ში. და ვით მა შე სა ბა მი სი 
დო კუ მენ ტი წა რუდ გი ნა ვა სოს და მოს-
თხო ვა სახ ლის დაც ლა. 

პეტ რემ კი თა ვის მხრივ უთხ რა ვა სოს, 
რომ უკან უბ რუ ნებ და იმ თან ხას, რაც მას 
ამ სახ ლ ში ჰქონ და  გა დახ დი ლი. 

ვა სოს შე კითხ ვა ზე, თუ რა ტომ გა ყი და 
პეტ რემ სახ ლი ხელ მე ო რედ, მან უპა სუ-
ხა, რომ ახა ლი მყიდ ვე ლი მას უკე თეს პი-
რო ბებს სთა ვა ზობ და. კერ ძოდ, ნივ თე ბის 
გა ტა ნას 2 წლის გან მავ ლო ბა ში აც ლი და. 

ვა სომ უარი გა ნაცხა და სახ ლის დაბ რუ-
ნე ბა ზე და ფუ ლის მი ღე ბა ზე, რად გან მან 
სახლს გა უ კე თა რე მონ ტი, რი თაც და მა-
ტე ბი თი ხარ ჯი გას წია (7 000 აშშ დო-
ლა რი) და მო ითხო ვა ამ ხარ ჯის ანაზღა-
უ რე ბაც, რა ზეც რო გორც და ვით მა, ისე 
პეტ რემ უარით უპა სუ ხეს.  

სა კითხა ვი ა: თუ შე იძ ლე ბა პეტ რეს ქმე დე-
ბის კვა ლი ფი კა ცია თაღ ლი თო ბით? 

ამ ქმე დე ბა ში თაღ ლი თო ბის ნიშ ნე ბი არაა 
ბი ნის გა ყიდ ვის არც პირ ველ და არც მე-
ო რე შემ თხ ვე ვა ში. შე სა ბა მი სად, თაღ ლი-
თო ბის მსხვერ პ ლი არაა სა ხე ზე არც პირ-
ველ და არც მე ო რე ეპი ზოდ ში. 

და ვიწყოთ იმ სა კითხის გან ხილ ვით, თუ 
რა ტომ არაა ვა სო თაღ ლი თო ბის მსხვერ-
პ ლი:

ა) რო ცა პეტ რემ პირ ვე ლად გა ყი და ბი ნა, 
მან ვა სოს გან აიღო შე თან ხ მე ბუ ლი თან ხა 
და  და უთ მო სახ ლი მას.

ბ) ის ფაქ ტი, რომ ვა სომ ვერ შეძ ლო 
ფაქ ტობ რი ვად ნა ყი დი სახ ლის გა და-
ფორ მე ბა თა ვის სა ხელ ზე, პეტ რეს ბრა-

ლით არ იყო გა მოწ ვე უ ლი. პეტ რეს არ 
შე იძ ლე ბა წი ნას წარ სცოდ ნო და, რომ 
ვა სო  ნა ყიდი სახ ლის გა და ფორ მე ბას 
გა ა ჭი ა ნუ რებ და. ამ დე ნად, შე უძ ლე ბე-
ლია იმის მტკი ცე ბა, რომ მან თა ვი დან-
ვე მო ატყუა ვა სო.

გ) შე სა ბა მი სად, მი ვი ღეთ სი ტუ ა ცი ა, რომ-
ლის მი ხედ ვით პეტ რეს სახ ლი იური დი უ-
ლად არ გა ყი დუ ლა – მი სი იური დი უ ლი 
მე სა კუთ რე კვლავ პეტ რე იყო.

დ) პეტ რეს მი ერ ფაქ ტობ რი ვად გა ყი დუ-
ლი სახ ლის სხვა პირ ზე გა ყიდ ვი სას, მი სი 
მი ზა ნი არ ყო ფი ლა ორ მა გი გა მორ ჩე ნის 
ნახ ვა ერ თი სახ ლის ორ ჯერ გა ყიდ ვით – 
საქ მის მა სა ლე ბით დად გე ნი ლი ა, რომ 
პეტ რემ ვა სოს შეს თა ვა ზა გა დახ დი ლი 
ფუ ლის უკან დაბ რუ ნე ბა, თუმ ცა ვა სომ არ 
მი ი ღო ეს შე თა ვა ზე ბა.

ე) საქ მის მა სა ლე ბით არც ისაა დად გე-
ნი ლი, რომ პეტ რემ სახ ლი მე ო რედ უფ-
რო მეტ ფას ში გა ყი და, რაც მას შე ეძ ლო, 
რად გან მი სი კა პი ტა ლუ რად შე კე თე ბის 
შემ დეგ, სახ ლის ფა სი რე ა ლუ რად გაზ რ-
დი ლი იყო (თუმცა, ასე თი ფაქ ტი დად-
გე ნი ლიც რომ იყოს, ის ქმე დე ბის თაღ-
ლი თო ბით კვა ლი ფი კა ცი ი სათ ვის მა ინც 
არ გა მოდ გე ბა, რად გან თაღ ლი თო ბი სას 
მოტყუ ე ბა წინ უნ და უძღო დეს სხვი სი ნივ-
თის და უფ ლე ბას). 

ვ) სა ბო ლო ოდ გა მო ვი და, რომ პეტ რეს 
სახ ლი იური დი უ ლად არ იყო გა ყი დუ ლი 
და ამ დე ნად, ად გი ლი არა აქვს გა ყი დუ-
ლი ნივ თის ხელ მე ო რედ გა ყიდ ვას – პეტ-
რემ გა ყი და მის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი 
სახ ლი და მზად იყო უკან და ებ რუ ნე ბი ნა 
ვა სოს თ ვის გა დახ დი ლი თან ხა.

ზ) რაც შე ე ხე ბა იმ მა ტე რი ა ლურ და ნა-
ხარჯს, რაც ვა სომ გას წია სახ ლის შე კე-
თე ბა ში, მი სი დაბ რუ ნე ბა ვა სოს უნ და მო-
ეთხო ვა სა მო ქა ლა ქო წე სით.

რა ტომ არაა თაღ ლი თო ბის მსხვერ პ ლი 
სახ ლის მე ო რედ შემ ძე ნი – და ვი თი?

საქ მე ისა ა, რომ ნას ყი დო ბის ხელ შეკ რუ-
ლე ბის და დე ბამ დე პეტ რეს და ვი თი სათ-
ვის არ და უ მა ლავს ინ ფორ მა ცია სახ ლის 
ფაქ ტობ რი ვად გას ხ ვი სე ბის შე სა ხებ. რაც 
მთა ვა რი ა, სახ ლის იური დი უ ლი მე სა-
კუთ რე კვლავ პეტ რე იყო. ამი ტო მაც 
და ვით მა უპ რობ ლე მიდ შეძ ლო სახ ლის 
მის სა ხელ ზე რე გის ტ რა ცია და ამ დე ნად, 
იგი არ შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს მოტყუ ე ბუ-
ლად. 

პეტ რეს მხრი დან ტყუ ილს, არც შემ დეგ 
ჰქო ნია ად გი ლი (სახლის ფაქ ტობ რი ვი 
გა ყიდ ვის შემ დეგ), ამ დას კ ვ ნის სა ფუძ-
ველს იძ ლე ვა შემ დე გი ფაქ ტი: სახ ლის 
შე კე თე ბა ვა სომ ისე გა ნა ხორ ცი ე ლა, რომ 
ამა ზე პეტ რეს გან თან ხ მო ბა არ მი უ ღია 
არც მას შემ დეგ, რაც ფაქ ტობ რი ვად შე-
ი ძი ნა იგი. უფ რო მე ტიც, არც კი შე ატყო-
ბი ნა პეტ რეს, რომ აპი რებ და სახ ლის შე-
კე თე ბას, რო მე ლიც ჯერ კი დევ პეტ რეს 
სა კუთ რე ბა ში ით ვ ლე ბო და. ეს კი იმას 
ნიშ ნავს, რომ მან სა კუ თარ თავ ზე აიღო 
რე მონ ტ თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბიც 
და მის გან გა მომ დი ნა რე შე დე გე ბიც. 

ვა სოს, პეტ რეს თან შე თან ხ მე ბით რომ გა-
ე კე თე ბი ნა სახ ლის რე მონ ტი, (რამაც რამ-
დე ნად მე გა ზარ და მი სი ღი რე ბუ ლე ბა), 
მა შინ პეტ რეს მი ერ,  ვა სოს თან ხ მო ბის 
გა რე შე, ამ სახ ლის სხვა პირ ზე გა ყიდ ვა, 
ხო ლო შემ დეგ კი რე მონ ტ ში გა წე უ ლი 
ხარ ჯის დაბ რუ ნე ბა ზე უარის თქმა ნამ დ ვი-
ლად მოგ ვ ცემ და სსკ 185-ე მუხ ლის შე მად-
გენ ლო ბას. ამ შემ თხ ვე ვა ში, ყვე ლა სა ფუძ-
ვე ლი იქ ნე ბო და იმის სამ ტ კი ცებ ლად, რომ 
პეტ რეს თან ხ მო ბა სახ ლის რე მონ ტ ზე ემ სა-

საქ მე ისა ა, რომ ნას ყი დო ბის 

ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბამ

დე პეტ რეს და ვი თი სათ ვის 

არ და უ მა ლავს ინ ფორ მა ცია 

სახ ლის ფაქ ტობ რი ვად გას ხ

ვი სე ბის შე სა ხებ. რაც მთა ვა

რი ა, სახ ლის იური დი უ ლი მე

სა კუთ რე კვლავ პეტ რე იყო. 

ამი ტო მაც და ვით მა უპ რობ

ლე მიდ შეძ ლო სახ ლის მის 

სა ხელ ზე რე გის ტ რა ცია და 

ამ დე ნად, იგი არ შე იძ ლე ბა 

ჩა ით ვა ლოს მოტყუ ე ბუ ლად.

8 . ჩემი ადვოკატი

აქტუალური საკითხები ქართულ სამართალში 



ხუ რე ბო და ვა სოს მოტყუ ე ბას. კერ ძოდ, იგი 
მი მარ თუ ლი იყო ამ სახ ლის სხვა პირ ზე 
უფ რო ად ვი ლად გა ყიდ ვი სა და ვა სო სათ-
ვის ქო ნებ რი ვი ზი ა ნის მი ყე ნე ბის კენ. ანუ ამ 
შემ თხ ვე ვა ში სა ხე ზე იქ ნე ბო და მოტყუ ე ბა.

სა ბო ლო ოდ, უნ და ით ქ ვას, რომ პეტ რეს 
ქმე დე ბა ში არაა და ნა შა უ ლის ნიშ ნე ბი და  
სა ხე ზეა მხო ლოდ სა მო ქა ლა ქო სა მარ-
თალ დარ ღ ვე ვა.

ამ დე ნად, ერ თ მა ნე თი სა გან უნ და გა ი მიჯ-
ნოს ფაქ ტობ რი ვად და იური დი უ ლად გა-
ყი დუ ლი ნივ თის მე ო რედ გა ყიდ ვის შემ-
თხ ვე ვა.

იური დი უ ლად გა ყი დუ ლი ნივ თის გა-
ყიდ ვა სხვა პირ ზე თაღ ლი თო ბა ა, სა დაც 
სა და ვოა მხო ლოდ პი რის და ზა რა ლე-
ბუ ლად ცნო ბის სა კითხი. თუ ვინ ჩა ით-
ვა ლოს და ზა რა ლე ბუ ლად, ეს სა კითხი 
უნ და გა დაწყ დეს იმის მი ხედ ვით, იყო თუ 
არა ნივ თის მე ო რედ მყიდ ვე ლი კე თილ-
სინ დი სი ე რი შემ ძე ნი. 

რაც შე ე ხე ბა ფაქ ტობ რი ვად გა ყი დუ ლი 
ნივ თის გა ყიდ ვას სხვა პირ ზე, სა კითხს უნ-
და მივუდგეთ დი ფე რენ ცი რე ბუ ლად. 

კერ ძოდ, იმ შემ თხ ვე ვა ში, რო ცა ნივ თის 
მე ო რედ გა ყიდ ვის შემ დეგ, მის თავ და-
პირ ველ მყიდ ველს სთა ვა ზო ბენ ნივ თის 
შე ძე ნი სას და ხარ ჯუ ლი ფუ ლის უკან დაბ-
რუ ნე ბას, ქმე დე ბა თაღ ლი თო ბად ვერ 
დაკ ვა ლი ფი ცირ დე ბა, რად გან სა ხე ზე 
არაა მოტყუ ე ბა, რაც წინ უძღო და ქმე დე-
ბას. ქმე დე ბის თაღ ლი თო ბად კვა ლი ფი-
კა ცი ის სა კითხი მა შინ შე იძ ლე ბა და ის ვას, 
თუ კი თავ და პირ ველ მყიდ ველს მე სა კუთ-
რე არ უბრუნებს ფაქ ტობ რი ვი შე ძე ნი სას 
გა დახ დილ თან ხას. 

5. სა სა მარ თ ლო 
პრაქ ტი კის ანა ლი ზი

მხა რე ებს შო რის სა თა ნა დო წე სით ხელ-
შეკ რუ ლე ბის და დე ბა, უფ რო მე ტიც, 
მი ღე ბუ ლი თან ხის ნა წი ლის ნე ბა ყოფ-
ლო ბით დაბ რუ ნე ბაც არ გა მო რიცხავს 
ქმე დე ბის თაღ ლი თო ბად კვა ლი ფი კა ცი-
ას, თუ კი ყვე ლა ფე რი ეს ემ სა ხუ რე ბა პი-
რი სად მი ნდო ბის მო პო ვე ბას და ამ გზით 
მის მოტყუ ე ბას.

ხო ლო, უკე თუ ვერ დამ ტ კიც დე ბა, რომ 
მოტყუ ე ბა წინ უძღო და ქო ნე ბის და უფ-
ლე ბას, მა შინ, სა ხე ზეა მხო ლოდ სა მო ქა-
ლა ქო სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა.

მა გა ლი თი:
სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე თა პა ლა ტამ  
2004 წლის 28 სექ ტემ ბერს გა ნი ხი ლა სა-
კა სა ციო სა ჩი ვა რი თბი ლი სის სა ოლ ქო 
სა სა მარ თ ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ-
მე თა სა სა მარ თ ლო კო ლე გი ის გა ნა ჩენ ზე, 
რი თაც თო თი ბა ძე ცნო ბილ იქ ნა დამ ნა შა-
ვედ თაღ ლი თო ბა ში.1

საქ მის მა სა ლე ბით დად გინ და შემ დე გი: 
თო თი ბა ძე 1995 წლის დე კემ ბერ ში ჩა ვი-
და გერ მა ნი ა ში, სა დაც გა იც ნო ერ თ -ერ-
თი გერ მა ნუ ლი კომ პა ნი ის პრე ზი დენ ტი 
კინ ტე რა ი ა. მას წა რუდ გა რო გორც ევ-
რო პა ში ცნო ბი ლი, წარ მა ტე ბუ ლი ბიზ ნეს-
მე ნი, ბრი ტა ნე თის კუნ ძულ მენ ზე რე გის ტ-
რი რე ბუ ლი ერ თ -ერ თი შპს-ს პრე ზი დენ ტი 
და გა ნუცხა და, რომ მიზ ნად ისა ხავ და სა-
ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კის აღორ ძი ნე ბას. 

მან ვე იმა ვე დღეს ამ გერ მა ნულ კომ პა-
ნი ას თან გა ა ფორ მა კორ პო რა ცი უ ლი გა-
რან ტია იმის შე სა ხებ, რომ აღ ნიშ ნუ ლი 
კომ პა ნი ის გან უპ რო ცენ ტო კრე დი ტის მი-
ღე ბის შემ თხ ვე ვა ში, თან ხებს გა მო ი ყე ნებ-
და სა ქარ თ ვე ლო ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
სხვა დას ხ ვა კონ კ რე ტუ ლი პრო ექ ტე ბის 
(„ენერგია – 1“, ენერ გია -2“ და სხვ.) ინ-
ვენ ს ტი რე ბი სათ ვის. 

კინ ტე რაია ენ დო მას და 200 000 აშშ 
დო ლა რი გა და რიცხა ქარ თულ ბან კ ში 
თო თი ბა ძის შპს-ს ან გა რიშ ზე, ხო ლო 305 
000 აშშ დო ლა რი გა და უ რიცხა ლიხ ტენ-
შ ტე ინ ში ამა ვე კომ პა ნი ის ან გა რიშ ზე (სულ 
გა და რიცხა 505 000 აშშ დო ლა რი). 

თო თი ბა ძე გა ნაგ რ ძ ნობ და კინ ტე რა ი ას 
მოტყუ ე ბას და იმი სათ ვის, რომ მას ეჭ ვი 
არ შე პარ ვო და მის კრე დი ტუ ნა რი ა ნო ბა-
ში, გა და რიცხუ ლი თან ხი დან რამ დე ნი მე 
თვის შემ დეგ 10 000 აშშ დო ლა რი და-
უბ რუ ნა კრე დი ტორს. თან ხის და ნარ ჩე ნი 
ნა წი ლი კი მი ი სა კუთ რა. 

ამის შემ   დეგ, თო  თი  ბა  ძემ ჯერ თბი  ლის  -
ში, შემ   დეგ ზუგ   დიდ   ში, ამა  ვე გზით, კი  დევ 

მო  ატყუა არა  ერ   თი პი  რი (როგორც ფი  ზი -
კუ  რი, ისე იური  დი  უ  ლი პი  რი) და სა ქარ-
თ ვე ლოს ეკო ნო მი კის ასა ღორ ძი ნებ ლად, 
თი  თო  ე  უ  ლის   გან, კრე  დი  ტის სა  ხით მი  ი -
ღო სო  ლი  დუ  რი თან   ხა. ამას   თან, ყვე  ლა 
მათ   გან   თან (სულ 17 ეპი  ზო  დი) და  დე  ბუ -
ლი იყო სა  თა  ნა  დო წე  სით გა  ფორ   მე  ბუ  ლი 
ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბა. ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბით ნა -
კისრ ვალ   დე  ბუ  ლე  ბას იგი არ ას   რუ  ლებ  -
და და თან   ხას ისა  კუთ   რებ   და.

სა კა სა ციო პა ლა ტამ ძა ლა ში და ტო ვა სა-
ოლ ქო სა სა მარ თ ლოს გა ნა ჩე ნი და და დას-
ტუ რე ბუ ლად ცნო თაღ ლი თო ბის ჩა დე ნა. 

სა კა სა ციო პა ლა ტის ეს გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბა კა ნო ნი რი ა, რად გან ის ფაქ ტი, რომ 
მსჯავ რ დე ბუ ლი ყვე ლა პირ თან აფორ მებ-
და სა თა ნა დო ხელ შეკ რუ ლე ბას, სრუ ლე-
ბით არ ნიშ ნავს იმას, რომ მას არ ჰქონ და 
მა თი მოტყუ ე ბის გან ზ რახ ვა. ხელ შეკ რუ-
ლე ბის და დე ბა ემ სა ხუ რე ბო და ფი ზი კურ 
პი რებ თან ნდო ბა ში შეს ვ ლას. 

რაც შე ე ხე ბა იური დი ულ პი რებს, მათ თან 
ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბა აუცი ლე ბე ლი 
წი ნა პი რო ბა იყო არა მხო ლოდ მა თი 
მოტყუ ე ბი სათ ვის, არა მედ ბან კ ში მის ან-
გა რიშ ზე თან ხის გა და რიცხ ვი სათ ვის და 
ეს მან კარ გად იცო და. 

რაც შე ე ხე ბა გერ მა ნე ლი ბიზ ნეს მე ნის მი-
ერ გა და რიცხუ ლი თან ხის ნა წი ლის (10 
000 აშშ დო ლა რი) უკან დაბ რუ ნე ბას გა-
და რიცხ ვი დან რამ დე ნი მე თვის შემ დეგ, 
იგი ემ სა ხუ რე ბო და ნდო ბის მო პო ვე ბის 
მი ზანს, რა თა მის მი მართ არ გა ჩე ნი ლი-
ყო ეჭ ვი და წარ მა ტე ბით გა ეგ რ ძე ლე ბი ნა 
მოტყუ ე ბა. მით უმე ტეს, 505 000 აშშ დო-
ლა რი დან 10 000 აშშ დო ლა რი არ იყო 
თო თი ბა ძის თ ვის „დიდი და ნა კარ გი“. 

რაც შეეხება 

ფაქტობრივად გაყიდული 

ნივთის გაყიდვას 

სხვა პირზე,საკითხს 

უნდა მივუდგეთ 

დიფერენცირებულად.
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რო გორც ვხე დავთ, არა თუ ფი ზი კურ პი-
რებს შო რის ში ნა უ რუ ლად და დე ბუ ლი 
ხელ შეკ რუ ლე ბა, არა მედ იური დი ულ პი-
რებს შო რის სა თა ნა დო წე სით და დე ბუ ლი 
ხელ შეკ რუ ლე ბაც არ გა მო რიცხავს ქმე-
დე ბის თაღ ლი თო ბად კვა ლი ფი კა ცი ას.  

მე ო რე მა გა ლი თი (თაღლითობისა და 
მით ვი სე ბის, თაღ ლი თო ბი სა და სსკ 185-ე 
მუხ ლის გა მიჯ ვ ნა):

სა ქარ თ ვე ლოს უზენაესი სა სა მარ თ ლოს 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე თა პა ლა ტამ 
2009 წლის 21 იან ვარს გა ნი ხი ლა თაღ-
ლი თო ბა ში მსჯავ რ დე ბულ შ. ხ-ძის სა კა-
სა ციო სა ჩი ვა რი თბი ლი სის სა ა პე ლა ციო 
სა სა მარ თ ლოს 2008 წლის 13 ივ ნი სის 
გა ნა ჩენ ზე.2 

სა სა მარ თ ლომ დად გე ნი ლად ცნო შემ დე-
გი ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბა: 

მსჯავ რ დე ბუ ლი შ. ხ-ძე 2004 წლი დან მუ-
შა ობ და სს „პროკრედიტ ბან კის“ ცენ ტ რა-
ლუ რი ფი ლი ა ლის მარ ნე უ ლის გან ყო ფი-
ლე ბა ში აგ რო სეს ხე ბის მი მარ თუ ლე ბით 
საკ რე დი ტო ექ ს პერ ტად და სამ სა ხუ რებ-
რი ვად ემორ ჩი ლე ბო და უფ როს საკ-
რე დი ტო ექ ს პერტ გ. მ-ძეს, რო მელ საც 
თა ვის მხრივ ევა ლე ბო და, ორ გა ნი ზე ბა 
გა ე კე თე ბი ნა და სხვა ექ ს პერ ტებ თან ერ-
თად ყვე ლა შე საძ ლო ღო ნის ძი ე ბა გა-
ე ტა რე ბი ნა ვა და გა და ცი ლე ბუ ლი და 
პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის ამო სა ღე ბად. 

პრობ ლე მის შემ თხ ვე ვა ში კი ეც ნო ბე ბი ნა 
ბან კის ფი ლი ა ლის მმარ თ ვე ლი სა და საკ-
რე დი ტო მე ნე ჯე რი სათ ვის. 

2005 წელს ბან კის გე ნე რა ლუ რი დი რექ-
ტო რის მო ად გი ლის ბრძა ნე ბის შე სა ბა მი-
სად, დად გინ და ინ ს ტ რუქ ცი ა, რომ ლის 
თა ნახ მა დაც ფუ ლის მი ღე ბა ბან კის კლი-
ენ ტე ბის გან შე იძ ლე ბო და გან ხორ ცი ე ლე ბუ-
ლიყო ხელ ზე, თუ სა ხე ზე იყო სხვა დას ხ ვა 
არა ორ დი ნა ლუ რი შემ თხ ვე ვა: ა) თუ მსეს-
ხე ბე ლი ვერ ახერ ხებ და ბან კ ში მოს ვ ლას 
ჯან მ რ თე ლო ბის მდგო მა რე ო ბის ან სხვა 
ობი ექ ტუ რი მი ზე ზის გა მო; ბ) თუ მსეს ხე ბე-
ლი გა მოცხად დე ბო და ბან კ ში დაგ ვი ა ნე ბით 
(სალაროს და ხურ ვის შემ დეგ); ასე ვე ინ ს-
ტ რუქ ცი ა ში მი თი თე ბულ სხვა შემ თხ ვე ვა ში. 

ამ დროს მსეს ხებ ლის გან ნაღ დი ფუ ლის 
მი ღე ბა უნ და მომ ხ და რი ყო მი ღე ბა- ჩა ბა-
რე ბის აქ ტით, რაც უნ და შემ დ გა რი ყო სამ 
ეგზემპლარად. შევ სე ბუ ლი და ხელ მო წე რი-
ლი აქ ტის ერ თი ეგზემპლარი უნ და ჩა ბა რე-
ბო და მსეს ხე ბელს, მე ო რე უნ და ჩა კე რე ბუ-
ლი ყო მსეს ხებ ლის საკ რე დი ტო ფა ილ ში, 
ხო ლო მე სა მე უნ და გა დას ცე მო და ოპე რა-
ცი ო ნისტს, რის სა ფუძ ველ ზეც იგი შეძ ლებ-
და მი ღე ბუ ლი თან ხის შე ტა ნის რე გის ტ რა-
ცი ას. მი ღე ბუ ლი თან ხის შე ტა ნა მსეს ხებ ლის 
ან გა რიშ ზე უნ და გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ყო 
არა უგ ვი ა ნეს მე ო რე  სა მუ შაო დღი სა. 

გ. მ-ძემ და შ. ხ-ძემ  ბო რო ტად გა მო ი ყე-
ნეს რა მათ ზე მი ნი ჭე ბული უფ ლე ბა მო სი-

ლე ბა, სულ 125 მსეს ხებ ლის გან ამო ღე-
ბუ ლი 329 187 ლა რი დან და 20 301 აშშ 
დო ლა რი დან შე სა ბა მის ან გა რიშ ზე არ 
შე ი ტა ნეს და მი ი სა კუთ რეს 318 717 ლა რი 
და 20 063 აშშ დო ლა რი. 

ისი ნი მსეს ხებ ლი საგნ იღებ დ ნენ თან-
ხას, ავ სებ დ ნენ აქ ტის მხო ლოდ ერთ 
ეგზემპლარს და აძ ლევ დ ნენ მას მსეს ხე-
ბელს, ხო ლო თან ხის უდი დეს ნა წილს 
ისა კუთ რებ დ ნენ. ან გა რიშ ზე, ან მხო ლოდ 
მი სი მი ზე რუ ლი ნა წი ლი შეჰ ქონ დათ, ან 
სა ერ თოდ არ შეჰ ქონ დათ.  

მა თი ქმე დე ბა რო გორც გა მო ძი ე ბის 
ეტაპ ზე, ისე პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა-
სა მარ თ ლოს მი ერ დაკ ვა ლი ფი ცირ და 
თაღ ლი თო ბად, რაც ჩა დე ნი ლია სამ სა-
ხუ რებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის გა მო ყე ნე ბით, 
დი დი ოდე ნო ბით. 

ამ კვა ლი ფი კა ცი ას არ და ე თან ხ მა რო-
გორც სა ა პე ლა ცი ო, ისე სა კა სა ციო ინ ს-
ტან ცი ა, რაც აღი ნიშ ნა მათ მი ერ გა მო ტა-
ნილ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში, რად გან სა ხე ზეა 
მით ვი სე ბა. თუმ ცა იქ ვე აღი ნიშ ნა, რომ ვი-
ნა ი დან სსკ 182-ე მუხ ლით გათ ვა ლის წი-
ნე ბუ ლი და ნა შა უ ლი უფ რო მძი მე კა ტე გო-
რი ის და ნა შა ულს წარ მო ად გენს, ქმე დე ბის 
კვა ლი ფი კა ცია უც ვ ლე ლად დარ ჩე ბა.3 

სა კითხა ვი ა, რო მე ლი მო საზ რე ბაა სწო რი 
– ჩა დე ნი ლია თაღ ლი თო ბა სამ სა ხუ რებ-
რი ვი მდგო მა რო ე ბის გა მო ყე ნე ბით, თუ 
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1 იხ, სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ნი სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ-
მე ებ ზე, 2004 წლის # 9, საქ მის #91-კოლ

2 იხ. სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ნი სის ხ ლის სა მარ თ ლის 
საქ მე ებ ზე, 2009 წ. # 9, საქ მე # 1034-აპ

3  იხ. და სახ. გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, გვ. 56.

4  იხ. და სახ. გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, გვ. 54.

მით ვი სე ბა, ჩა დე ნი ლი იგი ვე და მამ ძი მე-
ბელ გა რე მო ე ბა ში?

სწო რია სა ა პე ლა ციო და სა კა სა ციო ინ-
ს ტან ცი ის აზ რი, რომ სა ხე ზეა მით ვი სე ბა, 
ჩა დე ნი ლი სამ სა ხუ რებ რი ვი მდგო მა რე ო-
ბის გა მო ყე ნე ბით.    

რო გორც საქ მის მა სა ლე ბი დან ირ კ ვე ვა, 
შ. ხ-ძე ბან კის მსეს ხებ ლე ბი სა გან იღებ და 
რა შე სა ბა მის თან ხას, სა თა ნა დო წე სით 
ავ სებ და ხელ მო წე რილ და ბე ჭედ დას მუ-
ლი აქ ტის ერთ ეგზემპლარს, რო მელ საც 
აძ ლევ და მსეს ხე ბელს.

ამ მო მენ ტი დან შ.ხ-ძის ხელ ში გა და სუ ლი 
თან ხა იური დი უ ლად ით ვ ლე ბა მის მარ თ-
ლ ზო მი ერ მფლო ბე ლო ბა ში არ სე ბუ ლად, 
რად გან მან  მო ქა ლა ქის გან თან ხა მი ი-
ღო შე სა ბა მი სი ინ ს ტ რუქ ცი ის სა ფუძ ველ ზე 
შედ გე ნი ლი აქ ტით. ხო ლო, ეს აქ ტი ჩა ა ბა-
რა მო ქა ლა ქეს მი სი მი ღე ბის დას ტუ რად 
(სხვა სა კითხი ა, რამ დე ნი ეგზემპლარი 
შე ად გი ნა). ის ფაქ ტი, რომ იგი მხო ლოდ 
ერთ ეგზემპლარს ად გენ და, მი ღე ბუ ლი 
თან ხის ფლო ბის მარ თ ლ ზო მი ე რე ბას არ 
გა მო რიცხავს, რად გან თან ხის კა ნო ნი ე-
რად მი ღე ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი ერ თი 
დო კუ მენ ტი სა ხე ზე ა. იგი და ნარ ჩენ ორ 
აქტს არ ავ სებ და იმი ტომ, რომ ად ვი ლად 
და ე ფა რა თან ხის მი სა კუთ რე ბის ფაქ ტი. 

რად გან ეს თან ხა უკ ვე მის მარ თ ლ ზო მი-
ერ მფლო ბე ლო ბა შია (თუმცა, რა თქმა 
უნ და, არა სა კუთ რე ბა ში), მი სი მი სა კუთ-
რე ბა გვაძ ლევს არა თაღ ლი თო ბის, არა-
მედ მით ვი სე ბის შე მად გენ ლო ბას. 

აქ ვე კი დევ ერ თხელ უნ და ით ქ ვას, რომ 
მით ვი სე ბა არ გა მო რიცხავს მოტყუ ე ბის 
გარ კ ვე უ ლი ელე მენ ტე ბის არ სე ბო ბას, 

რო გორც ამას ად გი ლი ჰქონ და მო ცე-
მულ შემ თხ ვე ვა ში. კერ ძოდ, შ. ხ-ძე ად-
გენ და მხო ლოდ ერთ აქტს, უმა ლავ და 
ბან კის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას, რომ კლინ-
ტე ბის გან აღე ბუ ლი ჰქონ და თან ხა და 
მხო ლოდ მი სი მი ზე რუ ლი ნა წი ლი შეჰ-
ქონ და მათ ან გა რიშ ზე, დიდ ნა წილს კი 
ით ვი სებ და. 

მთა ვა რი აქ ისა ა, რომ შე სა ბა მი სი აქ-
ტის გა მო წე რის სა ფუძ ველ ზე მი ღე ბუ ლი 
თან ხა იმ ყო ფე ბო და მის მარ თ ლ ზო მი ერ 
მფლო ბე ლო ბა ში, რო გორც  ბან კის წარ-
მო მად გენ ლი სა. 

სა კითხა ვი ა: ხომ არაა სა ხე ზე ქო ნებ რი ვი 
და ზი ა ნე ბა მოტყუ ე ბით – სსკ 185-ე მუხ-
ლი? 

მსჯავ რ დე ბუ ლის ად ვო კატ მა მო ითხო ვა ამ 
საქ მის სსკ 185-ე მუხ ლ ზე გა დაკ ვა ლი ფი-
ცი რე ბა, რაც შემ დ გ ნა ი რად და ა სა ბუ თა: 

სსკ 185-ე მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
და ნა შა უ ლის ობი ექ ტუ რი მხა რე გა მო ი ხა-
ტე ბა იმა ში, რომ დამ ნა შა ვე მე სა კუთ რის 
ნდო ბას იყე ნებს ბო რო ტად, ატყუ ებს და 
ამით მას ქო ნებ რი ვად აზი ა ნებს. თუ თაღ-
ლი თო ბი სა და და უფ ლე ბის ნე ბის მი ე რი 
ფორ მი სას დამ ნა შა ვე პირ და პირ იღებს 
მე სა კუთ რის ან ქო ნებ რი ვი მფლო ბე ლის-
გან ქო ნე ბის უშუ ა ლო ნა წილს, აქ მდგო მა-
რე ო ბა სხვაგ ვა რა და ა. კერ ძოდ, შრო მი თი 
ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბის შემ დეგ უჩ ნ დე-
ბა დამ ნა შა ვეს სურ ვი ლი, ქო ნე ბის მე პატ-
რო ნეს და აკ ლოს კუთ ვ ნი ლი თან ხა.4

გან სა ხილ ვე ლი შემ თხ ვე ვა ერ თი შე ხედ-
ვით მარ თ ლაც ჰგავს სსკ 185-ე მუხ ლით 
გათ ვა ლის წი ნე ბულ და ნა შა ულს – ქო ნებ-
რი ვი და ზი ა ნე ბა მოტყუ ე ბით – მსჯავ რ დე-
ბულ მა ბან კ ში არ გა და რიცხა შე სა ბა მი სი 
თან ხა, თუმ ცა ბან კის ფონ დე ბი დან არა-
ფე რი ამო უ ღი ა, არ შე უმ ცი რე ბია მი სი ფუ-
ლა დი ფონ დე ბი.   

ამის მი უ ხე და ვად, სა ხე ზე არაა ქო ნებ რი ვი 
და ზი ა ნე ბა მოტყუ ე ბით.

რა ტომ? 
ამ და ნა შა უ ლის თ ვის სხვა ნიშ ნებ თან ერ-
თად, და მა ხა სი ა თე ბე ლია კი დევ ერ თი 
თა ვი სე ბუ რე ბა – თუ დამ ნა შა ვე ფაქ ტ ზე 

არ იქ ნა მხი ლე ბუ ლი, შემ დეგ ში მის მი ერ 
გა ცე მუ ლი რა ი მე სა ხის დო კუ მენ ტი (აქ 
არ იგუ ლის ხ მე ბა ამო ღე ბუ ლი ვი დე ო- მა-
სა ლა), რი თაც და დას ტურ დე ბა მის მი ერ 
შე მო სავ ლის მი ღე ბა და მი სა კუთ რე ბა, არ 
არ სე ბობს. ამ დე ნად, საქ მის გახ ს ნა ძი რი-
თა დად მოწ მე თა ჩვე ნე ბა ზეა დამ ყა რე ბუ-
ლი, რაც აძ ნე ლებს მტკი ცე ბის პრო ცესს. 

მა გა ლი თად, არაა გა ცე მუ ლი ბი ლე თე-
ბი, რაც ადას ტუ რებს შე სა ბა მი სი თან ხის 
მი ღე ბას. არაა გა ცე მუ ლი ქვი თა რი, ან 
აქ ტი, რი თაც დას ტურ დე ბა თან ხი სა, თუ 
სხვა სა ხის ქო ნე ბის გა დას ვ ლა დამ ნა შა-
ვის ხელ ში. ან და დამ ნა შა ვე სხვაგ ვა რად 
აზა რა ლებს პირს (მაგ. არ იხ დის  ტაქ სის 
მომ სა ხუ რე ბის სა ფა სურს) და სხვ.

მო ცე მულ შემ თხ ვე ვა ში კი მსჯავ რ დე ბუ ლის 
მი ერ გა ცე მუ ლი იყო სა თა ნა დო წე სით 
შედ გე ნი ლი აქ ტი, რაც ადას ტუ რებ და მის 
მი ერ მო ქა ლა ქე ე ბის გან შე სა ბა მი სი თან ხის 
მი ღე ბას. ეს კი, რო გორც აღი ნიშ ნა, იმას 
ნიშ ნავს, რომ ეს თან ხა უკ ვე მის მარ თ ლ-
ზო მი ერ მფლო ბე ლო ბა ში იყო, რო გორც 
ბან კის წარ მო მად გენ ლი სა. შე სა ბა მი-
სად, ეს თან ხა იური დი უ ლად (თუმცა არა 
ფაქ ტობ რი ვად) უკ ვე ბან კის ფონ დებ ში 
რიცხუ ლად ით ვ ლე ბა, რად გან იგი ბან კის 
წარ მო მად გენ ლის ხელ ში აღ მოჩ ნ და თა-
ვად ამ ბან კის ნე ბარ თ ვი თა და შე სა ბა მი სი 
ნორ მა ტი უ ლი აქ ტის სა ფუძ ველ ზე. 

რო ცა პი რი ისაკუთრებს სხვის მი ერ მის 
(ამ შემ თხ ვე ვა ში ბან კის მი ერ) მარ თ ლ ზო-
მი ერ მფლო ბე ლო ბა ში გა და ცე მულ ქო ნე-
ბას, სა ხე ზეა მით ვი სე ბა. 

სამ სა ხუ რებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის გა მო ყე-
ნე ბა გა მო ი ხა ტა იმა ში, რომ მან ნაც ვ ლად 
სა მი სა, შე ად გი ნა ერ თი აქ ტი, ასე ვე არ 
გა და რიცხა თან ხა შე სა ბა მის ან გა რიშ ზე 
და მი ი სა კუთ რა იგი.  

სსკ 185ე მუხ ლით გათ ვა

ლის წი ნე ბუ ლი და ნა შა უ

ლის ობი ექ ტუ რი მხა რე 

გა მო ი ხა ტე ბა იმა ში, რომ 

დამ ნა შა ვე მე სა კუთ რის 

ნდო ბას იყე ნებს ბო რო ტად, 

ატყუ ებს და ამით მას ქო

ნებ რი ვად აზი ა ნებს.
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ფიზიკურ პირთა 
გადასახადები 
საქართველოში
ავტორი: ზვიად როგავა
სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის 
ასოცირებული პროფესორი,  სამართლის დოქტორი

ა ქარ თ ვე ლო ში ფი ზი კურ 
პირ თა გა და სა ხა დებს გა ნე-
კუთ ვ ნე ბა სა შე მო სავ ლო და 
ქო ნე ბის გა და სა ხა დე ბი. სა-

შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი  – სა ერ თო- 
სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი გა და სა ხა დი ა, 
რომ ლის გა დახ დაც სა ვალ დე ბუ-
ლოა სა ქარ თ ვე ლოს მთელ ტე რი ტო-
რი ა ზე.

სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო-
დექ სი სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის 
გა დამ ხ დე ლე ბად ორი კა ტე გო რი ის 
ფი ზი კურ პირს გა მოჰ ყოფს:

რე ზი დენ ტი ფი ზი კუ რი პი რი;

არა რე ზი დენ ტი ფი ზი კუ რი პი რი, 
რო მე ლიც შე მო სა ვალს იღებს სა ქარ-
თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი წყა რო დან.

გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის სა გა და-
სა ხა დო სტა ტუს ზეა და მო კი დე ბუ ლი 
და ბეგ ვ რის ობი ექ ტის შერ ჩე ვა. ასა კი, 
შე რაცხა დო ბა, მო ქა ლა ქე ო ბა და სხვა 
პი როვ ნუ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბი ზე გავ-
ლ ნას არ ახ დე ნენ ფი ზი კუ რი პი რის 
გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის  სტა ტუს-
ზე. 

გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელ თა ამ გ ვა-
რი გან საზღ ვ რა სა შე მო სავ ლო გა და-
სა ხა დის კლა სი კუ რი მო დე ლის თ ვის 
ტრა დი ცი უ ლი ა. ამას თან, სა გა და სა-
ხა დო რე ზი დენ ტო ბის კრი ტე რი უ მით 
გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელ თა ორ კა-
ტე გო რი ად გა მიჯ ვ ნა ემ სა ხუ რე ბა სა-
გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბის მო ცუ-

ლო ბის გან საზღ ვ რას, შე მო სავ ლის 
მი ღე ბის წყა როს ად გი ლი დან გა მომ-
დი ნა რე. სა გა და სა ხა დო კო დექ სი ამ 
ორი კა ტე გო რი ის გა და სა ხა დის გა-
დამ ხ დე ლე ბი სათ ვის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლად 
ად გენს და ბეგ ვ რის ობი ექ ტის გან-
საზღ ვ რის წესს.

გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის სა გა-
და სა ხა დო სტა ტუ სი დან გა მომ დი-
ნა რე რე ზი დენ ტი ფი ზი კუ რი პი რის 
სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დით და ბეგ-
ვ რის ობი ექ ტია და სა ბეგ რი შე მო სა-
ვა ლი, რო მე ლიც გა ნი საზღ ვ რე ბა, 
რო გორც სხვა ო ბა კა ლენ და რუ ლი 
წლის გან მავ ლო ბა ში მი ღე ბულ ერ-
თობ ლივ შე მო სა ვალ სა და ამ პე რი ო-
დი სათ ვის სა გა და სა ხა დო კო დექ სით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გა მოქ ვით ვე ბის 
თან ხებს შო რის. ამ რი გად, და სა ბეგ-
რი შე მო სა ვა ლი არის გა და სა ხა დის 
გა დამ ხ დე ლის კა ლენ და რუ ლი წლის 
გან მავ ლო ბა ში მი ღე ბუ ლი ერ თობ-
ლი ვი შე მო სა ვა ლი, შემ ცი რე ბუ ლი 
გა მოქ ვით ვე ბის თან ხე ბით: TI = GI 
– D, სა დაც TI – გა და სა ხა დის გა-
დამ ხ დე ლის და სა ბეგ რი შე მო სა ვა-
ლი ა, GI – ერ თობ ლი ვი შე მო სა ვა-
ლი, ხო ლო D -გამოქვითვები ანუ 
ხარ ჯე ბი.

სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი მუდ მი ვი 
და წე სე ბუ ლე ბის მეშ ვე ო ბით საქ მი-
ა ნო ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი არა-
რე ზი დენ ტი ფი ზი კუ რი პი რის სა შე-
მო სავ ლო გა და სა ხა დით და ბეგ ვ რის 
ობი ექ ტია და სა ბეგ რი შე მო სა ვა ლი, 
რო მე ლიც გა ნი საზღ ვ რე ბა, რო გორც 

სხვა ო ბა კა ლენ და რუ ლი წლის გან-
მავ ლო ბა ში მუდ მივ და წე სე ბუ ლე ბას-
თან და კავ ში რე ბულ, სა ქარ თ ვე ლო ში 
არ სე ბუ ლი წყა რო დან მი ღე ბულ ერ-
თობ ლივ შე მო სა ვალ სა და ამ პე რი ო-
დი სათ ვის სა გა და სა ხა დო კო დექ სით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გა მოქ ვით ვე ბის 
თან ხებს შო რის.  ამას თან, არა რე ზი-
დენ ტი ფი ზი კუ რი პი რის ერ თობ ლი ვი 
შე მო სა ვა ლი, რო მე ლიც და კავ ში რე-
ბუ ლი არ არის სა ქარ თ ვე ლო ში მის 
მუდ მივ და წე სე ბუ ლე ბას თან, და ი ბეგ-
რე ბა გა დახ დის წყა როს თან გა მოქ-
ვით ვე ბის გა რე შე.

ს
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რე ზი დენ ტის ერ თობ ლი ვი შე მო სა ვა-
ლი შედ გე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე-
ბუ ლი წყა რო დან და სა ქარ თ ვე ლოს 
ფარ გ ლე ბის გა რეთ მი ღე ბუ ლი შე-
მო სავ ლე ბი სა გან. არა რე ზი დენ ტის 
ერ თობ ლი ვი შე მო სა ვა ლი შედ გე ბა 
სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი წყა რო ე-
ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი სა გან.

სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ-
სი გა მო ყოფს სა მი სა ხის შე მო სა ვალს. 
ერ თობ ლივ შე მო სა ვალს გა ნე კუთ ვ ნე-
ბა ნე ბის მი ე რი ფორ მით ან / და საქ-

მი ა ნო ბით მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი, 
კერ ძოდ, ხელ ფა სის სა ხით მი ღე ბუ ლი 
შე მო სა ვა ლი, ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა-
ნო ბით მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი, ასე-
ვე სხვა შე მო სა ვა ლი, რომ ლე ბიც და-
კავ ში რე ბუ ლი არ არის და ქი რა ვე ბით 
მუ შა ო ბას თან და ეკო ნო მი კურ საქ მი-
ა ნო ბას თან.

ხელ ფა სის სა ხით მი ღე ბულ შე მო სავ-
ლებს გა ნე კუთ ვ ნე ბა ფი ზი კუ რი პი რის 
მი ერ და ქი რა ვე ბით მუ შა ო ბის შე დე-
გად მი ღე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი საზღა უ-

რი ან სარ გე ბე ლი, მათ შო რის, წი ნა 
სა მუ შაო ად გი ლი დან პენ სი ის ან სხვა 
სა ხით მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი, ან შე-
მო სა ვა ლი მო მა ვა ლი სა მუ შაო ად გი-
ლი დან.

ხელ ფა სის სა ხით შე მო სავ ლე ბი პირ-
მა შე საძ ლე ბე ლია მი ი ღოს ფუ ლა დი 
ფორ მით, ნა ტუ რა ლუ რი ფორ მით ან 
სარ გებ ლის სა ხით.

ფი ზი კურ მა პირ მა შე მო სა ვა ლი შე საძ-
ლე ბე ლია მი ი ღოს ნაღ დი ფუ ლა დი 
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სახ ს რე ბის სა ხით უშუ ა ლოდ სა წარ-
მოს სა ლა რო დან, შე საძ ლე ბე ლია 
ჩა ი რიცხოს მის ან მი სი მოთხოვ ნით 
მე სა მე პი რე ბის სა ბან კო ან გა რიშ ზე. 
თუ შე მო სა ვა ლი მი ღე ბუ ლია უცხო ურ 
ვა ლუ ტა ში, გა და სა ხა დით და ბეგ ვ რის 
მიზ ნე ბი სათ ვის გა და ი ან გა რი შე ბა ლა-
რებ ში შე მო სავ ლის ფაქ ტობ რი ვად 
მი ღე ბის მო მენ ტი სათ ვის სა ქარ თ ვე-
ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის მი ერ გან-
საზღ ვ რუ ლი კურ სით.

იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ფი ზი კუ რი პი რი 
სა გა და სა ხა დო წლის გან მავ ლო ბა ში 
ნა ტუ რა ლუ რი ფორ მით იღებს შე მო-
სა ვალს, ასე თი შე მო სა ვა ლი ერ თობ-
ლი ვი შე მო სავ ლის შე მად გენ ლო ბა ში 
უნ და აღი რიცხოს შე მო სავ ლის მი ღე-
ბის თა რი ღი სათ ვის არ სე ბუ ლი სა ბაზ-
რო ფა სით. 

ხელ ფა სის სა ხით მი ღე ბულ შე მო სა-
ვალ ში შე სა ტა ნი სარ გებ ლის ღი რე-
ბუ ლე ბად ით ვ ლე ბა თან ხა, რო მე ლიც 
მი ღე ბუ ლია და ქი რა ვე ბუ ლის მი ერ, 
მის მი ერ მი ღე ბუ ლი სარ გებ ლი სათ-
ვის გა დახ დი ლი თან ხის გა მოკ ლე-
ბით.

ხელ ფა სის სა ხით მი ღე ბულ შე მო სა-
ვალ ში არ შე დის და ქი რა ვე ბუ ლი-
სათ ვის გა დახ დი ლი სა მივ ლი ნე ბო 
ხარ ჯე ბის ანაზღა უ რე ბა სა ქარ თ ვე-
ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს მი ერ 
გან საზღ ვ რუ ლი ნორ მის ფარ გ ლებ-
ში,  წარ მო მად გენ ლო ბი თი ხარ ჯე ბის 
ანაზღა უ რე ბა და სხვა.

ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბით მი ღე ბულ 
შე მო სავ ლებს გა ნე კუთ ვ ნე ბა, მა გა ლი-
თად: სა ქონ ლის / მომ სა ხუ რე ბის მი-
წო დე ბით მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი, 
აქ ტი ვე ბის რე ა ლი ზა ცი ით მი ღე ბუ ლი 
ნა მე ტი შე მო სა ვა ლი, ეკო ნო მი კუ რი 
საქ მი ა ნო ბის შეზღუდ ვის ან / და სა წარ-
მოს და ხურ ვის შე დე გად მი ღე ბუ ლი 
შე მო სავ ლე ბი, პრო ცენ ტე ბის სა ხით 
მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი, გარ და ფი-
ზი კუ რი პი რის მი ერ ბან კებ სა და სხვა 
საკ რე დი ტო და წე სე ბუ ლე ბებ ში დე-
პო ზი ტებ სა და ანაბ რებ ზე ფუ ლა დი 
სახ ს რე ბის გან თავ სე ბი დან პრო ცენ-
ტის სა ხით მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლი-

სა, დი ვი დენ დი, რო ი ალ ტი, ლი ზინ-
გით, უზუფ რუქ ტით, იჯა რით, ქი რით 
ან სხვა ამ გ ვა რი ფორ მით გა ცე მუ ლი 
ქო ნე ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი 
და სხვა ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბით 
მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი.

სა ქონ ლის / მომ სა ხუ რე ბის უსას ყიდ-
ლოდ მი წო დე ბი სას ერ თობ ლივ შე-
მო სა ვალ ში ასახ ვას ექ ვემ დე ბა რე ბა 
ამ სა ქონ ლის / მომ სა ხუ რე ბის სა ბაზ რო 
ფა სი. ეს არ ეხე ბა იმ სა რეკ ლა მო სა-
ქონ ლის უსას ყიდ ლოდ გავ რ ცე ლე ბას, 
მათ შო რის, სა ცა ლო რე ა ლი ზა ტო-
რის მეშ ვე ო ბით, რო მელ საც და მო უ-

კი დე ბე ლი სა მომ ხ მა რებ ლო მა ხა სი ა-
თებ ლე ბი არ გა აჩ ნია და ძი რი თა დი 
სა ქონ ლის / მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის 
გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი ა.

შე მო სავ ლებს, რომ ლე ბიც არ არის 
და კავ ში რე ბუ ლი და ქი რა ვე ბით მუ-
შა ო ბას თან და ეკო ნო მი კურ საქ მი-
ა ნო ბას თან, გა ნე კუთ ვ ნე ბა ნე ბის მი-
ე რი შე მო სა ვა ლი ან სარ გე ბე ლი. 
ასეთ შე მო სავ ლებს, მა გა ლი თად, 
გა ნე კუთ ვ ნე ბა მემ კ ვიდ რე ო ბი თა და 
ჩუ ქე ბით მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე-
ბი, ლა ტა რი ე ბი დან, კა ზი ნო ე ბი დან 
(სამორინეებიდან), აზარ ტუ ლი ან 
სხვა მომ გე ბი ა ნი თა მა შო ბე ბი დან მი-
ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი და ა.შ. 

გა მოქ ვით ვე ბი – არის გა და სა ხა დის 
გა დამ ხ დე ლის მი ერ მო გე ბის, შე მო-
სავ ლის, კომ პენ სა ცი ის მი სა ღე ბად მი-
მარ თუ ლი საქ მი ა ნო ბის გან სა ხორ ცი-
ე ლებ ლად გა წე უ ლი დო კუ მენ ტუ რად 
და დას ტუ რე ბუ ლი ხარ ჯე ბი. 

დო კუ მენ ტუ რად და დას ტუ რე ბუ ლი 
ხარ ჯებ ში იგუ ლის ხ მე ბა სა ქარ თ ვე-
ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბის შე სა ბა მი სად 
გა ფორ მე ბუ ლი პირ ვე ლა დი სა გა და-
სა ხა დო დო კუ მენ ტე ბით და დას ტუ რე-
ბუ ლი ხარ ჯე ბი.

ამ რი გად, ერ თობ ლი ვი შე მო სავ ლი-
დან გა მო იქ ვი თე ბა დო კუ მენ ტუ რად 
და დას ტუ რე ბუ ლი ყვე ლა ის ხარ ჯი, 

გადასახადის 
გადამხდელის საგადა

სახადო სტატუსზეა 
დამოკიდებული

დაბეგვრის ობიექტის 
შერჩევა. ასაკი,

შერაცხადობა, 
მოქალაქეობა და სხვა

პიროვნული 
მახასიათებლები ზეგავ

ლნას არ ახდენენ 
ფიზიკური პირის

გადასახადის 
გადამხდელის სტატუსზე.
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რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია მის მი-
ღე ბას თან. მა გა ლი თად, ერ თობ ლი ვი 
შე მო სავ ლი დან გა მო იქ ვი თე ბა ნედ-
ლე უ ლის, მა სა ლე ბის, ინ ვენ ტა რის, 
საწ ვა ვის და ა.შ. შე ძე ნას თან და კავ-
ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბი, სა ა მორ ტი ზა-
ციო ანა რიცხე ბის თან ხე ბი, შრო მის 
ანაზღა უ რე ბის ხარ ჯე ბი, ძი რი თად 
სა შუ ა ლე ბა თა რე მონ ტის ხარ ჯე-
ბი,  გე ო ლო გი უ რი კვლე ვე ბი სა და 
ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის მო პო ვე ბის 
მო სამ ზა დე ბე ლი მომ სა ხუ რე ბის ხარ-
ჯე ბი, სა მეც ნი ე რო- კ ვ ლე ვი თი, საპ რო-
ექ ტო და საც დელ - სა კონ ს ტ რუქ ტო-
რო მომ სა ხუ რე ბის ხარ ჯე ბი,  იჯა რით 
აღე ბულ ძი რი თად სა შუ ა ლე ბა თა 
რე მონ ტის ხარ ჯე ბი, კრე დი ტი სათ ვის 

(სესხისათვის) გა დახ დი ლი ან / და გა-
და სახ დე ლი პრო ცენ ტე ბი, რე ა ლი ზე-
ბულ სა ქო ნელ თან და მომ სა ხუ რე ბას-
თან და კავ ში რე ბუ ლი უიმე დო ვა ლე ბი 
და სხვა.

გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის მი ერ 
გა წე უ ლი მთე ლი რი გი ხარ ჯე ბი არ 
ექ ვემ დე ბა რე ბა ერ თობ ლი ვი შე მო-
სავ ლი დან გა მოქ ვით ვას. ერ თობ ლი-
ვი შე მო სავ ლი დან, მა გა ლი თად, არ 
გა მო იქ ვი თე ბა ის ხარ ჯე ბი, რომ ლე-
ბიც არ არის და კავ ში რე ბუ ლი ეკო ნო-
მი კურ საქ მი ა ნო ბას თან, გარ თო ბა ზე 
გა წე უ ლი ხარ ჯე ბი, ფი ზი კუ რი პი რის 
მი ერ პი რა დი მოხ მა რე ბი სათ ვის გა-
წე უ ლი ხარ ჯე ბი, ლა ტა რი ე ბი დან, 

კა ზი ნო ე ბი დან (სამორინეებიდან), 
აზარ ტუ ლი ან სხვა მომ გე ბი ა ნი თა-
მა შო ბე ბი დან მი ღე ბულ მო გე ბებ თან 
და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბი, ხელ ფა სის 
სა ხით შე მო სავ ლის მი ღე ბას თან და-
კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბი, სა შე მო სავ ლო 
გა და სა ხა დის გა დახ დი სა გან გა თა ვი-
სუფ ლე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის მი ღე-
ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბი და 
სხვა.

ფი ზი კუ რი პი რის მი ერ გა წე უ ლი 
მთე ლი რი გი ხარ ჯე ბი გა მო იქ ვი-
თე ბა ერ თობ ლი ვი შე მო სავ ლი დან 
არა სრუ ლად, არა მედ ნა წი ლობ-
რივ. მა გა ლი თად, კრე დი ტი სათ ვის 
(სესხისათვის) გა დახ დი ლი პრო ცენ-
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ტე ბი გა მო იქ ვი თე ბა ერ თობ ლი ვი შე-
მო სავ ლი დან არა უმე ტეს წლი უ რი 24 
პრო ცენ ტი სა, შე სა ბა მი სი პე რი ო დის 
პრო პორ ცი უ ლად, ეკო ნო მი კუ რი საქ-
მი ა ნო ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბელ ფი ზი-
კურ პირს უფ ლე ბა აქვს, გა მოქ ვი თოს 
წარ მო მად გენ ლო ბი თი ხარ ჯე ბი არა 
უმე ტეს სა გა და სა ხა დო წლის გან მავ-
ლო ბა ში მი ღე ბუ ლი ერ თობ ლი ვი შე-
მო სავ ლის 1 პრო ცენ ტის ოდე ნო ბით, 
ერ თობ ლი ვი შე მო სავ ლი დან გა მო იქ-
ვი თე ბა მე წარ მე ფი ზი კუ რი პი რის მი-
ერ საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ცი ა ზე 
გა ცე მუ ლი თან ხა, მაგ რამ არა უ მე ტეს 
ერ თობ ლი ვი შე მო სავ ლი დან სა გა და-
სა ხა დო კო დექ სით გათ ვა ლის წი ნე ბუ-
ლი გა მოქ ვით ვე ბის (ამ გა მოქ ვით ვის 
გა რე შე) შემ დეგ დარ ჩე ნი ლი თან ხის 
10 პრო ცენ ტი სა. ეს ერ თა დერ თი შემ-
თხ ვე ვა ა, რო დე საც არა ე კო ნო მი კუ რი 
საქ მი ა ნო ბის ფარ გ ლებ ში გა წე უ ლი 
ხარ ჯი გა მო იქ ვი თე ბა ერ თობ ლი ვი შე-
მო სავ ლი დან.

სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი სა გან თა-
ვი სუფ ლ დე ბა ფი ზი კუ რი პი რის შე მო-
სავ ლის ორ მოც და ათ ზე მე ტი სა ხე. 
მათ შო რი საა ფი ზი კუ რი პი რის მი-
ერ მი ღე ბუ ლი გრან ტი, სხვა დას ხ ვა 
სა ხის სა ხელ მ წი ფო დახ მა რე ბა და 
კომ პენ სა ცი ა, სტი პენ დი ე ბი, პენ სი ა, 
ალი მენ ტი, იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე-
ბულ პირ თათ ვის სა ხელ მ წი ფოს მი ერ 
გა და ცე მუ ლი ქო ნე ბის ღი რე ბუ ლე ბა 
და ამ ქო ნე ბის თავ და პირ ვე ლი რე ა-
ლი ზა ცი ით მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი,  
მკურ ნა ლო ბის ან / და სა მე დი ცი ნო 
მომ სა ხუ რე ბის ხარ ჯე ბის და სა ფი ნან-
სებ ლად საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი-
ზა ცი ი დან მი ღე ბუ ლი სარ გე ბე ლი, 
ლა ტა რი ი დან მი ღე ბუ ლი მო გე ბა, 
რომ ლის ღი რე ბუ ლე ბა არ აღე მა ტე ბა 
1000 ლარს სხვა.

სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დით არ 
იბეგ რე ბა სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი-
უ ლი მთლი ა ნო ბის, თა ვი სუფ ლე ბი სა 
და და მო უ კი დებ ლო ბი სათ ვის საბ რ-
ძო ლო მოქ მე დე ბის ვე ტე რა ნის და 
სხვა სა ხელ მ წი ფო თა ტე რი ტო რი ა ზე 
საბ რ ძო ლო მოქ მე დე ბის ვე ტე რა ნი 
სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბის მი ერ 
კა ლენ და რუ ლი წლის გან მავ ლო ბა-

ში 3000 ლა რამ დე მი ღე ბუ ლი და-
სა ბეგ რი შე მო სა ვა ლი. სა შე მო სავ ლო 
გა და სა ხა დით არ იბეგ რე ბა მა ღალ მ-
თი ან და სახ ლე ბა ში მუდ მი ვად მცხოვ-
რე ბი პი რის სტა ტუ სის მქო ნე პი რის 
მი ერ მა ღალ მ თი ან და სახ ლე ბა ში საქ-
მი ა ნო ბით კა ლენ და რუ ლი წლის გან-
მავ ლო ბა ში მი ღე ბუ ლი 6000 ლა რამ-
დე და სა ბეგ რი შე მო სა ვა ლი, გარ და 
სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ი დან და სა-
ხელ მ წი ფოს მი ერ ან ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნოს მი ერ 
და ფუძ ნე ბუ ლი სა მე დი ცი ნო და წე სე-
ბუ ლე ბი დან ხელ ფა სის სა ხით მი ღე-
ბუ ლი შე მო სავ ლი სა.

სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დით არ 
იბეგ რე ბა ბავ შ ვო ბი დან შეზღუ დუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რის, აგ-
რეთ ვე მკვეთ რად და მნიშ ვ ნე ლოვ-
ნად გა მო ხა ტუ ლი შეზღუ დუ ლი შე-
საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რე ბის მი ერ 
კა ლენ და რუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში 
მი ღე ბუ ლი და სა ბეგ რი შე მო სა ვა ლი 
6000 ლა რამ დე. 

კა ლენ და რუ ლი წლის გან მავ ლო ბა-
ში 6000 ლა რამ დე მი ღე ბუ ლი და-
სა ბეგრ შე მო სა ვალ ზე სა შე მო სავ ლო 
გა და სა ხა დით არ იბეგ რე ბა ასე ვე პი-
რი, რო მელ მაც „საქართველოს შე-
ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის სამ შ ვი დო ბო 
ოპე რა ცი ებ ში მო ნა წი ლე ო ბის შე სა-
ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის შე სა ბა-
მი სად, სა ერ თა შო რი სო მშვი დო ბი სა 
და უსაფ რ თხო ე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბი სა და 
აღ დ გე ნის ოპე რა ცი ებ ში ან სხვა სა ხის 
სამ შ ვი დო ბო საქ მი ა ნო ბა ში მო ნა წი-
ლე ო ბას თან და კავ ში რე ბით ჯან მ რ თე-
ლო ბის მძი მე და ზი ა ნე ბა მი ი ღო.

იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ სა შე მო სავ ლო 
გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელს წარ მო-
ექ მ ნე ბა ერ თ ზე მე ტი სა გა და სა ხა დო 
შე ღა ვა თის უფ ლე ბა, მას ზე გავ რ ცელ-
დე ბა მათ გან ერ თი, უმაღ ლე სი შე ღა-
ვა თი. 

სა შე მო სავ ლო გა და სა ხად ში გა მო-
ი ყე ნე ბა და ბეგ ვ რის პრო პორ ცი უ ლი 
სის ტე მა. ამ შემ თხ ვე ვა ში ყვე ლა გა-
და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის თ ვის  თა-
ნა ბა რია გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თი (და 

არა გა და სა ხა დის თან ხა). სა გა და სა-
ხა დო ბა ზის ზრდას თან ერ თად პრო-
პორ ცი უ ლად იზ რ დე ბა გა და სა ხა დი 
თან ხა, თუმ ცა ნე ბის მი ე რი შე მო სავ-
ლის მქო ნე გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე-
ლი სათ ვის გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თი 
უც ვ ლე ლია ანუ ფიქ სი რე ბუ ლი ა.

ფი ზი კუ რი პი რის და სა ბეგ რი შე მო-
სა ვა ლი იბეგ რე ბა 20 პრო ცენ ტით. 
ამას თან,  საცხოვ რე ბე ლი ფარ თო ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ა ზე, იური დი ულ პირ ზე ან 
ფი ზი კურ პირ ზე საცხოვ რე ბე ლი მიზ-
ნით გა ქი რა ვე ბის შე დე გად იმ ფი ზი-
კუ რი პი რის მი ერ მი ღე ბუ ლი შე მო სა-

იმ შემ თხ ვე ვა ში, 

თუ სა შე მო სავ ლო 

გა და სა ხა დის 

გა დამ ხ დელს წარ მო ექ

მ ნე ბა ერ თ ზე მე ტი 

სა გა და სა ხა დო 

შე ღა ვა თის უფ ლე ბა, 

მას ზე გავ რ ცე

ლ დე ბა მათ გან ერ თი, 

უმაღ ლე სი შე ღა ვა თი. 
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ვა ლი, რო მე ლიც ამ შე მო სავ ლი დან 
გა მოქ ვით ვებს არ ახორ ცი ე ლებს, 
იბეგ რე ბა 5 პრო ცენ ტით.

ფი ზი კუ რი პი რის მი ერ საცხოვ რე ბე-
ლი ბი ნის (სახლის) და მას ზე და მაგ-
რე ბუ ლი მი წის ნაკ ვე თის, აგ რეთ ვე 
ავ ტო სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბის მი-
წო დე ბით მი ღე ბუ ლი ნა მე ტი შე მო სა-
ვა ლი ასე ვე იბეგ რე ბა 5 პრო ცენ ტით.

რე ზი დენ ტი და არა რე ზი დენ ტი ფი-
ზი კუ რი პი რი, რომ ლის შე მო სა ვა-
ლიც არ იბეგ რე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში 
გა დახ დის წყაროდან, სა შე მო სავ ლო 

გა და სა ხა დის შე სა ხებ დეკ ლა რა ცი ას 
სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს წა რუდ გენს 
სა ან გა რი შო წლის მომ დევ ნო წლის 1 
აპ რი ლამ დე და ამა ვე ვა და ში იხ დის 
სა შე მო სავ ლო გა და სა ხადს.

მე წარ მე ფი ზი კუ რი პი რე ბი სა შე მო-
სავ ლო გა და სა ხადს იხ დი ან სა გა და-
სა ხა დო პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში 
გა და სა ხა დის მიმ დი ნა რე გა და სახ დე-
ლე ბის დად გე ნილ ვა დებ ში გა დახ-
დი თა და სა გა და სა ხა დო პე რი ო დის 
დამ თავ რე ბი სას,  სა ან გა რი შო წლის 
მომ დევ ნო წლის 1 აპ რი ლამ დე, სა-
ბო ლო ოდ გა მო ან გა რი შე ბუ ლი გა და-

სა ხა დის თან ხის გა დახ დით. ამას თან, 
გა და სა ხა დის მიმ დი ნა რე გა და სახ დე-
ლებ ში იგუ ლის ხ მე ბა შუ ა ლე დუ რი შე-
ნა ტა ნე ბი, რო მელ თა გა დახ დაც ხორ-
ცი ელ დე ბა სა გა და სა ხა დო პე რი ო დის 
დამ თავ რე ბამ დე. მიმ დი ნა რე გა და-
სახ დელ თა ბი უ ჯეტ ში ჩა რიცხუ ლი 
თან ხე ბი გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელს 
ჩა ეთ ვ ლე ბა სა გა და სა ხა დო წლის მი-
ხედ ვით და რიცხულ გა და სა ხად ში.

მე წარ მე ფი ზი კუ რი პი რი ვალ დე ბუ-
ლია მიმ დი ნა რე გა და სახ დე ლე ბის 
თან ხე ბი ბი უ ჯეტ ში შე ი ტა ნონ წი ნა სა-
ან გა რი შო პე რი ო დის წლი უ რი გა და-
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სა ხა დის მი ხედ ვით, შემ დე გი ოდე ნო-
ბით:

არა უგ ვი ა ნეს 15 მა ი სი სა – 25 პრო-
ცენ ტი;
არა უგ ვი ა ნეს 15 ივ ლი სი სა – 25 
პრო ცენ ტი;
არა უგ ვი ა ნეს 15 სექ ტემ ბ რი სა – 25 
პრო ცენ ტი;
არა უგ ვი ა ნეს 15 დე კემ ბ რი სა – 25 
პრო ცენ ტი.

მიმ დი ნა რე გა და სახ დე ლე ბის გა დახ-
დის ვალ დე ბუ ლე ბის შე უს რუ ლებ-
ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში გა მო ი ყე ნე ბა 
სა გა და სა ხა დო კო დექ სით გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ა-
ნე ბის გა დახ დე ვი ნე ბის უზ რუნ ველ ყო-
ფის ღო ნის ძი ე ბე ბი.

ფი ზი კურ პირ თა ქო ნე ბის გა და სა ხა-
დი  – ად გი ლობ რი ვი გა და სა ხა დი ა. 
მი სი გა დახ და სა ვალ დე ბუ ლოა შე სა-
ბა მი სი ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე-
ლო ბის ტე რი ტო რი ა ზე.

ფი ზი კურ პირ თა ქო ნე ბის გა და სა ხა-
დის გა დამ ხ დე ლია ფი ზი კუ რი პი რი. 
ფი ზი კურ პირ თა ქო ნე ბის გა და სა ხა-
დის და ბეგ ვ რის ობი ექ ტი ა:

სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი უძ რა ვი ქო-
ნე ბა  (მათ შო რის, და უმ თავ რე ბელ 
მშე ნებ ლო ბა, შე ნო ბა- ნა გე ბო ბა  ან 
მა თი ნა წი ლი); 
სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი იახ ტე-
ბი (კატარღები), შვე ულ მ ფ რე ნე ბი, 
თვით მ ფ რი ნა ვე ბი;
სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი მსუ ბუ ქი ავ-
ტო მო ბი ლე ბი;
არა რე ზი დენ ტი სა გან ლი ზინ გით მი-
ღე ბუ ლი ქო ნე ბა.

ფი ზი კუ რი პი რის და სა ბეგრ ქო ნე ბა-
ზე გა და სა ხა დის წლი უ რი გა ნაკ ვე თი 
დი ფე რენ ცი რე ბუ ლია გა და სა ხა დის 
გა დამ ხ დე ლის ოჯა ხის მი ერ სა გა და-
სა ხა დო წლის გან მავ ლო ბა ში მი ღე-
ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის მი ხედ ვით და 
გა ნი საზღ ვ რე ბა შემ დე გი ოდე ნო ბით:

100 000 ლა რამ დე შე მო სავ ლის 
მქო ნე ოჯა ხე ბი სათ ვის – სა გა და სა ხა-

დო პე რი ო დის ბო ლოს თ ვის და სა ბეგ-
რი ქო ნე ბის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის 
არა ნაკ ლებ 0.05 პრო ცენ ტი სა და არა 
უმე ტეს 0.2 პრო ცენ ტი სა;

100 000 ლა რის ან მე ტი შე მო სავ-
ლის მქო ნე ოჯა ხე ბი სათ ვის – სა გა-
და სა ხა დო პე რი ო დის ბო ლოს თ ვის 
და სა ბეგ რი ქო ნე ბის სა ბაზ რო ღი რე-
ბუ ლე ბის არა ნაკ ლებ 0.8 პრო ცენ ტი-
სა და არა უმე ტეს 1 პრო ცენ ტი სა.

სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მიზ ნე ბი-
სათ ვის პი რის ოჯახ ში იგუ ლის ხ მე ბა 
პი რი, მი სი მე უღ ლე, არას რულ წ ლო-
ვა ნი შვი ლი, და გე რი, აგ რეთ ვე პირ-
თან მუდ მი ვად მცხოვ რე ბი მშო ბე ლი, 
შვი ლი და გე რი, და, ძმა, ბე ბი ა, ბა-
ბუ ა, შვი ლიშ ვი ლი, რომ ლე ბიც სა-
ერ თო მე ურ ნე ო ბას ეწე ვი ან. ქო ნე ბის 
გა და სა ხა დით და ბეგ ვ რის მიზ ნე ბი-
სათ ვის თა ვად გა დამ ხ დე ლი უპი რო-
ბოდ გან საზღ ვ რავს იმ პირ თა წრეს 
(ზემოაღნიშნულ პირ თა გან), რომ ლე-
ბიც მას თან ერ თად მუდ მი ვად ცხოვ-
რო ბენ და ეწე ვი ან სა ერ თო მე ურ ნე-
ო ბას.

ამას თან, და სა ბეგ რი ქო ნე ბის სა ბაზ-
რო ღი რე ბუ ლე ბა გა ნი საზღ ვ რე ბა 
შე სა ბა მი სი ქო ნე ბის ად გილ მ დე ბა რე-
ო ბი სა და შე საძ ლო სა რე ა ლი ზა ციო 
ფა სის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

ფი ზი კუ რი პი რის ოჯა ხის მი ერ სა-
გა და სა ხა დო წლის გან მავ ლო ბა ში 
მი ღე ბულ შე მო სავ ლებ ში შე ი ტა ნე-
ბა ყვე ლა შე მო სა ვა ლი, მათ შო რის, 
სარ გე ბე ლი სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა-
თე ბის გა უთ ვა ლის წი ნებ ლად. 

ფი ზი კუ რი პი რის ოჯა ხის მი ერ სა გა-
და სა ხა დო წლის გან მავ ლო ბა ში მი-
ღე ბულ შე მო სავ ლებ ში არ შე ი ტა ნე ბა, 
მა გა ლი თად, ოჯა ხის წევ რე ბი სა გან 
მემ კ ვიდ რე ო ბით, ჩუ ქე ბით ან გან-
ქორ წი ნე ბის სა ფუძ ველ ზე მი ღე ბუ ლი 
ქო ნე ბის ღი რე ბუ ლე ბა, ფი ზი კუ რი პი-
რის მი ერ 2 წელ ზე მე ტი ვა დით მის 
სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი საცხოვ რე-
ბე ლი ბი ნის (სახლის) რე ა ლი ზა ცი ით 
მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი, მკურ ნა ლო-
ბის ან / და სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის 

ხარ ჯე ბის და სა ფი ნან სებ ლად საქ ველ-
მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ცი ი დან მი ღე ბუ-
ლი სარ გე ბე ლი და სხვა.

სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე არა რე ზი-
დენტ ფი ზი კურ პირ თან მი მარ თე ბით 
შე მო სავ ლე ბი გა ნი საზღ ვ რე ბა სა ქარ-
თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი წყა რო დან მი-
ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის მი ხედ ვით.

ფი ზი კურ პირ თა ქო ნე ბის გა და სა-
ხა დის სა გა და სა ხა დო პე რი ო დია 
კა ლენ და რუ ლი წე ლი ანუ დრო ის 
მო ნაკ ვე თი სა ან გა რი შო წლის 1 იან ვ-
რი დან 31 დე კემ ბ რის ჩათ ვ ლით. 

ფი ზი კუ რი პი რის ქო ნე ბის გა და სა ხადს 
შე სა ბა მის ტე რი ტო რი ა ზე მოქ მე დი 
გა ნაკ ვე თე ბის მი ხედ ვით გა მო ი ან გა-
რი შებს სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ფი-
ზი კუ რი პი რის მი ერ წარ დ გე ნი ლი დეკ-
ლა რა ცი ის სა ფუძ ველ ზე. გა და სა ხა დის 
გა დამ ხ დე ლი ვალ დე ბუ ლი ა, სა გა და-
სა ხა დო ორ გა ნო სათ ვის წარ დ გე ნილ 
დეკ ლა რა ცი ა ში ასა ხოს და სა ბეგ რი 
ქო ნე ბის და სა ხე ლე ბა, აღ წე რი ლო ბა, 
და სა ბეგ რი ქო ნე ბის ღი რე ბუ ლე ბა და 
შე ღა ვა თე ბი, რო მელ თა მი ხედ ვი თაც 
სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო უზ რუნ ველ-
ყოფს სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბის 
თან ხობ რი ვი ოდე ნო ბის გან საზღ ვ რას. 

ფი ზი კუ რი პი რი ქო ნე ბის გა და სა ხა-
დის დეკ ლა რა ცი ას სა გა და სა ხა დო 
ორ გა ნოს წა რუდ გენს არა უგ ვი ა ნეს 
კა ლენ და რუ ლი წლის 1 ნო ემ ბ რი სა. 
ამას თან, დეკ ლა რა ცი ა ში მო ნა ცე მე-
ბი და სა ბეგ რი ქო ნე ბის შე სა ხებ შე ი-
ტა ნე ბა გა სუ ლი სა გა და სა ხა დო წლის 
მი ხედ ვით, ხო ლო და სა ბეგ რი მი წის 
შე სა ხებ – მიმ დი ნა რე სა გა და სა ხა დო 
წლის მი ხედ ვით. ფი ზი კუ რი პი რი და-
სა ბეგრ ქო ნე ბა ზე ქო ნე ბის გა და სა-
ხადს იხ დის არა უგ ვი ა ნეს კა ლენ და-
რუ ლი წლის 15 ნო ემ ბ რი სა.

ფი ზი კურ პირ თა ქო ნე ბის გა და სა ხა დი-
სა გან თა ვი სუფ ლ დე ბა ფი ზი კუ რი პი რის 
და სა ბეგ რი ქო ნე ბა (გარდა მი წი სა), თუ 
ამ პი რის ოჯა ხის მი ერ მიმ დი ნა რე კა-
ლენ და რუ ლი წლის წი ნა წლის გან მავ-
ლო ბა ში მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი არ 
აღე მა ტე ბა 40 000 ლარს.
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ჩვენს ად ვო კა ტებს გი ლო ცავთ ქარ თუ ლი ად ვო კა ტუ რის 100 წლის 
იუბი ლეს!

თქვენ უძ ვე ლე სი პრო ფე სია გაქვთ, და გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა
ვია ის, რომ ად ვო კა ტებ მა ერ თ ერ თ მა პირ ვე ლებ მა  ექი მებ თან ერ
თად  ჩა მო ა ყა ლი ბეთ თქვე ნი ეთი კის ნორ მე ბი.

ად ვო კა ტის პრო ფე სი ულ გზას  ჩვენს ქვე ყა ნა ში ბევ რი გან საც დე
ლი სდევ და თან. საბ ჭო თა ტო ტა ლი ტა რიზ მის პე რი ოდ შიც კი, იქ, 
სა დაც პო ლი ტი კუ რი წნე ხი უშუ ა ლოდ არ ვრცელ დე ბო და, ად ვო კა
ტე ბი ახერ ხებ დ ნენ თა ვი ან თი პრო ფე სი უ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს
რუ ლე ბას.

არც ახ ლო წარ სულ ში ყო ფი ლა ად ვი ლი ად ვო კა ტის ღირ სე ბი სა და 
ეთი კის დაც ვა, მაგ რამ ამ პრო ფე სი ამ სა ხე მა ინც შე ი ნარ ჩუ ნა.

დღეს კი თქვენ სა ხელ მ წი ფოს ქვა კუთხე დი ხართ. თქვენ იცავთ ადა
მი ა ნის უფ ლე ბებს; თქვენ ზე გა დის სა მარ თა ლი.

თქვენ გა კის რი ათ უდი დე სი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა  სა ზო გა დო ე ბა ში კა
ნო ნის უზე ნა ე სო ბის მი მართ ნდო ბის გამ ყა რე ბა. თქვენ გა კის რი ათ 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა იმა ზე, რომ ნე ბის მი ერ ვი თა რე ბა ში ჭეშ მა რი ტე ბა 
დრო უ ლად დად გინ დე ბა და სა მარ თა ლი  იზე ი მებს.

დე მოკ რა ტი უ ლი სა ხელ მ წი ფოს გაძ ლი ე რე ბის თ ვის თქვე ნი პრო ფე
სი ო ნა ლიზ მი, თა ვი სუფ ლე ბა, და მო უ კი დებ ლო ბა და კე თილ სინ დი
სი ე რე ბა აუცი ლე ბე ლი ფაქ ტო რი ა.

იმე დი მაქვს, ცოდ ნი თა და გა მოც დი ლე ბით შე ი ა რა ღე ბუ ლე ბი ყო
ველ თ ვის და ი ცავთ კა ნონ სა და პრო ფე სი ულ ეთი კას და იხელ მ ძღ
ვა ნე ლებთ იმ პრინ ცი პე ბით, რო მელ თა ერ თ გუ ლე ბაც გა აძ ლი ე რებს 
ად ვო კატ თა კორ პუსს და მა შა სა და მე სა ზო გა დო ე ბას. 

გი სურ ვებთ წარ მა ტე ბებს! 

I extend my warmest congratulations to our attorneys on the 

Georgian Bar›s 100th anniversary!

Your profession is one of the oldest. Alongside doctors, you were 

one of the first to elaborate ethical norms for your profession and 

this is a matter of special significance.  

Attorneys professional path has been accompanied by many 

obstacles in this country. They managed, however, to carry out 

their professional duties even during the Soviet totalitarian peri

od, whenever they were not direct targets of political pressure.

It was not easy to preserve the dignity and ethics of attorney in 

the recent past either but the corps of professionals have saved 

face.

Today you are the cornerstone of the State. You are the ones 

who protect Human Rights and are pivotal for administering jus

tice. 

You bear an enormous responsibility to strengthen the society’s 

faith in the Rule of Law. You bear responsibility for ensuring that 

in any circumstances, the truth is established promptly and jus

tice prevails. 

Your professionalism, freedom, impartiality, and integrity are es

sential factors for strengthening a democratic state. 

I wish to express hope that armed with knowledge and experi

ence, you will always abide by the law and professional ethics 

and will be guided by the principles aimed to strengthen the Bar 

and therefore the society. 

I wish you success in your endeavors!

სალომეზურაბიშვილი
სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტი

SalomeZourabiChvili
The President of Georgia 





სალომეზურაბიშვილი
სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტი

SalomeZourabiChvili
The President of Georgia 



მინ და ყვე ლა ად ვო კატს მი ვუ ლო ცო პრო ფე სი უ ლი დღე და ქარ თუ
ლი ად ვო კა ტუ რის 100 წლის იუბი ლე, ვუ სურ ვო წარ მა ტე ბა თა ვი
ანთ საქ მი ა ნო ბა ში და ამ უდი დე სი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ღირ სე უ ლად 
ტა რე ბა.

პრინ ცი პუ ლო ბა და კე თილ სინ დი სი ე რე ბა სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბა
ში არის იმის გა რან ტი ა, რომ ჩვენს ქვე ყა ნა ში და ცუ ლი იქ ნე ბა ადა
მი ა ნის უფ ლე ბე ბი.

მად ლო ბას ვუხ დი თი თო ე ულ ად ვო კატს, რო მე ლიც სა მარ თ ლის 
უზე ნა ე სო ბას ემ სა ხუ რე ბა. 

I would like to congratulate all attorneys on their professional day 

and the 100th anniversary of the establishment of Georgian legal 

profession. I wish them success in their professional activities 

and dignity in pursuing the responsibilities.

Adherence to principles and faithfulness in attorney’s activity is 

the guarantee for protection of human rights in our country.

I avail myself of this opportunity to express my gratitude to each 

attorney who serves the rule of law.

გიორგიგახარია
სა ქარ თ ვე ლოს პრე მი ერ  მი ნის ტ რი

GiorgiGakharia
Prime Minister of Georgia
 





ძვირ ფა სო ად ვო კა ტე ბო, 

გუ ლი თა დად გი ლო ცავთ ქარ თუ ლი ად ვო კა ტუ რის 100 წლის იუბი
ლეს!

სა გუ ლის ხ მო ა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს დე მოკ რა ტი უ ლი რეს პუბ ლი
კის და ფუძ ნე ბის შემ დეგ, სხვა მნიშ ვ ნე ლო ვან ამო ცა ნებ თან ერ თად, 
იმ დ რო ინ დე ლი ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბის ერ თ ერ თი საზ რუ ნა ვი 
სა მარ თ ლებ რი ვი სა ხელ მ წი ფოს მშე ნებ ლო ბა და ეფექ ტი ა ნი მარ
თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მის დამ კ ვიდ რე ბა იყო. სწო რედ ამ სუ ლის
კ ვე თე ბით იქ ნა მი ღე ბუ ლი პირ ვე ლი რეს პუბ ლი კის დამ ფუძ ნე ბე ლი 
კრე ბის 1919 წლის 11 ნო ემ ბ რის დეკ რე ტი, რომ ლი თაც და არ ს და 
ნა ფიც ვე ქილ თა საბ ჭო.

დღე ვან დე ლი გად მო სა ხე დი დან სიმ ბო ლუ რი დატ ვირ თ ვა ენი ჭე ბა 
ამ ის ტო რი ულ ფაქტს, ვი ნა ი დან, თქვენ  ქარ თ ვე ლი ად ვო კა ტე ბი, 
ად ვო კა ტის პრო ფე სი ა ში არ სე ბუ ლი ას წ ლო ვა ნი ტრა დი ცი ე ბის ერ თ
გუ ლე ბის კვალ დაკ ვალ, აგ რ ძე ლებთ ჩვე ნი ქვეყ ნის დე მოკ რა ტი ულ 
გან ვი თა რე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბას, თქვე ნი ყო ველ დღი უ რი საქ მი ა ნო
ბით უწყობთ ხელს მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას, ადა მი
ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვა სა და კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის დამ კ ვიდ რე ბას. 
ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის არ სე ბო ბა, სა დაც ხდე ბა სა ერ თო სა კითხე
ბის გან ხილ ვა, პრო ფე სი უ ლი სტან დარ ტე ბის გან ვი თა რე ბა და ცოდ
ნის გა ზი ა რე ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აძ ლი ე რებს თი თო ე ულ თქვენ განს 
და ზო გა დად მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბას. 

სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის სა ხე ლით, გა მოვ თ ქ ვამ მზად ყოფ ნას 
გა ვაგ რ ძე ლო თქვენ თან თა ნამ შ რომ ლო ბა იმ მიზ ნე ბის გარ შე მო, 
რაც დე მოკ რა ტი ის კონ სო ლი და ცი ას და ჩვე ნი ქვეყ ნის წინ ს ვ ლას 
უკავ შირ დე ბა.  

კი დევ ერ თხელ გი ლო ცავთ ამ ღირ ს შე სა ნიშ ნავ თა რიღს და გი სურ
ვებთ წარ მა ტე ბებს!

 

Dear lawyers,

I wholeheartedly congratulate you on the 100th anniversary of the 

Georgian barristership.

It is important to note that since the establishment of the first 

Democratic Republic of Georgia, the Georgian society has taken 

it seriously to build a legal state and develop an effective judicial 

system. It was with this spirit that the Constitutive Assembly of 

the Republic adopted a Decree of November 11, 1919, establish

ing a Council of Jury Solicitors.

This historic fact has a symbolic importance from today’s per

spective because you, Georgian lawyers, continue to contribute 

to the democratic development of our country in the footsteps 

of the existing centennial traditions of lawyer’s profession. You 

facilitate justice, human rights protection and the rule of law with 

your daily work. Existence of the Georgian Bar Association, in 

which you discuss common issues of interest, develop profes

sional standards and share knowledge, significantly strengthens 

each of you and benefits the justice in general.

On behalf of the Parliament of Georgia, let me convey our readi

ness to continue cooperating with you on the issues of democrat

ic consolidation and progress of our country.

Let me once again congratulate you on this remarkable date and 

wish you all the success!

 

არჩილთალაკვაძე
სა ქარ თ ვე ლოს პარლამენტის თავმჯდომარე

ArchilTalakvadze
Chairman of the Parliament of Georgia  





მინ და, სა ქარ თ ვე ლოს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს სა ხე ლით, 
მი ვუ ლო ცო სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ას 100 წლის 
იუბი ლე. 

სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ას უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი რო ლი 
აკის რია ქვე ყა ნა ში ეფექ ტუ რი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
პრო ცეს ში. იური დი უ ლი პრო ფე სია არის სა შუ ა ლე ბა თი თო ე ულ მა 
მო ქა ლა ქემ შეძ ლოს სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ი თა და კა ნო ნე ბით 
გა რან ტი რე ბუ ლი უფ ლე ბე ბის დაც ვა. შე სა ბა მი სად, კვა ლი ფი ცი უ რი 
იური დი უ ლი მომ სა ხუ რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა წარ მო ად გენს კა ნო ნის 
უზე ნა ე სო ბის დაც ვი სა და მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მის გა მარ თუ ლი 
ფუქ ნ ცი ო ნი რე ბის არ სე ბით ელე მენტს.

სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ამ დღი დან და არ სე ბი სა დი დი 
გზა გან ვ ლო. ად ვო კა ტის საქ მი ა ნო ბის სა კა ნონ მ დებ ლო ჩარ ჩოს თან 
ერ თად არ სე ბი თად შე იც ვა ლა იური დი უ ლი გა ნათ ლე ბის ხა რის ხი 
სა ქარ თ ვე ლო ში, გა უმ ჯო ბეს და სა ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბის სტან დარ
ტე ბი და გა ი ზარ და ნდო ბა ად ვო კატ თა კორ პუ სის მი მართ. ყო ვე ლი
ვე ეს, სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს მო ქა ლა ქე ებს და იც ვან სა კუ თა რი ინ ტე
რე სე ბი კვა ლი ფი ცი უ რი იური დი უ ლი დახ მა რე ბის მი ღე ბის გზით და, 
ამავ დ რო უ ლად, ჰქმნის სა ფუძ ველს ეფექ ტუ რი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის. 

გუ ლი თა დად ვუ ლო ცავ სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ას 
100 წლის იუბი ლეს! მჯე რა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში იური დი უ ლი პრო
ფე სი ის გან ვი თა რე ბა შე უქ ცე ვა დად გაგ რ ძელ დე ბა.

On behalf of the Constitutional Court of Georgia, let me congrat

ulate the Georgian Bar Association on 100th anniversary.

The Georgian Bar Association is entrusted with a key role in the 

course of effective administration of justice in Georgia. The legal 

profession allows citizens to protect their rights guaranteed by 

the Constitution and laws. Hence, a qualified legal service serves 

as an essential element to ensure the protection of the rule of law 

and the proper administration of justice. 

The Georgian Bar Association has come a long way since it 

was founded. Along with a legal framework on practising law, 

the quality of legal education has changed considerably; the 

standards of the legal profession have been improved and trust 

towards the bar has increased. All of these, allows citizens to 

protect their interests by way of qualified legal assistance and, 

thereby, contributes to the effective functioning of justice.

I do heartedly congratulate the Georgian Bar Association with its 

centennial anniversary! I am confident the legal profession will 

continue to develop irreversibly in Georgia.      

ზაზათავაძე
სა ქარ თ ვე ლოს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს თავ მ ჯ დო მა რე

ZazaTavadze
President of the Constitutional Court of Georgia

არჩილთალაკვაძე
სა ქარ თ ვე ლოს პარლამენტის თავმჯდომარე

ArchilTalakvadze
Chairman of the Parliament of Georgia  





2019 წე ლი სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ი სათ ვის გა მორ ჩე უ
ლი ა, ვი ნა ი დან უკ ვე სა უ კუ ნე შეს რულ და, რაც სა ქარ თ ვე ლოს პირ ვე ლი 
რეს პუბ ლი კის და მო უ კი დებ ლო ბის დროს, 1919 წელს, ნა ფიც  ვე ქილ თა 
(ადვოკატთა) საბ ჭო და ფუძ ნ და და სწო რედ ამ დრო ი დან იწე რე ბა ქარ თუ
ლი ად ვო კა ტუ რის ის ტო რი აც.

დღეს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცია მძლავ რი, და მო უ კი დე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ა ა, 
რო მე ლიც ხუ თი ათა სამ დე ად ვო კატს აერ თი ა ნებს სა მო ქა ლა ქო სა მარ
თ ლის, სის ხ ლის სა მარ თ ლი სა  და სა ერ თო სპე ცი ა ლი ზა ცი ის მი მარ თუ
ლე ბით.

სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს სა ხე ლით, გუ ლი თა დად ვუ ლო
ცავ ად ვო კატ თა გა ერ თი ა ნე ბას სა ი უ ბი ლეო თა რიღს და ად ვო კა ტის დღეს 
 8 ნო ემ ბერს!

ად ვო კა ტებს, რო გორც მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის მო ნა წი ლე მხა რეს, გა ნუ ზომ
ლად დი დი წვლი ლი მი უძღ ვით სა მარ თალ წარ მო ე ბის პრო ცეს ში თი თო ე
უ ლი პი რის უფ ლე ბი სა და კა ნო ნი ე რი ინ ტე რე სის და სა ცა ვად. ად ვო კატ თა 
მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი ა, კლი ენ ტის სა უ კე თე სო ინ ტე რე სე ბის დაც ვი სათ ვის 
გა წე უ ლი პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბა და ეთი კუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის პა
ტი ვის ცე მა სა უ კე თე სო მეგ ზუ რია  მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
პრო ცეს ში, ხო ლო მო სა მარ თ ლე ებს ხელს უწყობს კა ნო ნის წი ნა შე მხა
რე თა თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პით საქ მის გან ხილ ვა სა და გა დაწყ ვე ტა ში.

უკა ნას კ ნელ წლებ ში ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ამ შთამ ბეჭ და ვი ცვლი ლე ბე ბი 
გა ნა ხორ ცი ე ლა რო გორც ად ვო კა ტის სა პა ტიო სტა ტუ სის მო სა პო ვებ ლად 
საკ ვა ლი ფი კა ციო გა მოც დე ბის ორ გა ნი ზე ბი სა და ჩა ტა რე ბის მა ღა ლი 
სტან დარ ტის დამ კ ვიდ რე ბის, ისე  სა კუ თა რი წევ რე ბი სათ ვის სა ინ ტე რე სო 
სა გან მა ნათ ლებ ლო სწავ ლე ბის არა ერ თი კურ სის თუ პროგ რა მის  და ნერ
გ ვის თვალ საზ რი სით. ამ პრო ცე სის მო ნა წი ლე ე ბი სა ქარ თ ვე ლოს სა ერ თო 
სა სა მარ თ ლო ე ბის მო სა მარ თ ლე ე ბიც არი ან.

ად ვო კატ თა ძლი ე რი კორ პუ სის არ სე ბო ბა და დე ბი თად აისა ხე ბა მარ თ
ლ მ სა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე, თი თო ე უ ლი პი რის სა მარ თ ლი ა ნი 
სა სა მარ თ ლოს უფ ლე ბა სა და ზო გა დად, იურის ტის პრო ფე სი ის გან ვი
თა რე ბა ზე, რაც და მო უ კი დე ბე ლი და ძლი ე რი სა ხელ მ წი ფოს ერ თ ერ თი 
უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი მო ნა პო ვა რი ა.

ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის თი თო ე ულ წევრს გუ ლი თა დად ვუ ლო ცავ სა უ კუ
ნო ვან იუბი ლეს,  მო რიგ წარ მა ტე ბებს ვუ სურ ვებ პრო ფე სი ულ ას პა რეზ სა 
და პი რად ცხოვ რე ბა ში!

გი სურ ვებთ მხნე ო ბას, სიძ ლი ე რე სა და და მო უ კი დებ ლო ბას, რა თა კე
თილ სინ დი სი ე რად და ღირ სე უ ლად წარ მო ად გი ნოთ თქვე ნი კლი ენ ტე ბი  
თქვენ თ ვის მონ დო ბილ საქ მე ებ ზე და ერ თ გუ ლად შეძ ლოთ იმ ღი რე ბუ
ლე ბე ბის მსა ხუ რე ბა, რო მე ლიც თი თო ე უ ლი ინ დი ვი დის დაც ვის უფ ლე ბას 
უზ რუნ ველ ყოფს.

The year of 2019 is of special significance for the Georgian Bar 
Association. It has been a century since during the independence 
of the first republic of Georgia, namely in 1919, the Council of 
Advocates was established and the history of the Georgian Bar 
started to be written.

Today, the Georgian Bar Association is a powerful, independent 
organization that brings together about 5,000 lawyers in the fields 
of general, civil and criminal law. 

On behalf of the Supreme Court of Georgia, I cordially congratu
late the Bar Association on its centennial celebration as well as on 
a professional day – November 8th! 

Lawyers, as parties to justice, have enormous role in protecting 
the rights and legitimate interests of each person involved in the 
legal proceedings. Highly qualified lawyers and their professional 
work based on the best interests of a client as well as respect 
of high professional standards are the best guides in the admin
istration of justice, thereby, supporting judges in dealing with the 
law and making decisions on the basis of principle of equality of 
the parties.

In recent years, the Bar Association has made remarkable pro
gress in gaining high reputation by introducing a highstandard 
Bar Exams as well as by delivering interesting CLE programs for 
its members. The judges are also the part of this process. 

The existence of a strong professional union of lawyers has a 
positive impact over the administration of justice, the right of every 
person to a fair trial and, in general, over the development of the 
legal profession, which is one of the most important achievements 
of an independent and strong State.

I congratulate each and every member of the Bar Association 
on the centennial anniversary, wishing you more success in your 
career and personal life!

I wish you courage, strength and independence to represent your 
clients in a good faith and to serve the values that safeguard the 
rights and freedoms of every individual.

მზიათოდუა
სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს თავ მ ჯ დო მა რის მო ვა ლე ო ბის შემ ს რუ ლე ბე ლი

MziaTodua
Acting Chief Justice 
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სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს თავ მ ჯ დო მა რის მო ვა ლე ო ბის შემ ს რუ ლე ბე ლი
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 სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის 100 წლის იუბი ლე

პა ტივ ცე მუ ლო ბა ტო ნო და ვით,

მინ და მო გი ლო ცოთ თქვენ, თქვენს კო ლე გებ სა და სა ქარ თ ვე ლოს 
ყვე ლა იურისტს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის 100 წლის იუბი ლე.

გა სუ ლი სა უ კუ ნის გან მავ ლო ბა ში, იურის ტის პრო ფე სი ამ სა ქარ თ
ვე ლო ში მრა ვა ლი გა მოწ ვე ვა გა ნი ცა და. დღეს, მის სა სარ გებ ლოდ 
მუ შა ობს ად ვო კატ თა თა ნა მედ რო ვე ასო ცი ა ცი ა, რო მე ლიც ქვე ყა ნა
ში კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის პრინ ცი პე ბის ერთ – ერ თი მთა ვა რი საყ რ
დე ნი ა.

ძა ლი ან ბედ ნი ე რი ვარ, რომ ევ რო კავ შირ მა ბო ლო ათ წ ლე უ ლის 
გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თ ვე ლო ში სა მარ თ ლი ა ნი და ეფექ ტი ა ნი იური
დი უ ლი მომ სა ხუ რე ბის გან ვი თა რე ბის თ ვის სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ
თა ასო ცი ა ცი ის ხელ შეწყო ბა შეძ ლო.

მე და დე ბი თად ვა ფა სებ სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ას თან 
მჭიდ რო და ნა ყო ფი ერ თა ნამ შ რომ ლო ბას და ასე ვე თქვენს ღრმა 
ურ თი ერ თო ბას ევ რო კავ ში რის წევრ სა ხელ მ წი ფო ებ ში და ფუძ ნე ბულ 
იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ებ თან.

ნე ბა მი ბო ძეთ, სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ას მომ დევ ნო 
წლებ ში დი დი წარ მა ტე ბე ბი ვუ სურ ვო!

100th Year Anniversary of the Georgian Bar Association

Dear Mr Asatiani,

I would like to congratulate you, your colleagues and all lawyers 

in Georgia on the occasion of the 100th anniversary of the Geor

gian Bar Association.

Over the last century, the legal profession in Georgia has experi

enced many challenges. Yet today it benefits from a modem bar 

association, one of the major pillars to support the Rule of Law 

principles in the country.

I am very happy that the European Union has been able to assist 

the Georgian Bar Association over the last decade in promoting 

fair and efficient legal services in Georgia.

I appreciate the very close and fruitful cooperation we are enjoy

ing with the Georgian Bar, as well as your strong relationships 

with lawyers› associations based in EU Member States.

Let me finally wish the Georgian Bar Association great success 

in the years to come!

კარლჰარცელი
ევ რო კავ ში რის ელ ჩი სა ქარ თ ვე ლო ში

CarlHartzell
Ambassador of the European Union to Georgia



სა ქარ თ ვე ლო აღ ნიშ ნავს ად ვო კა ტის პრო ფე სი ის ასი წლის იუბი
ლეს. მინ და ვი სარ გებ ლო შემ თხ ვე ვით და მი ვუ ლო ცო ყვე ლა ად
ვო კატს, ასე ვე, სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ას ამ ეტა პის 
წარ მა ტე ბით მიღ წე ვა. ად ვო კა ტე ბი მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს ას რუ ლე
ბენ მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში. ევ რო პის საბ ჭოს მი ნის
ტ რ თა კო მი ტე ტის რე კო მენ და ცი ა(2000)21, რო მე ლიც ად ვო კატ თა 
პრო ფე სი ის თა ვი სუფ ლე ბას ეხე ბა, მო უ წო დებს წევრ ქვეყ ნებს, რომ 
მი ი ღონ „ყველა სა ჭი რო ზო მა, რა თა პა ტი ვი სცენ, და იც ვან და წა
ა ხა ლი სონ ად ვო კა ტის პრო ფე სი ის თა ვი სუფ ლე ბა“. ეს სა სი ცოცხ
ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბი სა 
და სა მარ თ ლი ა ნი სა სა მარ თ ლოს პრინ ცი პე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის თ
ვის, რაც ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ი დან გა მომ
დი ნა რე ობს. 

და ე, და მო უ კი დებ ლო ბამ, შრო მის მოყ ვა რე ო ბამ და სა მარ თ ლი ა ნო
ბამ წარ მარ თოს ყვე ლა ად ვო კა ტის პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბა მო ქა
ლა ქე ე ბის სა სარ გებ ლოდ.

The 100 years anniversary of the Profession of Lawyer is cele

brated this year in Georgia. I take this opportunity to congratulate 

all individual lawyers, as well as the Georgian Bar Association on 

successfully achieving this milestone. Lawyers play a crucial role 

in the administration of justice. Recommendation Rec(2000)21 

of the Committee of Ministers of the Council of Europe on The 

freedom of exercise of the profession of lawyer encourages the 

Member States to take “all necessary measures to respect, pro

tect and promote the freedom of exercise of the profession of 

lawyer”. This is vital to ensure that access to justice and fair 

trial principles flowing from the European Convention on Human 

Rights are effectively implemented. 

Let independence, diligence and fairness guide the professional 

work of all individual lawyers, to the benefit of citizens.

კრისტიანურსე
ევ რო პის საბ ჭოს ოფი სის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი სა ქარ თ ვე ლო ში

CristianUrse
The Head of the Council of Europe Office in Georgia

 





„თუ გვსურს კა ნო ნის პა ტი ვის ცე მა, მა შინ პირ ველ რიგ ში კა ნო ნი უნ
და გავ ხა დოთ პა ტივ სა ცე მი.“
ლუ ის დ. ბრენ და ი სი, მო სა მარ თ ლე, ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე
ბის უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლო 
(19161939)

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

გი ლო ცავთ სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის 100 წლის 
იუბი ლეს! დი დად ვა ფა სებ ყვე ლა  ად ვო კატ სა და ასო ცი ა ცი ის 
წევრს, რომ ლე ბიც და უ ღა ლა ვად შრო მო ბენ, რა თა და იც ვან  გან
სას ჯე ლე ბის უფ ლე ბე ბი და კლი ენ ტ თა ინ ტე რე სე ბი სა ქარ თ ვე ლოს 
კა ნონ მ დებ ლო ბის ფარ გ ლებ ში.

ად ვო კა ტი  მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მის აუცი ლე ბე ლი ნა წი ლია და 
მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის დაც ვა ში თა
ნა მედ რო ვე დე მოკ რა ტი ის პი რო ბებ ში. თქვენ თ ვის რო გორც ად ვო
კა ტე ბის თ ვის, თქვე ნი საქ მი ა ნო ბა დი დი გა მოწ ვე ვა ა, რო მე ლიც მო
ითხოვს და ბა ლან სე ბას რო გორც სამ სა ხუ რე ობ რი ვი მო ვა ლე ო ბე ბის, 
რო მე ლიც გა კის რი ათ რო გორც სა სა მარ თ ლო ოფიც რებს, ისე ეთი
კუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის, რაც კლი ენ ტე ბის გულ მოდ გი ნედ დაც ვას 
გუ ლის ხ მობს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ხან და ხან  პრაქ ტი კა ში ამის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა შე იძ ლე ბა რთუ ლი აღ მოჩ ნ დეს, თქვე ნი და უ ღა ლა
ვი შრო მა აუცი ლე ბე ლია იმი სათ ვის, რომ სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა
ქე ებს  ჰქონ დეთ სან დო და სა ი მე დო  სა სა მარ თ ლო სის ტე მა. ეს 
თქვენ გან მო ითხოვს პრო კუ რო რებ თან, მო სა მარ თ ლე ებ თან და სხვა 
ად ვო კა ტებ თან პრო ფე სი ო ნა ლურ მუ შა ო ბას, ამავ დ რო უ ლად გა
ვალ დე ბუ ლებთ ხე ლი შე უწყოთ სა მარ თ ლი ა ნო ბას და და იც ვათ კა
ნო ნის უზე ნა ე სო ბა თქვე ნი და მო უ კი დებ ლო ბით ყო ველ გ ვა რი გა რე  
ზე მოქ მე დე ბი სა და თუნ დაც ზე წო ლის გან. ამის გან სა ხორ ცი ე ლებ
ლად კი თქვენ ყო ველ თ ვის უნ და იხელ მ ძღ ვა ნე ლოთ პრო ფე სი უ ლი 
საქ მი ა ნო ბის სტან დარ ტე ბით და გახ სოვ დეთ, რომ თქვე ნი ეთი კუ რი 
და გულ მოდ გი ნე მუ შა ო ბა გა ა უმ ჯო ბე სებს რო გორც სა ქარ თ ვე ლოს 
ად ვო კატ თა, ასე ვე მთლი ა ნი სა სა მარ თ ლო სის ტე მის იმიჯს.

კი დევ ერ თხელ გი ლო ცავთ და წარ მა ტე ბებს გი სურ ვებთ თქვენს  
საქ მი ა ნო ბა ში!

„If we desire respect for the law, we must first make the law 

respectable”.

Louis D. Brandeis, Associate Justice, Supreme Court of the Unit

ed States 

(19161939)

To the Georgian Bar Association:

Congratulations on this occasion of the 100th anniversary of the 

Georgian Bar Association! I applaud every attorney and GBA 

member who works tirelessly to advocate for those accused of  

wrongdoing and  who fight to protect clients interests within the 

framework of  Georgian law.

The attorney is a vital part of the justice system and necessary 

to ensure that rule of law is followed in a modern democracy. As 

attorneys, you have a very challenging  job which requires you 

to balance your duties as officers of the court with your ethical 

obligation to act as zealous advocates for  your clients. Although 

at times this may be difficult to put into practice, your hard work 

is necessary to ensure that Georgia has a reliable, trustworthy, 

and credible legal system for your clients. Although at times this 

may be difficult to put into practice, your hard work is necessary 

to ensure that Georgia has a reliable, trustworthy, and credible 

legal system for your citizens. This requires you to work with 

prosecutors, judges, and defend other attorneys in a professional 

manner but also requires you to promote justice and defend the 

rule of law by  maintaining  your  own independence from outside 

influences and to protect your clients against even the appear

ance of arbitrary power or pressure. In doing this. You should 

always be guided by your standards of  professional conduct and 

remember that if you act ethically and work diligently. Your ac

tions will improve the image of Georgian attorneys and the entire 

Georgian justice system.

Once again, congratulations and  good luck in your future en

deavors!!

ელიზაბეთრუდი
ელ ჩის მო ვა ლე ო ბის შემ ს რუ ლე ბე ლი

ElizabethRood
Chargé d›Affaires, a.i.

კრისტიანურსე
ევ რო პის საბ ჭოს ოფი სის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი სა ქარ თ ვე ლო ში

CristianUrse
The Head of the Council of Europe Office in Georgia

 





ძვირ ფა სო კო ლე გე ბო,

CCBEის სა ხე ლით, რო მე ლიც წარ მო ად გენს 45 ქვეყ ნის ად ვო
კატ თა ასო ცი ა ცი ებ სა და სა მარ თ ლის სა ზო გა დო ე ბებს და აერ თი
ა ნებს 1 მი ლი ონ ზე მეტ ევ რო პელ ად ვო კატს, მსურს გუ ლი თა დად 
მო გი ლო ცოთ ქარ თუ ლი და მო უ კი დე ბე ლი ად ვო კა ტუ რის 100 
წლის იუბი ლე. 

და მო უ კი დებ ლო ბას უდი დე სი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს არა მხო ლოდ 
ჩვენ თ ვის  ად ვო კა ტე ბის თ ვის, არა მედ სრუ ლი ად სა სა მარ თ ლო 
სის ტე მის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის თ ვის და სა მარ თ ლის უზე ნა ე სო ბის 
დაც ვის თ ვის დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ე ბა ში. რო გორც ად ვო კა
ტე ბი, ჩვენ ვართ სა მარ თ ლის უზე ნა ე სო ბის მცვე ლე ბი და ხში რად 
პირ ველ ნი მათ შო რის, ვინც ჩვენს ქვეყ ნებ ში მო ქა ლა ქე ე ბის ფუნ
და მენ ტუ რი, კა ნო ნი ე რი უფ ლე ბე ბი სა და ინ ტე რე სე ბის ეფექ ტი ან 
დაც ვას ვუზ რუნ ველ ყოფთ.

იური დი უ ლი პრო ფე სი ის და მო უ კი დებ ლო ბი სა და მა ღა ლი პრო
ფე სი უ ლი სტან დარ ტე ბის უზ რუნ ველ ყო ფით, სა ქარ თ ვე ლოს ად
ვო კატ თა ასო ცი ა ცია გახ და ად ვო კატ თა მხარ დამ ჭე რის მთა ვა რი 
წყა რო და მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფი სა და 
სან დო ო ბის დაც ვის გა რან ტი. 

სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცია უკ ვე ათ წელ ზე მე ტია 
CCBEს აქ ტი უ რი დამ კ ვირ ვე ბეი წევ რია  და ვი მე დოვ ნებთ, რომ 
მო მა ვალ შიც გან ვაგ რ ძობთ  ნა ყო ფი ერ თა ნამ შ რომ ლო ბას ჩვე ნი 
სა ერ თო ღი რე ბუ ლე ბე ბის, სა მარ თ ლის უზე ნა ე სო ბი სა და პრო
ფე სი ის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ას მიზ ნით, რო
გორც თქვენს ქვე ყა ნა ში ასე ვე,  მთელს ევ რო პა ში.

ასო ცი ა ცი ას და თი თო ე ულ ად ვო კატს სა უ კე თე სო სურ ვი ლე ბით 
გი ლო ცავთ ქარ თუ ლი ად ვო კა ტუ რის 100 წლის იუბი ლეს და 
წარ მა ტე ბას გი სურ ვებთ თქვე ნი მი სი ი სა და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო
ლის შეს რუ ლე ბა ში.

Dear colleagues,

On behalf of the Council of Bars and Law Societies of Europe 

(CCBE), which represents the bars and law societies of 45 coun

tries, and through them more than 1 million European lawyers, I 

wish to extend our warmest congratulations on the occasion of 

the 100th anniversary of the independent professional union of 

Georgian advocates.

Independence is of the utmost importance not only for us, law

yers, but also for the functioning of the whole judiciary in a dem

ocratic society, and the rule of law in general. As lawyers, we are 

the guardians of the rule of law and often the first to ensure the 

efficient protection of the fundamental and legitimate rights and 

interests of citizens in our countries.

Nowadays the Georgian Bar Association has become an essen

tial advocate and source of support for Georgian lawyers, as a 

safeguard for quality and the reliability of the justice system in 

Georgia by ensuring the independence of the legal profession 

and providing high professional standards in legal practice.

The Georgian Bar Association has already been an active ob

server member of the CCBE for more than ten years, and we 

look forward to furthering our fruitful cooperation in the future to 

promote our common values, the rule of law and the core princi

ples of our profession in your country as well as all over Europe.

We send all our best wishes to Georgian lawyers and the Geor

gian Bar Association on the occasion of the 100th anniversary of 

the professional union of advocates in Georgia and wish every 

success to the Georgian Bar Association in carrying out its mis

sion and important role representing Georgian lawyers.

ხოსედეფრეიტასი
ევროპის ადვოკატთა ასოციაციებისა და სამართლის საზოგადოებების საბჭოს (CCBE) პრეზიდენტი 

JosédeFreitas
President of the CCBE



მო ხა რუ ლი ვარ, ევ რო პის ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის სა ხე ლით, სა
ქარ თ ვე ლო ში მოღ ვა წე ად ვო კა ტებს სა უ კე თე სო სურ ვი ლე ბით მო
გი ლო ცოთ ქარ თუ ლი ად ვო კა ტუ რის 100 წლის იუბი ლე. 

სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის საქ მი ა ნო ბა ნა თე ლი მა გა
ლი თი და ნი მუ შია იმის, თუ რო გორ უნ და მუ შა ობ დეს ად ვო კატ თა 
პრო ფე სი უ ლი გა ერ თი ა ნე ბა მო ქა ლა ქე ე ბის, კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბი სა 
და ად ვო კა ტე ბის მხარ და სა ჭე რად. თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცია არის ად
ვო კა ტის პრო ფე სი ის ფუნ და მენ ტუ რი ფა სე უ ლო ბე ბის ჭეშ მა რი ტი 
დამ ც ვე ლი, რო მე ლიც იღ წ ვის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი და მო უ კი დებ ლო ბის
თ ვის და  იბ რ ძ ვის ად ვო კა ტის პრო ფე სი უ ლი თა ვი სუფ ლე ბი სათ ვის. 
პრო ფე სი უ ლი სა ი დუმ ლო ე ბის პრინ ცი პი სა და მო ქა ლა ქე ე ბის ინ ტე
რე სე ბის დაც ვის თ ვის, ად ვო კა ტე ბი ხში რად გამ ხ და რან დევ ნის და 
მუ ქა რის ად რე სა ტე ბი, მათ მი მართ გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო პა ტიმ რო ბე
ბიც კი, თუმ ცა თქვენს ასო ცი ა ცი ას არა სო დეს შე უწყ ვი ტია მა თი უფ
ლე ბე ბის თ ვის ბრძო ლა. ამი სათ ვის ასო ცი ა ცი ის ყო ფილ პრე ზი დენტს 
ზა ზა ხა ტი აშ ვილს 2016 წელს მი ე ნი ჭა CCBEის პრეს ტი ჟუ ლი პრე მია 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის სფე რო ში შე ტა ნი ლი წვი ლი სათ ვის. 

სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცია მი სი წევ რე ბის არა მხო ლოდ 
მხარ დამ ჭე რი ა, არა მედ მუ დამ სთა ვა ზობს მათ ისეთ გა დაწყ ვე ტი
ლე ბებს, რო მე ლიც მა ღა ლი ეთი კუ რი სტან დარ ტე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის 
სა ფუძ ველს ქმნის, რაც აუცი ლე ბე ლია იური დი უ ლი სერ ვი სით მო
სარ გებ ლე პირ თათ ვის. 

სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცია ასე ვე ძა ლი ან აქ ტი უ რია სა
ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბი სა და გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის 
მი მარ თუ ლე ბით, მათ შო რის ისეთ თა ნა მედ რო ვე სფე რო ებ ში, რო
გო რი ცა ა: ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტი და სა ერ თა შო რი სო სტან დარ
ტე ბის შე სა ბა მი სი საწყი სი თუ გან გ რ ძ ბა დი იური დი უ ლი გა ნათ ლე ბის 
სის ტე მე ბი. რო გორც ევ რო პის ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის პრე ზი დენ
ტი, ძა ლი ან ვა ფა სებ სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის აქ ტი
ურ როლს ევ რო პის ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის საქ მი ა ნო ბა ში, რაც 
კი დევ უფ რო მე ტად ამ ყა რებს თქვე ნი პრო ფე სი უ ლი გა ერ თი ა ნე ბის 
მძლავრ პო ზი ცი ას სა ერ თა შო რი სო იური დი ულ სა ზო გა დო ე ბა ში.

გთხოვთ, მი ი ღოთ ჩე მი გულ წ რ ფე ლი მი ლოც ვა სა ქარ თ ვე ლოს ად
ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ი სად მი, რო მე ლიც ჩვე ნი თვალ თა ხედ ვით ლი
დე რია რე გი ონ ში.  გი სურ ვებთ შემ დ გომ წარ მა ტე ბულ გან ვი თა რე
ბას, რა საც ნამ დ ვი ლად მი აღ წევთ თქვე ნი იმ ძა ლის ხ მე ვის შე დე გად, 
რო მელ საც არ იშუ რებთ ად ვო კა ტის რო ლის შემ დ გო მი გაძ ლი ე რე
ბის თ ვის, რაც, თა ვის მხრივ, არის სა მარ თ ლის უზე ნა ე სო ბის სა ფუძ
ვე ლი თქვენს მშვე ნი ერ ქვე ყა ნა ში. 

On behalf of the European Association of Lawyers I have a pleasure 

to send my best greetings and wishes to all Georgian Lawyers on 

the occasion of the 100 anniversary of independent legal profession 

in Georgia. 

 Activities and works performed by the Georgian Bar Association 

have been seen by many as  model ones how the Bar Association 

should act for the benefit of citizens, rule of law and lawyers. The 

GBA is a true defender of fundamental values of the profession of 

a lawyer, protecting its independence and fighting for freedom of 

performing lawyers’ tasks. For defense of professional secrecy or 

representing citizens’ interests many advocates were persecuted, 

threatened or even imprisoned but the Bar has never failed to fight 

for  them. For this work the former President Zaza Khatiashvili was 

awarded by the Council of Bars and Law Societies of Europe in 

2016 with the very prestigious prize for human rights defenders. 

The GBA not only supports its members but also introduces solu

tions to keep the highest quality and ethical standards  that are cru

cial for those who benefit from legal advice and legal representation. 

The Georgian Bar Association is also very active in the field of for

eign cooperation, in exchanging knowledge, among the others in 

such modern areas as Artificial Intelligence, in improving initial and 

continuing legal education in accordance with international stand

ards. As the President of the European Association of Lawyers I 

highly appreciate GBA’ s active role in our Association and your per

sonal work as the member of the board of AEAEAL which further 

develops  a strong position of your Bar  in the  international legal 

community. 

Mr. President, please accept my sincere congratulations to the 

Georgian Bar Association, being in our eyes the leader of the Re

gion  and let me wish further excellent development which surely 

will be achieved due to your constant efforts to strengthen the role of 

lawyers as guarantors of rule of law in your beautiful country.  

 

ხოსედეფრეიტასი
ევროპის ადვოკატთა ასოციაციებისა და სამართლის საზოგადოებების საბჭოს (CCBE) პრეზიდენტი 

JosédeFreitas
President of the CCBE

მარიასლაზაკი
ევ რო პის ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის პრე ზი დენ ტი 

MariaŚlązak
President of the European Association of Lawyers



მიმ დი ნა რე წელს, სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა პრო ფე სი უ ლი გა ერ
თი ა ნე ბა 100 წლის იუბი ლეს აღ ნიშ ნავს. სა ერ თა შო რი სო ად ვო კატ
თა ასო ცი ა ცი ის (IBA) სა ხე ლით მსურს სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა 
ასო ცი ა ცი ას და მის წევ რებს მო გი ლო ცოთ ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მოვ
ლე ნა. ას წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კა ტუ რამ და 
იური დი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის წევ რებ მა მი აღ წი ეს უზარ მა ზარ პროგ
რესს თქვენს ქვე ყა ნა ში სან დო და ხა რის ხი ა ნი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
სის ტე მის შექ მ ნის მი მარ თუ ლე ბით, იური დი უ ლი პრო ფე სი ის და მო
უ კი დებ ლო ბის გან მ ტ კი ცე ბი სა და მა ღა ლი პრო ფე სი უ ლი სტან დარ
ტე ბის დამ კ ვიდ რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფით. 

ქარ თ ველ ად ვო კა ტებს მა ღა ლი პრო ფე სი უ ლი სტან დარ ტის გან მ
ტ კი ცე ბის თ ვის უამ რა ვი სირ თუ ლის და წი ნა აღ მ დე გო ბის გა და ლახ
ვა მო უხ დათ. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თ ვე ლო და ახ ლო ე ბით 
ოც და ა თი წე ლია და მო უ კი დე ბე ლი სა ხელ მ წი ფოა და ეკო ნო მი კუ რი 
და სა მარ თ ლებ რი ვი გან ვი თა რე ბის გზა ზე ა, თქვენ მა იური დი ულ მა 
პრო ფე სი ამ შეძ ლო სწრა ფად მზარ დი სა ერ თა შო რი სო სა მარ თ ლებ
რი ვი ბაზ რის ტენ დენ ცი ებ თან თან ხ ვედ რა, სა ერ თა შო რი სო ეთი კის 
ნორ მე ბი სა და სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის და ნერ გ ვის გზით. 

მო გეხ სე ნე ბათ, რომ ქარ თუ ლი ად ვო კა ტუ რის 100 წლის იუბი ლე 
ემ თხ ვე ვა IBA ევ რო პა კავ კა სი ა ა ზი ის ფო რუმს, რო მელ საც ჩვენ 
კვლავ თქვენს ლა მაზ  ქვე ყა ნა ში ვა ტა რებთ  სა ი უ ბი ლეო თა რი ღამ
დე ერ თი კვი რით ად რე, რი თაც IBA ხაზს უს ვამს მის მტკი ცე მხარ
და ჭე რას სა ქარ თ ვე ლოს იური დი უ ლი პრო ფე სი ის მი მართ.

გი სურ ვებთ სიმ ხ ნე ვეს და სა ქარ თ ვე ლოს იური დი უ ლი პრო ფე სი
ის მო მა ვა ლის რწმე ნას, რაც უზ რუნ ველ ყოფს თქვე ნი პრო ფე სი ის 
და მო უ კი დებ ლო ბა სა და კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის დაც ვას სა ქარ თ ვე
ლო ში. პი რო ბას გაძ ლევთ, რომ IBA ყო ველ თ ვის თქვენს გვერ დით 
იქ ნე ბა ამ მნიშ ვ ნე ლო ვან საქ მე ში!

მსურს, გა მოვ ხა ტო ჩე მი პა ტი ვის ცე მა და სა უ კე თე სო სურ ვი ლე ბი სა
ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ი სა და მი სი წევ რე ბის მი მართ 
და კი დევ ერ თხელ და გი ფიქ სი როთ თა ნად გო მის მზა ო ბა სა ქარ თ ვე
ლო ში მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის საქ მე ში. 

This year the legal community of Georgia celebrates the 100th 

anniversary of Georgian Bar Association and Georgian Legal 

Profession. On behalf of the International Bar Association (IBA) 

I would like to congratulate the Georgian Bar Association and 

its members on this significant milestone. For a hundred years 

Georgian Bar Association and members of Georgian legal com

munity made a huge progress in creating and supporting of re

liable and reputable justice system in Georgia, by ensuring in

dependence of legal profession and providing high professional 

standards in legal practice. 

The Georgian lawyers had to overcome many difficulties and 

obstacles to reach the heights of professional development. Even 

though it turns approximately thirty years now as Georgia gained 

its independence and currently it is on the way of advancing 

itself into legally and economically sustainable state, the legal 

community has managed to keep up with the rapid progress of 

international legal market by seeking to implement international 

ethic standards and best practices on a local level.

As you might know, the 100th anniversary coincides with the 

IBA EuropeCaucasusAsia Forum which we hold again in your 

beautiful country just a week before the celebration of your great 

Georgian Bar. Thus, the IBA underlines its strong commitment 

and support for the legal profession of Georgia. 

I wish you a great celebration and confidence in the future of the 

legal profession in Georgia, which is the safeguard of the inde

pendence of your profession and the Rule of Law in your country. 

I promise you all that the IBA will always be at your side in this 

important endeavor!

I would like to express my respect and best wishes to the GBA 

and its members and continues support in enhancing the quality 

of justice in Georgia. 

ჰორასიობერნადეს-ნეტო
სა ერ თა შო რი სო ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის პრე ზი დენ ტი 

HoracioBernades-Neto
President of the International Bar Association





1. შე სა ვა ლი

ორი ათე უ ლი წე ლი შეს რულ და, რაც სა-
ქარ თ ვე ლო გახ და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის მო ნა წი ლე (1999 
წ.), რის შე დე გა დაც მის იურის დიქ ცი ა ში 
მყოფ პი რებს მი ე ცათ ევ რო პულ სა სა-
მარ თ ლო ში სარ ჩე ლე ბის შე ტა ნის შე საძ-
ლებ ლო ბა იმ უფ ლე ბებ სა და თა ვი სუფ-
ლე ბებ თან და კავ ში რე ბით, რომ ლე ბიც 
ვერ იქ ნა და ცუ ლი ეროვ ნულ დო ნე ზე. 
ამავ დ რო უ ლად, ოცი წე ლი გა ვი და, რაც 
ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცია გახ და სა ქარ თ ვე-
ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბის გა ნუ ყო ფე ლი 
ნა წი ლი, ეროვ ნუ ლი სა მარ თ ლის წყა რო, 
რო მე ლიც შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას 
რო გორც სა სა მარ თ ლო და ვის გა დაწყ ვე-
ტის სა მარ თ ლებ რი ვი სა ფუძ ვე ლი. 

ამ პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი სა მუ შაო შეს რულ და, რა თა 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ-
ვენ ცია რე ა ლუ რად გამ ხ და რი ყო სა-
ქარ თ ვე ლოს სა მარ თ ლებ რი ვი სის ტე მის 
ნა წი ლი, რო მელ საც გა მო ი ყე ნებ დ ნენ 
რო გორც სა სა მარ თ ლო, ისე ად მი ნის ტ-
რა ცი ულ ორ გა ნო ებ ში. კონ ვენ ცია და მი-
სი სტან დარ ტე ბი აისა ხა სა ქარ თ ვე ლოს 
მრა ვალ ნორ მა ტი ულ აქ ტ ში. ჩა ტარ და 
არა ერ თი ღო ნის ძი ე ბა პრო ფე სი უ ლი 
ჯგუ ფე ბი სათ ვის, მათ შო რის ად ვო კა-
ტე ბის, მო სა მარ თ ლე ე ბი სა და პრო კუ-
რო რე ბი სათ ვის, რაც მიზ ნად ისა ხავ და 
ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბას ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბა თა ევ რო პულ სტან დარ ტებ ზე. ყო-
ვე ლი ვე ამის მი ზა ნი კი იყო ევ რო პუ ლი 
სტან დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბის პრაქ ტი კის 
დამ კ ვიდ რე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში.

მი უ ხე და ვად გა ტა რე ბუ ლი შრო მა ტე-
ვა დი სა მუ შა ო სა, მრა ვა ლი სას წავ ლო 
კურ სის, სე მი ნა რის, კონ ფე რენ ცი ი სა და, 
ზო გა დად, ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის 
ღო ნის ძი ე ბი სა, ისე ვე რო გორც დი დი 
ფი ნან სუ რი და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის 
ხარ ჯ ვი სა, გა სუ ლი ორი ათე უ ლი წლის 
ანა ლი ზი იძ ლე ვა არა ერ თ გ ვა რო ვა ნი 
დას კ ვ ნის სა ფუძ ველს ევ რო პუ ლი სტან-
დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბის თვალ საზ რი სით. 
გა დად გ მუ ლი და დე ბი თი ნა ბი ჯე ბის მი-
უ ხე და ვად, რაც გა მო ი ხა ტა კონ ვენ ცი ის 
სტან დარ ტე ბის მზარდ, თუმ ცა არ ც თუ 
ყო ველ თ ვის მარ თე ბულ, გა მო ყე ნე ბა ში, 
საკ მა რი სი სა ფუძ ვე ლია მტკი ცე ბი სათ ვის, 
რომ იური დი უ ლი პრო ფე სი ე ბის ყვე ლა 
წარ მო მად გე ნელს ჯერ კი დევ ბო ლომ დე 
არ აქვს გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი, რა რო ლი 
ენი ჭე ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ 
კონ ვენ ცი ას და რო გორ შე იძ ლე ბა მი სი 
გა მო ყე ნე ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა უკეთ 
და სა ცა ვად.

წი ნამ დე ბა რე სტა ტი ა ში გა ა ნა ლიზ დე-
ბა ად ვო კა ტე ბის რო ლი ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის სტან-
დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბა ში. ყუ რადღე ბა 
გა მახ ვილ დე ბა – რო გორ შე უძ ლი ათ 
ად ვო კა ტებს არა მხო ლოდ უკე თე სად 
და იც ვან მარ წ მუ ნებ ლის უფ ლე ბე ბი და 
ინ ტე რე სე ბი, არა მედ შე ი ტა ნონ თა ვი ან-
თი წვლი ლი ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბის 
სა ფუძ ველ ზე ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო-
ბი სა და პრაქ ტი კის დახ ვე წა ში.

სტა ტი ა ში, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, გა ნი-
ხი ლე ბა ად ვო კა ტის რო ლი ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის გა-
მო ყე ნე ბა ში ეროვ ნულ დო ნე ზე, ხო ლო 

მოგ ვი ა ნე ბით გა ა ნა ლიზ დე ბა მი სი რო-
ლი ევ რო პულ დო ნე ზე.

ამ სტა ტი ის შეზღუ დუ ლი ფორ მა ტი არ 
იძ ლე ვა არც მო სა მარ თ ლე ე ბი სა და 
პრო კუ რო რე ბის და არც იური დი უ ლი 
პრო ფე სი ე ბის სხვა წარ მო მად გენ ლე-
ბის რო ლის ანა ლი ზის სა შუ ა ლე ბას ევ-
რო პულ სტან დარ ტებ თან მი მარ თე ბით, 
თუმ ცა სტა ტი ამ შე იძ ლე ბა მო ახ დი ნოს ამ 
პრო ფე სი ე ბის წარ მო მად გე ნელ თა, გან-
სა კუთ რე ბით მო სა მარ თ ლე თა, რო ლის 
ახ ლე ბუ რად გა აზ რე ბის წა ხა ლი სე ბა.  

2. ად ვო კა ტის რო ლი ადა მი
ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი 
კონ ვენ ცი ის ეროვ ნულ დო ნე
ზე გა მო ყე ნე ბა ში

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ-
ვენ ცია აღი ა რე ბუ ლია კონ ვენ ცი ის ყვე ლა 
მო ნა წი ლე სა ხელ მ წი ფოს, მათ შო რის 
სა ქარ თ ვე ლოს, მი ერ ეროვ ნუ ლი კა ნონ-
მ დებ ლო ბის ნა წი ლად, რაც იმას ნიშ-
ნავს, რომ კონ ვენ ცი ი სე უ ლი სტან დარ ტე-
ბი (როგორც თა ვად კონ ვენ ცია და მი სი 
ოქ მე ბი, ისე ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს 
პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თა ლი) შე იძ ლე ბა 
გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს ეროვ ნულ დო ნე ზე 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი-
სას.1 სა ქარ თ ვე ლო ში რო გორც კონ ს-
ტი ტუ ცი ის, ისე დარ გობ რი ვი კა ნონ მ-
დებ ლო ბის დო ნე ზე აღი ა რე ბუ ლი ა, რომ 
სა ქარ თ ვე ლოს სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ-
რუ ლე ბე ბი, მათ შო რის ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ა, კა ნონ-
მ დებ ლო ბის ნა წი ლია და პირ და პი რი 
მოქ მე დე ბი სა ა.2 ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის 
პირ და პი რი მოქ მე დე ბის აღი ა რე ბა დიდ 

ადვოკატი და ადამიანის 
უფლებათა ევროპული 
კონვენცია
ავტორი: კონსტანტინე კორკელია
თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის პროფესორი.

ადამიანის უფლებები 

20 . ჩემი ადვოკატი



სა მარ თ ლებ რივ სირ თუ ლეს თან არ არის 
და კავ ში რე ბუ ლი, თუმ ცა პრაქ ტი კა ში სა-
ჭი როა საკ მა ოდ დი დი დრო, წლე ბი და, 
შე იძ ლე ბა, ათ წ ლე უ ლე ბიც კი, რომ შე სა-
ბა მი სი იური დი უ ლი პრო ფე სი ე ბის წარ-
მო მად გენ ლებ მა, მათ შო რის ად ვო კა-
ტებ მა, ეროვ ნულ კა ნონ მ დებ ლო ბას თან 
ერ თად, გა მო ი ყე ნონ ადა მი ა ნის უფ ლე-
ბა თა ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბი მარ თ ლ-
მ სა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ, რო გორც სხვა-
დას ხ ვა ევ რო პულ ქვე ყა ნა ში, რომ ლებ-
მაც შე და რე ბით გვი ან აღი ა რეს კონ-
ვენ ცი ის პირ და პი რი მოქ მე დე ბა, ისე 
სა ქარ თ ვე ლო ში ად ვო კა ტებ მა და იწყეს 
იმის გაც ნო ბი ე რე ბა, რომ ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბის მოშ-
ვე ლი ე ბა ეროვ ნუ ლი სა სა მარ თ ლოს წი-
ნა შე მათ თ ვის არის არა თავს მოხ ვე უ ლი 
ვალ დე ბუ ლე ბა, არა და მა ტე ბი თი ტვირ-
თი, არა მედ სა შუ ა ლე ბა, რომ კონ ვენ-
ცი ის სტან დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბით მა თი 
პო ზი ცია და არ გუ მენ ტე ბი უფ რო და მა-
ჯე რე ბე ლი გახ დეს სა სა მარ თ ლო სათ ვის, 
რი თაც გა იზ რ დე ბა სა სა მარ თ ლო ში მა თი 
წარ მა ტე ბის შან სი.

მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სტან-

დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბას აქვს რამ დე ნი მე 
უპი რა ტე სო ბა. ამ სტან დარ ტე ბის გა მო ყე-
ნე ბით ად ვო კატს შე უძ ლია არა მხო ლოდ 
მი აღ წი ოს წარ მა ტე ბას კონ კ რე ტულ საქ-
მე ზე, არა მედ და დე ბი თი გავ ლე ნა მო-
ახ დი ნოს ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბი-
სა და პრაქ ტი კის გან ვი თა რე ბა ზე, ასე ვე 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ეროვ ნუ ლი სტან-
დარ ტე ბის ევ რო პულ სტან დარ ტებ თან 
შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა ზე. 

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სტან-
დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბით ად ვო კა ტებს 
შე უძ ლი ათ, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი შე ას-
რუ ლონ და დახ მა რე ბა გა უ წი ონ ეროვ-
ნულ სა სა მარ თ ლო ებს:

ა) ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი 
სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი ეროვ ნუ ლი 
სტან დარ ტე ბის გან ვი თა რე ბა ში;
ბ) ეროვ ნულ კა ნონ მ დებ ლო ბა ში არ სე-
ბუ ლი სა მარ თ ლებ რი ვი ვა კუ უ მის შევ სე-
ბა ში;
გ) ევ რო პულ სტან დარ ტებ სა და ეროვ-
ნულ კა ნონ მ დებ ლო ბას შო რის კო ლი ზი-
ის თა ვი დან აცი ლე ბა ში;
დ) ზო გა დად ან ბუნ დოვ ნად ფორ მუ ლი-
რე ბუ ლი ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის 
სწო რად გან მარ ტე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა-
ში;

ე) ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბა თა გან ჭ ვ რე ტა ში;
ვ) ეროვ ნუ ლი სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბე ბი სათ ვის მე ტი და მა ჯე რებ ლო-
ბის შე ძე ნა ში.

2.1. ად ვო კა ტის რო ლი ადა მი ა ნის უფ ლე-
ბა თა ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი-
სი ეროვ ნუ ლი სტან დარ ტე ბის გან ვი თა რე-
ბა ში

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სტან-
დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბით ად ვო კატს შე-
უძ ლი ა, და ეხ მა როს ეროვ ნულ სა სა-
მარ თ ლო ებს, გა ნა ვი თა როს ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა ეროვ ნუ ლი სტან დარ ტე ბი 
ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად. 

ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა რე მო ე ბა, 
რო მე ლიც გა ნა პი რო ბებს ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბის შე სა-
ბა მი სად ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბი სა 
და პრაქ ტი კის გან მარ ტე ბა სა და გა მო ყე-
ნე ბას, არის ის, რომ კონ ვენ ცია მიჩ ნე უ-
ლია „ცოცხალ“ დო კუ მენ ტად, რომ ლის 
დე ბუ ლე ბე ბი უნ და გა ნი მარ ტოს სა ზო გა-
დო ებ რი ვი ცნო ბი ე რე ბის შეც ვ ლი სა და 
გან ვი თა რე ბის კვალ დაკ ვალ. თუ ეროვ-
ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა და პრაქ ტი კა გა-
ნი მარ ტე ბა და გა მო ი ყე ნე ბა არა ევ რო პუ-
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ლი სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად, არა მედ 
უფ რო ვიწ როდ, ისი ნი შე იძ ლე ბა ჩა მორ ჩ-
ნენ ევ რო პულ სტან დარ ტებს, რი სი შე დე-
გიც იქ ნე ბა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ით დად-
გე ნი ლი სტან დარ ტე ბის დარ ღ ვე ვა. 

2.2. ად ვო კა ტის რო ლი ეროვ ნულ კა ნონ-
მ დებ ლო ბა ში არ სე ბუ ლი სა მარ თ ლებ რი ვი 
ვა კუ უ მის შევ სე ბა ში

ად ვო კა ტებს შე უძ ლი ათ ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბის გა-
მო ყე ნე ბა, რა თა და ეხ მა რონ ეროვ ნულ 
სა სა მარ თ ლო ებს კა ნონ მ დებ ლო ბა ში 
არ სე ბუ ლი სა მარ თ ლებ რი ვი ვა კუ უ მის 
შევ სე ბა ში. ეს შე იძ ლე ბა მოხ დეს, რო-
დე საც ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა არ 
აწეს რი გებს შე სა ბა მის სა მარ თ ლებ რივ 
ურ თი ერ თო ბას (სახეზეა სა მარ თ ლებ რი-
ვი ვა კუ უ მი), მა შინ, რო დე საც შე სა ბა მი სი 
სა მარ თ ლებ რი ვი ურ თი ერ თო ბა წეს რიგ-
დე ბა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის სტან დარ-
ტე ბით. ეროვ ნულ მა სა სა მარ თ ლო ებ მა 
ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბი შე იძ ლე ბა 
გა მო ი ყე ნონ რო გორც სა მარ თ ლებ რი ვი 
გა მო სა ვა ლი, გარ კ ვე უ ლი გზამ კ ვ ლე ვი 
იმი სა, რო გორ უნ და გა დაწყ დეს სა მარ-
თ ლებ რი ვი სა კითხი. 

2.3. ად ვო კა ტის რო ლი ევ რო პულ სტან-
დარ ტებ სა და ეროვ ნულ კა ნონ მ დებ ლო-
ბას შო რის კო ლი ზი ის თა ვი დან აცი ლე ბა ში

ად ვო კა ტის მი ერ ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბას 
შე უძ ლი ა, უზ რუნ ველ ყოს არა მხო ლოდ 

ევ რო პულ სტან დარ ტებ სა და ეროვ ნულ 
კა ნონ მ დებ ლო ბას შო რის კო ლი ზი ის 
თა ვი დან აცი ლე ბა, არა მედ ასე ვე მო ახ-
დი ნოს სტი მუ ლი რე ბა, რომ ეროვ ნუ ლი 
კა ნონ მ დებ ლო ბა შე სა ბა მი სო ბა ში მო იყ-
ვა ნონ  კონ ვენ ცი ის სტან დარ ტებ თან. 

2.4. ად ვო კა ტის რო ლი ზო გა დად ან ბუნ-
დოვ ნად ფორ მუ ლი რე ბუ ლი ეროვ ნუ ლი 
კა ნონ მ დებ ლო ბის სწო რად გან მარ ტე ბა ში

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სტან-
დარ ტე ბის მი ხედ ვით ეროვ ნუ ლი კა ნონ-
მ დებ ლო ბის გან მარ ტე ბამ ად ვო კა ტის 
მი ერ შე იძ ლე ბა წა ა ხა ლი სოს ეროვ ნუ ლი 
სა სა მარ თ ლო, რომ მან სწო რად გან-
მარ ტოს ზო გა დად ან ბუნ დოვ ნად ფორ-
მუ ლი რე ბუ ლი ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ-
ლო ბის დე ბუ ლე ბე ბი. 

კონ ვენ ცი ი სა და ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ-
ლოს პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თ ლის მი-
ხედ ვით ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის 
გან მარ ტე ბა შე იძ ლე ბა მოხ დეს მა შინ, 
რო დე საც ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო-
ბა საკ მა რი სი სი ზუს ტით არ აწეს რი გებს 
გარ კ ვე ულ სა მარ თ ლებ რივ ურ თი ერ თო-
ბას, რაც ქმნის არას წო რი გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბის გა მო ტა ნის საფ რ თხეს და რი სი 
შე დე გიც შე იძ ლე ბა იყოს სა ხელ მ წი ფოს 
მი ერ კონ ვენ ცი ით გათ ვა ლის წი ნე ბულ 
ვალ დე ბუ ლე ბა თა დარ ღ ვე ვა.

სა ქარ თ ვე ლოს სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი-
კა ში არის ასე თი შემ თხ ვე ვე ბი. ერ თ -ერ-
თი ად რინ დე ლი საქ მე, რო მელ ზეც გა-

დაწყ ვე ტი ლე ბა სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ეს მა 
სა სა მარ თ ლომ გა მო ი ტა ნა (2002 წ.), 
ეხე ბო და ჟურ ნა ლის ტის მი ერ გა ზეთ ში 
გა მოქ ვეყ ნე ბულ სტა ტი ას. ის შე ი ცავ და 
მა ღა ლი რან გის თა ნამ დე ბო ბის პი რის 
კრი ტი კას,3 რო მე ლიც ამ ტ კი ცებ და, რომ 
სა გა ზე თო პუბ ლი კა ცი ით შე ი ლა ხა მი სი 
პა ტი ვი და ღირ სე ბა და ის უნ და იქ ნეს 
უარ ყო ფი ლი. 

ვი ნა ი დან სა ქარ თ ვე ლოს იმ დ რო ინ დე-
ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა არ ით ვა ლის წი ნებ-
და პო ლი ტი კოს თა და მა ღა ლი რან გის 
სა ჯა რო მო ხე ლე თა თმე ნის ვალ დე ბუ-
ლე ბას, სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ეს მა სა სა-
მარ თ ლომ გა მო ი ყე ნა ევ რო პუ ლი სა სა-
მარ თ ლოს პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თა ლი 
ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის სწო რი 
გან მარ ტე ბი სათ ვის. ასე თი გან მარ ტე ბის 
შე დე გად, უზე ნა ეს მა სა სა მარ თ ლომ სწო-
რად და ად გი ნა, რომ მა ღა ლი რან გის 
სა ჯა რო მო ხე ლე ებს, გან ს ხ ვა ვე ბით კერ-
ძო პი რე ბი სა გან, აქვთ თმე ნის ვალ დე-
ბუ ლე ბა, რო დე საც კრი ტი კა ეხე ბა მათ 
სა ჯა რო საქ მი ა ნო ბას.

უდა ვო ა, რომ ამ საქ მე ში ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბის გა-
მო ყე ნე ბამ ეროვ ნულ სა სა მარ თ ლოს 
მის ცა შე საძ ლებ ლო ბა, სწო რად გა ნე-
მარ ტა ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა და 
მი ე ღო სა მარ თ ლი ა ნი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. 
ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის შე დე გად, სა ქარ თ-
ვე ლოს სა სა მარ თ ლო ებ ში დამ კ ვიდ რ და 
სწო რი პრაქ ტი კა, რომ ლის მი ხედ ვით, 
პო ლი ტი კო სებ სა და მა ღა ლი რან გის 
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თა ნამ დე ბო ბის პი რებს ეკის რე ბო დათ 
თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა, თუმ ცა 2004 
წელს სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა მი ი-
ღო კა ნო ნი სიტყ ვი სა და გა მო ხატ ვის თა-
ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ, რო მელ მაც სა კა-
ნონ მ დებ ლო დო ნე ზე გა ნამ ტ კი ცა თმე ნის 
ვალ დე ბუ ლე ბის ევ რო პუ ლი სტან დარ ტი. 

2.5. ად ვო კა ტის რო ლი ევ რო პუ ლი სა სა-
მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა გან ჭ ვ რე-
ტა ში

ად ვო კა ტის მი ერ ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბის მოშ ვე ლი ე ბა 
შე იძ ლე ბა და ეხ მა როს ეროვ ნულ სა სა-
მარ თ ლოს, გან ჭ ვ რი ტოს სა კუ თა რი გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბის ბე დი ევ რო პულ სა სა-
მარ თ ლო ში, თუ მო სარ ჩე ლე, ეროვ ნულ 
დო ნე ზე სა მარ თ ლებ რი ვი სა შუ ა ლე ბე ბის 
ამო წურ ვის შემ დეგ, სარ ჩელს შე ი ტანს 
ევ რო პულ სა სა მარ თ ლო ში. 

თუ ეროვ ნუ ლი სა სა მარ თ ლო არ გა ით-
ვა ლის წი ნებს ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს 
პრე ცე დენ ტულ სა მარ თალს, რო მელ-
შიც სხვა სა ხელ მ წი ფოს თან მი მარ თე ბით 
მსგავს საქ მე ზე უკ ვე დად გინ და კონ ვენ-
ცი ის დარ ღ ვე ვა, მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ 
სა ქარ თ ვე ლოს წი ნა აღ მ დეგ შე ტა ნილ 
სარ ჩელ თან და კავ ში რე ბით ევ რო პუ ლი 
სა სა მარ თ ლო მსგავს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას 
მი ი ღებს და და ად გენს კონ ვენ ცი ის დარ-
ღ ვე ვას. 

ამი ტომ, ცხა დი ა, რომ ევ რო პუ ლი სა სა-
მარ თ ლოს პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თ ლის 
გა მო ყე ნე ბა ეროვ ნუ ლი სა სა მარ თ ლო სა 
და, ზო გა დად, სა ხელ მ წი ფოს ინ ტე რე-
სებ ში ა, ვი ნა ი დან ეს აძ ლევს შე საძ ლებ-
ლო ბას ფი ზი კურ და იური დი ულ პი რებს, 
რომ და იც ვან სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბი და 
ინ ტე რე სე ბი ეროვ ნულ დო ნე ზე ადა მი ა-
ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე-
ბის შე სა ბა მი სად. თუ ეროვ ნუ ლი სა სა-
მარ თ ლო ე ბი გა მო ი ყე ნე ბენ ევ რო პუ ლი 
სა სა მარ თ ლოს პრე ცე დენ ტულ სა მარ-
თალს და და ი ცა ვენ პირ თა უფ ლე ბებს 
ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბის მი ხედ ვით, 
ალ ბა თო ბა, რომ ეს პი რე ბი მი მარ თა-
ვენ ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ 
სა სა მარ თ ლოს თა ვი ან თი უფ ლე ბე ბის 
და სა ცა ვად, მცი რეა და, შე სა ბა მი სად, 
ნაკ ლე ბად სა ვა რა უ დო ა, რომ ადა მი ა ნის 

უფ ლე ბა თა ევ რო პულ მა სა სა მარ თ ლომ 
და ად გი ნოს კონ ვენ ცი ის დარ ღ ვე ვა სა-
ქარ თ ვე ლოს მი ერ. 

2.6. ად ვო კა ტის რო ლი სა სა მარ თ ლოს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბი სათ ვის სა მარ თ ლებ რი ვი 
და მა ჯე რებ ლო ბის შე ძე ნა ში

თუ ად ვო კა ტის არ გუ მენ ტე ბი, რომ ლე-
ბიც ეფუძ ნე ბა ევ რო პულ სტან დარ ტებს, 
და მა ჯე რე ბე ლი იქ ნე ბა ეროვ ნუ ლი სა-
სა მარ თ ლო სათ ვის, დი დი ალ ბა თო ბა ა, 
რომ ეროვ ნულ მა სა სა მარ თ ლომ თა ვის 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში მო ახ დი ნოს ევ რო-
პუ ლი სტან დარ ტე ბის დე ტა ლუ რი ანა-
ლი ზი, რა თა და ა სა ბუ თოს თა ვი სი გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბა მათ სა ფუძ ველ ზე. ასე თი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა დი დი ალ ბა თო ბით 
უფ რო და მა ჯე რე ბე ლი იქ ნე ბა და ვის მხა-
რე თათ ვის, მი უ ხე და ვად იმი სა, რო მე ლი 
მხა რის სა სარ გებ ლოდ იქ ნე ბა ეს გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბა. 

ნაკ ლე ბად სა ვა რა უ დო ა, რომ მო სარ-
ჩე ლემ ეჭ ვი შე ი ტა ნოს სა სა მარ თ ლოს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის სა მარ თ ლი ა ნო ბა ში, 
თუ ეროვ ნუ ლი სა სა მარ თ ლო თა ვის გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბას და ა ფუძ ნებს არა მხო-
ლოდ ეროვ ნულ კა ნონ მ დებ ლო ბა ზე 
(რომელიც, მხა რის აზ რით, შე იძ ლე ბა 
იყოს ხარ ვე ზი ა ნი ან კონ ვენ ცი ის სტან-
დარ ტებ თან შე უ სა ბა მო), არა მედ ასე ვე 
ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის სტან დარ ტებ ზე, 
რომ ლებ საც მო სარ ჩე ლე ეჭ ვის ქვეშ არ 
და ა ყე ნებს მას ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მა-
ღა ლი სტან დარ ტე ბის გა მო.

თუ მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე-
ბი სას ეროვ ნუ ლი სა სა მარ თ ლო გა მო ი-
ყე ნებს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ 

სტან დარ ტებს და უზ რუნ ველ ყოფს მათ 
დაც ვას ამ სტან დარ ტე ბით, მი ღე ბუ ლი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი იქ ნე ბა უფ რო და მა-
ჯე რე ბე ლი და სან დო და ვის მხა რე თათ-
ვის. 

2.7. ეროვ ნულ დო ნე ზე ადა მი ა ნის უფ ლე-
ბა თა ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბის გა მო უ ყე-
ნებ ლო ბის მი ზე ზე ბი

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სტან-
დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბის მზარ დი რა ო დე-
ნო ბის შემ თხ ვე ვე ბი ა, ამ პრო ცესს ხელს 
მა ინც უშ ლის რი გი მი ზე ზე ბი სა:

ა) მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე-
ბი სას ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ-
ლი სტან დარ ტე ბის გა მო უ ყე ნებ ლო ბის 
ერ თ -ერ თი მი ზე ზია ის, რომ ეროვ ნუ ლი 
მო სა მარ თ ლე ე ბი გა დატ ვირ თულ ნი არი-
ან მიმ დი ნა რე სა სა მარ თ ლო საქ მე ე ბით. 
თუ მო სა მარ თ ლის წი ნა შე არ სე ბუ ლი 
საქ მე ე ბის რა ო დე ნო ბა მე ტის მე ტად დი-
დი ა, მა ღა ლი  ალ ბა თო ბით, იგი ვერ 
მო ა ხერ ხებს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ-
რო პუ ლი სტან დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბას 
და სა სა მარ თ ლო და ვას გა დაწყ ვეტს 
მხო ლოდ ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის 
სა ფუძ ველ ზე. მო სა მარ თ ლე თა გა დატ-
ვირ თუ ლო ბის პი რო ბებ ში  ევ რო პუ ლი 
სა სა მარ თ ლოს პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ-
თ ლის გა მო ყე ნე ბის ნაკ ლე ბი ალ ბა თო-
ბა გან პი რო ბე ბუ ლია იმით, რომ ასე თი 
პრე ცე დენ ტე ბის მო ძი ე ბას სჭირ დე ბა 
დრო და ძა ლის ხ მე ვა, ვი ნა ი დან ისი ნი 
გა ფან ტუ ლია ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს 
სხვა დას ხ ვა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში, გან ს-
ხ ვა ვე ბით ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო-
ბი სა გან, რო მე ლიც ერთ ან, უკი დუ რეს 
შემ თხ ვე ვა ში, რამ დე ნი მე ნორ მა ტი ულ 
აქ ტ ში არის თავ მოყ რი ლი. ამას გარ და, 
მო სა მარ თ ლე ე ბის დი დი ნა წი ლი (ისევე 
რო გორც ად ვო კა ტე ბის) ენობ რი ვი ბა-
რი ე რე ბის გა მო ვერ სარ გებ ლობს ამ 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბით, რომ ლე ბიც ქვეყ ნ-
დე ბა ინ გ ლი სურ და /ან ფრან გულ ენებ-
ზე. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ევ რო პუ ლი 
სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის ნა-
წი ლი ქვეყ ნ დე ბა ქარ თულ ენა ზე, მა თი 
რა ო დე ნო ბა ზღვა ში წვე თია ევ რო პუ ლი 
სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის სა-
ერ თო რა ო დე ნო ბას თან შე და რე ბით. 

ადამიანის უფლებები

ად ვო კა ტის მი ერ ადა მი ა

ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი 

სტან დარ ტე ბის მოშ ვე ლი

ე ბა შე იძ ლე ბა და ეხ მა როს 

ეროვ ნულ სა სა მარ თ ლოს, 

გან ჭ ვ რი ტოს სა კუ თა რი 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბის ბე დი 

ევ რო პულ სა სა მარ თ ლო ში.
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ეროვ ნუ ლი სა სა მარ თ ლო ე ბის მი ერ ევ-
რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის სტან დარ ტე ბის 
გა მო ყე ნე ბას ხელს შე უწყობ და, თუ ად-
ვო კა ტე ბი აქ ტი უ რად მო იშ ვე ლი ებ დ ნენ 
ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის სტან დარ ტებს 
ეროვ ნუ ლი სა სა მარ თ ლო ე ბის წი ნა შე 
თა ვი ან თი პო ზი ცი ის და სა სა ბუ თებ ლად. 

ბ) მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე-
ბი სას ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბის გა მო-
უ ყე ნებ ლო ბის მე ო რე მი ზე ზია ხარ ვე ზე ბი 
მო სამ ზა დე ბელ (საგანმანათლებლო) და 
სა ინ ფორ მა ციო პო ლი ტი კა ში.4 ბუ ნებ რი ვი ა, 
რომ ად ვო კა ტე ბი და მო სა მარ თ ლე ე ბი, 
რომ ლებ საც არ აქვთ საკ მა რი სი კვა ლი ფი-
კა ცია ევ რო პულ სტან დარ ტებ თან მი მარ-
თე ბით, ან აქვთ ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა 
კონ კ რე ტუ ლი უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ-
ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ი სე უ ლი გან მარ ტე ბის შე-
სა ხებ, დი დი ალ ბა თო ბით თავს შე ი კა ვე ბენ 
ამ სტან დარ ტებ თან მი მარ თე ბით თა ვი ან თი 
პო ზი ცი ის გა მო ხატ ვი სა გან. 

ევ რო პის საბ ჭოს გა მოც დი ლე ბის გა ზი-
ა რე ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ 
სტან დარ ტებ ზე სა უ ნი ვერ სი ტე ტო გა ნათ-
ლე ბა სა და პრო ფე სი ულ მომ ზა დე ბა ში 
სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა ად ვო კა ტე ბი სათ ვის 
და, ამავ დ რო უ ლად, ხელს შე უწყობს, 
რა თა ეროვ ნულ მა სა სა მარ თ ლო ებ მა გა-
მო ი ყე ნონ ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო-
პუ ლი სტან დარ ტე ბი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბი სას.5

გ) კი დევ ერ თი მი ზე ზი, რო მე ლიც ხელს 
უშ ლის ეროვ ნულ დო ნე ზე ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბის 
გა მო ყე ნე ბას, არის ზო გი ერ თი ად ვო კა ტი-
სა და მო სა მარ თ ლის შე ხე დუ ლე ბა, რომ 
კონ ვენ ცი ის სტან დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბა 
უსარ გებ ლო ა, რად გან ისი ნი არ აწეს რი-
გე ბენ შე სა ბა მის სა მარ თ ლებ რივ სა კითხს, 
ან ეს ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბი უფ რო 
და ბა ლი ა, ვიდ რე ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ-
ლო ბით დად გე ნი ლი სტან დარ ტე ბი. მა-
თი აზ რით, ამ მი ზე ზის გა მო ევ რო პუ ლი 
სტან დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბა ვერ შე ი ტანს 
და დე ბით წვლილს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
უკე თე სად დაც ვა ში, რის გა მოც აზ რი არ 
აქვს ამ სტან დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბას.

ზო გი ერ თი ად ვო კა ტი და მო სა მარ თ ლე 
კონ კ რე ტულ საქ მე ზე შე მო ი ფარ გ ლე ბა 

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ-
ვენ ცი ის ტექ ს ტის გან ხილ ვით და არ 
ახ დენს ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს პრე-
ცე დენ ტუ ლი სა მარ თ ლის ანა ლიზს, რის 
შე დე გა დაც აკე თებს მცდარ დას კ ვ ნას, 
რომ კონ ვენ ცია არ აწეს რი გებს და ვის 
სა განს. ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს პრე-
ცე დენ ტუ ლი სა მარ თ ლის ანა ლი ზის გა-
რე შე, ად ვო კა ტი ან მო სა მარ თ ლე დი დი 
ალ ბა თო ბით და ას კ ვ ნის, რომ ადა მი ა-
ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სტან დარ-
ტე ბი არ ეხე ბა სა სა მარ თ ლოს წი ნა შე 
წარ მოქ მ ნილ და ვას. ად ვო კა ტე ბი სა და 
მო სა მარ თ ლე ე ბის შე ხე დუ ლე ბა, რომ 
კონ კ რე ტუ ლი სა მარ თ ლებ რი ვი სა კითხი 
არ წეს რიგ დე ბა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის 
სტან დარ ტე ბით, შე იძ ლე ბა, იოლად შე-
იც ვა ლოს, თუ ისი ნი გა მო ი ჩე ნენ ძა ლის-
ხ მე ვას და გა ა ა ნა ლი ზე ბენ ევ რო პუ ლი 
სა სა მარ თ ლოს პრე ცე დენ ტულ სა მარ-
თალს. 

3. ად ვო კა ტის რო ლი 
ევ რო პულ დო ნე ზე

ად ვო კა ტის რო ლი პირ თა უფ ლე ბე ბი-
სა და ინ ტე რე სე ბის დაც ვა ში არ შე მო ი-
ფარ გ ლე ბა მი სი საქ მი ა ნო ბით ეროვ ნულ 
დო ნე ზე. ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო-
პუ ლი კონ ვენ ცი ა, რო მელ მაც და ა არ სა 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა-
მარ თ ლო, ით ვა ლის წი ნებს ად ვო კა ტის 
მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს ადა მი ა ნის უფ ლე-
ბა თა დაც ვა ში ევ რო პულ დო ნე ზე. 

ად ვო კა ტე ბის მი ერ ადა მი ა ნის უფ ლე-
ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლო სათ ვის 
მი მარ თ ვა გა მოწ ვე უ ლია მი სი მარ წ მუ-
ნებ ლის იმ უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე-
ბე ბის დაც ვის სურ ვი ლით, რომ ლე ბიც 
და ირ ღ ვა ეროვ ნულ დო ნე ზე. კონ ვენ-
ცი ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უფ ლე ბე ბის 
დარ ღ ვე ვის მი ზე ზე ბი შე იძ ლე ბა იყოს 
რო გორც ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბი-
სა და პრაქ ტი კის შე უ სა ბა მო ბა ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა ევ რო პულ სტან დარ ტებ თან, 
ისე ევ რო პულ სტან დარ ტებ თან შე სა ბა-
მი სო ბა ში მყო ფი ეროვ ნუ ლი სტან დარ-
ტე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბა (დაუცველობა) 
ამ პირ თა მი მართ.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რო მე ლია ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა და თა ვი სუფ ლე ბა თა დარ ღ-

ვე ვის მი ზე ზი, ად ვო კატ მა შე იძ ლე ბა არა 
მხო ლოდ და იც ვას მი სი მარ წ მუ ნებ ლის 
უფ ლე ბე ბი და ინ ტე რე სე ბი, არა მედ ევ-
რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს მეშ ვე ო ბით მო-
ახ დი ნოს და დე ბი თი გავ ლე ნა ეროვ ნულ 
კა ნონ მ დებ ლო ბა სა და პრაქ ტი კა ზე. 

შე ტა ნი ლი სარ ჩე ლის სა ფუძ ველ ზე ევ-
რო პულ მა სა სა მარ თ ლომ შე იძ ლე-
ბა და ად გი ნოს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
დარ ღ ვე ვა იმის გა მო, რომ ეროვ ნუ ლი 
კა ნონ მ დებ ლო ბა და /ან ად მი ნის ტ რა-
ცი უ ლი პრაქ ტი კა არ არის ევ რო პუ ლი 
სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი. ამ გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბის შე დე გი კი ის იქ ნე ბა, რომ 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის აღ ს რუ ლე ბის პრო-

ცეს ში სა ხელ მ წი ფოს მო უ წევს კა ნონ მ-
დებ ლო ბის ან პრაქ ტი კის შეც ვ ლა და 
ისე თი სტან დარ ტის დამ კ ვიდ რე ბა, რო-
მე ლიც შე სა ბა მი სი იქ ნე ბა ევ რო პუ ლი 
კონ ვენ ცი ის სტან დარ ტე ბი სა. აქე დან გა-
მომ დი ნა რე, ად ვო კა ტის სარ ჩელ მა შე იძ-
ლე ბა გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს ევ რო პუ ლი 
კონ ვენ ცი ის სტან დარ ტებ თან ეროვ ნუ ლი 
კა ნონ მ დებ ლო ბი სა და /ან პრაქ ტი კის შე-
სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა ზე. 

ად ვო კა ტებ მა, რომ ლებ საც სარ ჩე ლი 
შე აქვთ ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო-
პულ სა სა მარ თ ლო ში, შე იძ ლე ბა გავ ლე-
ნა მო ახ დი ნონ არა მხო ლოდ მო პა სუ ხე 
სა ხელ მ წი ფოს, არა მედ სხვა ქვეყ ნე ბის 
ეროვ ნულ სა მარ თალ სა და პრაქ ტი კა ზე, 
რომ ლებ შიც მსგავ სი პრობ ლე მე ბი არ სე-
ბობს. ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის მო ნა წი ლე 
სა ხელ მ წი ფო ე ბის პრაქ ტი კა ში არ სე ბობს 
არა ერ თი მა გა ლი თი, რო დე საც ევ რო პუ-
ლი სა სა მარ თ ლოს ერ თ მა გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბამ გავ ლე ნა მო ახ დი ნა არა მხო ლოდ 
მო პა სუ ხე სა ხელ მ წი ფოს, არა მედ ასე ვე 
სხვა ევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბის კა ნონ მ დებ-

ად ვო კა ტის სარ ჩელ მა 

შე იძ ლე ბა გავ ლე ნა მო ახ

დი ნოს ევ რო პუ ლი კონ

ვენ ცი ის სტან დარ ტებ თან 

ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო

ბი სა და /ან პრაქ ტი კის შე

სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა ზე. 

24 . ჩემი ადვოკატი

ადამიანის უფლებები 



ლო ბა სა და სა სა მარ თ ლო /ად მი ნის ტ რა-
ცი ულ პრაქ ტი კა ზე. 

რო გორც ცნო ბი ლი ა, რო დე საც ევ რო-
პუ ლი სა სა მარ თ ლო იღებს გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბას კონ კ რე ტულ საქ მე ზე, ის 
ად გენს გარ კ ვე ულ სტან დარტს, რომ-
ლის მნიშ ვ ნე ლო ბა სცდე ბა კონ კ რე ტუ-
ლი საქ მის ფარ გ ლებს.6 ევ რო პულ მა 
სა სა მარ თ ლომ თა ვის ერ თ -ერთ გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბა ში ყუ რადღე ბა გა ა მახ-
ვი ლა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის 
სტან დარ ტე ბის დად გე ნის ფუნ ქ ცი ა ზე. 
კერ ძოდ, ევ რო პულ მა სა სა მარ თ ლომ 
აღ ნიშ ნა: „სასამართლოს გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბე ბი სი ნამ დ ვი ლე ში ემ სა ხუ რე ბა 
არა მხო ლოდ იმას, რომ გა დაწყ ვი ტოს 
ის საქ მე ე ბი, რომ ლე ბიც წარ დ გე ნი ლია 
სა სა მარ თ ლოს წი ნა შე, არა მედ უფ რო 
ზო გა დად გან მარ ტოს, და იც ვას და გა-
ნა ვი თა როს კონ ვენ ცი ით ჩა მო ყა ლი ბე-
ბუ ლი წე სე ბი, რო მელ თა მეშ ვე ო ბი თაც 
ხელს შე უწყობს სა ხელ მ წი ფო ე ბის მი-
ერ იმ ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბას, 
რომ ლე ბიც მათ, რო გორც ხელ შემ კ ვ-
რელ მა მხა რე ებ მა, იკის რეს.“7

იმ საქ მე ებ ზეც კი, რომ ლე ბიც არ ეხე-
ბა ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბი სა და /
ან პრაქ ტი კის შე უ სა ბა მო ბას ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა ევ რო პულ სტან დარ ტებ-
თან, ად ვო კა ტე ბი მა ინც ას რუ ლე ბენ 
მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს. ზო გი ერთ შემ-
თხ ვე ვა ში ად ვო კა ტის ძა ლის ხ მე ვა შე-
იძ ლე ბა უფ რო შე დე გი ა ნი აღ მოჩ ნ დეს, 
ვიდ რე სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტე ბი სა 
თა ვი ან თი სა მარ თ ლებ რი ვი ბერ კე ტე-
ბით, ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი და ადა მი ა ნუ-
რი რე სურ სე ბით.

ად ვო კა ტის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლის მა-
გა ლი თია საქ მე ასა ნი ძე სა ქარ თ ვე ლოს 
წი ნა აღ მ დეგ – ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი საქ-
მე, რო მელ შიც ევ რო პულ მა სა სა მარ-
თ ლომ და ად გი ნა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა-
თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის დარ ღ ვე ვა 
სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ.8 თენ გიზ ასა ნი ძე, 
რო მე ლიც ქ. ბა თუ მის მე რი იყო, იხ დი და 
სას ჯელს აჭა რის ავ ტო ნო მი ურ რეს პუბ-
ლი კა ში უკა ნო ნო ფი ნან სუ რი ოპე რა ცი-
ე ბი სა და იარა ღის შე ნახ ვი სა და ტა რე-
ბი სათ ვის, რის თ ვი საც მას 1994 წელს 
მი უ სა ჯეს რვაწ ლი ა ნი პა ტიმ რო ბა. 1999 

წელს სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტ მა შე-
იწყა ლა თენ გიზ ასა ნი ძე, თუმ ცა იგი არ 
გა უ თა ვი სუფ ლე ბი ათ პა ტიმ რო ბი დან. 
მოგ ვი ა ნე ბით მას ბრა ლი წა უ ყე ნეს გა ტა-
ცე ბი სათ ვის, ხო ლო 2000 წელს აჭა რის 
უმაღ ლეს მა სა სა მარ თ ლომ შე უ ფარ და 
თორ მეტ წ ლი ა ნი პა ტიმ რო ბა. მი უ ხე და-
ვად იმი სა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა-
ეს მა სა სა მარ თ ლომ გა ა მარ თ ლა თენ გიზ 
ასა ნი ძე, ის მა ინც არ გა ა თა ვი სუფ ლა 
იმ დ რო ინ დელ მა ად გი ლობ რივ მა ხე ლი-
სუფ ლე ბამ. 

მი უ ხე და ვად სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე-
ბის მცდე ლო ბე ბი სა, მან ვერ შეძ ლო მო-
სარ ჩე ლის უფ ლე ბე ბის დაც ვა და თენ გიზ 
ასა ნი ძე რჩე ბო და სა პა ტიმ რო და წე სე ბუ-
ლე ბა ში. 

თენ გიზ ასა ნი ძემ ად ვო კატ თა დახ მა რე-
ბით მი მარ თა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ-
რო პულ სა სა მარ თ ლოს სა ქარ თ ვე ლოს 
წი ნა აღ მ დეგ. ევ რო პულ მა სა სა მარ თ-
ლომ და ად გი ნა მო პა სუ ხე სა ხელ მ წი-
ფოს მი ერ კონ ვენ ცი ის დარ ღ ვე ვა და 
გა ნაცხა და, რომ სა ხელ მ წი ფომ უნ და 
უზ რუნ ველ ყოს მო სარ ჩე ლის და უ ყოვ-
ნებ ლი ვი გა თა ვი სუფ ლე ბა. მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ-
ლე ბა წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ვე რა-
ფერს გახ და, უზ რუნ ვე ლე ყო თენ გიზ 
ასა ნი ძის უფ ლე ბე ბის დაც ვა და მი სი 
გა თა ვი სუფ ლე ბა, ევ რო პულ სა სა მარ-
თ ლოს, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა მოცხა-
დე ბი დან მხო ლოდ რამ დე ნი მე სა ა თი 
დას ჭირ და მო სარ ჩე ლის სა პა ტიმ რო-
დან გა სა თა ვი სუფ ლებ ლად. ეს საქ მე 
ადას ტუ რებს, რომ ზო გი ერთ შემ თხ ვე-
ვა ში ად ვო კატ თა  ძა ლის ხ მე ვა შე იძ ლე-
ბა უფ რო წარ მა ტე ბუ ლი აღ მოჩ ნ დეს, 
ვიდ რე მთე ლი სა ხელ მ წი ფო სი.

4. დას კ ვ ნა

სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლი სა კითხე ბი 
ცხად ყოფს, რომ პირ თა უფ ლე ბე ბი-
სა და ინ ტე რე სე ბის დაც ვის ძი რი თად 
ფუნ ქ ცი ას თან ერ თად, ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბის 
გა მო ყე ნე ბით ად ვო კატს შე უძ ლია მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი რო ლის შეს რუ ლე ბა რო-
გორც ეროვ ნულ, ისე ევ რო პულ დო-
ნე ზე.

ეროვ ნულ დო ნე ზე, კონ ვენ ცი ის სტან დარ-
ტე ბის დახ მა რე ბით, ად ვო კატს შე უძ ლი ა, 
და დე ბი თი გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს ეროვ-
ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბი სა და პრაქ ტი-
კის გან ვი თა რე ბა ზე, ისე ვე რო გორც მათ 
სწორ გან მარ ტე ბა სა და გა მო ყე ნე ბა ზე.

ევ რო პულ დო ნე ზე ად ვო კა ტებს შე უძ ლი ათ 
ისე თი შე დე გის მიღ წე ვა, რომ ლე ბიც არ-
ც თუ იშ ვი ა თად მი უღ წე ვე ლია ეროვ ნულ 
დო ნე ზე. ევ რო პულ სა სა მარ თ ლო ში წარ-
მა ტე ბუ ლი სარ ჩე ლის შე ტა ნას შე იძ ლე ბა 
მოჰ ყ ვეს მო პა სუ ხე სა ხელ მ წი ფოს ეროვ-
ნუ ლი სა მარ თ ლი სა და /ან იური დი უ ლი /
ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი პრაქ ტი კის ევ რო პულ 
სტან დარ ტებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა. 

უფ რო ზო გა დად, ად ვო კა ტებს შე უძ ლი-
ათ, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლის შე ტა ნა 
ქვე ყა ნა ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო-
პუ ლი კულ ტუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა და 
სა მარ თ ლის უზე ნა ე სო ბის დამ კ ვიდ რე-
ბის ხელ შეწყო ბა ში.

1 დე ტა ლუ რად იხ. კ. კორ კე ლი ა, ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის გა მო ყე ნე ბა სა-
ქარ თ ვე ლო ში, თბ., 2004.

2 სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის შე სა ხებ სა-
ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის მე-6(1) მუხ ლი.

3 გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, N3კ-390-02, 2002 წლის 4 
ივ ლი სი, უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბე ბი: სა მო ქა ლა ქო, სა მე წარ მეო და გა კოტ რე ბის 
საქ მე ებ ზე, 10, 2002 წე ლი.

4 იხ. კ. კორ კე ლი ა, სას წავ ლო პროგ რა მა და სა-
გა მოც დო სტან დარ ტე ბი ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
ევ რო პულ სა მარ თალ ში მო სა მარ თ ლე ე ბი სათ ვის, 
პრო კუ რო რე ბის, ად ვო კა ტე ბი სა და მო სა მარ თ-
ლე თა თა ნა შემ წე ე ბი სათ ვის, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბი და მა თი გავ ლე ნა სა-
ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბა სა და პრაქ ტი კა ზე, 
სტა ტი ა თა კრე ბუ ლი, კ. კორ კე ლია (რედ.), თბ., 
2006, 144-187.

5 Recommendation Rec(2004)4 of the Com-
mittee of Ministers of the Council of Europe to 
member States on the European Convention 
on Human Rights in University Education and 
Professional Trainings, 12 May, 2004.

6 J. Polakiewicz, The Implementation of the 
ECHR and of the Decisions of the Strasbourg 
Court in Western Europe: An Evaluation, The 
Domestic Implementation of the European 
Convention on Human Rights in Eastern and 
Western Europe, E. Alkema, T. Bellekom, A. 
Drzemczewski (Eds.) 1992, 154.

7 ირ ლან დია გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მ დეგ 
(Ireland v. the United Kindgom), 1978 წლის 18 იან-
ვა რი, 154-ე პუნ ქ ტი.

8 2004 წლის 8 აპ რი ლის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა.
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შე სა ვა ლი

პი რა დი ცხოვ რე ბის პა ტი ვის ცე მის უფ-
ლე ბა ერთ-ერ თი იმ ფუნ და მენ ტუ რი 
უფ ლე ბა თა გა ნი ა, რო მე ლიც გან მ ტ კი-
ცე ბუ ლია უნი ვერ სა ლურ და რე გი ო-
ნულ დო ნე ზე მი ღე ბუ ლი სა ერ თა შო-
რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბით. ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის 
მე-8 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის თა ნახ-
მად

„1. ყვე ლას აქვს უფ ლე ბა, პა ტი ვი სცენ 
მის პი რად და ოჯა ხურ ცხოვ რე ბას, მის 
საცხოვ რე ბელ სა და მი მო წე რას...“

პი რა დი ცხოვ რე ბის პა ტი ვის ცე მის უფ-
ლე ბით და ცულ ურ თი ერ თო ბა თა სფე-
რო საკ მა ოდ ფარ თოა და არ ექ ვემ-
დე ბა რე ბა ამომ წუ რავ გან საზღ ვ რე ბას 
(კოსტელო-რობერტსი გა ერ თი ა ნე ბუ-
ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მ დეგ (Costello-
Roberts v. the United Kingdom), 
1993 წლის 25 მარ ტი, 36-ე პუნ ქ ტი.). 
არც ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი 
კონ ვენ ცი ის მე-8 მუხ ლის ტექ ს ტი და 
არც ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი 
სა სა მარ თ ლოს პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ-
თა ლი ამომ წუ რა ვად არ გან საზღ ვ რავს 
პი რად ცხოვ რე ბას. საქ მე ზე –  ნი მიტ ცი 
გერ მა ნი ის წი ნა აღ მ დეგ (Niemietz v. 
Germany) –  ევ რო პულ მა სა სა მარ თ-
ლომ გა ნაცხა და, რომ: „სასამართლო 
არ თვლის შე საძ ლებ ლად ან აუცი-
ლებ ლად, ამომ წუ რა ვად გან საზღ ვ-
როს „პირადი ცხოვ რე ბის“ კონ ცეფ ცი ა. 
თუმ ცა, ძალ ზე შეზღუ დუ ლი იქ ნე ბო და 
ამ კონ ცეფ ცი ის შე მო ფარ გ ვ ლა „შიდა 
წრით“, რო მელ შიც ინ დი ვი დი შე იძ ლე-
ბა მის მი ერ არ ჩე უ ლი პი რა დი ცხოვ-
რე ბით ცხოვ რობ დეს და მის გან გა მო-

პირადი ცხოვრების 
პატივისცემის უფლება 
და სახელმწიფოს 
ვალდებულებები
ავტორი: ბესარიონ ბოხაშვილი
გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლობა სამხრეთ კავკასიაში

რიცხავ დეს გა რე სამ ყა როს, რო მე ლიც 
არ შე დის ამ წრე ში. პი რა დი ცხოვ რე ბის 
პა ტი ვის ცე მა ასე ვე უნ და მო ი ცავ დეს, 
გარ კ ვე ულ ფარ გ ლებ ში, „სხვა ადა მი-
ა ნებ თან ურ თი ერ თო ბის დამ ყა რე ბი სა 
და გან ვი თა რე ბის უფ ლე ბას.“

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ მა სა-
სა მარ თ ლომ მო იშ ვე ლია „პირადი ავ-
ტო ნო მი ა“, რო გორც კონ ვენ ცი ის მე-8 
მუხ ლით გა რან ტი რე ბუ ლი პი რა დი 
ცხოვ რე ბის გან მარ ტე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
პრინ ცი პი. მან მი უ თი თა, რომ მე-8 მუხ-
ლით და ცუ ლია თი თო ე უ ლი ინ დი ვი დის 
პი რა დი სფე რო, მი სი, რო გორც ინ დი-
ვი დუ ა ლუ რი ადა მი ა ნის, იდენ ტუ რო ბის 
დე ტა ლე ბის დად გე ნის უფ ლე ბის ჩათ ვ-
ლით (იხ. კრის ტინ გუდ ვი ნი გა ერ თი ა ნე-
ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მ დეგ (Christine 
Goodwin v. the United Kingdom), 
2002 წლის 11 ივ ლი სი, 90-ე პუნ ქ ტი).  

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბა თა ევ რო პულ მა სა სა მარ თ ლომ 
ამომ წუ რა ვად არ გან მარ ტა პი რა დი 
ცხოვ რე ბის კონ ცეფ ცი ა, სა სა მარ თ-
ლოს პრაქ ტი კამ ნა თე ლი მოჰ ფი ნა იმ 
სა კითხე ბის ნა წილს, რომ ლე ბიც გა ნე-
კუთ ვ ნე ბა პი რად ცხოვ რე ბას. 

პა ტი ვი და ღირ სე ბა

ადა მი ა ნის პა ტი ვი და ღირ სე ბა პი რა-
დი ცხოვ რე ბის უფ ლე ბით და ცუ ლი 
ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სი კე თე ა. 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა-
სა მარ თ ლოს მი ერ პა ტი ვი სა და ღირ-
სე ბის შე ლახ ვას თან და კავ ში რე ბით 
გან ხი ლუ ლი საქ მე ე ბი, ძი რი თა დად, 
ეხე ბა ისეთ ფაქ ტობ რივ გა რე მო ე ბებს, 
რო დე საც კონ კ რე ტუ ლი ფი ზი კუ რი 

ან იური დი უ ლი პი რე ბის გა მო ხატ ვის 
თა ვი სუფ ლე ბით სარ გებ ლო ბამ შე იძ-
ლე ბა შე ლა ხოს ინ დი ვიდ თა პა ტი ვი 
და ღირ სე ბა. ვი ნა ი დან გა მო ხატ ვის 
თა ვი სუფ ლე ბა მიჩ ნე უ ლია დე მოკ რა-
ტი უ ლი და პლუ რა ლის ტუ რი სა ზო გა-
დო ე ბის ერ თ -ერთ უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს 
ქვა კუთხე დად, იმ საქ მე ებ ში, რომ-
ლებ შიც წი ნა აღ მ დე გო ბა ში მო დის, 
ერ თი მხრივ, გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ-
ლე ბა და, მე ო რე მხრივ, პა ტი ვი სა 
და ღირ სე ბის დაც ვა, სა ერ თა შო რი სო 
სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნო ე ბი, მათ 
შო რის ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო-
პუ ლი სა სა მარ თ ლო, პირ ველ რიგ ში, 
ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლებს შემ დეგ სა-
კითხებ ზე:

ა) რამ დე ნად ეხე ბა კონ კ რე ტუ ლი 
გა მო ნათ ქ ვა მი, ფილ მი, სტა ტი ა, სი-
უ ჟე ტი და სხვ. სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ინ ტე რე სის სა განს. ამ შემ თხ ვე ვა ში 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სი არ გუ-
ლის ხ მობს კონ კ რე ტუ ლი პი რის ან 
პირ თა ჯგუ ფის ინ ტე რესს, ჰქონ დეს 
ინ ფორ მა ცია სხვა, თუნ დაც ცნო ბი-
ლი, პი რის პი რა დი ცხოვ რე ბის შე-
სა ხებ, არა მედ გუ ლის ხ მობს ისეთ 
მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხებს, რო გო რე-
ბი ცა ა: სა ხელ მ წი ფო უშიშ რო ე ბა, სა-
ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ რ თხო ე ბა, კო-
რუფ ცი ას თან ბრძო ლა, ჯან მ რ თე ლი 
გა რე მო, სა მარ თ ლის უზე ნა ე სო ბა, 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა, სა მარ თალ დამ-
ცა ვი ორ გა ნო ე ბის საქ მი ა ნო ბა, სა ჯა-
რო ინ ფორ მა ცი ი სა და მომ სა ხუ რე ბის 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბა მო ქა ლა ქე თათ-
ვის, ეფექ ტი ა ნი მმარ თ ვე ლო ბა, პა სუ-
ხის მ გებ ლო ბა და სხვ (იხ. პო რუ ბო ვა 
რუ სე თის წი ნა აღ მ დეგ, Porubova v. 
Russia, პუნ ქ ტი 45).;
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პი რის თან ხ მო ბის გა რე შე 

მის სხე ულ თან მი მარ თე

ბით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 

ნე ბის მი ე რი ხა სი ა თის 

ქმე დე ბა, თვალ თ ვა ლი, სა

მე დი ცი ნო მა ნი პუ ლა ცი ა, 

რა ო დენ მცი რე მნიშ ვ ნე

ლო ბი საც არ უნ და იყოს ის, 

ით ვ ლე ბა პი რად ცხოვ რე

ბა ში ჩა რე ვად

ბ) იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ჩრდი ლი მი-
ად გა პა ტივ სა და ღირ სე ბას, რა კონ-
ტექ ს ტ ში მოხ და ეს – ეხე ბო და თუ არა 
გა მო ნათ ქ ვა მე ბი ინ დი ვი დის სა ჯა რო 
საქ მი ა ნო ბას, ეს ეხე ბო და ფაქტს, თუ 
იყო შე ფა სე ბი თი მსჯე ლო ბა, რა სა ხის 
ქმე დე ბამ და რა ფორ მით მო ახ დი ნა 
პი რის პა ტი ვის ან ღირ სე ბის შე ლახ ვა 
და სხვა (ვონ ჰა ნო ვე რი გერ მა ნი ის წი-
ნა აღ მ დეგ Von Hannover (1) v. Ger-
many პუნ ქ ტი 60).;

გ) რამ დე ნად იყო პი რის მი მართ გა-
მოთ ქ მუ ლი გა მო ნათ ქ ვა მე ბი ან სი უ-
ჟე ტი გა მოწ ვე უ ლი თა ვად ამ პი რის 
ქმე დე ბით (ობერშჩლიკი ავ ს ტ რი ის წი-
ნა აღ მ დეგ Oberschlik v. Austria (2) 
პუნ ქ ტი 33); 

დ) მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის ეროვ ნულ მა 
ორ გა ნო ებ მა რამ დე ნად პრო პორ ცი უ-
ლად  და ად გი ნეს ბა ლან სი გა მო ხატ ვის 
თა ვი სუფ ლე ბა სა და პა ტი ვი სა და ღირ-
სე ბის დაც ვას შო რის (Amilachioae v. 
Moldova).

პი რა დი მო ნა ცე მე ბის შეგ
რო ვე ბა და მათ ზე წვდო მა, 
ფო ტო და ვი დეო მა სა ლა

პი რა დი ცხოვ რე ბის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნეს ნა წი ლად ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ-
ლო მი იჩ ნევს პი რად მო ნა ცე მებ სა და 
ინ ფორ მა ცი ას ისე ვე რო გორც ფო ტო- 
ვი დეო მა სა ლას.  ადა მი ა ნის უფ ლე-
ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს გან-
მარ ტე ბით, პი რა დი ცხოვ რე ბა ასე ვე 
მო ი ცავს, გარ კ ვე ულ ფარ გ ლებ ში, 
სხვა ადა მი ა ნებ თან ურ თი ერ თო ბას, 
მათ შო რის სამ სა ხუ რებ რივ ურ თი-
ერ თო ბა საც (ნიმიტცი გერ მა ნი ის წი-
ნა აღ მ დეგ (Niemietz v. Germany), 
1992 წლის 16 დე ემ ბე რი, 29-ე პუნ-
ქ ტი; ჰალ ფორ დი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი 
სა მე ფოს წი ნა აღ მ დეგ (Halford v. the 
United Kingdom), 1997 წლის 25 
ივ ნი სი, 42-ე–46-ე პუნ ქ ტე ბი.). ყო-
ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში პირს უწევს 
გარ კ ვე უ ლი საქ მი ა ნო ბის წარ მარ თ-
ვა, ურ თი ერ თო ბა ოჯა ხის წევ რებ თან, 
მე გობ რებ თან, სა ზო გა დო ე ბის სხვა 
ასე თი ურ თი ერ თო ბე ბის შე სა ხებ ან 
ინ დი ვი დის სხვა პი რა დი მო ნა ცე მე ბის 

სის ტე მა ტუ რად შეგ რო ვე ბა და შე ნახ ვა 
ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბის მხრი-
დან არის პი რა დი ცხოვ რე ბის პა ტი-
ვის ცე მის უფ ლე ბის შეზღუდ ვა, რაც ჯე-
როვ ნად უნ და იქ ნეს გა მარ თ ლე ბუ ლი 
და და სა ბუ თე ბუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის 
ორ გა ნო ე ბის მხრი დან. ანა ლო გი უ რი 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბი ეკის რე ბა ხე ლი სუფ-
ლე ბის ორ გა ნო ებს, თუნ დაც პი რა დი 
მო ნა ცე მე ბი შეგ რო ვე ბუ ლი იყოს სა-
ჯა რო ად გი ლებ ში (პეკი გა ერ თი ა ნე-
ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მ დეგ (Peck v. 
the United Kingdom), 2003 წლის 
28 იან ვა რი, 56-ე პუნ ქ ტი), ეხე ბო-
დეს ექ ს კ ლუ ზი უ რად პი რის პრო ფე-
სი ულ ან სა ჯა რო საქ მი ა ნო ბას (ამანი 
შვე ი ცა რი ის წი ნა აღ მ დეგ (Amann v. 
Switzerland), 2000 წლის 16 თე ბერ-
ვა ლი, 65-ე–67-ე პუნ ქ ტე ბი; რო ტა-
რუ რუ მი ნე თის წი ნა აღ მ დეგ (Rotaru 

v. Romania), დი დი პა ლა ტა, 2000 
წლის 4 მა ი სი, 43-ე-44-ე პუნ ქ ტე-
ბი.), ეხე ბო დეს პი რის ჯან მ რ თე ლო-
ბას (L.L. საფ რან გე თის წი ნა აღ მ დეგ 
(L.L. v. France)), ეხე ბო დეს პი რის 
გა და ად გი ლე ბის მარ შ რუტს ან მის 
ად გილ სამ ყო ფელს (უზუნი გერ მა ნი-
ის წი ნა აღ მ დეგ (Uzun v. Germany), 
2010 წლის 2 სექ ტემ ბე რი, 51-ე–53-ე 
პუნ ქ ტე ბი), ასე ვე გუ ლის ხ მობ დეს პი-
რის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე-
ბას თუნ დაც უახ ლო ე სი სის ხ ლით 
ნა თე სა ვი სათ ვის (ოდიევრი საფ-
რან გე თის წი ნა აღ მ დეგ (Odievre v. 
France), 2003 წლის 13 თე ბერ ვა-
ლი), ან იყოს პი რის ბი ო ლო გი უ რი 
იდენ ტი ფი ცი რე ბის სა შუ ა ლე ბა („ს“ და 

მარ პე რი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს 
წი ნა აღ მ დეგ (S. and Marper v. the 
United Kingdom), 2008 წლის 4 დე-
კემ ბე რი.). 

ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს გან მარ-
ტე ბით ინ დი ვი დის ფო ტო- და ვი დე ო-
გა მო სა ხუ ლე ბა გან სა კუთ რე ბით არის 
და ცუ ლი პი რა დი ცხოვ რე ბის უფ ლე-
ბით. საქ მე ზე – ერი კა ი ნე ნი და სხვე ბი 
ფი ნე თის წი ნა აღ მ დეგ (Eerikainen and 
others v. Finland)  – ევ რო პულ მა სა-
სა მარ თ ლომ გა ნაცხა და: 

„სასამართლოს აზ რით, ფო ტო სუ რა თის 
ან ვი დეო გა მო სა ხუ ლე ბის გა მოქ ვეყ ნე-
ბა, ზო გა დად, უნ და იქ ნეს გან ხი ლუ ლი, 
რო გორც პი რის პი რად ცხოვ რე ბა ში 
უფ რო არ სე ბი თი ჩა რე ვა, ვიდ რე პი-
რის ვი ნა ო ბის ან სა ხე ლის მოხ სე ნი ე-
ბა.“ (2009 წლის 10 თე ბერ ვა ლი; ასე ვე 
იხ. „ვერლაგსგრუპპე ნი უს GmbH“ ავ-
ს ტ რი ის წი ნა აღ მ დეგ (Verlagsgruppe 
News GmbH v. Austria), 2006 წლის 
14 დე კემ ბე რი)

ადა მი ა ნის სხე უ ლი 
და სი ცოცხ ლე

ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს მი ერ ბო ლო 
პე რი ოდ ში გან ვი თა რე ბუ ლი პრე ცე დენ-
ტუ ლი სა მარ თა ლი გან სა კუთ რე ბულ 
ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლებს ინ დი ვი დის 
ფი ზი კურ ხელ შე უ ხებ ლო ბა ზე, რაც უწი-
ნა რე სად, გუ ლის ხ მობს და იცავს პი რის 
სხე ულს, რო მელ საც სა სა მარ თ ლო 
ადა მი ა ნის პი რა დი ცხოვ რე ბის ყვე ლა ზე 
ინ ტი მურ ნა წი ლად თვლის. პი რის თან-
ხ მო ბის გა რე შე მის სხე ულ თან მი მარ-
თე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ნე ბის მი ე-
რი ხა სი ა თის ქმე დე ბა, თვალ თ ვა ლი, 
სა მე დი ცი ნო მა ნი პუ ლა ცი ა, რა ო დენ 
მცი რე მნიშ ვ ნე ლო ბი საც არ უნ და იყოს 
ის, ით ვ ლე ბა პი რად ცხოვ რე ბა ში ჩა რე-
ვად (სოლომახინი უკ რა ი ნის წი ნა აღ-
მ დეგ (Solomakhin v. Ukraine), 2012 
წლის 15 მარ ტი, 33-ე პუნ ქ ტი; „ი.გ.“ 
და სხვე ბი სლო ვა კე თის წი ნა აღ მ დეგ 
(I.G. and Others v. Slovakia), 2012 
წლის 13 ნო ემ ბე რი, 135-ე–146-ე პუნ ქ-
ტე ბი.).  ხსე ნე ბუ ლის ნა თე ლი მა გა ლი-
თე ბია საქ მე ე ბი კო ნო ვა ლო ვა რუ სე თის 
წი ნა აღ მ დეგ (Konovalova v. Russia 
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2014 წლის 9 ოქ ტომ ბე რი) –რო მე ლიც 
ეხე ბო და, მო სარ ჩე ლის თან ხ მო ბის გა-
რე შე, უცხო პი რე ბის დას წ რე ბას მი სი 
მშო ბი ა რო ბის პრო ცეს ზე და სო დერ მა-
ნი შვე დე თის წი ნა აღ მ დეგ (Soderman 
v. Sweden 2013 წლის 12 ნო ემ ბე რი.) 
– რო მელ შიც მო სარ ჩე ლემ 14 წლის 
ასაკ ში აღ მო ა ჩი ნა, რომ მი სი მა მი ნაც-
ვა ლი აბა ზა ნა ში, გა სა რეცხი თეთ რე უ-
ლის კა ლათ ში მა ლუ ლად და მონ ტა-
ჟე ბუ ლი  ვი დე ო კა მე რით ახ დენ და მის 
გა და ღე ბას. ორი ვე ხსე ნე ბულ საქ მე ში 
სა სა მარ თ ლომ და ად გი ნა დარ ღ ვე ვა 
და გა ნაცხა და, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის 
ორ გა ნო ებ მ ნა ვერ უზ რუნ ველ ყ ვეს ჯე-
როვ ნად და ეც ვათ მო სარ ჩე ლე თა პი-
რა დი ცხოვ რე ბის პა ტი ვის ცე მის უფ ლე-
ბა. თუმ ცა ევ რო პულ მა სა სა მარ თ ლომ 
არ და ად გი ნა პი რა დი ცხოვ რე ბის პა-
ტი ვის ცე მის უფ ლე ბის დარ ღ ვე ვა და 
გა ა მარ თ ლა ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო-
ე ბის მი ერ მო სარ ჩე ლის ად მი ნის ტ რა-
ცი უ ლი წე სით და კა ვე ბა საქ მე ში გო უ გი 

გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მ დეგ 
(Gough v. the United Kingdom) – სა-
დაც მო სარ ჩე ლეს სწამ და ადა მი ა ნის 
სხე უ ლის უმან კო ე ბი სა და მის დევ და 
ცხოვ რე ბის ნუ დის ტურ სტილს, რაც გა-
მო ი ხა ტე ბო და სა ზო გა დო ებ რივ ად გი-
ლებ სა და ქუ ჩა ში შიშ ველ სი ა რულ ში. 

სა სიკ ვ დი ლო შე დე გის დად გო მა, რო-
გორც ინ დი ვი დის უფ ლე ბა, ევ რო პულ 
სა სა მარ თ ლოს გან ხი ლუ ლი აქვს 
რამ დე ნი მე უფ ლე ბას თან მი მარ თე-
ბით. ად რე ულ საქ მე ებ ში ევ რო პულ-
მა სა სა მარ თ ლომ ზო გა დად მი იჩ ნი ა, 
რომ ევ თა ნა ზი ას თან და კავ ში რე ბით 
სა ხელ მ წი ფო ებს შო რის არ სე ბუ ლი 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მიდ გო მე ბის გა მო, 
სა ხელ მ წი ფო ებს გა აჩ ნ დათ შე ფა სე ბის 
ფარ თო ფარ გ ლე ბი იმის გან საზღ ვ-
რი სას, უნ და იქ ნეს თუ არა ინ კ რი მი-
ნი რე ბულ ქმე დე ბად გა მოცხა დე ბუ ლი 
სიკ ვ დი ლის მოს წ რა ფე ბა ში დახ მა რე-
ბის აღ მო ჩე ნა. 2010 წლის შემ დ გომ 

გან ხი ლულ საქ მე ებ ში ევ რო პულ მა 
სა სა მარ თ ლომ ცალ სა ხად და ად გი-
ნა, რომ სიკ ვ დი ლის უფ ლე ბა არის 
პი რა დი ცხოვ რე ბის გა ნუ ყო ფე ლი ნა-
წი ლი. საქ მე ში ჰა ა სი შვე ი ცა რი ის წი-
ნა აღ მ დეგ (Haas v. Switzerland) ევ-
რო პულ მა სა სა მარ თ ლომ და ად გი ნა, 
რომ და ირ ღ ვა კონ ვენ ცი ის მე-8 მუხ-
ლი. სა სა მარ თ ლომ აღ ნიშ ნა, რომ ევ-
რო პის საბ ჭოს წევ რი სა ხელ მ წი ფო ე ბი 
ჯერ კი დევ შორს იყ ვ ნენ კონ სენ სუ სის 
მიღ წე ვი სა გან ადა მი ა ნის უფ ლე ბას-
თან და კავ ში რე ბით, – პირ მა თა ვად 
აირ ჩი ოს, თუ რო გორ და რო დის 
და ას რუ ლოს მან  სი ცოცხ ლე.  სა სა-
მარ თ ლომ და ად გი ნა, რომ სა ხელ მ-
წი ფო ებს ჰქონ დათ ფარ თო დის კ რე-
ცია ამ სა კითხებ თან მი მარ თე ბით. 
მარ თა ლი ა, სა სა მარ თ ლომ აღი ა რა, 
რომ მო სარ ჩე ლეს შე იძ ლე ბა სურ და 
სუ ი ცი დი უსაფ რ თხო და ღირ სე უ ლი 
გზით და ყო ველ გ ვა რი ტკი ვი ლის გა-
რე შე, მაგ რამ ჩათ ვა ლა, რომ შვე ი ცა-
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რი ის კა ნო ნით დად გე ნილ მოთხოვ-
ნას, რომ ექი მის მი ერ გა ცე მუ ლი ყო 
რე ცეპ ტი ნატ რი უ მის ფე ნო ბარ ბი ტა-
ლის მი სა ღე ბად, ჰქონ და კა ნო ნი ე-
რი მი ზა ნი, კერ ძოდ, და ეც ვა პი რე ბი 
ნაჩ ქა რე ვი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი-
ღე ბი სა გან. სა სა მარ თ ლომ მი იჩ ნი ა, 
რომ რე ცეპ ტის მოთხოვ ნა, რო მე ლიც 
გა ი ცე მა სა ფუძ ვ ლი ა ნი ფსი ქი ატ რი-
უ ლი შე ფა სე ბის სა ფუძ ველ ზე, შე ე სა-
ბა მე ბო და კონ ვენ ცი ის მე-8 მუხლს. 
სხვა სიტყ ვე ბით, ერ თი მხრივ, სა სა-
მარ თ ლომ აღი ა რა, რომ სიკ ვ დი ლის 
უფ ლე ბა ხვდე ბა პი რა დი ცხოვ რე ბის 
პა ტი ვის ცე მის უფ ლე ბის სფე რო ში, 
ხო ლო, მე ო რე მხრივ, გა ნაცხა და, 
რომ გარ კ ვე უ ლი პრო ცე დუ რე ბი, 
რომ ლე ბიც სა ხელ მ წი ფომ შე იძ ლე-
ბა და ა წე სოს ინ დი ვი დის ფსი ქი კუ რი 
მდგო მა რე ო ბის გა და სა მოწ მებ ლად 
სი ცოცხ ლის მოს წ რა ფე ბას თან და კავ-
ში რე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე-
ბის პრო ცეს ში, არ არ ღ ვევ და პი რა დი 
ცხოვ რე ბის პა ტი ვის ცე მის უფ ლე ბას. 
აღ ნიშ ნუ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას უმ-
ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი იყო იმის იდენ ტი-
ფი ცი რე ბა, რამ დე ნად სა ღი გო ნე ბით 
იღებ და პი რი ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას.

სქე სობ რი ვი ცხოვ რე ბა და 
სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცია

სქე სობ რი ვი ცხოვ რე ბა და სექ სუ ა ლუ რი 
ორი ენ ტა ცია ცალ სა ხად ექ ცე ვა პი რა დი 
ცხოვ რე ბის პა ტი ვის ცე მის უფ ლე ბის სფე-
რო ში. საქ მე ზე – დად ჯე ნი გა ერ თი ა ნე-
ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მ დეგ (Dudgeon 
v. the United Kingdom 1981 წლის 22 
ოქ ტომ ბე რი, 52-ე პუნ ქ ტი.), – რო მე ლიც 
ეხე ბო და ურ თი ერ თ თან ხ მო ბით ჰო მო-
სექ სუ ა ლურ ურ თი ერ თო ბას  სრულ წ-
ლო ვან მა მა კა ცებს შო რის, – ევ რო პულ-
მა სა სა მარ თ ლომ სქე სობ რი ვი ცხოვ რე ბა 
გან მარ ტა რო გორც პი რა დი ცხოვ რე ბის 
ერთ ერ თი „ყველაზე ინ ტი მუ რი ას პექ ტი“. 
ბო ლო რამ დე ნი მე ათ წ ლე უ ლის გან მავ-
ლო ბა ში სექ სუ ა ლუ რი იდენ ტო ბა და 
ორი ენ ტა ცია ჩა მო ყა ლიბ და იმ ნიშ ნად, 
რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
მოპყ რო ბა ით ვ ლე ბა დის კ რი მი ნა ცი ად. 
ამა ვე დროს, გა მო იკ ვე თა მრა ვა ლი პო-
ზი ტი უ რი ღო ნის ძი ე ბა, რომ ლე ბიც უნ და 
გა ა ტა რონ სა ხელ მ წი ფო ებ მა, რა თა მოხ-

დეს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ორი ენ ტა ცი ის პირ-
თა პი რა დი ცხოვ რე ბის უფ ლე ბის ჯე რო-
ვა ნი და სა თა ნა დო პა ტი ვის ცე მა.

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა ერ თა შო რი სო 
სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნო ებ მა არა-
ერ თი საქ მე გა ნი ხი ლეს, რომ ლებ შიც 
მო სარ ჩე ლე ე ბი და ვობ დ ნენ მათ მი-
მართ დის კ რი მი ნა ცი ა ზე სექ სუ ა ლუ რი 
ორი ენ ტა ცი ის ნიშ ნით, პი რა დი და ოჯა-
ხუ რი ცხოვ რე ბის სფე რო ში. სა სა მარ თ-
ლომ ამ საქ მე ე ბის ნა წი ლი გა ნი ხი ლა 
მხო ლოდ პი რა დი ცხოვ რე ბის პა ტი ვის-
ცე მის უფ ლე ბას თან მი მარ თე ბით. თავ-
და პირ ვე ლად ეს საქ მე ე ბი შე ე ხე ბო და 
ჰო მო სექ სუ ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის 
სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რივ აკ რ ძალ ვას 
ზრდას რუ ლებს შო რის (დადჯენი გა-
ერ თი ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მ დეგ 
(Dudgeon v. the United Kingdom), 
1981 წლის 22 ოქ ტომ ბე რი;  ნო რი სი 
ირ ლან დი ის წი ნა აღ მ დეგ (Norris v. 
Ireland), 1988 წლის 26 ოქ ტომ ბე რი; 
მო დი ნო სი კვიპ რო სის წი ნა აღ მ დეგ 
(Modinos v. Cyprus), 1993 წლის 22 
აპ რი ლი.) და შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბი-
დან ჰო მო სექ სუ ა ლე ბის გან თა ვი სუფ-
ლე ბას (სმიტი და გრე ი დი გა ერ თი ა-
ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მ დეგ (Smith 
and Grady v. the United Kingdom), 
1999 წლის 27 სექ ტემ ბე რი.). პირ ველ 
შემ თხ ვე ვა ში, სა ერ თა შო რი სო სა ზე-
დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნო ებ მა ცალ სა ხად 
გა ნაცხა დეს, რომ ჰო მო სექ სუ ა ლუ რი 
ურ თი ერ თო ბე ბის კრი მი ნა ლი ზე ბა შე უ-
თავ სე ბე ლია პი რა დი ცხოვ რე ბის პა ტი-
ვის ცე მის უფ ლე ბას თან; მე ო რე შემ თხ-
ვე ვა ში კი, სა სა მარ თ ლო ებ მა მი იჩ ნი ეს, 
რომ სამ ხედ რო მო სამ სა ხუ რე თა გა თა-
ვი სუფ ლე ბა ჯა რი დან მხო ლოდ მა თი 
ორი ენ ტა ცი ის გა მო, რო დე საც ირ ღ ვე-
ვა სამ ხედ რო დის ციპ ლი ნა ან მოქ მე-
დი ნორ მე ბი, ეწი ნა აღ მ დე გე ბა პი რა დი 
ცხოვ რე ბის პა ტი ვის ცე მის  უფ ლე ბას. 

მოგ ვი ა ნე ბით გან ხი ლუ ლი საქ მე ე ბი ეხე-
ბო და ჰო მო სექ სუ ა ლი წყვი ლი სათ ვის 
ქორ წი ნე ბის უფ ლე ბის მი ნი ჭე ბას (შალკი 
და კო ფი ავ ს ტ რი ის წი ნა აღ მ დეგ (Schalk 
and Kopf v. Austria), ოფი ცი ა ლუ რი 
პარ ტ ნი ო რო ბის შე სა ხებ აქ ტით ჰო მო სექ-
სუ ალ პირ თა კავ ში რის აღი ა რე ბის ვალ-
დე ბუ ლე ბას (ოლიარი და სხვე ბი იტა-

ლი ის წი ნა აღ მ დეგ (Oliari and Others 
v. Italy) 2015 წლის 21 ივ ლი სი.) მშობ-
ლის უფ ლე ბა- მო ვა ლე ო ბე ბის მი ნი ჭე ბას 
(სალგუიერო და სულ ვა მუ ტა პორ ტუ გა-
ლი ის წი ნა აღ მ დეგ (Salgueiro da Silva 
Mouta v. Portugal), 1999 წლის 21 დე-
კემ ბე რი.), შვი ლად აყ ვა ნის ნე ბარ თ ვას 
(E.B. საფ რან გე თის წი ნა აღ მ დეგ (E.B. 
v. France), დი დი პა ლა ტა, 2008 წლის 
22 იან ვა რი.), მემ კ ვიდ რე ო ბის უფ ლე ბას 
გარ დაც ვ ლი ლი პარ ტ ნი ო რის სა კუთ რე-
ბა ზე (კარნერი ავ ს ტ რი ის წი ნა აღ მ დეგ 
(Karner v. Austria) და კო ზა კი პო ლო-
ნე თის წი ნა აღ მ დეგ (Kozak v. Poland), 
2010 წლის 2 მარ ტი.) უფ ლე ბას სო ცი ა-
ლუ რი დაზღ ვე ვის პა კეტ ზე (P.B. და J.S. 
ავ ს ტ რი ის წი ნა აღ მ დეგ (P.B. and J.S. v. 
Austria), 2010 წლის 22 ივ ლი სი.).

რაც შე ე ხე ბა გენ დე რულ იდენ ტო ბას 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ მა სა სა-
მარ თ ლომ, მრა ვალ საქ მე ზე და ად გი ნა, 
რომ პოს ტო პე რა ცი ულ ტრან ს სექ სუ ა-
ლებს შე უძ ლი ათ, ამ ტ კი ცონ, რომ არი-
ან პი რა დი ცხოვ რე ბის პა ტი ვის ცე მის 
უფ ლე ბის დარ ღ ვე ვის მსხვერ პ ლ ნი, მა-
თი სქე სის სა მარ თ ლებ რი ვი აღი ა რე-
ბის არარ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში (გრანტი 
გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მ დეგ 
(Grant v. the United Kingdom), 2006 
წლის 23 მარ ტი, მე-40 პუნ ქ ტი; L. ლიტ-
ვის წი ნა აღ მ დეგ (L. v. Lithuania), 2007 
წლის 11 სექ ტემ ბე რი, 59-ე პუნ ქ ტი.). სა-
დაო რჩე ბო და სა კითხი იგი ვე ვალ დე-
ბუ ლე ბე ბი გა აჩ ნ დათ თუ არა ხე ლის ფ-
ლე ბის ორ გა ნო ებს ტრან სექ სუ ა ლებ თან 
მი მარ თე ბით, რომ ლებ საც არ ჰქონ დათ 
გა კე თე ბუ ლი შე სა ბა მი სი ქი რურ გი უ ლი 
ოპე რა ცი ა. 2019 წელს ევ რო პუ ლი სა-
სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბით საქ მე-
ზე X v. “the former Yugoslav Republic 
of Macedonia“ (no. 29683/16) პუნ ქ ტი 
70) სა სა მარ თ ლომ აღი ა რა იმ ტრან-
სექ სუ ალ თა, რო მელ თაც არ ჰქონ დათ 
გა კე თე ბუ ლი ოპე რა ცი ა, უფ ლე ბა ესარ-
გებ ლათ თა ვი ან თი იდენ ტო ბის სა მარ თ-
ლებ რი ვი და სწრა ფი აღი ა რე ბის უფ ლე-
ბით.  

ხსე ნე ბუ ლი საქ მე ე ბის ანა ლი ზის შე დე-
გად ნა თე ლი ხდე ბა, რომ ევ რო პუ ლი 
სა სა მარ თ ლო სულ უფ რო და უფ რო 
მკაც რად აფა სებს სექ სუ ა ლუ რი ორი-
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ენ ტა ცი ი სა და გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის 
სა ფუძ ველ ზე გან ხორ ცი ე ლე ბულ გან ს-
ხ ვე ბულ მიდ გო მას სა ხელ მ წი ფო ხე ლი-
სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბის მხრი დან და 
სულ უფ რო ნაკ ლე ბი არ გუ მენ ტი რჩე-
ბა თა ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებს გა-
ა მარ თ ლონ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მოპყ რო ბა 
ლგბტ თემ თან და კავ ში რე ბით. 

დას კ ვ ნა

თა ვი სი არ სი დან და ურ თი ერ თო ბე ბის 
იმ ფარ თე სპექ ტ რი დან გა მომ დი ნა რე, 
რომ ლე ბიც ხვდე ბა პი რა დი ცხოვ რე ბის 
კონ ცეფ ცი ის ფარ გ ლებ ში, ეს უკა ნას კ-

ნე ლი მუდ მი ვად ექ ვემ დე ბა რე ბა სა სა-
მარ თ ლოს მხრი დან გან მარ ტე ბა სა და 
გან ვი თა რე ბას. ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ა, 
რო გორც სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნი დო კუ-
მენ ტი, მუდ მი ვად სა ჭი რო ებს იმ გ ვარ 
გან მარ ტე ბას, რო მე ლიც შე სა ბა მი სი 
იქ ნე ბა დღე ვან დელ რე ა ლო ბას თან. 
სა სა მარ თ ლოს პრე ცე დენ ტუ ლი სა-
მარ თა ლი, რო გორც კონ ვენ ცი ის დე-
ბუ ლე ბე ბის, და მათ შო რის პი რა დი 
ცხოვ რე ბის, გან მარ ტე ბის ყვე ლა ზე 
ავ ტო რი ტე ტუ ლი წყა რო, პერ მა ნენ ტუ-
ლად პროგ რე სი რებს და ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა სულ უფ რო და უფ რო 
მზარ დი სტან დარ ტე ბი დან გა მომ დი-

ნა რე ცხად ყოფს რომ კონ კ რე ტუ ლი 
ურ თი ერ თო ბე ბი, რომ ლე ბიც 90-იანი 
წლე ბის გან მავ ლო ბა ში არ ხვდე ბო და 
პი რა დი ცხოვ რე ბის უფ ლე ბის სფე რო-
ში, ცალ სა ხად იქ ნა აღი ა რე ბუ ლი პი რა-
დი ცხოვ რე ბის შე მად გე ნელ ნა წი ლად 
ბო ლო ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში. 
შე სა ბა მი სად ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა-
ნო ებ მა მუდ მი ვად უნ და მო ახ დი ნონ 
თა ვი ან თი კა ნონ მ დებ ლო ბე ბი სა და 
პრაქ ტი კის მო დი ფი ცი რე ბა, რა თა მა თი 
ქმე დე ბე ბი შე სა ბა მი სო ბა ში იყოს პი რა-
დი ცხოვ რე ბის პა ტი ვის ცე მის უფ ლე ბა-
სა და სა სა მარ თ ლოს მი ერ დად გე ნილ 
მიდ გო მებ თან.    

ადამიანის უფლებები
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ბ
ავ შ ვო ბა ში ფეხ ბურ თე ლო ბა 
მინ დო და, მაგ რამ მშობ ლებ-
მა ფეხ ბურ თ ზე არ შე მიყ-
ვა ნეს, – ფე ხე ბი სა შინ ლად 

და გე ღუ ნე ბაო  და მა შინ, ფეხ ბურ-
თე ლე ბის დიდ ნა წილს, მარ თ ლა 
და ღუ ნუ ლი ფე ხე ბი ჰქონ და. რა საკ-
ვირ ვე ლი ა,  მა შინ არ ვი ცო დი, რომ 
ტვი ნის და ღუნ ვას, ფე ხე ბის და ღუნ ვა 
ჯობ და (აშკარად) და დე დის სურ-
ვილს და ვე მორ ჩი ლე და მა თე მა ტი-
კის წრეს დავ თან ხ მ დი, მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ მა თე მა ტი კო სო ბა, მარ თ-
ლა არა სო დეს მინ დო და. 

მინ დო და ად ვო კა ტო ბა 
(სინამდვილეში), თუმ ცა არა ბავ შ-
ვო ბი დან, არა მედ მე რე, რო ცა ოთხ-
მოც და ა თი ან წლებ ში, უკ ვე აღ დ გე-
ნი ლი გვქონ და და მო უ კი დებ ლო ბა, 
მაგ რამ ადა მი ა ნებს მა ინც ჩაგ რავ დ-
ნენ და მე კი მე გო ნა რომ თა ვი სუფ-
ლე ბა, პირ ველ რიგ ში, სა მარ თ ლი ა-
ნო ბას ნიშ ნავ და. 

არა და ვი ცო დი, რომ საბ ჭო თა სა-
ქარ თ ვე ლო ში, სა მარ თ ლებ რი ვი 
პრობ ლე მე ბი, ჩე მი სტუ დენ ტო ბის 
დრო საც არ სე ბობ და (სხვა პრობ-
ლე მებ თან ერ თად) და ჩვე ნი მშობ-
ლი უ რი უნი ვერ სი ტე ტის შემ თხ ვე ვა ში 
კი, იური დი უ ლი ფა კულ ტე ტის ტრა-
გი კო მი კუ რი მა გა ლი თი გვქონ და. 
ტრა გი კუ ლი ის იყო რომ მი სა ღე ბი 
გა მოც დე ბის ჩა ბა რე ბა და იური დი-
ულ ფა კულ ტეტ ზე მოხ ვედ რა, თით ქ-
მის იგი ვე ღირ და, რაც სა მე დი ცი ნო 

ინ ს ტი ტუ ტის სტუ დენ ტო ბა და ქრთა-
მებს, საბ ჭო თა სა ქარ თ ვე ლოს უმაღ-
ლეს სას წავ ლებ ლებ ში მო საწყო ბად, 
ისი ნიც კი იღებ დ ნენ, ვი საც მო მა-
ვა ლი თა ო ბე ბის აღ ზ რ და ევა ლე ბო-
და. კო მი კუ რი კი ის იყო, რომ ერ-
თი ქარ თ ვე ლი აბი ტუ რი ენ ტი, იმ დენ 
ხანს და იმ დენ ჯერ აბა რებ და მი სა ღებ 
გა მოც დებს თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტის იური დი ულ ფა კულ-
ტეტ ზე, რომ ამა სო ბა ში და ო ჯახ და და 
ოთხი შვი ლი გა ა ჩი ნა: იური, დი უ ლი, 
ფა კუ ლი და ტე ტი...

პირ ვე ლად, რო დე საც სა სა მარ თ ლო 
პრო ცესს და ვეს წა რი, უკ ვე შე ვარ დ-
ნა ძე იყო დაბ რუ ნე ბუ ლი სა ქარ თ ვე-
ლო ში და კო რუმ პი რე ბუ ლი სა სა მარ-
თ ლო არა ვის უკ ვირ და სამ წუ ხა როდ 
და მე, კი გა მახ სენ და, მე რა მიკ-
ვირ და ჩვე ნი სტუ დენ ტო ბის დროს 

–  რო ცა მი ტინ გე ბის გა მარ თ ვა და-
ვიწყეთ საბ ჭო თა რე ჟი მის წი ნა აღ მ-
დეგ და სა ქარ თ ვე ლოს და მო უ კი დებ-
ლო ბის მოთხოვ ნით, ერ თა დერ თი, 
ვინც არ გვი ერ თ დე ბო და, იური დი-
უ ლი ფა კულ ტე ტის სტუ დენ ტე ბი იყ-
ვ ნენ. არა და მათ, პირ ველ რიგ ში 
უნ და ებ რ ძო ლათ სა მარ თ ლი ა ნო ბის 
აღ სად გე ნად ჩვენს ქვე ყა ნა ში და სამ-
წუ ხა როდ, იშ ვი ა თი გა მო ნაკ ლი სე ბის 
გარ და, ჩვენ თან ერ თად, არ ცერ თი 
იურის ტი არ აპ რო ტეს ტებ და უსა მარ-
თ ლო ბას, მი უ ხე და ვად იმი სა ეს მა-
თი მო ვა ლე ო ბა უფ რო იყო, ვიდ რე 
ჩვე ნი. (ჩვენ კი იმი თაც კმა ყო ფი ლე-
ბი ვი ყა ვით რომ ხე ლი სუფ ლე ბა მათ 
არ იყე ნებ და ჩვენ თან და სა პი რის პი-
რებ ლად პო ლი ცი ი სა და ჯა რის ნაც-
ვ ლად).

ამი ტო მაც, პირ ვე ლად რომ მოვ ხ ვ დი 
სა სა მარ თ ლო პრო ცეს ზე, მა შინ გა-
მიკ ვირ და იქ აღ მო ჩე ნი ლი არაპ რო-
ფე სი ო ნა ლიზ მი და არა ჰუ მა ნუ რო ბა, 
თო რემ მე რე და მე რე კი მივ ხ ვ დი, 
რომ და მო უ კი დე ბე ლი და სა მარ თ-
ლი ა ნი სა სა მარ თ ლო სის ტე მის მომ-
ხ რე, ვე რაფ რით იქ ნე ბა გა უ ნათ ლე-
ბე ლი ადა მი ა ნი, რო მელ მაც არ იცის 
რა არის ღირ სე ბა და თა ვი სუფ ლე ბა. 

მე რე იმა საც მივ ხ ვ დი, რომ ილია 
ჭავ ჭა ვა ძის, კა ცუ რი კა ცი სა არ იყოს, 
ტერ მი ნი სა მარ თ ლი ა ნი სა სა მარ თ-
ლო (და მი სი მოთხოვ ნა), სუ ლაც არ 
დამ კ ვიდ რ და ახ ლან დელ სა ქარ თ ვე-
ლო ში შემ თხ ვე ვით. მი უ ხე და ვად იმი-

მე რომ 
ადვოკატი ვიყო
ავტორი: დათო ტურაშვილი
მწერალი

ზოგადი თემები

„სახელმწიფოს შექმნა 

მართლა ჰგავს სახლის 

აშენებას, მაგრამ ყველამ 

უნდა ვიცოდეთ, რომ 

სახლს უპირველესად 

საძირკველი სჭირდება 

და სახელმწიფოს 

საძირკველი კი 

დამოუკიდებელი 

სასამართლოა“.
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სა, რომ შო თა რუს თა ვე ლი, „ქმნას 
მარ თ ლი სა სა მარ თ ლი სა“, მარ თ ლა 
გე ნი ა ლუ რად ხსნი და ჯერ კი დევ მე-
თორ მე ტე სა უ კუ ნე ში. 

მე რე, ჩემ მა მე გო ბარ მა ნი ნო კიკ ნა-
ძემ, ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ას თან და-
მა კავ ში რა და მი სი  დამ სა ხუ რე ბით 
შევ ხ ვ დი პირ ვე ლად და ვით ასა თი ანს 
და აღ მო ვა ჩი ნე, რომ ჩვე ნი იდე ე ბი 
და სურ ვი ლე ბი მო მა ვალ წიგ ნ თან 
და კავ ში რე ბით, ისე და ემ თხ ვა ერ თ-
მა ნეთს, რომ სა ბო ლო ოდ გა დავ წყ-
ვი ტე წიგ ნის და წე რა ქარ თუ ლი სა-
მარ თ ლის ის ტო რი ა ზე. 

(სხვათა შო რის, რამ დენ ჯე რაც სა სა-
მარ თ ლო პრო ცეს ზე, იმის ახ ს ნა და-
ვა პი რე (მოსამართლეებისა და პრო-
კუ რო რე ბი სათ ვის), რომ ადა მი ა ნი, 
ვინც სა ხელ მ წი ფოს წარ მო ად გენს, 
არ შე იძ ლე ბა იყოს უს წავ ლე ლი, 
უნა მუ სო და უპა სუ ხის მ გებ ლო, იმ-
დენ ჯერ ვე და მა ტო ვე ბი ნეს დარ ბა ზი 
და ისე გა მო მა ძე ვეს, რომ ვერ ც -ერ-
თხელ ვერ მო ვა ხერ ხე ჩე მი სათ ქ მე-
ლის მათ თ ვის მი წო დე ბა და იმე დია 
ამ წიგ ნის მეშ ვე ო ბით მა ინც ვიტყ ვი 
იმას, რაც ასე მა წუ ხებს). 

მა წუ ხებს სხვა სა კითხიც, რა მაც ასე-
ვე გა ნა პი რო ბა ამ წიგ ნის და წე რა და 
სამ წუ ხა როდ, სა ქარ თ ვე ლო ში (სხვა 
უამ რავ პრობ ლე მას თან ერ თად), არ-
სე ბობს სა ავ ტო რო უფ ლე ბა თა დაც-
ვის პრობ ლე მაც და მე რომ ად ვო კა ტი 
ვი ყო, სხვა და ჩაგ რულ ადა მი ა ნებ თან 
ერ თად, იმ და ჩაგ რულ ავ ტო რებ საც 
და ვი ცავ დი, ვი სი უფ ლე ბე ბიც ასე 
ხში რად და უხე შად ირ ღ ვე ვა ჩვენს 
ქვე ყა ნა ში. სხვე ბის მა გა ლი თე ბი რომ 
სა ეჭ ვოდ არ მო ეჩ ვე ნოს რო მე ლი მე 
ეჭ ვი ან მკითხ ველს, შე მიძ ლია სა კუ-
თა რი მა გა ლი თი გა ვიხ სე ნო, რო ცა 
რამ დე ნი მე წლის წინ, ერ თ მა რე ჟი-
სორ მა ქალ ბა ტონ მა, ერ თ -ერ თი ჩე მი 
პი ე სა, ისე დად გა ერ თ -ერ თი ქარ თუ-
ლი თე ატ რის სცე ნა ზე, რომ ჩემ თ ვის 
სა ერ თოდ არ მო უ მარ თავს ნე ბარ თ-
ვის თ ვის და პრე მი ე რა ზე მყოფ მა ერ-
თ -ერ თ მა ჩემ მა მე გო ბარ მა, სპექ ტაკ-
ლის მე რე რომ მო მი კითხა (ავტორი 
რა ტომ არ არი სო), იმ რე ჟი სორ მა 

ქალ მა სა პა სუ ხოდ, ძა ლი ან გულ წ რ-
ფე ლად გა იკ ვირ ვა, – ავ ტორს რო-
გორ დავ პა ტი ჟებ დით, ტუ რაშ ვი ლი 
ხომ უკ ვე  მკვდა რი ა ო.

თუმ ცა, ამა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრობ-
ლე მა, აშ კა რად ის არის, რომ ვი საც 
ცოცხა ლი ვგო ნი ვარ, ისი ნიც ხში რად 
და უხე შად არ ღ ვე ვენ ჩემს სა ავ ტო რო 
უფ ლე ბებს და სა ქარ თ ვე ლოს რამ-
დენ ქა ლაქ ში და რა ი ონ ში მი ნა ხავს 
თე ატ რა ლუ რი აფი შა ჩე მი სა ხე ლით, 
ოღონდ ჩემ თან შე თან ხ მე ბის გა რე შე 
და ბა თუმ ში (მაგალითად), ტან საც მ-
ლის მა ღა ზი აც კი გახ ს ნეს, რო მელ-
საც ჩე მი რო მა ნის სა ხე ლი, „ჯინსების 
თა ო ბა“ ჰქვი ა. რო ცა ეს აღ მო ვა ჩი ნე, 
იმ მა ღა ზი ა ში შე ვე დი და ძა ლი ან მო-
რი დე ბუ ლად ვი ხუმ რე კი დეც, – ჩემს 
და უ კითხა ვად რომ გახ სე ნით ეს მა-

ღა ზია და წილ შიც კი არ ჩამ ს ვით, 
იმე დია ერთ ჯინსს მა ინც მა ჩუ ქებ თ - 
მეთ ქი, მაგ რამ ამ უწყი ნარ ხუმ რო ბა-
საც კი, არა ნა ი რი შე დე გი და რე აქ-
ცია არ მოჰ ყო ლია მა თი მხრი დან და 
ჩემს გარ და, კი დევ რამ დე ნი ავ ტო რი 
იჩაგ რე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში, მხო ლოდ 
ღმერ თ მა იცის.

სხვა ქვეყ ნებ ში, ზე მოხ სე ნე ბულ 
როლ სა და ფუნ ქ ცი ას, ლი ტე რა ტუ-
რუ ლი აგენ ტე ბი ას რუ ლე ბენ, მაგ რამ 
(სამწუხაროდ) სა ქარ თ ვე ლო ში არ 
არ სე ბობს ლი ტე რა ტუ რუ ლი აგენ ტი 
(საერთოდ ასე თი პრო ფე სი ის ადა მი-
ა ნი) და ამ მი სი ა საც არა ვინ ას რუ-
ლებს ავ ტო რე ბის უფ ლე ბა თა და სა-

ცა ვად, რო გორც ეს (მაგალითად) 
ევ რო პულ ქვეყ ნებ ში ხდე ბა, სა დაც 
მწერ ლე ბის ად ვო კა ტო ბა და სა ერ-
თოდ ავ ტო რე ბის ად ვო კა ტო ბა, ისე-
თი ვე სა ა მა ყო და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 
რო გორც ზო გა დად ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბე ბის დაც ვა.

არა და, საბ ჭო თა პე რი ოდ შიც კი, 
მწერ ლე ბი და სა ერ თოდ ავ ტო რე-
ბი, ზოგ ჯერ უფ რო და ცუ ლე ბი იყ ვ-
ნენ ხოლ მე (მხოლოდ ამ თვალ საზ-
რი სით), ვიდ რე ახ ლა და რად გან 
საბ ჭო თა პე რი ო დი ვახ სე ნეთ, აქ ვე 
იმა საც გა ვიხ სე ნებ (ქართველი ად-
ვო კა ტე ბის სა ა მა ყოდ), რომ საბ ჭო-
თა რე ჟი მის დრო საც კი არ სე ბობ დ-
ნენ ღირ სე უ ლი და პრო ფე სი ო ნა ლი 
იურის ტე ბი, რო მელ თა მოღ ვა წე ო ბაც 
ად ვო კა ტუ რა ში, ძა ლი ან ხში რად დი-
სი დენ ტო ბის ტოლ ფა სი იყო. ასე თი 
ად ვო კა ტე ბი მა ინც არ სე ბობ დ ნენ, მი-
უ ხე და ვად იმი სა, რომ თბი ლი სის სა-
ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის იური დი-
უ ლი ფა კულ ტე ტი, ათე უ ლი წლე ბის 
მან ძილ ზე საბ ჭო თა ეპო ქა ში, სრუ ლი-
ად სხვა კად რე ბის სამ ჭედ ლო იყო. 
(მეცხრამეტე სა უ კუ ნის ბო ლო სა და 
მე ო ცე სა უ კუ ნის და საწყის ში, სა ქარ-
თ ვე ლო ში მოღ ვა წე შე სა ნიშ ნავ პო-
ლო ნელ არ ქი ტექ ტორს ალექ სან დ რე 
შიმ კე ვიჩს, ჩვენ გან დი დი მად ლო ბა, 
კი დევ ერ თხელ ეკუთ ვ ნის თბი ლის ში 
აგე ბუ ლი შე სა ნიშ ნა ვი სა სა მარ თ ლო 
შე ნო ბე ბის თ ვის, მაგ რამ სა სა მარ თ-
ლო მხო ლოდ შე ნო ბას არ ნიშ ნავს 
და თუ მას შე სატყ ვი სი ფუნ ქ ცია და 
ში ნა არ სი არ გა აჩ ნი ა, ის მხო ლოდ 
არ ქი ტექ ტუ რის ნი მუ ში ხდე ბა).  

ამ წიგ ნის და წე რის ბევ რი მი ზე ზი არ-
სე ბობ და, მაგ რამ კონ კ რე ტუ ლი მიზ-
ნე ბიც მქონ და (გარდა მი ზე ზე ბი სა) 
და მათ შო რის იყო იმ ადა მი ა ნე ბის 
გაც ნო ბაც, ვინც ყვე ლაფ რის მი უ-
ხე და ვად (მიუხედავად დრო ი სა თუ 
გა რე მო პი რო ბე ბი სა), მა ინც ცდი-
ლობ და ყო ფი ლი ყო იმ პრინ ცი პე ბის 
ერ თ გუ ლი, რის გა მოც მა თი მოღ ვა-
წე ო ბა იმ სა ხუ რებს და ფა სე ბას, მად-
ლო ბა სა და ყუ რადღე ბას. 

მე ო ცე სა უ კუ ნე ში, ყვე ლაფ რის მი-

ზოგადი თემები

საბჭოთა რეჟიმის 

დროსაც კი არსებობდნენ 

ღირსეული და 

პროფესიონალი

იურისტები, რომელთა 

მოღვაწეობაც

ადვოკატურაში, ძალიან 

ხშირად დი

სიდენტობის ტოლფასი 

იყო.

34 . ჩემი ადვოკატი



ზოგადი თემები

საუკეთესო ქართველი 

ადვოკატების არატიპიური 

და არასაბჭოური

აზროვნება საბჭოთა 

ეპოქაში, ალბათ 

ნაწილობრივ 

განპირობებული

იყო იმითაც, რომ მათ 

ნაწილს, ჯერ

კიდევ 1921 წლამდე ჰქონდა 

დაწყებული განათლების 

მიღება.

უ ხე და ვად, სა ქარ თ ვე ლო ში მა ინც 
არ სე ბობ დ ნენ არა ტი პი უ რი საბ ჭო-
თა ად ვო კა ტე ბი და მე სწო რედ მა-
თი გაც ნო ბა, აღ მო ჩე ნა და გახ სე ნე ბა 
მინ დო და, რად გან ასე თე ბი მარ თ ლა 
იყ ვ ნენ:

ბე ნო ხო მე რი კი,
ბი ძი ნა ბა რა თაშ ვი ლი,
ირაკ ლი რაზ მა ძე,
ალექ სან დ რე (ალიოშა) ჭი ჭი ნა ძე,
გუ რამ უგ რე ხე ლი ძე,
ლა დო ბა რა თაშ ვი ლი,
შალ ვა მეს ხიშ ვი ლი,
ნი კო ლოზ გი გი ნე იშ ვი ლი,
ალექ სან დ რე ხო ჭო ლა ვა,
ლე ვან ბა რა თაშ ვი ლი,
შალ ვა რჩე უ ლიშ ვი ლი,
გი ორ გი თარ ხ ნიშ ვი ლი,
ალექ სან დ რე (კვატაშა) ხო ჭო ლა ვა,
ვახ ტანგ კე რე სე ლი ძე...

რა საკ ვირ ვე ლია ყვე ლა არ მოხ ვ და 
ამ ჩა მო ნათ ვალ ში და ყვე ლა ღირ სე-
უ ლი ად ვო კა ტი აქ ვერ ვახ სე ნე, მაგ-
რამ მე მა ინც შე ვე ცა დე რომ ბევ რი 
მათ გა ნი გა მეც ნო მკითხ ვე ლის თ ვის 
და ზო გი ერთ მათ განს, აქაც ცო ტა 
უფ რო ვრცლად შე ვე ხე ბი და ამას 
უთუ ოდ იმ სა ხუ რებს ალექ სან დ რე სა-
გი ნაშ ვი ლი – შე სა ნიშ ნა ვი ქარ თ ვე ლი 
ად ვო კა ტი, ვინც სხვებ თან ერ თად 
ეპო ქა შექ მ ნა ქარ თუ ლი ად ვო კა ტუ-
რის ის ტო რი ა ში.

სა უ კე თე სო ქარ თ ვე ლი ად ვო კა ტე-
ბის არა ტი პი უ რი და არა საბ ჭო უ რი 
აზ როვ ნე ბა საბ ჭო თა ეპო ქა ში, ალ-
ბათ ნა წი ლობ რივ გან პი რო ბე ბუ ლი 
იყო იმი თაც, რომ მათ ნა წილს, ჯერ 
კი დევ 1921 წლამ დე ჰქონ და დაწყე-
ბუ ლი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა და ამის 
კარ გი მა გა ლი თია ალექ სან დ რე სა-
გი ნაშ ვი ლი – შე სა ნიშ ნა ვი ქარ თ ვე ლი 
იურის ტი, რო მელ მაც დაწყე ბი თი გა-
ნათ ლე ბა ჯერ კი დევ საბ ჭო თა ხე ლი-
სუფ ლე ბამ დე არ სე ბულ ლე ვან დოვ ს-
კე ბის გიმ ნა ზი ა ში მი ი ღო. სი მარ თ ლე 
რომ ვთქვა, ზუს ტად არც კი ვი ცი, თუ 
რა ნა თე სა უ რი კავ ში რი აქვს მსოფ-
ლი ო ში ცნო ბილ პო ლო ნე ლი ფეხ-
ბურ თე ლის, რო ბერტ ლე ვან დოვ ს კის 
წი ნაპ რებს იმ პო ლო ნელ ძმებ თან, 

რომ ლებ მაც თბი ლის ში, მე ო ცე სა უ-
კუ ნის და საწყის ში გიმ ნა ზია და არ სეს, 
მაგ რამ ფაქ ტი ა, რომ იმ გიმ ნა ზი ის 
არა ერ თ მა აღ ზ რ დილ მა, არა ერთ 
მნიშ ვ ნე ლო ვან წარ მა ტე ბას მი აღ წია 
და მათ შო რის კი აშ კა რად გა მორ ჩე-
უ ლი, ბა ტო ნი ალექ სან დ რე სა გი ნაშ-
ვი ლი იყო. მის პრო ფე სი ო ნა ლიზმს, 
რა საკ ვირ ვე ლი ა, უპირ ვე ლე სად გან-
საზღ ვ რავ და მი სი გა ნათ ლე ბა და 
ერუ დი ცი ა, მაგ რამ მი სი პი როვ ნუ ლი 
ხიბ ლიც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი 
იყო მის სა ად ვო კა ტო მოღ ვა წე ო ბა ში 
და სა სა მარ თ ლო პრო ცე სებ ზე წარ-
მოთ ქ მუ ლი მი სი ნე ბის მი ე რი დაც ვი-
თი სიტყ ვა, ხა სი ათ დე ბო და მა ღა ლი 
კულ ტუ რით, მოვ ლე ნე ბის ანა ლი ზით 
და აზ როვ ნე ბის მას შ ტა ბით. მი უ ხე-
და ვად ქარ თუ ლი წარ მო მავ ლო ბი სა, 
ალექ სან დ რე სა გი ნაშ ვი ლი იყო ისე-

თი ვე მჭერ მეტყ ვე ლი რუ სულ ენა ზე, 
რო გორც მშობ ლი უ რი ქარ თუ ლით 
სა უბ რი სას და ამი ტო მაც არ იყო შემ-
თხ ვე ვი თი, რომ მას იწ ვევ დ ნენ საბ-
ჭო თა კავ ში რის სხვა რეს პუბ ლი კებ-
შიც რო გორც სა უ კე თე სო ად ვო კატს.  
ბა ტო ნი ალექ სან დ რეს პო პუ ლა რო-
ბის სა ი დუმ ლო, გუ ლის ხ მობ და მი-
სი თა ვი სუფ ლე ბის ისეთ ხა რის ხ საც, 
რო მელ საც საბ ჭო თა ადა მი ა ნე ბიც კი 
გრძნობ დ ნენ და რო ცა მათ უჭირ-
დათ ან რო ცა მათ ჩაგ რავ დ ნენ, მა-
შინ ისი ნი სწო რედ ასეთ გა მორ ჩე ულ 
ად ვო კა ტებს ეძებ დ ნენ.

ასე ვე, მე ო ცე სა უ კუ ნის ქარ თ ველ 
ად ვო კა ტებს შო რის, ერ თ -ერ თი გან-
ს ხ ვა ვე ბუ ლი და გა მორ ჩე უ ლი მა გა-
ლი თია ჯამ ბა კურ ბაქ რა ძე, რო მე ლიც 
ძა ლი ან გა ბე დუ ლად და გან სა კუთ-
რე ბუ ლი მონ დო მე ბით იცავ და ხოლ-
მე სწო რედ მათ, ვი საც საბ ჭო თა 
ხე ლი სუფ ლე ბა ებ რ ძო და ყვე ლა ზე 
აქ ტი უ რად და სწო რედ ამი ტო მაც 
უწევ და ჯამ ბა კურ ბაქ რა ძეს, ყვე ლა ზე 
რე ზო ნან სულ საქ მე ებ ში მო ნა წი ლე ო-
ბის მი ღე ბა და სწო რედ ის იცავ და 
სა მე დი ცი ნო ინ ს ტი ტუ ტის მა შინ დელ 
რექ ტორს აკა დე მი კოს პეტ რე გელ-
ბა ხი ანს, იცავ და იუზა კო ბა ხი ძეს, 
მე რაბ კოს ტა ვას, ზვი ად გამ სა ხურ-
დი ას, დო დო რცხი ლა ძეს . . . ( საბ ჭო-
თა კავ ში რის დან გ რე ვის შემ დეგ, 
უკ ვე და მო უ კი დე ბელ  სა ქარ თ ვე ლო-
ში, ად ვო კა ტე ბის მი ერ ჩა ტა რე ბუ-
ლი პირ ვე ლი არ ჩევ ნე ბის შე დე გად, 
სწო რედ ჯამ ბა კურ ბაქ რა ძე აირ ჩი ეს 
სა ქარ თ ვე ლოს და მო უ კი დე ბელ ად-
ვო კატ თა კო ლე გი ის პრე ზი დი უ მის 
პირ ველ თავ მ ჯ დო მა რედ). 

ჩვენს წიგ ნ ში, ასე ვე, უფ რო ვრცლად 
წა ი კითხავთ ისე თი შე სა ნიშ ნა ვი ქარ-
თ ვე ლი იურის ტე ბი სა და ად ვო კა ტე-
ბის შე სა ხებ, რო გო რე ბიც იყ ვ ნენ ლუ-
არ საბ ან დ რო ნი კაშ ვი ლი, თი ნა თინ 
წე რე თე ლი თუ იოსებ ბა რა თაშ ვი ლი, 
ვი სი ცხოვ რე ბა და მოღ ვა წე ო ბაც, 
სწო რედ იმის სა უ კე თე სო  მა გა ლი თი 
იყო და არის, რომ ნე ბის მი ერ დრო-
სა და ნე ბის მი ერ გა რე მო ში, ადა მი-
ან მა სწო რედ პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის, 
სი კე თი სა და სიყ ვა რუ ლის სა სარ გებ-
ლოდ უნ და გა ა კე თოს არ ჩე ვა ნი და 
ამ წიგ ნ ში მკითხ ველს, კი დევ ბევ რი 
სხვა ამ ბა ვიც ელის და მი უ ხე და ვად 
იმი სა რომ თით ქ მის ოც და ა თი წლის 
წინ აღ ვად გი ნეთ და მო უ კი დებ ლო ბა, 
თა ვი სუფ ლე ბის დაბ რუ ნე ბა უფ რო 
ძნე ლი აღ მოჩ ნ და, ვიდ რე და მო უ კი-
დებ ლო ბის აღ დ გე ნა, რად გან,  სა-
მარ თ ლი ა ნო ბის გა რე შე, თა ვი სუფ-
ლე ბა მარ თ ლა არ არ სე ბობს და 
ამა ვე დროს პი რი ქით – სა მარ თ ლი-
ა ნო ბა არ სე ბობს მხო ლოდ იქ, სა დაც 
ადა მი ა ნი  თა ვი სუ ფა ლი ა...
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სამართალი 
და სამართლიანობა

ავტორი: ანდრო დგებუაძე

ზოგადი თემები

36 . ჩემი ადვოკატი



„ადამიანი არის ემ პი რი უ ლი არ სე ბა“, 
მან თა ვად უნ და გა ი გოს ყვე ლა ფე რი, 
თა ვად შე იგ რ ძ ნოს, თა ვად გა მოს ცა-
დოს იმის თ ვის, რომ შე ი მეც ნოს რა-
მე და ამ დე ნად  „გამთლიანდეს“.  
ადა მი ა ნი ვერ გა ა კე თებს იმას,  რომ 
სხვის აზრს ში ნა გა ნად და ე თან ხ მოს 
ისე, რომ ეს აზ რი არ იყოს მი სი სა-
კუ თა რი გა მოც დი ლე ბა. თუ ადა მი ა-
ნი გა რე დან მო ტა ნილ წესს ეთან ხ-
მე ბა ისე, რომ ამის პა რა ლე ლუ რად 
არ აკე თებს ში ნა გა ნი გა და მოწ მე ბის 
აქტს, მა შინ იგი ფაქტობრივად ემო-
ნე ბა ამ გა რე წესს და ამით მი დის 
სა კუ თა რი ბუ ნე ბის სა წი ნა აღ მ დე გოდ.

ამ მსჯე ლო ბას მოყ ვე ბა პა რა დოქ სი, 
რო მელ საც მა მარ დაშ ვი ლი  აჟ ღე რებს 
ასე: „კეთილის ცნე ბი დან არ შე იძ ლე-
ბა გა მო იყ ვა ნო კე თი ლია თუ არა ის, 
რაც კონ კ რე ტულ გან ც და ში მო გე ცე მა; 
თუ და ად გი ნე, რომ რა ი მე კე თი ლი ა, 
ეს დად გე ნი ლი სი კე თე ემ თხ ვე ვა ცნე-
ბას- post factum, არ უარ ყოფს მას, 
მაგ რამ თვი თონ ცნე ბი დან სი კე თე ვე-
რაფ რით გა მო იყ ვა ნე ბა“. ამ წი ნა და-
დე ბა ში სრუ ლი წარ მა ტე ბით შე იძ ლე ბა 
ჩა ვა ნაც ვ ლოთ სიტყ ვა „სიკეთე“ სიტყ-
ვით „სამართალი“.  მა შინ მი ვი ღებთ 
და ახ ლო ე ბით ასეთ პა რა დოქსს: კა-
ნო ნი დან ვერ და ად გენ სა მარ თ ლი ა-
ნია თუ არა ეს კა ნო ნი, ან სხვა ნა ი რად 
რომ ვთქვათ სა მარ თა ლი (კანონი) არ 
ნიშ ნავს, რომ ის თა ვის თა ვად სა მარ-
თ ლი ა ნი ა. მა შინ იბა დე ბა კითხ ვა: მაშ 
რა გა ნა პი რო ბებს და რა გან საზღ ვ-
რავს სა მარ თ ლი ა ნო ბას, თუ არა კა ნო-
ნი? გა მო დის, რომ უნ და არ სე ბობ დეს 
რა ღაც სხვა, ცოცხა ლი, ნამ დ ვი ლი, 
რო მე ლიც არა ადა მი ა ნის გა რეთ, არა 
კა ნო ნით, არა წე სით, არა წმინ და წე-
რი ლით, არა რო მე ლი მე ავ ტო რი ტე-
ტით, არა მედ თა ვის თა ვად არის გან-
საზღ ვ რუ ლი და მო ცე მუ ლი ადა მი ან ში, 
რო გორც ნამ დ ვი ლი, „იმანენტური 
გან ც და“. ეს რა ღაც, ამავ დ რო უ ლად, 
უნ და იყოს სა ერ თო, ზო გად სა კა ცობ-
რი ო, ყვე ლა კონ ტექ ს ტ ზე და კულ ტუ-
რა ზე მაღ ლა და რა საც პი რო ბი თად 
უნ და და ვარ ქ ვათ „ადამიანური“. 

1

ზოგადი თემები

ილუსტრაცია: სოფო კირთაძე

5 სექ ტემ ბე რი,  მე რაბ მა-
მარ დაშ ვი ლის და ბა დე ბის 
დღე ა, რა საც აზ როვ ნე ბის 
აკა დე მი ა ში  ლექ ცი ე ბის ციკ-

ლი მი ეძღ ნა. წი ნა დღე ებ ში, ამის გა-
მო, მეც მო მი წია ლექ ცი ის ჩა ტა რე ბა. 
მი სი ლექ ცი ე ბი, გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ყუ რადღე ბით კი დევ ერ თხელ მო-
ვის მი ნე. მა მარ დაშ ვი ლის კითხ ვი სას 
აწყ დე ბი ფრა ზებს, რო მე ლიც ხან და-
ხან იმ დე ნად ზუს ტად და სიღ რ მე ში 

აღ წევს,  გგო ნი ა, რომ აი სწო რედ 
შენ თ ვის და წე რაო ამ ადა მი ან მა. 
ერ თი ასე თი ფრა ზა მეც დიდ ხანს 
გამ ყ ვე ბა სა ფიქ რე ლად და მეც, მა-
მარ დაშ ვი ლის მსგავ სად რომ ვთქვა, 
ფიქ რის ორ მო ში ვარ ჩა ვარ დ ნი ლი, 
სა დაც თქვენც გე პა ტი ჟე ბით.

„კანონი არ იძ ლე ვა სი ცოცხ ლეს“ 
– ამ ბობს მე რაბ მა მარ დაშ ვი ლი 
და შიფ რავს ასეთ ნა ი რად, რომ 
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ჩე მი სიტყ ვე ბით რომ ვთქვა, გა მო-
დის, რომ ჩემ ში უნ და იყოს ის, რაც 
არის ჩემ ზე მე ტი. რა ღაც, რაც ხვდე-
ბა იმას, რა საც ვხე დავ. მე შე იძ ლე-
ბა შე მე პა როს ეჭ ვი ჩემს ნა ფიქ რალ-
ში, მაგ რამ რო ცა სა კუ თარ თავ თან 
ვსვამ კითხ ვას – „ხომ არ მეშ ლე ბა?“, 
ამით მივ მარ თავ სწო რედ მაგ წერ-
ტილს, და ამის მე რე ვაგ რ ძე ლებ 
ფიქრს, და ეს ფიქ რი არ არის ჩა ციკ-
ლუ ლი, და უს რუ ლე ბე ლი  ეჭ ვი სა კუ-
თა რი აზ როვ ნე ბის მი მართ, არა მედ 
ის სრულ დე ბა ან იმის აღი ა რე ბით, 
რომ რა ღა ცა ში ვტყუ ო დი, ან იმით, 
რომ რა საც ვფიქ რობ დი ან გან ვიც-
დი დი – ყო ფი ლა ნაღ დი. ამის დამ-
დ გე ნი თა ვად მე ვარ, ოღონდ, არა 
ის მე, რო მელ საც სურს, რომ რა ღაც 
პა სუხ ზე გა ვი დეს, არა მედ ჩემ ში რა-
ღაც ისე თი წერ ტი ლი, რო მე ლიც მეც 
კი არ მე მორ ჩი ლე ბა. ეს წერ ტი ლი 
აუცი ლებ ლად ჩემ შია და არა ჩემს 
მიღ მა. მე ვერც კი შევ ძ ლებ, რომ ამ 
წერ ტი ლის მი მართ შე ვი ტა ნო ეჭ ვი, 
რად გან ეს წერ ტი ლი თა ვად ისა ა, 
ვინც უნ და შე ი ტა ნოს ეჭ ვი. ეს წერ-
ტი ლი თა ვად ცნო ბი ე რე ბა ა. ის თა-
ვა დაა აღ მ ქ მე ლი და იგი არა ვის ენ-
დო ბა გარ და სა კუ თა რი თა ვი სა და 
მან ყვე ლა ცნე ბას თუ წესს  მხო ლოდ 
სა კუ თარ თავ ში უნ და მი აგ ნოს. მი აგ-
ნოს და არა გა მო ი გო ნოს.

ნათ ქ ვა მი ა, რომ თუ ადა მი ანს ეჭ ვი 
ეპა რე ბა სა კუ თარ აზ როვ ნე ბა ში, მა-
შინ იგი მენ ტა ლუ რად ჯან მ რ თე ლი 
არა ა, მაგ რამ სხვა შემ თხ ვე ვა ში, თუ-
კი ამ პრო ცესს მივ ყე ვით ბო ლომ დე, 
მა შინ ჩვენ ეჭ ვის ბევ რი იტე რა ცი ით 
გა ვალთ რა ღაც უეჭ ვე ლო ბა ზე და 
ასეთ „თავად ნაღ დო ბას“ მე რე უკ ვე 
ვე ღარ შევ ც ვ ლით. ჩვენ არ შეგ ვიძ-
ლია ჩვენ თავს და ვა ძა ლოთ, რომ 
„ნაღდად“ აღ ვიქ ვათ ის, რა საც ში-
ნა გა ნად ვგრძნობთ, რომ ნაღ დი არ 
არის. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ჩემ-
ში თა ვად არ სე ბობს „ნაღდობის“ 
ის ნერ ვი, რო მე ლიც თა ვის თავ ში 
უეჭ ვე ლია და და ნა ხულს მი იჩ ნევს 
„ნაღდად“, თუ კი ის მას ჰგავს. სხვა 
სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, მე ვარ 
„ნაღდი“. ეს „ნაღდი“ შე იძ ლე ბა იყოს 
ძნე ლად მი საგ ნე ბი, ის შე იძ ლე ბა 

მის ხ ლ ტე ბო დეს ხე ლი დან, მაგ რამ 
რაც მთა ვა რია ის ჩემ შია და ამ დე-
ნად, ამის შე სა მეც ნებ ლად მე არა კა-
ნონს, არა საღ ვ თო წე რილს, არა მედ 
სა კუ თარ თავს ვი მეც ნებ.

არის ასე თი კითხ ვა: ღმერ თი რომ 
შემ ხ ვ დეს ქუ ჩა ში, რო გორ მივ ხ ვ დე 
რომ ღმერ თი ა? თი თონ რომ მითხ-
რას – არა საკ მა რი სი პი რო ბა ა.  იქ-
ნებ ვი ღაც ოხე რია და მატყუ ებს. 
სხვამ რომ მითხ რას – მა შინ რო გორ 
მივ ხ ვ დე, რომ ის სხვა მარ თა ლია 
და იგი ვე კითხ ვის წინ დავ დ გე ბი. 
ფაქ ტი ა, რომ სა ბო ლო ოდ ჩემ ში უნ-
და და ი ბა დოს რა ღაც თა ვის თა ვა დი 
დას ტუ რი,  რა საც მე მარ ტი ვად ვე ძა-
ხი სიტყ ვას – „ეგარი“.

მა მარ დაშ ვი ლი იტყო და: „შეიძლება 
მე მინ დო დეს, რომ მინ დო დეს?“, 
ან „რა არის ის, რაც ვი ცი, გარ და 
იმი სა რაც ვი ცი“. ცო ტა ჩე მე ბუ რად 
რომ ვთქვა: რა არის, ის რაც მინ და 
გარ და იმი სა, რაც მინ და? და ასე თი 
აბ სო ლუ ტუ რი მინ და არ სე ბობს ჩემ-
ში და მე არ შე მიძ ლი ა, რომ ის არ 
მინ დო დეს. 

ამ დე ნად გა მო დის, რომ ჩემს შიგ ნით, 
ძა ლი ან სიღ რ მე ში არის უეჭ ვე ლი 
„ეგარი“, რაც არის ისე თი, რო გო-
რიც არის თა ვის თა ვად და სხვა არა-
ფერ ზეა და მო კი დე ბუ ლი. თუ ჩემ ში 
რა ი მე არის თა ვი სუ ფა ლი – ეს მხო-
ლოდ ეს წერ ტი ლი ა.  და მხო ლოდ 
ამ წერ ტილს შე უძ ლია გან საზღ ვ როს 
ჩემ თ ვის ისე თი ცნე ბე ბი რო გო რი ცა ა: 

სი ლა მა ზე, სი კე თე, სა მარ თ ლი ა ნო ბა, 
ჭეშ მა რი ტე ბა, სი ნამ დ ვი ლე და ა. შ. 
რას თა ნაც მი მარ თე ბა ში მე მექ ნე ბა 
უტყუ ა რო ბის სიღ რ მი სე უ ლი გან ც-
და. თუ კა ნო ნი მე უბ ნე ბა სა წი ნა აღ-
მ დე გოს – მა შინ მე მო მი წევს ვი ა რო 
კა ნო ნის სა წი ნა აღ მ დე გოდ. წი ნა აღ მ-
დეგ შემ თხ ვე ვა ში, მე უნ და ვი ა რო სა-
კუ თა რი სინ დი სის სა წი ნა აღ მ დე გოდ, 
რაც ჩემ თ ვის და მან გ რე ვე ლი ა.

აქ უნ და და ი ბა დოს ბუ ნებ რი ვი კითხ-
ვა – კი, მაგ რამ ჩე მი გან ც დი ლი  
„ნაღდობა’’ ხომ ჩე მი სუ ბი ექ ტუ რი 
„ნაღდია“ და არა სა ყო ველ თა ო. სა-
ყო ველ თაო ისა ა, რაც დას ტურ დე-
ბა სხვი სი გა მოც დი ლე ბით და არა 
მხო ლოდ ჩე მი გე მოვ ნე ბით. ამი-
ტომ, რო გორ შე იძ ლე ბა მე მი ვიჩ ნიო 
„ნაღდად“ არა ის, რაც სა ყო ველ თა-
ოდ აღი ა რე ბუ ლი ა, არა მედ ის, რაც 
ჩემ ში უბ რა ლოდ აღიქ მე ბა რო გორც 
„ნაღდი“? ეს კითხ ვა აუცი ლებ ლად 
უნ და იქ ნას დას მუ ლი, იმი ტომ, რომ 
ჩვენ ფარ და უნ და ავ ხა დოთ კი დევ 
ერთ პა რა დოქსს, რო მე ლიც ასე უნ-
და გა მო ით ქ ვას: „ჩემში ჩემ ზე მე ტი 
და შენ ში შენ ზე მე ტი – ერ თი და იგი-
ვე ა“. ანუ ჩე მი სუ ბი ექ ტუ რო ბის მიღ-
მა, ჩემ ში ვე მო ი ძი ე ბა ისე თი რამ, 
რო მე ლიც არ არის და მო კი დე ბუ ლი 
ჩემს „მინდაზე“, და ის არის ზუს ტად 
ისე თი, რო გო რიც იგი ვე სიღ რ მი სე-
უ ლი გან ც და შენ ში, თუ კი ამ სიღ რ-
მემ დე ორი ვე და ვალთ. მარ ტი ვად 
რომ ვთქვათ, ორი გულ წ რ ფე ლი 
ადა მი ა ნი აუცი ლებ ლად გა უ გებს ერ-
თ მა ნეთს. ამ დე ნად, შე ი ძე ბა ით ქ ვას, 
რომ გულ წ რ ფე ლი სუ ბი ექ ტუ რო ბა 
ყო ფი ლა ობი ექ ტუ რო ბა. 

ეს ხა ზი კი დევ უფ რო შორს შეგ ვიძ-
ლია წა ვი ღოთ, და ფარ და ავ ხა დოთ 
კი დევ ერთ, უფ რო ღრმა პა რა-
დოქსს: „ის რაც ჩემ შია და რომ ლის 
შეც ვ ლაც არ შე მიძ ლი ა, ყო ფი ლა თა-
ვი სუ ფა ლი და ამავ დ რო უ ლად აბ სო-
ლუ ტუ რი ჩემ ში“. ის აბ სო ლუ ტუ რია 
იმი ტომ, რომ არ არის ფარ დო ბი თი 
და გან საზღ ვ რუ ლი რა მე ფაქ ტო რით. 
ის არის ისე თი, რო გო რიც არის და 
თურ მე ეს ყვე ლას ერ თი გვაქვს. ინ-
დო ეთ ში იტყოდ ნენ: „ატმა = ბრაჰ მა“, 

 ეს რა ღაც, ამავ დ რო უ ლად, 

უნ და იყოს სა ერ თო, 

ზო გად სა კა ცობ რი ო, ყვე

ლა კონ ტექ ს ტ ზე და 

კულ ტუ რა ზე მაღ ლა 

და რა საც პი რო ბი

თად უნ და და ვარ ქ ვათ 

„ადამიანური“. 

ზოგადი თემები

38 . ჩემი ადვოკატი



სა დაც ატ მა არის ჩე მი ნამ დ ვი ლი არ-
სი, და ბრაჰ მა – ის ვინც შექ მ ნა გა-
რე სამ ყა რო. ამას ხში რად უწო დე ბენ 
The Great Equation of the East – 
აღ მო სავ ლე თის დი ა დი გან ტო ლე ბა. 
ამი ტო მაც ინ დო ეთ ში მო უ რი დებ ლად 
ამ ბო ბენ – „შენ ხარ ბრაჰ მა და ეს 
სამ ყა რო შე ნი შექ მ ნი ლი ა, მაგ რამ არ 
გახ სოვს, და რა წამს იც ნობ და გა ი-
გებ ამას, იმ წამს მიხ ვ დე ბი ვინ ხარ, 
ანუ მიხ ვ დე ბი, რომ ღმერ თი ხარ და 
ყო ველ თ ვის იყა ვი, უბ რა ლოდ ახ ლა 
მიხ ვ დი ამას“. ამ დე ნად ინ დურ ფი-
ლო სო ფი ა ში შე მეც ნე ბის პრო ცე სად 
მი იჩ ნე ვა ჯერ დაშ ვე ბა იმის, რომ მე 
ვარ ღმერ თი და შემ დეგ ამ დაშ ვე ბის 
ცოცხ ლად გან ც და. იმ მო მენტს კი, 
რა საც მე და ვარ ქ ვი „ეგარი“, ინ დო-
ეთ ში ეძა ხი ან „ტატ ტუ ამ ას სი“ – ანუ 
„მე ვარ ის!“, ან „მე ვარ შენ“, ან ფი-
ლო სო ფი უ რად რომ ვთქვათ: სუ ბი ექ-
ტი გახ და ობი ექ ტი. 

სა კუ თარ თავ ში ობი ექ ტუ რო ბის პოვ-
ნა ად ვი ლი საქ მე რო დი ა, მაგ რამ სა-
კითხი ამის სირ თუ ლე ში არა ა. სა ნამ 
სამ ყა რო ში ყვე ლა არ იპო ვის თა ვის 
თავ ში ამ თა ვი სუ ფალ წერ ტილს და 
არ გახ დე ბა ამ წერ ტი ლის გან ს ხე უ-
ლე ბა, ყო ველ თ ვის იქ ნე ბა გა ო რე-
ბა, „დუალობა“. ეს „დუალობა“ არის 
გავ ს ხ ვა ვე ბა სი მარ თ ლე სა და სა მარ-
თ ლი ა ნო ბას შო რის.  ანუ გან ს ხ ვა ვე-
ბა არ გან ც დილ წეს სა და გან ც დილ, 
მაგ რამ ვერ თქმულ ნაღ დო ბას შო-
რის. ამ დე ნად, კი დევ და ი ბა დე ბი ან 
გმი რე ბი, რომ ლე ბიც, ალუ და სი არ 
იყოს, ჯერ უარ ყო ფენ თე მის მი ერ 
ნა კარ ნა ხევ წესს, მი აგ ნე ბენ სა მარ-
თ ლი ა ნო ბის სუ ბი ექ ტურ, მაგ რამ მი-
უ კერ ძო ე ბელ გან ც დას და გა ნუდ გე-
ბი ან კა ნონს. ამავ დ რო უ ლად, ვერც 
წე სის სა პი რის პი რო ან ტი- თე ზი სი გა-
მოდ გე ბა სა ბო ლოო ობი ექ ტუ რო ბად, 
რად გან წე სის უარ ყო ფა ჯერ კი დევ 
არ ნიშ ნავს ნაღ დო ბის მიგ ნე ბას. წე-
სი შე იძ ლე ბა ბრმა დაც უარ ყოს ადა-
მი ან მა, თუმ ცა წე სი დან გა მოს ვ ლა 
არის წი ნა პი რო ბა, რომ ადა მი ა ნი 
გა მო ვი დეს გა რე სამ ყა როს გავ ლე-
ნე ბის გან და თა ვი სუფ ლად, სა კუ თარ 
თავ ში ეძე ბოს ნაღ დო ბის იმა ნენ ტუ-
რი გან ც და.

სხვა ნა ი რად რომ ვთქვათ, თით ქოს 
იკ ვე თე ბა შე მეც ნე ბის გან ვი თა რე ბის 
სა მი ეტა პი:

მორ ჩი ლე ბა – რო და საც ადა მი ა-
ნი მიყ ვე ბა გა რე წესს, და ამ დროს, 
არც კი აკე თებს ამ წე სის გა და მოწ-
მე ბას. ასე თი ადა მი ა ნი კა კონ მორ ჩი-
ლი ა, რად გან იგი სა ერ თოდ ყვე ლა 
გა რე წე სის მი მართ მორ ჩი ლი ა. არა 
შეგ ნე ბუ ლად, არა მედ ბრმად მორ ჩი-
ლი ა;

თა ვი სუფ ლე ბა – რო დე საც ადა-
მი ა ნი უარ ყოფს წესს და უწე სო ბა ში 
ცდი ლობს და ბა დოს სა კუ თა რი გა-
მოც დი ლე ბა. ალ ბათ შე ვა და რებ თი-

ნე ი ჯე რულ კრი ზისს, რო დე საც ხვდე-
ბი, რომ ყვე ლა აზ რი რაც გა გაჩ ნია 
სხვი სი ა, ხო ლო შე ნი სა კუ თა რი არც 
იცი რო გორ და ბა დო. ად რე, სულ 
სხვას ბა ძავ დი და იმე ო რებ დი და ახ-
ლა რომ იყო ის რაც ხარ – გე ში ნი ა, 
და არ ხარ დარ წ მუ ნე ბუ ლი, ეს შე ნი 
„ნაღდი“ იქ ნე ბა თუ არა „სწორი“.

შეგ ნე ბა – რო დე საც დას ტუ რი ცხა-
დად და ნათ ლად მოგ დის ში და, ცენ-
ტ რა ლუ რი არ სე ბი დან და რო დე საც 
აღი ა რებ წესს, ოღონდ, არა გა რე-
დან მო ტა ნილ წესს (სამართალს), 
არა მედ შიგ ნით მიგ ნე ბულს და ნა-
პოვნს (სამართლიანობას);

სქე მა ტუ რად ასეც შე იძ ლე ბა წარ მო-
ვიდ გი ნოთ: 

გა მო დის, რომ 

სი მარ თ ლე (წესი, კა ნო ნი), 

სა მარ თ ლი ა ნო ბის 

გან სიტყ ვე ბის 

იტე რა ცი უ ლი პრო ცე სი ა, 

სა დაც სა მარ თ ლი ა ნო ბა 

ცოცხა ლი ა და წე სი 

მკვდა რი.

მორ ჩი ლე ბა = გა რე წე სი. 
თა ვი სუფ ლე ბა = ში და უწე სო ბა. 
შეგ ნე ბა = ში და წე სი; 

ჩე მი აზ რით, ამ გზას გა დის ყვე ლა 
ჩვენ გა ნი, მი უ ხე და ვად იმი სა ვაც ნო-
ბი ე რებთ თუ არა ამას. 

რაც შე ე ხე ბა შეგ ნე ბას, მი სი და ბა დე-
ბა ალ ბათ მე ო რედ და ბა დე ბის ტოლ-
ფა სი ა და ეს და ბა დე ბაც თა ვი სე ბურ 
ტკი ვილ თან, ანუ პა რა დოქ სებ თა ნაა 
და კავ ში რე ბუ ლი. ეს პა რა დოქ სე ბი ა: 

ჩემ ში, ჩემ ზე მე ტი ა.
ჩემ ში, ჩემ ზე მე ტი უჩე მო დაა და ის 
თა ვის თა ვა დი ა, ანუ ობი ექ ტუ რი ა.
შენ შიც არის შენ ზე მე ტი და ისიც 
იგი ვე ა, რაც ჩემ ში ჩემ ზე მე ტი.
მე არ ვარ ის, ვინც მე გო ნა. ის, არა-
ფე რია და მე თურ მე ვარ სამ ყა რო.

რუ მი, თა ვის ლექსს „ადამი არ ვარ“ 
ას რუ ლებს ასე: „სამკვიდრო ჩე მი არ 
არის არ სად, და ყველ გან ჩე მი სამ-
კ ვიდ რო არის“. ამ დე ნად, მი ვი ღეთ 
ასე თი რამ: „რა არის ობი ექ ტუ რო ბა, 
თუ არა გუწ რ ფე ლი სუ ბი ექ ტუ რო ბა“. 

გა მო დის, რომ სი მარ თ ლე (წესი, კა-
ნო ნი), სა მარ თ ლი ა ნო ბის გან სიტყ ვე-
ბის იტე რა ცი უ ლი პრო ცე სი ა, სა დაც 
სა მარ თ ლი ა ნო ბა ცოცხა ლი ა და წე სი 
მკვდა რი. სა მარ თ ლი ა ნო ბა კონ ტექ ს-
ტი დან გა მომ დი ნა რე იც ვ ლის ფორ-
მას, ხო ლო სი მარ თ ლე (კანონი) ყო-
ველ თ ვის ფორ მა ლუ რია და რა გინდ 
ცოცხა ლი ცნე ბაც არ უნ და გა ამ ყა-
როს, ყო ველ თ ვის მო ი ძებ ნე ბა წერ ტი-
ლი, რო მე ლიც იქ ნე ბა ფორ მა ლუ რად 
სწო რი, მაგ რამ ში ნა არ სით ყალ ბი, ან 
პი რი ქით, ფორ მა ლუ რად უწე სო, მაგ-
რამ ში ნა არ სობ რი ვად ნაღ დი. მა თი 
თა მა ში არის და უს რუ ლე ბე ლი ცეკ ვა 
და ადა მი ა ნის და ნიშ ნუ ლე ბაც ის არის, 
რომ თა ვის მე ო ბა ში და ა კავ ში როს ეს 
მა რა დი უ ლი ში ნა არ სი – წარ მა ვალ 
ფორ მებ თან, ანუ რო გორც გო ე თე 
იტყო და – მე თა ვი მაქვს გა ყო ფი ლი 
ზე ცა ში, მყა რად ვდგა ვარ მი წა ზე, ხი-
დი ვარ ორ სამ ყა როს შო რის და ამით 
ვარ ადა მი ა ნი, ანუ ადა მი ა ნის ვა ლია 
შექ მ ნას სა მარ თ ლი ა ნი სა მარ თა ლი.
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ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტი: 
ეთი კუ რი სა კითხე ბი

ავტორი: კრის რი სი, 
ბრი ტა ნე თის კომ პი ტე რუ ლი სა ზო გა დო ე ბის (BCS) ყო ფი ლი პრე ზი დენ ტი

ა ჭი როა თუ არა, რომ იურის-
ტებ მა იფიქ რონ იმ ეთი კურ თუ 
ზნე ობ რივ სა კითხებ ზე, რო მე-
ლიც თან ახალვს ხე ლოვ ნუ რი 

ინ ტე ლექ ტის გან ვი თა რე ბას? და კავ ში რე-
ბუ ლია თუ არა ეს ეთი კუ რი და ზნე ობ რი ვი 
ას პექ ტე ბი სა მარ თ ლებ რივ სა კითხებ თან? 
აღ ნიშ ნულ კითხ ვებ ზე პა სუ ხის გა სა ცე მად, 
წი ნამ დე ბა რე სტა ტი ა ში გან ვი ხი ლავთ იმ 
ძი რი თად ეთი კურ სა კითხებს, რომ ლე ბიც 
წარ მო ი შო ბა ხე ლოვ ნურ ინ ტე ლექ ტ თან 
მი მარ თე ბა ში და ასე ვე მათ ურ თი ერ თ კავ-
შირს სა მარ თალ თან. 

სტა ტია გა ნი ხი ლავს 6 ეთი კურ თე მას:

1. მი კერ ძო ე ბა;
2. ახ ს ნა დო ბა;
3. უვ ნებ ლო ბა;
4. პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ზი ან ზე;
5. გავ ლე ნა და საქ მე ბა ზე და სა ზო გა დო-
ე ბა ზე;
6. ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტი, რო მე ლიც 
გა ნა სა ხი ე რებს ადა მი ა ნებს.

ასე ვე, მი მო ვი ხი ლავთ კითხ ვას – აქვს 
თუ არა ეთი კას მნიშ ვ ნე ლო ბა ხე ლოვ-
ნურ ინ ტე ლექ ტ თან მი მარ თე ბა ში?

სტა ტი ა ში არ იქ ნე ბა გან ხი ლუ ლი 2 პო-
პუ ლა რუ ლი სა კითხი:

• ე.წ. „ურიკის პრობ ლე მა“ (მაგალითად, 
თვით მარ თ ვად მა სატ რან ს პორ ტო სა შუ-
ა ლე ბამ უნ და გა და უხ ვი ოს და შე დე გად 
იმ ს ხ ვერ პ ლოს ერ თი ბავ შ ვი, თუ გა აგ-
რ ძე ლოს მოძ რა ო ბა პირ და პირ და იმ-
ს ხ ვერ პ ლოს რამ დე ნი მე ზრდას რუ ლი 
ადა მი ა ნი), რად გან მსგავ სი სცე ნა რი არ 
წარ მო ად გენს ნამ დ ვილ პრობ ლე მას ავ-
ტო მა ტი ზე ბუ ლი მან ქა ნე ბის თ ვი საც კი და 
ეს სა კითხი გარ კ ვე ვით იყო წა მოჭ რი ლი 
წმინ და თო მა აკ ვი ნე ლის მი ერ მე -13 სა-
უ კუ ნე ში (ორმაგი ეფექ ტის თე ო რი ა);

• ხე ლოვ ნუ რი ზო გა დი ინ ტე ლექ ტის 
ეთი კუ რი სა კითხე ბი (როდესაც ხე ლოვ-
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ნუ რი ინ ტე ლექ ტი მოქ მე დებს ადა მი ა ნის 
მსგავ სად,  საღ აზ რ სა და ადა მი ა ნურ 
გო ნებ რივ შე საძ ლებ ლო ბებ ზე დაყ რ დ-
ნო ბით), რად გან მე არ ვფიქ რობ, რომ 
ეს გან ხორ ცი ე ლე ბა დი ა.

ასე რომ, გან ვი ხი ლოთ , თი თო ე უ ლი რე ა-
ლუ რი ეთი კუ რი სა კითხი:

მი კერ ძო ე ბა
ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის სის ტე მე ბი 
მი კერ ძო ე ბუ ლი ა, რად გან ჩვენ  ვართ 
თა ვად მი კერ ძო ე ბულ ნი. ხე ლოვ ნუ რი 
ინ ტე ლექ ტის სის ტე მებ ში მი კერ ძო ე ბა 
წარ მო იქ მ ნე ბა ორი ძი რი თა დი მი ზე ზი-
დან გა მომ დი ნა რე: პირ ვე ლი, უნებ ლიე 
მი კერ ძო ე ბა ინ ჟინ რე ბის გო ნე ბა ში, რომ-
ლე ბიც სის ტე მას ქმნი ან და მე ო რე, მი-
კერ ძო ე ბა მო ნა ცე მებ ში.  

ამ ინ ჟინ რე ბის უმე ტე სი ნა წი ლი ევ რო პა-
სა და აშშ-ში ახალ გაზ რ და, თეთ რი მა-
მა კა ცი ა. ალ ბათ ამა ში ცუ დი არა ფე რი ა, 
მაგ რამ მათ შე იძ ლე ბა არც კი იცოდ ნენ, 
რომ ისი ნი ქმნი ან სის ტე მებს, რომ ლე ბიც 
ნამ დ ვი ლად კარ გად მუ შა ო ბენ თეთ რ კა-
ნი ა ნე ბის თ ვის, მაგ რამ ნაკ ლე ბად კარ-
გად – შავ კა ნი ა ნი ქალ ბა ტო ნე ბის თ ვის. 
მა სა ჩუ სეტ სის ტექ ნო ლო გი უ რი ინ ს ტი-
ტუ ტის (MIT) მე დი ის ლა ბო რა ტო რი-
ის ახალ გაზ რ და, გო ნი ე რი შავ კა ნი ა ნი 
მკვლე ვა რი ქალ ბა ტო ნი, სა ხე ლად – ჯოი 
ბუ ოლ მ ვი ნი შე უ რაცხ ყო ფი ლი დარ ჩა, 
რო დე საც Google-ის სა ხის ამოც ნო ბის 
სის ტე მის მი ერ იგი იდენ ტი ფი ცი რე ბულ 
იქ ნა რო გორც გო რი ლა და სის ტე მამ 
იქამ დე ვერ ამო იც ნო ქალ ბა ტო ნი ადა-
მი ა ნად, სა ნამ მან თეთ რი ნი ღა ბი არ 
გა ი კე თა სა ხე ზე. აღ ნიშ ნუ ლის შემ დ გომ, 
ჯო იმ ჩა ა ტა რა ექ ს პე რი მენ ტი, რო მელ-
შიც და ახ ლო ე ბით 300  ღია ფე რის კა-
ნი ა ნი მა მა კა ცის და ქა ლის ფო ტო და 
იგი ვე რა ო დე ნო ბის მუ ქი ფე რის კა ნი ა-
ნი მა მა კა ცის და ქა ლის ფო ტოა  წარ-
მოდ გე ნი ლი. სის ტე მა თით ქ მის 100% 
-ით ზუს ტი იყო პირ ვე ლი ნაკ რე ბის თ ვის 
– ღია ფე რის კა ნი ა ნი მა მა კა ცე ბის თ ვის, 
90%-ის ფარ გ ლებ ში მე ო რე და მე სა მე 
კა ტე გო რი ის თ ვის, ხო ლო შე მაშ ფო თებ-
ლად არა ზუს ტი – 66% მუ ქი ფე რის კა-
ნის მქო ნე ქალ ბა ტო ნე ბის კა ტე გო რი ა ში. 
რო დე საც ჯოი ბუ ოლ მ ვინ მა გა მო აქ ვეყ ნა 
ექ ს პე რი მენ ტის შე დე გე ბი, Google-მა და 

Microsoft-მა შეც ვა ლეს თა ვი ან თი ალ-
გო რით მე ბი.

ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის სის ტე მე ბი 
სწავ ლო ბენ  მო ნა ცემ თა იმ ნაკ რე ბი დან, 
სა ი და ნაც მი ი ღეს ტრე ნინ გი. შე სა ბა მი-
სად, სას წავ ლო მო ნა ცემ თა ბა ზა ში არ-
სე ბუ ლი ყვე ლა მი კერ ძო ე ბუ ლი მო ნა ცე-
მი „შესწავლილი“ იქ ნე ბა   ხე ლოვ ნუ რი 
ინ ტე ლექ ტის მი ერ. მი კერ ძო ე ბა იქ ნე ბა 
ღრმად გამ ჯ და რი მო ნა ცემ თა ბა ზა ში, 
რად გან ჩვენც მი კერ ძო ე ბულ ნი ვართ, 
მრა ვა ლი თვალ საზ რი სით, რო მელ თა-
გან ზო გი ერთს ვამ ჩ ნევთ, ზო გი ერთს 
შე იძ ლე ბა ვერც კი ვი აზ რებ დეთ.  შე დე-
გად, ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის სის ტე მე-
ბი აგ რ ძე ლე ბენ სწავ ლას იმ მო ნა ცემ თა 

ბა ზი დან, რა ზეც ისი ნი მუ შა ო ბენ და თა-
ვის თა ვად ით ვი სე ბენ სის ტე მა ში გამ ჯ დარ 
მი კერ ძო ე ბულ ინ ფორ მა ცი ას. რაც უფ-
რო დი დია მო ნა ცემ თა ბა ზა, მით მე ტია 
მი კერ ძო ე ბის შემ თხ ვე ვა. 

აქვს კი ყო ვე ლი ვე ამას მნიშ ვ ნე ლო ბა? 
ყვე ლა პროგ რა მა ში – არა. თარ გ მა ნის 
დროს, თქვენ გა ინ ტე რე სებთ თარ გ მა ნის 
ხა რის ხი სა მიზ ნე ენა ზე.  მა გა ლი თის თ ვის 
– Google Translate კარ გად თარ გ მ ნის 
ინ გ ლი სუ რი დან ფრან გულ ენა ზე: „time 
flies like an arrow (დრო ისა რი ვით 
მიფ რი ნავს)“, და გვთა ვა ზობს შემ დეგ შე-
დეგს: „le temps file comme une flêche.“  
მაგ რამ, არც ისე კარ გად თარ გ მ ნა: 
„Fruit flies like a banana (ხილის მწე-
რებს უყ ვართ ბა ნა ნი)“ და შე მოგ ვ თა ვა ზა: 
„les mouches des fruits comme une 
banane.“ გა საკ ვი რი არ არის, რად გან  
ამ შემ თხ ვე ვა ში ინ გ ლი სუ რი დან თარ გ-
მა ნი და მაბ ნე ვე ლი ა: „flies „(მიფრინავს) 

არის ზმნა პირ ვე ლ წი ნა და დე ბა ში, მაგ-
რამ მე ო რე წი ნა და დე ბა ში იგი არ სე ბი თი 
სა ხე ლი ა.

მაგ რამ აქ შე იძ ლე ბა შე მო ი პა როს გენ-
დე რუ ლი მი კერ ძო ე ბაც. თურ ქულ ენას 
არ გა აჩ ნია სქე სის ნაც ვალ სა ხე ლე ბი. 
Google და სხვა ავ ტო მა ტუ რი თარ გ მა-
ნის მე ქა ნიზ მე ბი „o bir mühendis“ თარ-
გ მ ნი ან რო გორც  „ის(მამრ.სქესი) არის 
ინ ჟი ნე რი,“ „o bir doctor“ რო გორც 
„ის(მამრ.სქესი) არის ექი მი“, მაგ რამ „o 
bir hemşire’’ რო გორც „ის (მდედრ. სქე-
სი) არის მედ და“ და „o bir aşçi’’ რო გორც 
„ის (მდედრ. სქე სი) მზა რე უ ლი ა.“ ეს უფ-
რო შე უ რაცხ მ ყო ფე ლი ა, ვიდ რე კრი ტი-
კუ ლი.

ამე რი კის რამ დე ნი მე შტა ტის მო სა მარ-
თ ლე იყე ნებს ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის 
მქო ნე სის ტე მას, რო მელ საც ეწო დე ბა 
– Compas, რა თა გან საზღ ვ როს გა მო-
ი ყე ნოს თუ არა გი რაო ბრალ დე ბუ ლის 
მი მართ, ხო ლო ვის კონ სინ ში სის ტე მა  
ეხ მა რე ბა მო სა მარ თ ლეს სას ჯე ლის ხან-
გ ძ ლი ვო ბის გა დაწყ ვე ტა ში. სის ტე მა ეყ-
რ დ ნო ბა უამ რავ ინ დი კა ტორს, რომ ლე-
ბიც არ მო ი ცავს რა სას. თუმ ცა,  სის ტე მა 
მხედ ვე ლო ბა ში იღებს დამ ნა შა ვის ან 
სა ვა რა უ დო დამ ნა შა ვის საცხოვ რე ბელ 
ად გილს და თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ მო-
სახ ლე ო ბის რა სობ რი ვი გა ნა წი ლე ბის 
სა კითხს ამე რი კულ ქა ლა ქებ ში, გე ოგ რა-
ფი უ ლი ინ დი კა ტო რი რა სის მა ხა სი ა თე-
ბე ლი ხდე ბა. ასე რომ, შავ კა ნი ა ნი რა სის 
ბრალ დე ბულს, რო მელ მაც შე საძ ლოა 
აღარ ჩა ი დი ნოს იგი ვე და ნა შა უ ლი მი სი 
კრი მი ნა ლუ რი ის ტო რი ი დან გა მომ დი-
ნა რე, უფ რო ნაკ ლე ბი შე საძ ლებ ლო ბა 
აქვს შე ე ფარ დოს გი რა ო, ვიდ რე იგი ვე 
კრი მი ნა ლუ რი ის ტო რი ის მქო ნე თეთ რ-
კა ნი ან პი როვ ნე ბას. Compas პროგ რა მა 
Northpointe-ის (ეხლანდელი Equivant) 
) მი ერ არის შე მუ შა ვე ბუ ლი და ეს უკა-
ნას კ ნე ლი არ ამ ხელს მი სი მუ შა ო ბის 
პრინ ციპს. ალ ბათ მათ არ შე უძ ლი ათ. ეს 
ნამ დ ვი ლად არა ე თი კუ რი ა.

ვის კონ სი ნი ლუ მის წი ნა აღ მ დეგ (Wis-
consin v. Loomis) და ვის შემ თხ ვე ვა ში, 
ბრალ დე ბუ ლი ერიკ ლუ მი სი დამ ნა შა ვედ 
იქ ნა ცნო ბი ლი ავ ტო მო ბი ლი დან სრო-
ლის თ ვის.  სა სა მარ თ ლო პრო ცე სამ დე, 

ამე რი კის რამ დე ნი მე შტა

ტის მო სა მარ თ ლე იყე ნებს 

ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის 

მქო ნე სის ტე მას, რო მელ

საც ეწო დე ბა – Compas, 

რა თა გან საზღ ვ როს გა

მო ი ყე ნოს თუ არა გი რაო 

ბრალ დე ბუ ლის მი მართ.
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ლუ მის მა უპა სუ ხა უამ რავ კითხ ვას, რომ-
ლე ბიც შემ დეგ Compas-ში შე იყ ვა ნეს. 
მო სა მარ თ ლემ ლუ მისს გრძელ ვა დი ა-
ნი სას ჯე ლი მი ა ნი ჭა ნა წი ლობ რივ იმის 
გა მო, რომ  ბრალ დე ბულ მა  რის კის 
შე ფა სე ბის მე ქა ნიზ მის მეშ ვე ო ბით და აგ-
რო ვა „მაღალი რის კის“ ქუ ლა. ლუ მის-
მა გა ა სა ჩივ რა თა ვი სი სას ჯე ლი, რად გან 
მას, უფ რო სწო რად, მის ექ ს პერტს, არ 
მი ე ცა უფ ლე ბა შე ე ფა სე ბი ნა გა მო ყე ნე-
ბუ ლი ალ გო რით მი. შტა ტის უზე ნა ეს მა 
სა სა მარ თ ლომ სა ბო ლოო გა ნა ჩე ნი ლუ-
მი სის წი ნა აღ მ დეგ მი ი ღო, რაც და ა სა ბუ-
თა იმით, რომ ალ გო რით მით მი ღე ბუ ლი 
შე დე გის ცოდ ნა გამ ჭირ ვა ლო ბის საკ მა-
რის ხა რისხსს წარ მო ად გენ და. სა მარ თ-
ლებ რი ვი სა კითხია თუ ეთი კუ რიც? ორი-
ვე, ჩე მი აზ რით. 

ამას მივ ყა ვართ კი დევ ერ თი მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ეთი კუ რი სა კითხის გან ხილ ვამ-
დე, რო მელ საც აქვს არა თუ მხო ლოდ 
ზო გა დი, არა მედ სა მარ თ ლებ რი ვი შე-
დე გე ბი, მა გა ლი თად ფი ნან სებ ში. 

ახ ს ნა დო ბა 
ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის ყვე ლა ზე პო-
პუ ლა რუ ლი ფორ მე ბი დღეს ნერ ვუ ლი 
ქსე ლე ბის სა შუ ა ლე ბით სიღ რ მი სე ულ 
სწავ ლე ბას ემ ყა რე ბა. ამ სის ტე მე ბის  მა-
ხა სი ა თე ბე ლია ის, რომ მათ არ შე უძ ლი-
ათ ახ ს ნან, თუ რო გორ მი ი ღე ბენ ამა თუ 
იმ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს. არც მათ დი ზა-
ი ნე რებს და დე ვე ლო პე რებს შე უძ ლი ათ 
ახ ს ნან გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის სა-
ფუძ ვე ლი. ეს ცნო ბი ლია რო გორც „შავი 
ყუ თის“ პრობ ლე მა. სის ტე მე ბი აგ რ ძე ლე-
ბენ სწავ ლას თავ და პირ ვე ლი ტრე ნინ-
გის შე დე გად და პრობ ლე მა კვლა ვაც 
გრძელ დე ბა. ინ გ ლი სუ რი სა მარ თ ლის 
პრინ ცი პი ა, რომ მო სა მარ თ ლემ უნ და 
გან მარ ტოს თა ვი სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი. 
თუ იგი ეყ რ დ ნო ბა შა ვი ყუ თის სის ტე მას, 
რომ მი ი ღოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ან მხა-
რი და უ ჭი როს მის გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, 
იგი ვერ ას რუ ლებს ამ ვალ დე ბუ ლე ბას. 
პრობ ლე მა ასეთ შემ თხ ვე ვებ ში არის 
ეთი კუ რი და სა მარ თ ლებ რი ვი.

მსგავ სი პრობ ლე მა წარ მო ი შო ბა იმ 
შემ თხ ვე ვა ში, თუ ბან კი ან სა ფი ნან სო 
კომ პა ნია ეყ რ დ ნო ბა „შავი ყუ თის“ ხე-
ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის სის ტე მას, რომ 

და ად გი ნოს, მოგ ცეთ თუ არა სეს ხი. თუ 
ის უარ ყოფს თქვენს გა ნაცხადს და ვერ 
გეტყ ვით რა ტომ, მა შინ არ შე გიძ ლი ათ 
შეც ვა ლოთ თქვე ნი გა ნაცხა დი წარ მა ტე-
ბის შან სის გა საზ რ დე ლად. მა გა ლი თად, 
ვერ გან საზღ ვ რავთ იმას თუ ანაბ რის 
გაზ რ დით რამ დე ნად და აკ მა ყო ფი ლებთ 
სის ტე მის მოთხოვ ნებს. მრა ვა ლი ადა მი-
ა ნი და ინ ს ტი ტუ ტი უარს ამ ბობს გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის მი ზე ზე ბის გამ ჟ ღავ-
ნე ბა ზე, მა გამ ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის 
სის ტე მებს ეს არ შე უძ ლი ათ.   ეს არის 
ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის სპე ცი ფი კუ რი 
ეთი კუ რი პრობ ლე მა. მუ შა ო ბა მიმ დი-
ნა რე ობს აღ ნიშ ნუ ლის მოგ ვა რე ბა სა და 
გამ ჭ ვირ ვა ლე ო ბის გაზ რ და ზე, მა გა ლი-
თად MIT Lincoln Labs-ში, მაგ რამ, რამ-
დე ნა დაც ჩემ თ ვის ცნო ბი ლი ა, შე დე გი 
ჯერ ჯე რო ბით მიღ წე უ ლი არ არის. 

უვ ნებ ლო ბა
1942 წელს ისა აკ ასი მოვ მა „I Robot“- ში 
გა მოს ცა რო ბო ტიზ მის შე სა ხებ კა ნო ნე ბი. 
პირ ვე ლი იყო: „რობოტმა არ შე იძ ლე ბა 
და ა ზი ა ნოს ადა მი ა ნი ან უმოქ მე დო ბის 
გზით და უშ ვას ადა მი ა ნის ზი ა ნამ დე მის ვ-
ლა“. ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის სის ტე მე-
ბი არი ან ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი და ნე ბის მი ე რი 
ინ ს ტ რუ მენ ტი შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ 
იქ ნას კე თი ლი ან ბო რო ტი მიზ ნე ბის თ-
ვის. და ნა შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას 
პუ რის მო საჭ რე ლად ან ვინ მეს და საჭ რე-
ლად. ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტიც შე იძ-
ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას კა ცობ რი ო ბის 
სა სარ გებ ლოდ ან ადა მი ა ნე ბის თ ვის სა-
ზი ა ნოდ. ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის მი ერ 
მარ თუ ლი დრო ნე ბის გა მო ყე ნე ბა რო-
გორც ავ ტო მა ტუ რი ლე ტა ლუ რი იარა-
ღე ბის სის ტე მა (LAWS) უკ ვე სა და ვო ა. 
გა ე რო ში ბევ რი ამ ტ კი ცებს, რომ აიკ რ-
ძა ლოს  მა თი გა მო ყე ნე ბა ქი მი უ რი და 
ბი ო ლო გი უ რი იარა ღის მსგავ სად. ზო გი 
ერი კი, მათ შო რის დი დი ბრი ტა ნე თი, 
ამის წი ნა აღ მ დე გი ა, იმის სა ფუძ ველ ზე, 
რომ აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხი უკ ვე და რე გუ-
ლი რე ბუ ლია არ სე ბუ ლი სა ერ თა შო რი-
სო სა მარ თა ლის ნორ მე ბით. უდა ვოდ, 
ყვე ლა ძლი ე რი სა ხელ მ წი ფო ავი თა-
რებს ასეთ სის ტე მებს და შე საძ ლოა ბევ-
რი მათ გა ნი უკ ვე იყე ნებს კი დეც მსგავს 
ტექ ნო ლო გი ას. შე იძ ლე ბა თუ არა ამ 
დრონ მა შეწყ ვი ტოს მი სია იმ მი ზე ზით, 
რომ მი სი სა მიზ ნე სა ა ვად მ ყო ფო ში შე-

ვი და ან ბავ შ ვ თა ჯგუფს შე ა ფა რა თა ვი? 
ასეთ შემ თხ ვე ვა ში, დრო ნი, რო მელ საც 
ადა მი ა ნი მარ თავს შე საძ ლოა შე ჩე რე-
ბუ ლი ყო ფი ლი ყო. ეჭ ვი მე პა რე ბა, რომ 
ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის სის ტე მამ შეძ-
ლოს ასე თი დახ ვე წი ლი გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბის მი ღე ბა. ანა ლო გი უ რად, შეძ ლებს 
თუ არა ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის მქო ნე 
დრო ნი  იმის გან საზღ ვ რას, და ეშ ვას თუ 
არა იგი და სახ ლე ბულ ან ნაკ ლე ბად და-
სახ ლე ბულ ად გილ ზე? კვლა ვაც მე ეჭ ვე-
ბა რომ კი. არა ე თი კუ რი ა? დი ახ. მაგ რამ 
ეთი კა ყო ველ თ ვის არ არის პრი ო რი ტე-
ტუ ლი სფე რო სამ ხედ რო აზ როვ ნე ბა ში. 
ნამ დ ვი ლად პრობ ლე მუ რი სა კითხი სა-
ერ თა შო რი სო სა მარ თალ ში.

ამას თან, სა ხის ამოც ნო ბის ტექ ნო ლო-
გია შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი იყოს 
რეპ რე სი უ ლი, ავ ტო რი ტა რუ ლი რე ჟი-
მე ბის მი ერ დევ ნის გა სა ად ვი ლებ ლად. 
მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე შე მაშ ფო თე ბე ლი 
მა გა ლი თია ჩი ნე თის მთავ რო ბის მი ერ 
სა ხის ამოც ნო ბის ტექ ნო ლო გი ის ფარ-
თოდ რეკ ლა მი რე ბუ ლი გა მო ყე ნე ბა და-
სავ ლეთ ჩი ნეთ ში, Xinjiang-ში, მი ლი-
ო ნამ დე უიღუ რას იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა 
და და პა ტიმ რე ბის თ ვის მხო ლოდ მა თი 
წარ მო მავ ლო ბი სა და რე ლი გი ის სა ფუ-
ძელ ზე. სრუ ლი ად არა ე თი კუ რი ა. მე ვი-
ყა ვი იქ 2016 წელს და ძა ლი ან მტკივ ნე-
უ ლი იყო ამის შეს წ რე ბა. ამ სამ წუ ხა რო 
მო ნათხ რო ბის ერ თი და დე ბი თი მხა რე 
ისა ა, რომ ტრამ პის ად მი ნის ტ რა ცია გა-
ნი ხი ლავს იმ ხუ თი კომ პა ნი ის შავ სი ა ში 
შეყ ვა ნას (მათ შო რის, Megvii, Zhejiang 
Dahua Technology Co. და Hangzhou 
Hikvision Digital Technology Co.), 
რომ ლე ბიც ამ სის ტე მე ბით ამა რა გე ბენ 
ჩი ნე თის მთავ რო ბას. 

ზო გა დად, სა ხის ამოც ნო ბის ტექ ნო ლო-
გი ის გა მო ყე ნე ბით წა მოჭ რი ლი ეთი-
კუ რი სა კითხე ბი ფარ თო ყუ რადღე ბას 
იპყ რობს.  მო სა ხერ ხე ბე ლი ა, რომ ჩე მი 
კომ პი უ ტე რი ცნობს ჩემს სა ხეს, ასე რომ 
მე არ მჭირ დე ბა პა რო ლის გა მო ყე ნე ბა 
სის ტე მა ში შე სას ვ ლე ლად. უფ რო მე ტიც, 
ამ ტექ ნო ლო გი ამ პო ლი ცი ას საგ რ ძ-
ნობ ლად გა უ ად ვი ლა ანა პო ლი სის MD 
გა ზე თის ოფის ში მა სობ რივ სრო ლა ში 
ეჭ ვ მი ტა ნი ლი პი რის და კა ვე ბა გა სულ ივ-
ნისს. მაგ რამ, სან - ფ რან ცის კომ აკ რ ძა ლა 
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პო ლი ცი ი სა და სა ჯა რო ხე ლი სუფ ლე ბის  
მი ერ ამ ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბა.  
ედ ბრიჯ მა კი სამ ხ რეთ უელ სის პო ლი-
ცი ას უჩივ ლა ამ ტექ ნო ლო გი ის გა მო ყე-
ნე ბის თ ვის  მი სი ნე ბარ თ ვის გა რე შე. იგი 
ამ ტ კი ცებ და, რომ ეს იყო მი სი პი რა დი 
ცხოვ რე ბის არა კა ნო ნი ე რი ხელ ყო ფა და 
მო ნა ცემ თა დაც ვის კა ნო ნი სა და თა ნას-
წო რო ბის კა ნო ნის დარ ღ ვე ვა. თუმ ცა მან 
საქ მე ვერ მო ი გო.

ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტი შე იძ ლე ბა ასე ვე 
გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას კრი მი ნა ლუ რი მიზ-
ნე ბი სათ ვის. მა გა ლი თად, ვინ მემ აიღოს 
თვით მარ თ ვა დი მან ქა ნა და აქ ცი ოს იგი 
იარა ღად, შე ტე ვა მო ახ დი ნოს  ინ ფ რას-
ტ რუქ ტუ რულ ობი ექ ტებ ზე, რო გო რი ცაა 
სა ტე ლე ფო ნო ქსე ლე ბი და ელექ ტ რო-
გა დამ ცე მე ბი, ან შე აგ რო ვოს მო ნა ცე მე-
ბი, და ა.შ. ამ მი მარ თუ ლე ბით უამ რა ვი 
სხვა წუ ხი ლიც არ სე ბობს IoT-ში. აშ კა-
რად არა ე თი კუ რი და ნამ დ ვი ლად და-
ნა შა უ ლებ რი ვია ეს ყო ვე ლი ვე. რის კე ბი 
უნ და შე ფას დეს ასეთ სი ტუ ა ცი ებ ში. ეს 
სა კითხე ბი და წუ ხი ლე ბი ხაზს უს ვამს იმ 
ფაქტს, რომ კი ბე რუ საფ რ თხო ე ბას გან სა-
კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს ხე ლოვ-
ნურ ინ ტე ლექ ტ თან მი მარ თე ბა ში, რაც 
კარ გად არის გან ხი ლუ ლი ან გა რიშ ში – 
„ხელოვნური ინ ტე ლექ ტის მავ ნე გა მო-
ყე ნე ბა: პროგ ნო ზი რე ბა, პრე ვენ ცია და 
შემ სუ ბუ ქე ბა,“ რო მე ლიც გა მოქ ვეყ ნ და 
2018 წლის თე ბერ ვალ ში,  ოქ ს ფორ დის 
უნი ვერ ს ტე ტის მეც ნი ერ თა ჯგუ ფის მი ერ.  
მათ და ად გი ნეს, რომ ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე-
ლექ ტის სის ტე მე ბის მზარ დი გა მო ყე ნე ბა 
გა მო იწ ვევს საფ რ თხე თა შემ დეგ ნა ირ სა-
ხე ო ბებს: 

არ სე ბუ ლი საფ რ თხე ე ბის გაზ რ და. შე ტე-
ვე ბის ხარ ჯე ბი შე იძ ლე ბა შემ ცირ დეს ხე-
ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის სის ტე მე ბის მას-
შ ტა ბუ რი გა მო ყე ნე ბით იმ და ვა ლე ბე ბის 
შეს რუ ლე ბის მიზ ნით, რომ ლე ბიც ჩვე უ-
ლებ რივ მო ითხოვს ადა მი ა ნის შრო მას, 
გა მოც დი ლე ბას და ცოდ ნას. 

ახა ლი საფ რ თხე ე ბის აღ მო ცე ნე ბა. ახა-
ლი შე ტე ვე ბი შე იძ ლე ბა წარ მო იშ ვას 
ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის სის ტე მის გა-
მო ყე ნე ბით  ისე თი და ვა ლე ბე ბის შე სას-
რუ ლებ ლად, რაც სხვაგ ვა რად არაპ-
რაქ ტი კუ ლი იქ ნე ბო და ადა მი ა ნის თ ვის. 

გარ და ამი სა, მავ ნე აქ ტო რებ მა შე იძ ლე-
ბა  არა კე თილ სინ დი სი ე რად გა მო ი ყე-
ნონ დამ ც ვე ლე ბის მი ერ გან ლა გე ბუ ლი 
ხე ლოვ ნუ რი სის ტე მე ბის ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი 
და შე დე გად შე იძ ლე ბა მი ვი ღოთ ხე-
ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის სის ტე მე ბი, რომ-
ლე ბიც თავს ეს ხ მი ან მო წი ნა აღ მ დე გე ხე-
ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის სის ტე მებს.

საფ რ თხე ე ბის ტი პი უ რი ხა სი ა თის შეც-
ვ ლა. მიგ ვაჩ ნი ა, რომ არ სე ბობს სა-
ფუძ ვე ლი იმი სა, რომ ხე ლოვ ნუ რი ინ-
ტე ლექ ტის მზარ დი გა მო ყე ნე ბე ბით 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი შე ტე ვე ბი იყოს გან-
სა კუთ რე ბით ეფექ ტუ რი, მიზ ნობ რი ვი, 
რთუ ლად ამო საც ნო ბი და სხვა სის ტე მე-
ბის ნაკ ლო ვა ნე ბე ბით მო სარ გებ ლე. 

ამ საფ რ თხე ე ბის სა პა სუ ხოდ ექ ს პერ ტებ-
მა შე ი მუ შა ვეს ოთხი ზო გა დი რე კო მენ-
და ცი ა:

• პო ლი ტი კის შემ ქ მ ნე ლებ მა მჭიდ-
როდ უნ და ითა ნამ შ რომ ლონ ტექ ნი კურ 
მკვლე ვა რებ თან, რომ შე ის წავ ლონ, თა-
ვი დან აიცი ლონ და შე ამ ცი რონ ხე ლოვ-
ნუ რი ინ ტე ლექ ტის შე საძ ლო მავ ნე გა მო-
ყე ნე ბა.

• ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის სფე როს 
მკვლე ვა რებ მა და ინ ჟი ნე რებ მა სე რი-
ო ზუ ლად უნ და მი ი ღონ მხედ ვე ლო ბა ში 
თა ვი ან თი მუ შა ო ბის შე დეგ თა ორ მა-
გი გა მო ყე ნე ბის ხა სი ა თი, რაც კვლე ვის 
პრი ო რი ტე ტებ სა და ნორ მებ ზე აისა ხე ბა 
და პრო აქ ტი უ ლად მი აწ ვ დის შე სა ბა მის 

აქ ტო რებს ინ ფორ მა ცი ას სის ტე მის შე საძ-
ლო მავ ნე გა მო ყე ნე ბის თა ო ბა ზე. 

• სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის დად გე ნა უნ-
და გან ხორ ცი ელ დეს  ისე თი კვლე ვის 
სფე რო ებ ში, სა დაც გა მო ი ყე ნე ბა უფ რო 
სრულ ყო ფი ლი მე თო დი ორ მა გი გა მო-
ყე ნე ბის პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბის თან 
მი მარ თე ბა ში, რო გო რი ცაა კომ პი უ ტე-
რის უსაფ რ თხო ე ბა და  მი სი იმ პორ ტი 
იმ შემ თხ ვე ვა ში თუ ის უკავ შირ დე ბა ხე-
ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის შემ თხ ვე ვას. 

• ჩვენ აქ ტი უ რად უნ და ვე ძი ოთ და ხე ლი 
შე ვუწყოთ და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის 
და სფე როს ექ ს პერ ტე ბის სპექ ტ რის გა-
ფარ თო ე ბას, რომ ლე ბიც მო ნა წი ლე ო ბენ 
ამ გა მოწ ვე ვე ბის გან ხილ ვა ში.

პა სუ ხის მ გებ ლო ბა
ვინ არის პა სუ ხის მ გე ბე ლი, რო დე საც ხე-
ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტი შეც დო მას უშ ვებს 
ან მწყობ რი დან გა მო დის? იცო და  მან 
რომ შეც დო მა და უშ ვა? ალ ბათ არა.  ეს 
სა კითხი შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ  უფ-
რო სა მარ თ ლებ რივ ჭრილ ში  ვიდ რე 
ეთი კის ნორ მე ბის დარ ღ ვე ვად. თუმ ცა 
ჩე მი აზ რით, ეს ორი ვე ა. ეს ყვე ლა ზე 
ხში რად აღი ნიშ ნე ბა ავ ტო მა ტურ მან-
ქა ნებ თან მი მარ თე ბით, რომ ლებ საც, 
ექი მე ბის და მძღო ლე ბის მსგავ სად, შე-
უძ ლი ათ იმ ს ხ ვერ პ ლონ ადა მი ა ნი. 2018 
წელს დი დი ბრი ტა ნე თის პარ ლა მენ ტ მა 
მი ი ღო კა ნო ნი, რო მე ლიც გან მარ ტავს 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა კითხებს ავ ტო მა-
ტუ რი თვით მარ თ ვა დი გა და ად გი ლე ბის 
სა შუ ა ლე ბე ბის შემ თხ ვე ვა ში, თუმ ცა აღ-
ნიშ ნუ ლი კა ნო ნის იმ პ ლი მენ ტა ცია ჯერ 
არ მომ ხ და რა. კა ნონ მა  ზი ა ნის ან და-
ღუპ ვის შემ თხ ვე ვა ში პა სუ ხის მ გებ ლო ბა 
და ა კის რა მზღვე ველს, იმ შემ თხ ვე ვა ში 
თუ მან ქა ნა დაზღ ვე უ ლი იყო, ხო ლო თუ 
არ იყო დაზღ ვე უ ლი, პა სუ ხის მ გებ ლო ბა 
ეკის რე ბა მე სა კუთ რეს. ეს უზ რუნ ველ-
ყოფს, და ზა რა ლე ბუ ლი მხა რე ე ბის  შე-
და რე ბით სწრაფ კომ პენ სა ცი ას, ძი რი-
თა დი მი ზე ზე ბის გა მო ძი ე ბის პრო ცეს ში, 
რა საც გა ცი ლე ბით მე ტი დრო სჭირ დე ბა. 
მზღვე ვე ლი კა ნო ნის შე სა ბა მი სად უფ ლე-
ბა მო სი ლია მოგ ვი ა ნე ბით შე ი ტა ნოს 
სა ჩი ვა რი მწარ მო ე ბე ლის ან დე ვე ლო-
პე რის წი ნა აღ მ დეგ და  მო ითხო ვოს გა უ-
მარ თა ვი კომ პო ნენ ტის ან პროგ რა მუ ლი 

ამ სის ტე მე ბის  მა ხა სი ა

თე ბე ლია ის, რომ მათ არ 

შე უძ ლი ათ ახ ს ნან, თუ რო

გორ მი ი ღე ბენ ამა თუ იმ 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს. არც 

მათ დი ზა ი ნე რებს და დე

ვე ლო პე რებს შე უძ ლი ათ 

ახ ს ნან გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 

მი ღე ბის სა ფუძ ვე ლი. ეს 

ცნო ბი ლია რო გორც „შავი 

ყუ თის“ პრობ ლე მა.

ზოგადი თემები
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„სანდოობა მთა ვა რი წი ნა

პი რო ბაა სა ზო გა დო ე ბის თ

ვის, რომ მან გა ნა ვი თა როს 

და გა მო ი ყე ნოს ხე ლოვ

ნუ რი ინ ტე ლექ ტის მქო ნე 

სის ტე მე ბი“.

მო დუ ლის მწყობ რი დან გა მოს ვ ლის თ ვის 
შე სა ბა მი სი კომ პენ სა ცი ა. აქ ტ ში ასე ვე 
არის მუხ ლე ბი ისეთ სა კითხებ თან და კავ-
ში რე ბით, რო გო რიც არის მა გა ლი თად, 
მფლო ბე ლის მი ერ მწარ მო ებ ლის გან 
მი ღე ბუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის პროგ რა-
მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის პა რა მეტ რე ბის 
არ გა ნახ ლე ბა ან მომ ხ მა რებ ლის მი ერ 
პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის პა რა-
მეტ რე ბის არა ავ ტო რი ზე ბუ ლი მო დი-
ფი ცი რე ბა. აქ ტ ში არ არის გან ხი ლუ ლი 
სი ტუ ა ცი ა, რო დე საც თვით მარ თ ვად სა-
შუ ა ლე ბას შე უ ტევს ჰა კე რი  ან მის მარ-
თ ვას ხელ ში ჩა იგ დებს მტრუ ლი მხა რე 
(სიტუაციები, რომ ლე ბიც ზე მოთ გან ვი-
ხი ლე). ამას თან, კონ ცეფ ცი უ რად კა ნო ნი 
გა ნი ხი ლავს მძღო ლის არ ყოფ ნის სა-
კითხს, ვინც შე საძ ლოა პა სუ ხის მ გე ბე ლი 
იყოს.  მი უ ხე და ვად ამი სა, რამ დე ნა დაც 
ჩემ თ ვის არის ცნო ბი ლი, სხვა სფე რო ებ-
ში პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ეთი კუ რი და სა-
მარ თ ლებ რი ვი სა კითხე ბი ღი ად რჩე ბა. 
თუმ ცა ევ რო კო მი სია აგ რ ძე ლებს ამ მი-
მარ თუ ლე ბით არ სე ბულ სა მარ თ ლებ რივ 
გა მოწ ვე ვებ ზე მუ შა ო ბას. 

გავ ლე ნა და საქ მე ბა სა და 
სა ზო გა დო ე ბა ზე
შექ მ ნის თუ არა ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტი 
ახალ სა მუ შაო ად გი ლებს? თუ პი რი ქით, 
გა ა ნად გუ რებს არ სე ბულს? აუცი ლებ-
ლად გა მო იწ ვევს ორი ვეს. რა ეთი კუ რი 
სა კითხე ბი წა მო იჭ რე ბა აღ ნიშ ნუ ლის შე-
დე გად? ინ დუს ტ რი უ ლი რე ვო ლუ ცი ე ბის 
მსგავ სად, ე.წ. მე-4 ინ დუს ტ რი უ ლი რე-
ვო ლუ ცია პირ ველ რიგ ში გა ა ნად გუ რებს 
სა მუ შაო ად გი ლებს, ჩა ა ნაც ვ ლებს ადა მი-
ა ნის შრო მას უფ რო სწრა ფი, იაფი, ეფექ-
ტუ რი აპა რა ტე ბით, რომ ლე ბიც არ სა ჭი-
რო ე ბენ შვე ბუ ლე ბას და არ მო ითხო ვენ 
ხელ ფა სის ზრდას. დრო თა გან მავ ლო-
ბა ში ისი ნი შექ მ ნი ან  ისეთ მოთხოვ ნებს,  
რაც ახ ლა ვერც კი წარ მოგ ვიდ გე ნი ა; სა-
ჭი რო გახ დე ბა ისე თი ფუნ ქ ცი ე ბის შე თავ-
სე ბა, რა საც ადა მი ა ნე ბი ვერ და აკ მა ყო-
ფი ლე ბენ. თან მიმ დევ რუ ლად, მსგავ სი 
ცვლი ლე ბე ბი გა მო იწ ვევს უმუ შევ რო ბას. 
ჩვენ ამ  ფე ნო მე ნის მას შ ტა ბის შე ფა სე ბა 
არ შეგ ვიძ ლი ა. ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ-
ტის ყვე ლა ზე გულ მ ხურ ვა ლე დამ ც ვე ლე-
ბი გვამ შ ვი დე ბენ, რომ სა ნერ ვი უ ლო არ 
გვაქვს. ეს არას წო რი ა. მე ო რე უკი დუ რეს 
შემ თხ ვე ვა ში, ზო გი ერ თი  ექ ს პერ ტი გა-

და ჭარ ბე ბუ ლად ზრდის საფ რ თხე ე ბის 
ჩა მო ნათ ვალს და პროგ ნო ზი რებს უმუ-
შევ რო ბის კა ტას ტ რო ფას. ეს ჩვენ არა-
ფერ ში გვეხ მა რე ბა. ჩვენ აქტიურად უნდა 
ვიფიქროთ ამ საკითხებზე. ადა მი ა ნე ბის 
სამ სა ხუ რე ბი დან გაშ ვე ბა ახა ლი სა მუ შა-
ოს მო ძი ე ბის გა რე შე, არა ე თი კუ რია და 
შე დე გად  ზი ანს აყე ნებს სა ზო გა დო ე ბას.

რა უნ და გა კეთ დეს ამის თა ვი დან ასა-
ცი ლებ ლად? გა დამ ზა დე ბა არის მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნი. არ სე ბობს სა მუ შა ო ე ბი, რო-
მელ საც ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტი ვერ 
შე ას რუ ლებს. ამის მა გა ლი თია, მომ ხ მა-
რებ ლის ინ ტერ ფე ი სის დი ზა ი ნი.  ასე ვე, 
გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია თუ ვინ უნ და 
და ა ფი ნან სოს გა დამ ზა დე ბა – მთავ რო-
ბამ, კორ პო რა ცი ებ მა, კერ ძო პი რებ მა? 
ალ ბათ, ჩა მოთ ვ ლილ თა გან ყვე ლამ. 
ამ სფე რო ში კორ პო რა ტი უ ლი ძა ლის-

ხ მე ვის შე სა ნიშ ნა ვი მა გა ლი თე ბი ა: 
AT&T- ის Future Ready ინი ცი ა ტი ვა, 
რო მე ლიც არის 1 მი ლი არ დი დო ლა-
რის ღი რე ბუ ლე ბის ვებ პლატ ფორ მა, 
რო მე ლიც მო ი ცავს ონ ლა ინ კურ სებს 
და თა ნამ შ რომ ლობს სას წავ ლო კომ-
პა ნი ებ თან, რო გო რი ცაა Coursera და 
Audacity და ასე ვე წამ ყ ვან უნი ვერ სი-
ტე ტებ თან. ამას თან, ფუნ ქ ცი ო ნი რებს 
კა რი ე რუ ლი ცენ ტ რი, რო მე ლიც თა-
ნამ შ რომ ლებს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს გა-
დამ ზად დ ნენ ისე თი სამ სა ხუ რე ბის თ ვის, 
რო გო რიც კომ პა ნი ებს ესა ჭი რე ო ბათ 
დღეს დღე ო ბით და სა მო მავ ლო დაც. 
2020 წლის თ ვის AT&T-ს გა დამ ზა დე-
ბუ ლი ეყო ლე ბა 100,000-მდე თა ნამ შ-
რო მე ლი თა ნა მედ რო ვე პრო ფე სი უ ლი 
უნა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით. BT-ს აქვს 
მსგავ სი პროგ რა მა დიდ ბრი ტა ნეთ ში, 
რო მელ საც მხარს უჭე რენ IBM, Cisco, 
Microsoft და სხვე ბი, ისე ვე რო გორც 

25 უნი ვერ სი ტე ტი და ბრი ტა ნე თის კომ-
პი უ ტე რუ ლი ცენ ტ რი.  

არ სე ბობს კი დევ ერ თი ეკო ნო მი კუ რი 
და სო ცი ა ლუ რი ეთი კუ რი სა კითხი, რო-
მე ლიც ეხე ბა ხე ლოვ ნურ ინ ტე ლექტს. 
კერ ძოდ, რის კი იმი სა, რომ  სარ გე ბე ლი 
არაპ რო პორ ცი უ ლად  გა და ნა წილ დე ბა 
პრი ვი ლე გი რე ბუ ლი ფე ნის სა სარ გებ-
ლოდ და არ გა ით ვა ლის წი ნებს  და ბალ 
სო ცი ა ლურ ფე ნას. ამ რის კის სწრა ფი 
მოგ ვა რე ბის რე ცეპ ტი არ არ სე ბობს, მაგ-
რამ  აუცი ლე ბე ლია პო ლი ტი კის შემ ქ მ-
ნე ლებ მა გა ით ვა ლის წი ნონ ეს ას პექ ტიც.

არის თუ არა  ხე ლოვ ნუ რი 
ინ ტე ლექ ტის მი ერ ადა მი
ნის გან სა ხი ე რე ბა არა ე თი
კუ რი?
რო გორც ჩვენ თ ვის ცნო ბი ლი ა, ალან 
ტუ რინ გ მა შე ი მუ შა ვა „იმიტაციის თა მა ში“, 
რო მე ლიც დღეს ცნო ბი ლია „ტურინგის 
ტეს ტის“ სა ხელ წო დე ბით – შე უძ ლია თუ 
არა მან ქა ნას და არ წ მუ ნოს ადა მი ა ნი, 
რომ ისიც ადა მი ა ნი ა. ბო ლო დრომ დე, 
არ ცერთ მან ქა ნას არ გა უვ ლია ტუ რინ-
გის ტეს ტი წარ მა ტე ბით. თუმ ცა, Goo-
gle-ის დე ვე ლო პე რე ბის 2018 წლის კონ-
ფე რენ ცი ა ზე, სან დარ პი ჩა იმ, Google-ის  
აღ მას რუ ლე ბელ მა დი რექ ტორ მა, ხე-
ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის -დუპლექსის 
(Duplex) დე მონ ს ტ რი რე ბა მო ახ დი ნა, 
რო მე ლიც და მა ჯე რებ ლად და უ კავ შირ-
და სი ლა მა ზის სა ლონს და ჩა ე წე რა თმის 
ვარ ცხ ნი ლო ბა ზე და ამავ დ რო უ ლად და-
ჯავ შ ნა მა გი და რეს ტო რან ში. ზა რის ვერც 
ერ თ მა მიმ ღებ მა ვერ გა ი აზ რა, რომ მან-
ქა ნას თან სა უბ რობ და. ნამ დ ვი ლად და-
მა ჯე რე ბე ლი იყო. ასე რომ, შე იძ ლე ბა 
ით ქ ვას, ხე ლოვ ნურ მა ინ ტე ლექ ტ მა წარ-
მა ტე ბით ჩა ა ბა რა ტუ რინ გის ტეს ტი, მას 
შემ დეგ, რაც ალან ტუ რინ გ მა 70 წლის 
წინ შექ მ ნა იგი. აღ ნიშ ნუ ლი ტექ ნო ლო-
გია ახ ლა ხელ მი საწ ვ დო მია Google-ის 
მეშ ვე ო ბით. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
კონ ფე რენ ცი ა ზე დამ ს წ რე სა ზო გა დო ე ბა 
დე მონ ს ტ რი რე ბას აპ ლო დის მენ ტე ბით 
შეხ ვ და, სო ცი ა ლურ მა მე დი ამ მსგავს 
მოვ ლე ნას არა ე თი კუ რი უწო და. ევ რო-
კავ ში რის მა ღა ლი დო ნის სა ექ ს პერ ტო 
ჯგუფ მა გა ნაცხა და, რომ ეს ეწი ნა აღ მ დე-
გე ბა მათ ერთ – ერთ ძი რი თად პრინ-
ციპს.

ზოგადი თემები
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რამ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა
ნია ეთი კა ხე ლოვ ნურ ინ ტე
ლექ ტ ში ?
საკ მა ოდ. თუ სა ზო გა დო ე ბა თვლის, 
რომ ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის გა მო ყე-
ნე ბა არა ე თი კუ რი ა, ის და კარ გავს სა ზო-
გა დო ე ბის ნდო ბას. ამის მრა ვა ლი მა გა-
ლი თი ა, მეც ნი ე რუ ლი და სა ბუ თე ბით ან 
და სა ბუ თე ბის გა რე შე. გე ნე ტი კუ რად შეც-
ვ ლი ლი (GM) საკ ვე ბი სად მი უნ დობ ლო-
ბა და Boeing 737 Max– ის შემ თხ ვე ვა 
აშ კა რა მა გა ლი თე ბი ა. ევ რო კავ ში რის ხე-
ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის მა ღა ლი დო ნის 
ექ ს პერ ტ თა ჯგუ ფის თქმით: 

„სანდოობა მთა ვა რი წი ნა პი რო ბაა სა ზო-
გა დო ე ბის თ ვის, რომ მან გა ნა ვი თა როს 
და გა მო ი ყე ნოს ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ-
ტის მქო ნე სის ტე მე ბი. ხე ლოვ ნუ რი ინ-
ტე ლექ ტის სის ტე მე ბი სა და მათ უკან 
მყო ფი ადა მი ა ნე ბის მი მართ ნდო ბის 
გა რე შე, ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის შემ-
დ გო მი გან ვი თა რე ბა შე იძ ლე ბა შე ფერ ხ-
დეს, რაც ხელს შე უშ ლის პო ტენ ცი უ რად 
მზარ დი სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი 
სარ გებ ლის რე ა ლი ზა ცი ას.“

ექ ს პერ ტ თა ჯგუფ მა და მა ტე ბით აღ ნიშ ნა: 
„იმისთვის, რომ და ვეხ მა როთ ევ რო პას 
ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტით მი ღე ბუ ლი 
სარ გებ ლის რე ა ლი ზა ცი ა ში, აუცი ლე ბე-
ლია უზ რუნ ველ ვ ყოთ სან დო ხე ლოვ ნუ-
რი ინ ტე ლექ ტის არ სე ბო ბა“. 

ჯგუფ მა გა მო ავ ლი ნა ოთხი ეთი კუ რი 
პრინ ცი პი, რო მე ლიც ხე ლოვ ნურ მა ინ-
ტე ლექ ტ მა უნ და და იც ვას:

• ადა მი ა ნის ავ ტო ნო მი ის პა ტი ვის ცე მა;
• ზი ა ნის პრე ვენ ცი ა;
• სა მარ თ ლი ა ნო ბა;
• ახ ს ნა დო ბა.

მათ აღ ნიშ ნეს, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
მრა ვა ლი სა მარ თ ლებ რი ვი ვალ დე ბუ ლე-
ბა მო ი ცავს ეთი კურ პრინ ცი პებს, ეთი კუ-
რი პრინ ცი პე ბის დაც ვა სცილ დე ბა არ სე-
ბუ ლი კა ნო ნე ბის მხო ლოდ ფორ მა ლურ 
დაც ვას. ეს და მა ჯე რე ბე ლი არ გუ მენ ტი ა.

ეთი კას ხში რად გა ნი ხი ლა ვენ, რო გორც  
რა „ არ შე იძ ლე ბა გა კეთ დეს“. რა თქმა 
უნ და, არ სე ბობს არა ე თი კუ რი საფ რ თხე-

ე ბი, რო მე ლიც ასე ვე გა სათ ვა ლის წი ნე-
ბე ლი ა, მაგ რამ სა ჭი როა ეთი კა გან ვი-
ხი ლოთ პო ზი ტი ურ ჭრილ ში. ჩვენ უნ და 
შე ვი ძი ნოთ პრო დუქ ცია იმ კომ პა ნი ე ბის-
გან, რომ ლებ საც ეთი კუ რად მი ვიჩ ნევთ. 
ხალხს სურს იმუ შა ონ ეთი კურ დამ საქ-
მებ ლებ თან. აკა დე მი კო სებს სურთ კვლე-
ვის ჩა ტა რე ბა ეთი კუ რი გზით. იურის ტე-
ბის თ ვის ეთი კუ რად მოქ მე დე ბა მა თი 
პრო ფე სი ის სა ფუძ ვე ლი ა. ეთი კუ რო ბა 
უნ და იყოს ორ გა ნი ზა ცი ის პო ზი ცი ი სა და 
სტრა ტე გი ის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი  შე მად გე-
ნე ლი ელე მენ ტი. ამ რი გად, ეთი კუ რო ბა 
აუცი ლე ბე ლი წი ნა პი რო ბა ა, რაც უნ და 
მო ი აზ რე ბო დეს  ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ-
ტის გან ვი თა რე ბის ყო ველ სა ფე ხურ ზე 
-დაწყებული  კონ ცეფ ცი ი დან და დი ზა ი-
ნი დან მის სა ბო ლოო კონ ს ტ რუქ ცი ამ დე.

დას კ ვ ნა
მე გან ვი ხი ლე ექ ვ სი ეთი კუ რი სა კითხი 
ხე ლოვ ნურ ინ ტე ლექ ტ თან მი მარ თე ბა ში: 
მი კერ ძო ე ბა, ახ ს ნა დო ბა, უვ ნებ ლო ბა, 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ზი ან ზე, გავ ლე ნა და-
საქ მე ბა ზე, და ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის 
მი ერ ადა მი ა ნე ბის გან სა ხი ე რე ბა. ჩე მი 
მთა ვა რი არ გუ მენ ტი ა, რომ ეთი კას ნამ-
დ ვი ლად აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა ხე ლოვ ნუ-
რი ინ ტე ლექ ტის გან ვი თა რე ბა ში, რად-
გან თუ კი ის სან დოა მი სი სარ გე ბე ლი 
და დე ბი თად აისა ხე ბა სა ზო გა დო ე ბა ზე. 

რო გორ მოქ მე დებს ეს კა ნონ ზე? ბუ ნებ-
რი ვია ნე ბის მი ე რი კა ნო ნი, მათ შო რის 
რე გუ ლი რე ბა, უნ და ემ ყა რე ბო დეს ეთი-
კურ პრინ ცი პებს. კარ გი რე გუ ლა ცი ის შე-
მუ შა ვე ბა რთუ ლია ასეთ სწრა ფად მზარდ 
სფე რო ში; გა და ჭარ ბე ბუ ლი რე გუ ლი რე ბა 

კი იწ ვევს ინო ვა ცი ის შე ფერ ხე ბის რისკს. 
თუმ ცა, ევ რო კავ შირ მა აჩ ვე ნა, რომ ამ მი-
მარ თუ ლე ბით პროგ რე სი შე საძ ლე ბე ლია 
და სა ჭი როა მან კვლავ გა ნაგ რ ძოს სტან-
დარ ტის დად გე ნა ამ კუთხით. 

ამ კონ ტექ ს ტ ში იმე დის მომ ცე მია ის ფაქ-
ტი, რომ OECD-ს 42-მა ქვე ყა ნამ ახ-
ლა ხანს ხე ლი მო ა წე რა შე თან ხ მე ბას, 
რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს ხე ლოვ ნუ რი 
ინ ტე ლექ ტის გლო ბა ლუ რი მმარ თ ვე ლო-
ბის ჩარ ჩოს ხელ შეწყო ბას (“ხელოვნური 
ინ ტე ლექ ტის საბ ჭოს რე კო მენ და ცი ე ბი 
– პრინ ცი პე ბი სან დო ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე-
ლექ ტის პა სუ ხის მ გებ ლო ბით მარ თ ვის შე-
სა ხებ“). მარ თა ლია შე თან ხ მე ბას  არ აქვს 
კა ნო ნის ძა ლა, თუმ ცა კარ გი და საწყი სი ა, 
თუ ხელ მომ წე რი მხა რე ე ბი იმოქ მე დე ბენ 
მის შე სა ბა მი სად. 

ასე რომ, სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კატ-
თა ასო ცი ა ცი ის ად ვო კა ტე ბის თ ვის ჩე მი 
მე სი ჯი ნა თე ლი ა: ჩვენ უნ და გა ვით ვა-
ლის წი ნოთ ეთი კა ჩვე ნი საქ მი ა ნო ბის 
თი თო ე ულ ეტაპ ზე, იქ ნე ბა ეს კლი ენ ტე-
ბის თ ვის მი ცე მუ ლი რჩე ვა თუ ხე ლოვ ნუ-
რი ინ ტე ლექ ტის გან ვი თა რე ბა- გა მო ყე-
ნე ბის სა კითხე ბი თქვენს პრაქ ტი კა ში ან 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში. 
ეთი კის ნორ მებს უნ და იცავ დეს ყვე ლა 
თა ნამ შ რო მე ლი, მათ შო რის უფ რო სი 
პარ ტ ნი ო რი თუ აღ მას რუ ლე ბე ლი დი-
რექ ტო რი. ყვე ლა ფე რი კი რაც უკავ შირ-
დე ბა ხე ლოვ ნურ ინ ტე ლექტს, უპირ ვე-
ლეს ყოვლისა და ფუძ ნე ბუ ლი უნ და იყოს 
ეთი კურ პრინ ცი პებ ზე. 

თარგმანი: თა კო ბო ჭო რიშ ვი ლი

ზოგადი თემები
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ხელმძღვანელი პირის 
პასუხისმგებლობის 
საკითხისათვის
(დოგმატური გააზრების მცდელობა)
ავტორი: ირაკლი ბურდული, პროფ. დოქ. (თსუ)

I. შე სა ვა ლი

ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პი რის პა სუ ხის მ გებ ლო-
ბის სა კითხი ქარ თულ სა კორ პო რა ციო 
სა მარ თალ ში გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა-
ლუ რი ა. ამას თან და კავ ში რე ბით, სუს -
ოს მი ღე ბუ ლი აქვს რამ დე ნი მე გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა. ეს საკ მა რი სი შე იძ ლე ბა არ 
იყოს ერ თი ა ნი პრაქ ტი კის ჩა მო ყა ლი ბე-
ბის თ ვის, რამ დე ნა დაც ზო გი ერთ შემ თხ-
ვე ვა ში პრაქ ტი კის მრა ვალ ფე როვ ნე ბაც 

შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს ამ სა კითხის თა-
ო ბა ზე დოგ მა ტუ რი გა აზ რე ბის წი ნა პი-
რო ბად და იური დი ულ ლი ტე რა ტუ რა-
ში სხვა დას ხ ვა თე ო რი ულ - პ რაქ ტი კუ ლი 
ხა სი ა თის გა დაწყ ვე ტის მი ღე ბის სა ფუძ-
ვ ლად. აღ ნიშ ნუ ლი თე მა, და სავ ლე თის 
გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის სა კორ პო-
რა ციო სა მარ თ ლი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, 
საკ მა ოდ ახა ლია ქარ თუ ლი სა მარ თ-
ლის თ ვის. სა ქარ თ ვე ლო ში აღ ნიშ ნულ 
სა კითხ თან და კავ ში რე ბით იური დი უ-

ლი ლი ტე რა ტუ რა არც თუ ისე ბევ რი ა. 
თუ არ გა ვით ვა ლის წი ნებთ პრო ფე სორ 
ჭან ტუ რი ას 2006 წლის მო ნოგ რა ფი-
ას, რო მე ლიც სწო რედ ხელ მ ძღ ვა ნელ 
პირ თა პა სუ ხის მ გებ ლო ბას ეძღ ვ ნე ბა სა-
კორ პო რა ციო სა მარ თალ ში, ძი რე უ ლი 
გა მოკ ვ ლე ვა წი ნამ დე ბა რე თე მის თა ო-
ბა ზე, თა ნაც შე და რე ბით სა მარ თ ლებ რივ 
პერ ს პექ ტი ვა ში, უახ ლო ეს წარ სულ ში 
არც გა კე თე ბუ ლა. შე სა ბა მი სად, მი ზან-
შე წო ნი ლი იქ ნე ბო და მსგავს სა კითხ თან 
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და კავ ში რე ბით გარ კ ვე უ ლი მეც ნი ე რუ-
ლი პა სა ჟის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, რაც შე იძ-
ლე ბა წა ად გეს ქარ თულ იური დი ულ 
ლი ტე რა ტუ რას და გა ამ დიდ როს ქარ თ-
ველ იურის ტ თა შე მეც ნე ბის დი ა პა ზო ნი.

დღე ვან დელ რე ა ლო ბა ში ხში რია ცხოვ-
რე ბი სე უ ლი სი ტუ ა ცი ა, რო მელ შიც 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პი რის (დირექტორის) 
არა მარ თ ლ ზო მი ე რი ქმე დე ბით გა-
მოწ ვე უ ლია ზი ა ნი. ზი ა ნი ძი რი თა დად 
მა ტე რი ა ლურ - ქო ნებ რივ ზა რალ ში გა-
მო ი ხა ტე ბა, რომ ლის შემ დე გაც პრაქ-
ტი კუ ლად შე უძ ლე ბე ლია მე სა მე პირ მა 
სა მე წარ მეო სა ზო გა დო ე ბის ქო ნე ბი დან 
და იკ მა ყო ფი ლოს თა ვი სი მოთხოვ ნა, 
რამ დე ნა დაც უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში აღ-
ნიშ ნუ ლი იური დი უ ლი პი რი კრე დი ტუ-
უ ნა როა და უნ და მოხ დეს მი სი ლიკ-
ვი და ცია ქო ნე ბის არარ სე ბო ბის გა მო. 
თუმ ცა მსგავს მდგო მა რე ო ბა ში მე სა მე 
პი რის ინ ტე რე სი – და იკ მა ყო ფი ლოს 
სა კუ თა რი მოთხოვ ნა, აინაზღა უ როს ზი-
ა ნი – შე იძ ლე ბა იგ ნო რი რე ბულ იქ ნეს 
იმით, რომ სა ზო გა დო ე ბის ლიკ ვი და ცია 
და რე ეს ტ რი დან ამოშ ლა არ არის კრე-
დი ტო რის ქო ნებ რი ვი რე ა ბი ლი ტა ცი ის 
ელე მენ ტი. ისიც გა სათ ვა ლის წი ნე ბე-
ლი ა, რომ დი რექ ტო რის პა სუ ხის მ გებ-
ლო ბის სა მარ თ ლებ რი ვი სა ფუძ ვე ლი 
შე საძ ლოა სხვა დას ხ ვაგ ვა რი იყოს ამ ხა-
ნა გუ რი ტი პის სა ზო გა დო ე ბი სა და კა პი-
ტა ლუ რი ტი პის სა ზო გა დო ე ბის სა მარ-
თალ ში. ამას თა ვად პერ სო ნა ლუ რი და 
კა პი ტა ლუ რი სა მარ თ ლებ რი ვი ფორ მის 
დი ქო ტო მია გა ნა პი რო ბებს, რო მე ლიც 
მკაც რად ჩა მო ყა ლი ბე ბულ ტი პო ლო-
გი ურ ბუ ნე ბა ზე უნ და იყოს და ფუძ ნე-
ბუ ლი. გან ს ხ ვა ვე ბით კა პი ტა ლის ტუ რი 
სა მე წარ მეო ფორ მი სა გან, ამ ხა ნა გუ რი 
ტი პის სა ზო გა დო ე ბა ში, სა დაც კორ პო-
რა ცი უ ლი მო სას ხა მის დოქ ტ რი ნა არ 
მოქ მე დებს, კრე დი ტო რი სა ზო გა დო ე-
ბის ქო ნე ბის და ნაკ ლი სის ან სა ერ თოდ 
არარ სე ბო ბის პი რო ბებ შიც კი იკ მა ყო-
ფი ლებს თა ვის მოთხოვ ნას პირ და პირ 
და უშუ ა ლოდ სა ზო გა დო ე ბის პარ ტ-
ნი ო რის ქო ნე ბის ხარ ჯ ზე, მა შინ, რო-
დე საც ეს, გარ კ ვე უ ლი გა მო ნაკ ლი სის 
გარ და, წარ მო უდ გე ნე ლია კა პი ტა ლურ 
სა ზო გა დო ე ბა ში. თა ვად კა პი ტა ლუ რი 
სა ზო გა დო ე ბის სა მარ თ ლებ რივ ფორ-
მებ შიც კი სახ ვა დას ხ ვა ნა ი რად შე იძ ლე-

ბა წარ მო ჩინ დეს ხელ მ ძღ ვა ნელ პირ თა 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის დი აგ რა მა და იგი 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი იყოს შპს-ი სა და სს-ის 
სა მარ თ ლებ რივ ფორ მა ში, თუ კი გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნე ბა თი თო ე უ ლი 
სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბის გან მა ხორ ცი ე-
ლე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ფორ მის და-
მო უ კი დებ ლო ბა და, რა ღა თქმა უნ და, 
სპე ცი ფი კუ რი მო წეს რი გე ბის თა ვი სე ბუ-
რე ბა. სა ქარ თ ვე ლო ში ორ გა ნი ზა ცი უ-
ლი ეკ ნო მი კის მა მოძ რა ვე ბელ ძა ლას 
შპს-ის ორ გა ნი ზა ცი ულ - სა მარ თ ლებ რი-
ვი ფორ მა წარ მო ად გენს. სა სა მარ თ-
ლო პრაქ ტი კაც, ძი რი თა დად, სწო რედ 
შპს-ას შე ე ხე ბა.1 ამ დე ნად, აღ ნიშ ნულ 
სტა ტი ა შიც ყუ რადღე ბა სწო რედ შპს-ში 
დი რექ ტო რის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა-
მარ თ ლებ რივ სა კითხ ზე გა მახ ვილ დე ბა. 
აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მხო ლოდ 
კრე დი ტო რის მოთხოვ ნის და უკ მა ყო ფი-
ლებ ლო ბა ან მი სი სრუ ლად ვერ დაკ მა-
ყო ფი ლე ბის რის კი, მი უ ხე და ვად მი სი 
მნიშ ვ ნე ლო ბი სა, არ გახ ლავთ აპ რი ო რი 
თა ვად შპს-ის საქ მი ა ნო ბის რენ ტა ბე-
ლო ბის წი ნა პი რო ბა. ხში რად ხელ მ ძღ-
ვა ნე ლის არა მარ თ ლ ზო მი ე რი ქმე დე ბა 
სა ზო გა დო ე ბის მიზ ნის შემ დ გომ მიღ-
წე ვას ხდის შე უძ ლე ბელს. ამი ტომ კომ-
პა ნი ის თ ვის და მი სი პარ ტ ნი ო რის თ-
ვის ხელ მ ძღ ვა ნე ლის მხრი დან ზი ა ნის 
ანაზღა უ რე ბა თა ვად სა ზო გა დო ე ბის, 
რო გორც სო ცი ა ლუ რი კე თილ დღე ო ბის 
შექ მ ნა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი წარ მო ნაქ მ-
ნის რე ა ბი ლი ტა ცი ის სა ფუძ ვე ლი ა.

შპს, რო გორც კა პი ტა ლუ რი ტი პის სა-
ზო გა დო ე ბა და იური დი უ ლი პი რი, სა-
კუ თა რი ქო ნე ბის მქო ნე სო ცი ა ლუ რი 
წარ მო ნაქ მ ნი ა. იგი მი სი ორ გა ნუ ლი 
წარ მო მად გენ ლო ბი თი უფ ლე ბა მო სი ლე-
ბის მქო ნე პი რის სა ხით გა მო დის მე სა მე 
პირ თან ურ თი ერ თო ბა ში, დებს გა რი გე-
ბას და იღებს ვალ დე ბუ ლე ბას. იური დი-
უ ლი პი რის გან ცალ კე ვე ბულ მა ქო ნე ბამ 
კი უნ და უზ რუნ ველ ყოს სა ზო გა დო ე ბის 
მიზ ნის მიღ წე ვა და მე სა მე პი რის მა ტე-
რი ა ლუ რი ინ ტე რე სის, მი სი მოთხოვ ნის 
დაკ მა ყო ფი ლე ბა. იმ შემ თხ ვე ვა ში, რო-
დე საც დი რექ ტო რის ან პარ ტ ნი ო რის 
მხრი დან არა მარ თ ლ ზო მი ერ ქმე დე ბას 
ად გი ლი არ აქვს, მა შინ დი რექ ტო რის 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა სა ზო გა დო ე ბი სა და 
მე სა მე პი რის წი ნა შე გა მო ი რიცხე ბა, ერ-

თი მხრივ, business judgment rule-ით, 
მე ო რე მხრივ, მი სი მხრი დან გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბა თა მარ თე ბუ ლად მი ღე ბის თა ვი-
სუფ ლე ბის მას შ ტა ბით, ხო ლო პარ ტ ნი-
ო რის შეზღუ დუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
პრინ ცი პი და მა სა და იური დი უ ლი პი რის 
ქო ნე ბას შო რის ზღვა რის გავ ლე ბა2 უზ-
რუნ ველ ყოფს კორ პო რა ცი უ ლი სა ფარ-
ვე ლის შე ნარ ჩუ ნე ბას. ეს კი თა ვის მხრივ 
ნიშ ნავს გამ ჭო ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის  3 
გა მო უ ყე ნებ ლო ბას. ამ ვი თა რე ბა ში, სა-
ზო გა დო ე ბას „მართლზომიერად“ არ 
აქვს მე სა მე პი რის მოთხოვ ნის დაკ მა ყო-
ფი ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, რაც ზე მოთ 
მოყ ვა ნი ლი თე ო რი ე ბით არის გა მარ-
თ ლე ბუ ლი. და მა ტე ბი თი ინ ვეს ტი ცი ი სა 
და რე ა ბი ლი ტა ცი ის შე უძ ლებ ლო ბის 
შემ თხ ვე ვა ში იგი კოტ რ დე ბა, ხო ლო მე-
სა მე პი რი რჩე ბა მი სი მოთხოვ ნის დაკ-
მა ყო ფი ლე ბის გა რე შე. ერ თი შე ხედ ვით 
ეკო ნო მი კუ რად ეს გა მარ თ ლე ბუ ლიც 
უნ და იყოს,4 რად გან კო რე ლა ცი ა ში მო-
ვი დო და კრე დი ტო რის გა მარ თ ლე ბულ 
რის კ თან. აქაც უნ და გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი-
ყო ერ თ მა ნე თი სა გან სა ხელ შეკ რუ ლე ბო 
და არა სა ხელ შეკ რუ ლე ბო კრე დი ტო რი, 
რამ დე ნა დაც სა ხელ შეკ რუ ლე ბო კრე დი-
ტო რი უფ რო გა რან ტი რე ბუ ლი შე იძ ლე-
ბა იყოს მოთხოვ ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბი სას 
და რის კის სა ხელ შეკ რუ ლე ბო სა ფუძ-
ველ ზე გა ნე იტ რა ლე ბი სა გან,5 ვიდ რე 
არა სა ხელ შეკ რუ ლე ბო. დე ლიქ ტით მი-
ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის დროს უსა მარ თ ლო 
იქ ნე ბო და ნამ დ ვი ლად უგუ ლე ბელ გ ვე-
ყო ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი თე ო რი ე ბი და 
კრე დი ტო რი პი რის პირ დაგ ვე ყე ნე ბი ნა 
მხო ლოდ ქო ნე ბი სა გან „გამოშიგნული“ 
იური დი უ ლი პი რის წი ნა შე. ამი ტომ ჯერ 
კი დევ გა სუ ლი სა უ კუ ნის და საწყის ში რო-
გორც ამე რი კულ მა სა სა მარ თ ლო ებ მა, 
ისე გერ მა ნი ის სა იმ პე რიო სა სა მარ თ-
ლომ შე მუ შა ვე ბა და იწყეს იმ გა მო ნაკ-
ლი სე ბი სა, რო მე ლიც იური დი უ ლი პი-
რის ქო ნე ბის და ნაკ ლი სის შემ თხ ვე ვა ში 
პა სუხს იმ პირს და ა კის რებ და, რომ ლის 
არა მარ თ ლ ზო მი ე რი ქმე დე ბის შე დე-
გა დაც სა ზო გა დო ე ბა ამ მდგო მა რე ო-
ბამ დე მი ვი და. სტა ტი ა ში აქ ცენ ტი არ 
გა მახ ვილ დე ბა პარ ტ ნი ო რის გამ ჭოლ 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ზე, არა მედ დი რექ-
ტო რის არა მარ თ ლ ზო მი ე რი ქმე დე ბის 
შე დეგ ზე და იმა ზე, თუ რო გორ უნ და 
მოხ დეს მსგავს სი ტუ ა ცი ა ში დოგ მა ტუ-
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რად სწო რად მი სი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
სა კითხის გა აზ რე ბა და სა ზო გა დო ე ბის, 
სა ზო გა დო ე ბის პარ ტ ნი ო რის და მე სა მე 
პი რის მოთხოვ ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბა. შე-
სა ბა მი სად, შემ დეგ თე მებ ზე იქ ნე ბა მსჯე-
ლო ბა: შე სავ ლის შემ დეგ (I) მოკ ლედ 
გა ნი ხი ლე ბა დი რექ ტო რის ად გი ლი 
და სტა ტუ სი შპს-ში (II); (III) პა სუ ხის მ-
გებ ლო ბის სუ ბი ექ ტე ბი, რა საც მოყ ვე ბა 
(IV) დი რექ ტო რის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
მომ წეს რი გე ბე ლი მა ტე რი ა ლურ - სა-
მარ თ ლებ რი ვი ნორ მე ბი და ბო ლოს, 
ჩა მო ყა ლიბ დე ბა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სის ტე მა (V).

ქარ თუ ლი სა კორ პო რა ციო სა მარ თ ლის 
ინ ს პი რი რე ბის სა ფუძ ვე ლი გერ მა ნუ-
ლი (ევროპული) სა ზო გა დო ე ბა თა და 
სა ვაჭ რო სა მარ თა ლი ა.6 გა სუ ლი სა-
უ კუ ნის 90-იანი წლე ბი დან, რო დე საც 
სა კორ პო რა ციო სა მარ თ ლის ძი რი თა-
დი წყა რო – მე წარ მე თა შე სა ხებ კა ნო-
ნი – შე იქ მ ნა, შპს-ის, რო გორც სა მე-
წარ მეო საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
და მო უ კი დე ბე ლი და თვით მ ყო ფა დი 
სა მარ თ ლებ რი ვი ფორ მა ჩა მო ყა ლიბ-
და, მი სი მომ წეს რი გე ბე ლი ნორ მა- დე-
ბუ ლე ბე ბი, მათ შო რის, ხელ მ ძღ ვა ნე-
ლო ბა სა და წარ მო მად გენ ლო ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი, სწო რედ რომ გერ მა-
ნუ ლი სა მარ თ ლის რე ცეფ ცი ის შე დე გად 
და ფუძ ნ და. რე ცეფ ცი ის მეც ნი ე რე ბის7 
მნიშ ვ ნე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე აღ ნიშ-
ნულ სტა ტი ა ში წა მოჭ რი ლი სა კითხე ბი 
შე და რე ბით სა მარ თ ლებ რივ დის კურ ს ში 
იქ ნე ბა წარ მო ჩე ნი ლი, რაც გა ამ დიდ-
რებს საკ ვ ლევ თე მას და მო ემ სა ხუ რე ბა 
მსგავ სი ინ ს ტი ტუ ტის მომ წეს რი გე ბე ლი 
ქარ თუ ლი სა მარ თ ლებ რი ვი ნორ მის 
(ნორმების) არ გუ მენ ტა ცი ის სის წო რი სა 
და სა მარ თალ შე ფარ დე ბის პრო ცეს ში 
მი სი გა მო ყე ნე ბის მარ თე ბუ ლო ბის ჩა-
მო ყა ლი ბე ბას.8 ამ მხრივ, გა სათ ვა ლის-
წი ნე ბე ლი იქ ნე ბო და რე ცეფ ცი ის, რო-
გორც ჰერ მე ნევ ტი კუ ლი მეც ნი ე რე ბის 
და ნიშ ნუ ლე ბა,9 რამ დე ნა დაც რე ცეფ ცია 
და „დავიწყება“ უახ ლეს სა მეც ნი ე რო 
ლი ტე რა ტუ რა ში „განვლილ კა ტე გო რი-
ე ბა დაც“ მო იხ სე ნი ე ბა,10 არა და ე.წ. ან ნა 
კა რე ნი ნას პრინ ცი პის11 მხედ ვე ლო ბა ში 
მი ღე ბა, შე საძ ლოა ზო გი ერთ შემ თხ-
ვე ვა ში არც თუ ისე მი უ ღე ბე ლი იყოს 
იურის პ რუ დენ ცი ის თ ვი საც.

II. ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პი რის 
(დირექტორის) ად გი ლი და 
სტა ტუ სი

ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა სა და წარ მო მად გენ-
ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი მო წეს რი-
გე ბე ბი ქარ თულ სა კორ პო რა ციო სა-
მარ თალ ში თა ვის დრო ზე გერ მა ნუ ლი 
სა ზო გა დო ე ბა თა სა მარ თ ლის რე ცეფ ცი-
ის შე დე გად ჩნდე ბა.12 ხელ მ ძღ ვა ნე ლო-
ბა, ქარ თუ ლი სა მარ თ ლის მი ხედ ვით, 
ფარ თე და ვიწ რო გა გე ბას მო ი ცავს. 
ვიწ რო გა გე ბით მას ში შე დის ფაქ ტობ-
რი ვი და იური დი უ ლი ქმე დე ბე ბის გან-
ხორ ცი ე ლე ბა და ამას თა ნა ვე იგი თა ვის 
თავ ში მო ი ცავს მე სა მე პი რებ თან სა ზო-
გა დო ე ბის სა ხე ლით წარ მო მად გენ ლო-
ბას (დირექტორატი), ხო ლო ფარ თე 
გა გე ბით ხელ მ ძღ ვა ნელ პირ ში შე იძ ლე-
ბა მო აზ რე ბულ იქ ნეს პარ ტ ნი ო რი, რო-
მე ლიც პარ ტ ნი ორ თა კრე ბა ზე (ან ერ თ-
პი როვ ნუ ლად 100%-იანი წი ლობ რი ვი 
მო ნა წი ლე ო ბის შემ თხ ვე ვა ში) იღებს გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბას სა ზო გა დო ე ბის საქ მი-
ა ნო ბას თან და კავ ში რე ბით. აქ ვე შე იძ-
ლე ბა მო ი აზ რე ბო დეს სა მეთ ვალ ყუ რეო 
საბ ჭოს წევ რიც (წევრებიც), თუ კი ასე თი 
სა ზე დამ ხედ ვე ლო რგო ლი ჩა მო ყა ლი-
ბე ბუ ლია შპს-ში13 და სა წარ მოს ფაქ-
ტობ რი ვი ხელ მ ძღ ვა ნე ლიც. ეს უკა ნაკ-
ს ნე ლი14 იური დი უ ლად შე იძ ლე ბა არც 
დი რექ ტო რი იყოს, არც სა მეთ ვალ ყუ-
რეო საბ ჭოს წევ რი და არც პარ ტ ნი ო რი, 
არა მედ სხვა პი რი,15 რო მე ლიც ფაქ ტი-
უ რად მარ თავს16 აღ ნიშ ნულ სა წარ მოს. 
მა ტე რი ა ლურ - სა მარ თ ლებ რი ვად სა-
ზო გა დო ე ბას მე სა მე პირ თან ურ თი ერ-
თო ბა ში წარ მო ად გენს წარ მო მად გენ-
ლო ბი თი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მქო ნე 
პი რი – დი რექ ტო რი, რო მე ლიც ფაქ-
ტობ რი ვად და იური დი უ ლად მარ თავს 
კომ პა ნი ის ყო ველ დღი ურ საქ მი ა ნო ბას. 
ერ თი პე რი ო დი ქარ თუ ლი სა სა მარ თ-
ლო პრაქ ტი კა არა ერ თ გ ვა რო ვა ნი იყო 
იმას თან და კავ ში რე ბით, თუ რო გორ 
უნ და გან საზღ ვ რუ ლი ყო დი რექ ტო რის 
ად გი ლი სა ზო გა დო ე ბა ში, თუ რა სა-
მარ თა ლურ თი ერ თო ბა ში იმ ყო ფე ბო და 
იგი სა წარ მოს თან – უნ და გავ რ ცე ლე-
ბუ ლი ყო მას ზე შრო მის კა ნონ მ დებ ლო-
ბის მოთხოვ ნე ბი, უნ და გა მოგ ვე რიცხა 
სა ერ თოდ შრო მის კო დექ სის მოქ მე დე-
ბა მას ზე თუ უნ და გავ რ ცე ლე ბუ ლი ყო 

მხო ლოდ შეზღუ დუ ლად სა გა მო ნაკ ლი-
სო სა ხით.17 სა ბო ლო ოდ ჩა მო ყა ლიბ და 
ერ თი ა ნი პრაქ ტი კა იმას თან და კავ ში რე-
ბით, რომ დი რექ ტო რი, და ფუძ ნე ბუ ლი 
უცხო ორ გა ნოს კონ ცეფ ცი ა ზე,18 არის სა-
ზო გა დო ე ბის პრო ფე სი ო ნა ლი მე ნე ჯე რი, 
რო მე ლიც და მო უ კი დებ ლად, სა კუ თა რი 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ფარ გ ლებ ში წარ მარ-
თავს სა წარ მოს საქ მი ა ნო ბას, მას ზე არ 
ვრცელ დე ბა შრო მის კო დექ სის მოთხოვ-
ნე ბი და მა სა და სა ზო გა დო ე ბას შო რის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია ე.წ. სა სამ სა ხუ რო 
კავ ში რურ თი ერ თო ბა,19 რო მე ლიც უზე-
ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე-
ბით გან ვ რ ცო ბი ლი, და ხა სი ა თე ბუ ლი და 
მიმ ს გავ სე ბუ ლია და ვა ლე ბის სა მარ თა-
ლურ თი ერ თო ბას თან.20 ეს უკა ნას კ ნე ლი 
მიდ გო მა სა ინ ტე რე სოა ასე ვე დი რექ ტო-
რის თ ვის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და კის რე ბი-
სა და ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის ნა წილ შიც,21 
რამ დე ნა დაც, რო გორც სა სა მარ თ ლო 
გან მარ ტავს, დი რექ ტორ ზე და კის რე ბუ-
ლი ვალ დე ბუ ლე ბა სწო რედ და ვა ლე ბის 
ხელ შეკ რუ ლე ბი დან მომ დი ნა რე ობს, ხო-
ლო მო სარ ჩე ლეს ევა ლე ბა და ამ ტ კი ცოს 
უძღ ვე ბო და თუ არა დი რექ ტო რი სა წარ-
მოს სპე ცი ა ლუ რი კა ნო ნით (იგულისხმება 
მე წარ მე თა შე სა ხებ კა ნო ნის მე-9.6 მუხ.) 
დად გე ნი ლი მოთხოვ ნე ბით22 და მხო-
ლოდ მი სი დარ ღ ვე ვის შემ თხ ვე ვა ში ხდე-
ბა იგი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და კის რე ბის 
(და შემ დეგ კი შე იძ ლე ბა გახ დეს ასე ვე 
ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის) სუ ბი ექ ტი.

III. პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
სუ ბი ექ ტი

პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და კის რე ბის სუ ბი ექ-
ტი ქარ თუ ლი სა მარ თ ლის მი ხედ ვით 
არის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა ზე პა სუ ხის მ გე-
ბე ლი პი რი. აქ უნ და გან ვას ხ ვა ვოთ 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა ფარ თე და ვიწ რო 
კონ ტექ ს ტ ში. პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სუ ბი-
ექ ტია ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა ორი ვე გა გე-
ბით, ანუ სა ზო გა დო ე ბის პარ ტ ნი ო რი23 
ან მმარ თ ვე ლი რგო ლის24 წარ მო მად-
გე ნე ლი – დი რექ ტო რი, სა მეთ ვალ ყუ-
რეო საბ ჭოს წევ რი. პარ ტ ნი ო რის შემ-
თხ ვე ვა ში პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
და კის რე ბის წი ნა პი რო ბა და მე სა მე პი-
რი სათ ვის ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის სა ფუძ-
ვე ლი გამ ჭო ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
დოქ ტ რი ნის გა მო ყე ნე ბა ა. აღ ნიშ ნულ 
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ვი თა რე ბა ში ხდე ბა კორ პო რა ცი უ ლი 
მო სას ხა მის მოხ ს ნა და კრე დი ტორს უფ-
ლე ბა აქვს მი ზან ში პირ და პირ ამო ი ღოს 
იური დი უ ლი პი რის პარ ტ ნი ო რი და მას 
წა უ ყე ნოს მოთხოვ ნა ზი ა ნის ანაზღა უ რე-
ბა ზე. ქარ თულ რე ა ლო ბა ში ხში რია შემ-
თხ ვე ვა, რო დე საც სა ხე ზეა ერ თ კა ცა სა-
ზო გა დო ე ბა25 და პარ ტ ნი ო რი 
იმავ დ რო უ ლად სა წარ მოს დი რექ ტო-
რი ცა ა.26 ამ დროს სა სა მარ თ ლო ავ-
ლებს მიჯ ნას პარ ტ ნი ო რი სა და დი რექ-
ტო რის ქმე დე ბას შო რის.27 
შე საძ ლე ბე ლი ა, პარ ტ ნი ორს, რო გორც 
დი რექ ტორს, მი სი არა მარ თ ლ ზო მი ე რი 
ქმე დე ბი დან გა მომ დი ნა რე, და ე კის როს 
ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის მო ვა ლე ო ბა და 
გახ დეს პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სუ ბი ექ ტი, 
მაგ რამ რო გორც პარ ტ ნი ო რი არ იქ ნეს 
გა რიცხუ ლი სა ზო გა დო ე ბი დან.28 ქარ-
თულ იური დი ულ ლი ტე რა ტუ რა ში გა-
მოთ ქ მუ ლია მო საზ რე ბა, რომ გარ და 
კა ნო ნით პირ და პირ გათ ვა ლის წი ნე ბუ-
ლი სუ ბი ექ ტე ბი სა, პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
სუ ბი ექ ტი შე საძ ლოა იყოს აგ რეთ ვე სა-
ზო გა დო ე ბის ფაქ ტობ რი ვი მმარ თ ვე-
ლი.29 პრინ ციპ ში ეს მო საზ რე ბა შე სა ბა-
მი სო ბა ში მო დის სა კონ ს ტი ტუ ციო 
სა სა მარ თ ლოს მი ერ გა მო ტა ნილ გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბას თან ვ. გე ლაშ ვი ლის 
საქ მე ზე.30 შე სა ბა მი სად, მსგავს სი ტუ ა-
ცი ა ში შე საძ ლე ბე ლია ფიქ რი სა სა მარ თ-
ლოს მი ერ სა კა ნონ მ დებ ლო ჩა ნა წე რით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო-
ბის სუ ბი ექ ტე ბის კა ტე გო რი ის გა ფარ-
თო ე ბა ზე, უფ რო სწო რედ, ნორ მის მე-
ტად ფარ თო გან მარ ტე ბა ზე. რო გორც 
წე სი, ფაქ ტობ რი ვი ხელ მ ძღ ვა ნე ლის შე-
სა ხებ მა შინ არის სა უ ბა რი,31 რო დე საც 
პი რი კორ პო რა ცი ულ სა მარ თ ლებ რი ვი 
აქ ტის სა ფუძ ველ ზე არ არის და ნიშ ნუ-
ლი დი რექ ტო რად ან მი სი ხელ მ ძღ ვა-
ნელ პი რად და ნიშ ვ ნის / წარ დ გე ნის გა-
რი გე ბა არის ბა თი ლი, მაგ რამ იგი 
ფაქ ტობ რი ვად შე უდ გა საქ მი ა ნო ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბას .32  ა მას თან უმ ნიშ ვ ნე-
ლოა ის ფაქ ტი, რომ აღ ნიშ ნუ ლი პი რი 
დი რექ ტო რად არ არის აღ ნუს ხუ ლი სა-
მე წარ მეო რე ეს ტ რ ში.33 ხელ მ ძღ ვა ნე-
ლო ბი თი და წარ მო მად გენ ლო ბი თი უფ-
ლე ბა მო სი ლე ბის დეკ ლა რა ცი უ ლი 
მოქ მე დე ბის კონ ცეფ ცი ი დან გა მომ დი-
ნა რე, მე სა მე პირ მა, რო მელ მაც იცო და 
ამ გ ვა რი პი რის ხელ მ ძღ ვა ნე ლად და-

ნიშ ვ ნის თა ო ბა ზე და შე ვი და გა რი გე-
ბით სა მარ თ ლებ რივ ურ თი ერ თო ბა ში 
მას თან, უფ რო სწო რედ, მი სი მეშ ვე ო-
ბით შპს-ას თან, ით ვ ლე ბა, რომ რე გის-
ტ რა ცი ის ფაქ ტი არ არის სა ვალ დე ბუ-
ლო წი ნა პი რო ბა ასე თი გა რი გე ბის 
გა ნუ ხორ ცი ე ლებ ლო ბი სა (მას აქვს 
იური დი უ ლი ძა ლა), ხო ლო პი რი – 
ფაქ ტობ რი ვი ხელ მ ძღ ვა ნე ლი სა წარ-
მოს დი რექ ტო რად გა ნი ხი ლე ბა. მოქ მე-
დე ბის კონ ტი ტუ ტი უ რი თე ო რი ის 
მი ხედ ვით კი სი ტუ ა ცია იც ვ ლე ბა, რამ-
დე ნა დაც მე სა მე პირ თან ურ თი ერ თო ბა-
ში სა ხე ზე უნ და იყოს, რო გორც ხელ მ-
ძღ ვა ნე ლი პი რის 
კორ პო რა ცი ულ სა მარ თ ლებ რი ვი და-
ნიშ ვ ნა თა ნამ დე ბო ბა ზე, ისე „საჯარო სა-
მარ თ ლებ რი ვი აქ ტი“ – რე გის ტ რა ცი ა, 
რაც აქ ცევს კი დეც ამ უკა ნას კ ნელს დი-
რექ ტო რის სტა ტუ სის მქო ნე სა ზო გა დო-
ე ბის წარ მო მად გე ნელ პი რად. გერ მა ნი-
ა ში მოქ მე დებს უპი რა ტე სად 
დეკ ლა რა ცი უ ლი მოქ მე დე ბის თე ო რი ა, 
ხო ლო სა ქარ თ ვე ლო ში კა უ ტე ლა რუ ლი 
პრაქ ტი კის გათ ვა ლის წი ნე ბით – კონ ტი-
ტუ ტი უ რი.34 მთა ვა რი კითხ ვა, რო მელ-
საც სა კორ პო რა ციო სა მარ თალ მა ამ 
შემ თხ ვე ვა ში უნ და გას ცეს პა სუ ხი არის 
ის, გავ რ ცელ დე ბა თუ არა ამ გ ვარ ფაქ-
ტობ რივ ხელ მ ძღ ვა ნელ ზე შპს-ის კა ნო-
ნის 43-ე პარ., ქარ თულ ში მე წარ მე თა 
შე სა ხებ კა ნო ნის მე-9.6 მუხ., ანუ თუ ვინ 
უნ და ჩა ით ვა ლოს კა ნო ნით მო აზ რე ბუ-
ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სუ ბი ექ ტ ში – 
მხო ლოდ ის პი რი, რო მელ საც და კა ვე-
ბუ ლი აქვს ორ გა ნულ სა მარ თ ლებ რი ვი 
ად გი ლი სა ზო გა დო ე ბა ში მარ თ ლ ზო მი-
ე რად, თუ ნე ბის მი ე რი სხვა, რო მე ლიც 
ფაქ ტობ რი ვად ას რუ ლებს ხელ მ ძღ ვა ნე-
ლის მო ვა ლე ო ბას და მი სი ეს ქმე დე ბა 
სწო რედ ასე თად იქ ნე ბო და აღ ქ მუ ლი 
რო გორც ში და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი, ისე 
გა რე სა მარ თ ლებ რი ვი თვალ საზ რი-
სით.35 ლი ტე რა ტუ რა ში აღ მ ნიშ ვ ნელს 
„ფაქტობრივი ხელ მ ძღ ვა ნე ლი სა მო სა-
მარ თ ლო სა მარ თ ლის მი თი ურ აღ მო-
ჩე ნას“ უწო დე ბენ, რო მე ლიც ამ შემ თხ-
ვე ვა ში ცდი ლობს „შეავსოს 
კონ კ რე ტუ ლი ნორ მის გა მო ყე ნე ბის 
ხარ ვე ზი“36 და ამ გ ვა რად გა ავ რ ცე ლოს 
და გა ხა დოს ფაქ ტი უ რი მმარ თ ვე ლი პა-
სუ ხის მ გებ ლო ბის სუ ბი ექ ტად. ქარ თულ 
სა კოპ რ პო რა ციო სა მარ თალ ში ასე ვე 

არ არის მო ცე მუ ლი ფაქ ტობ რი ვი ხელ-
მ ძღ ვა ნე ლის დე ფი ნი ცი ა. ეს უკა ნას კ ნე-
ლი (საერთო სა სა მარ თ ლო ე ბის) სა მო-
სა მარ თ ლო სა მარ თ ლით უნ და შე იქ მ ნას 
უშუ ა ლოდ მას თან და კავ ში რე ბუ ლი და-
ვის გან ხილ ვი სას. თუმ ცა სა კითხის ქარ-
თუ ლი გა დაწყ ვე ტის თ ვის კვლავ სა კონ-
ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა37 იქ ნე ბა მოხ მო ბი ლი, 
რამ დე ნა დაც სა სა მარ თ ლო არა ფორ-
მის, არა მედ მის უკან მდგა რი ში ნა არ-
სის გარ კ ვე ვი დან, მი სი ხა სი ა თი დან, 
საქ მი ა ნო ბის ინ ტენ სი ვო ბი დან და ფაქ-
ტობ რი ვი ქმე დე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
მას შ ტა ბი დან ამო ვი და. შე სა ბა მი სად, სა-
ვა რა უ დო ა, რომ ზე მოთ აღ წე რილ სი-
ტუ ა ცი ა ში სა სა მარ თ ლო ხელ მ ძღ ვა ნე-
ლის დეკ ლა რა ცი უ ლი მოქ მე დე ბის 
კონ ცეფ ცი ი დან ამო ვა, უარ ყოფს რა 
მკაც რად გან საზღ ვ რულ კონ ტი ტუ ტი ურ 
თე ო რი ას, პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სუ ბი ექ-
ტად მიჩ ნე ვის თ ვის გა დამ წყ ვეტ ყუ-
რადღე ბას არ მი აქ ცევს სა მე წარ მეო რე-
ეს ტ რ ში რე გის ტ რა ცი ის ფაქტს და 
მე წარ მე თა შე სა ხებ კა ნო ნის მე-9.6 მუხ. 
მოქ მე დე ბას გა ავ რ ცე ლებს მას ზე.38 მა-
ნამ დე, სა კითხის გა დაწყ ვე ტა სა მო სა-
მარ თ ლო სა მარ თ ლის მი ერ ფაქ ტობ-
რი ვი ხელ მ ძღ ვა ნე ლის ცნე ბის „მისტიურ 
გან საზღ ვ რე ბას“ და ე ლო დე ბა. მოკ-
ლედ, ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პა სუ ხის მ გებ ლო-
ბის სუ ბი ექ ტია კა ნო ნის ფარ თე გა გე-
ბით. ეს უკავ შირ დე ბა, რო გორც წე სი, 
პი რის მხრი დან ორ გა ნულ სა მარ თ ლებ-
რი ვი ად გი ლის და კა ვე ბა სა და სტა ტუ-
სის გან საზღ ვ რას სა ზო გა დო ე ბა ში, რაც 
იმას ნიშ ნავს, რომ ამის თ ვის გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი ყვე ლა მა ტე რი ა ლუ რი ა ლურ- 
და პრო ცე სუ ა ლურ სა მარ თ ლებ რი ვი 
ნორ მე ბი უნ და იყოს და ცუ ლი: დაწყე ბუ-
ლი პი რის ხელ მ ძღ ვა ნელ პო ზი ცი ა ზე 
და ნიშ ვ ნა/ გამ წე სე ბით, მას თან სა სამ სა-
ხუ რო ხელ შეკ რ ლე ბის (წარდგენის) და-
დე ბი თა და სა მე წარ მეო რე ეს ტ რ ში დი-
რექ ტო რად რე გის ტ რა ცი ით 
დას რუ ლე ბუ ლი. ამი ტომ კო მენ ტა ტო-
რულ ლი ტე რა ტუ რა ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, 
რომ ხელ მ ძღ ვა ნე ლის (საკორპორაციო 
სა მარ თ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი) პა-
სუ ხის მ გებ ლო ბის მომ წეს რი გე ბე ლი 
ნორ მის შე მად გენ ლო ბის მოქ მე დე ბა, 
იდე ალ ტი პურ შემ თხ ვე ვა ში, და კავ ში რე-
ბუ ლია ორ გა ნი ზა ცი ულ სა მარ თ ლებ რი-
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ვი აქ ტის – და ნიშ ვ ნის ნამ დ ვი ლო ბა სა 
და ამოქ მე დე ბას თან, ისე ვე, რო გორც 
ნორ მის მოქ მე დე ბის დი ა მეტ რი სრულ-
დე ბა, მა შინ, რო დე საც ხელ მ ძღ ვა ნე ლი 
გა თა ვი სუფ ლე ბულ იქ ნე ბა თა ნამ დე ბო-
ბი დან.39 თუმ ცა პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სუ-
ბი ექ ტი, რო გორც ით ქ ვა, ხელ მ ძღ ვა ნე-
ლი შე საძ ლოა გახ დეს მა ში ნაც, 
რო დე საც არ არ სე ბობს და ნიშ ვ ნის აქ ტი 
ან იგი არა ნამ დ ვი ლი ა, ხო ლო პი რი 
ფაქ ტობ რი ვად შე უდ გა საქ მი ა ნო ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბას40 და სა წარ მოს მარ-
თ ვას. და საშ ვე ბია ასე ვე ამ კონ ს ტა ლა-
ცი ის შებ რუ ნე ბუ ლი ვა რი ან ტი. კერ ძოდ, 
არ სე ბობს პარ ტ ნი ორ თა გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბა, ანუ კორ პო რა ცი ულ სა მარ თ ლებ-
რი ვი აქ ტი პი რის ხელ მ ძღ ვა ნე ლად გამ-
წე სე ბას თან და კავ ში რე ბით, მაგ რამ არ 
არ სე ბობს41 პირ თან სა სამ სა ხუ რო კავ ში-
რურ თი ერ თო ბა ან მას თან გა ფორ მე ბუ-
ლი ხელ შეკ რუ ლე ბა არა ნამ დ ვი ლი ა. 
მსგავს სი ტუ ა ცი ა შიც პი რი შე საძ ლოა 
გახ დეს პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და კის რე ბის 
ად რე სა ტი, თუ კი იგი ფაქ ტობ რივ ხელ-
მ ძღ ვა ნე ლად მი იჩ ნე ვა სა სა მარ თ ლოს 
მი ერ. პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და კის რე ბის 
სა მარ თ ლებ რი ვი სა ფუძ ვე ლი იქ ნე ბა 
ასე ვე შემ თხ ვე ვა, რო დე საც ხელ მ ძღ ვა-
ნე ლი პი რის ორ გა ნულ სა მარ თ ლებ რი-
ვი მოქ მე დე ბა დას რუ ლე ბუ ლია მოქ მე-
დე ბის ვა დის ამო წურ ვის გა მო, მაგ რამ 
ეს უკა ნას კ ნე ლი მა ინც აგ რ ძე ლებს ფაქ-
ტობ რი ვად საქ მი ა ნო ბას,42 რაც შე იძ ლე-
ბა გახ დეს კი დეც მას ზე კე თილ სინ დი სი-
ე რი ხელ მ ძღ ვა ნე ლის მო ვა ლე ო ბის 
მა ვალ დე ბუ ლე ბე ლი ნორ მე ბის გავ რ ცე-
ლე ბის წი ნა პი რო ბა.

IV. ხელ მ ძღ ვა ნე ლის პა სუ
ხის მ გებ ლო ბის მომ წეს რი
გე ბე ლი მა ტე რი ა ლურ სა
მარ თ ლებ რი ვი ნორ მე ბი

დი რექ ტო რის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის მომ-
წეს რი გე ბე ლი სა მარ თ ლებ რი ვი ნორ მე-
ბი კომ პ ლექ სუ რი ხა სი ა თის უნ და იყოს 
და გა ნა პი რო ბებს ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პი-
რის თ ვის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და კის რე-
ბას. რო გორც წე სი, თით ქ მის ყვე ლა 
მათ გა ნი დე ლიქ ტურ სა მარ თ ლებ რი ვი 
ბუ ნე ბი სა ა. ამ თვალ სა ზი რი სით მი ზან შე-
უ წო ნე ლი არ უნ და იყოს, რო გორც ზო-
გა დი კერ ძო, ისე სპე ცი ა ლუ რი კერ ძო 

მა ტე რი ა ლურ - სა მარ თ ლებ რი ვი ნორ მე-
ბის გა მო ყე ნე ბა. იმის და მი ხედ ვით, თუ 
ვის წი ნა შე შე იძ ლე ბა იყოს დი რექ ტო რი 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სუ ბი ექ ტი გან ს ხ ვა ვე-
ბუ ლი ნორ მე ბის გა მო ყე ნე ბა შე იძ ლე ბა 
დაგ ვ ჭირ დეს, თუმ ცა ეროვ ნულ დო ნე ზე 
მწი რი მო წეს რი გე ბი სა და სა სა მარ თ ლო 
პრაქ ტი კის პი რო ბებ ში გან ვ რ ცო ბი სა და 
სა კითხის სის ტე მუ რად ჩა მო ყა ლი ბე ბის 
წი ნა პი რო ბად შე და რე ბი თი სა მარ თა ლი 
იქ ნე ბო და გა მო ყე ნე ბუ ლი, რო გორც 
ნორ მის ინ ტერ პ რე ტა ცი ის შე საძ ლო და-
მო უ კი დე ბე ლი მე თო დი.43 ეს მო ემ სა ხუ-
რე ბო და ხელ ძღ ვა ნე ლის თ ვის პა სუ ხის-
მ გებ ლო ბის და კის რე ბის დოგ მა ტუ რად 
სწო რად გა აზ რე ბი სა და შე ფარ დე ბის 
საქ მეს.

ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პი რის პა სუ ხის მ გებ ლო-
ბა, რო გორც წე სი, გა მომ დი ნა რე ობს 
რე გის ტ რა ცი ის ძა ლით შექ მ ნი ლი იური-
დი უ ლი პი რის ორ გა ნულ სა მარ თ ლებ-
რი ვი წარ მო მად გენ ლო ბი სა და ხელ მ-
ძღ ვა ნე ლო ბის ად გი ლის და კა ვე ბი დან. 
ეს ნიშ ნავს, რომ (თუკი პა სუ ხის მ გებ ლო-
ბის სუ ბი ექ ტი უნ და იყოს ხელ მ ძღ ვა ნე-
ლო ბა ფარ თე გა გე ბით, ანუ დი რექ ტო-
რა ტი, უფ რო სწო რედ, დი რექ ტო რა ტის 
წევ რი – დი რექ ტო რი, რო გორც ფი ზი-
კუ რი პი რი) პი რი სა მე წარ მეო რე ეს ტ-
რ ში უნ და იყოს რე გის ტ რი რე ბუ ლი დი-
რექ ტო რად, სა ზო გა დო ე ბის წეს დე ბი სა 
და კა ნო ნის შე სა ბა მი სად მი კუთ ვ ნე ბუ ლი 
უნ და ჰქონ დეს ორ გა ნულ სა მარ თ ლებ-
რი ვი სტა ტუ სი და ახორ ცი ე ლებ დეს მას-
ზე და კის რე ბულ უფ ლე ბა- მო ვა ლე ო ბას. 
გა მო რიცხუ ლი არ არის, რომ ხელ მ ძღ-
ვა ნე ლი პი რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სუ ბი-
ექ ტი გახ დეს პრე- რე გის ტ რა ცი ის პე რი-
ოდ ში.44 ასე ვე არ უნ და გა მო ი რიცხოს 
ყო ფი ლი დი რექ ტო რის თ ვის პა სუ ხის მ-
გებ ლო ბის და კის რე ბა სა წარ მოს პოს-
ტ ლიკ ვი და ცი ის დროს, თუმ ცა აქ სა-
ჭი რო უნ და იყოს კომ პა ნი ის წეს დე ბის 
ან ცალ კე შე თან ხ მე ბის არ სე ბო ბა, რამ-
დე ნა დაც ეს უკა ნას კ ნე ლი ძი რი თა დად 
და ფუძ ნე ბუ ლია სა ხელ შეკ რუ ლე ბო სა-
მარ თ ლებ რივ პრინ ციპ ზე და შე იძ ლე-
ბა არ გა მომ დი ნა რე ობ დეს კა ნო ნი დან. 
რო გორც სტა ტი ის წი ნა თავ ში წარ მო-
ჩინ და, შე საძ ლე ბე ლია პა სუ ხის მ გებ-
ლო ბის სუ ბი ექ ტი გახ დეს ფაქ ტობ რი ვი 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლი. რე გის ტ რა ცი ამ დელ 

ეტაპ ზე ქარ თულ სა მარ თალ ში ამის 
მომ წეს რი გე ბე ლი პირ და პი რი ნორ მა 
მე წარ მე თა შე სა ხებ კა ნო ნის მე-2 მუხ. 
მე-2 პუნქ. რაც შე ე ხე ბა სა ზო გა დო ე ბის 
რე გის ტ რა ცი ის შემ დ გომ პე რი ოდს, აქ 
პირ და პი რი ნორ მა არ გვაქვს, თუმ ცა 
დეკ ლა რა ცი უ ლი მოქ მე დე ბის კონ ცეფ-
ცი ი დან გა მომ დი ნა რე შე საძ ლე ბე ლია 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სუ ბი ექ ტი იყოს და-
ნიშ ნუ ლი, მაგ რამ არა რე გის ტ რი რე ბუ-
ლი ხელ ძ მ ღ ვა ნე ლი .ეს უფ რო სა კითხის 
გერ მა ნუ ლი გა დაწყ ვე ტა იქ ნე ბო და. 
თუმ ცა მი უ ხე და ვად ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი 
სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კი სა და ნახ სე-
ნე ბი კა უ ტა ლუ რი იურის პ რუ დენ ცი ით 
თით ქოს და დად გე ნი ლი კონ ტი ტუ ტი უ-
რი მოქ მე დე ბის კონ ცეფ ცი ი სა, იგი უნ და 
ეწი ნა აღ მ დე გე ბო დეს სა კონ ს ტი ტუ ციო 
სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, რო-
მე ლიც ასე ვე ზე მოთ იქ ნა მოყ ვა ნი ლი.

V. ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
სის ტე მა ტი კა

1. სის ტე მის და ხა სი ა თე ბა

ხელ მ ძღ ვა ნე ლის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
მომ წეს რი გე ბე ლი იური დი უ ლი ნორ მე-
ბის გან ხილ ვი სას აუცი ლე ბე ლი ა, გა ნი-
საზღ ვ როს თა ვად პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
სის ტე მა ტი კა, ანუ ის, თუ ვის წი ნა შე 
ეკის რე ბა ხელ მ ძღ ვა ნელ პირს პა სუ ხის-
მ გებ ლო ბა მი სი არა მარ თ ლ ზო მი ე რი 
და ზი ა ნის მიმ ყე ნებ ლუ რი ქმე დე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე. ამ მხრივ, თუ კი თვა ლი 
გა და ევ ლე ბა იური დი ულ ლი ტე რა ტუ-
რას,45 ხელ მ ძღ ვა ნე ლის პა სუ ხის მ გებ-
ლო ბა შე საძ ლოა მი მარ თუ ლი იყოს 
სა მი ძი რი თა დი სუ ბი ექ ტის მი მართ: 
პირ ვე ლი და უმ თავ რე სი, გახ ლავთ 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა თა ვად სა ზო გა დო-
ე ბის წი ნა შე. ამ თვალ საზ რი სით გან ს ხ-
ვა ვე ბუ ლია ქარ თუ ლი და გერ მა ნუ ლი 
სა მარ თ ლის მიდ გო მა სა კითხი სად მი, 
რამ დე ნა დაც სა ზო გა დო ე ბის სა ხე ლით 
დი რექ ტო რის წი ნა აღ მ დეგ პრე ტენ ზი ის 
წარ დ გე ნის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ინ ს ტი ტუ-
ცი უ რი წე სი არ სე ბობს. თუმ ცა მა ტე რი-
ა ლურ სა მარ თ ლებ რი ვად იგი არა ფერს 
უნ და ცვლი დეს. გერ მა ნუ ლი შპს-ის 
სა მარ თა ლი არ იც ნობს აღ ნიშ ნულ სა-
მარ თ ლებ რივ ფორ მა ში დე რი ვა ცი უ-
ლი სარ ჩე ლის ინ ს ტი ტუტს, რო მე ლიც 
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(ყოველგვარი კვო ტის გა რე შე) ხმის 
უფ ლე ბის მქო ნე ნე ბის მი ერ პარ ტ ნი-
ორს აქვს აშ შ -ის ბიზ ნეს კორ პო რა ცი ის 
უნი ფი ცი რე ბულ სა მარ თ ლებ რივ ფორ-
მა ში და მის ორ სუბ ტიპ ში – და ხუ რულ 
და ღია კორ პო რა ცი ა ში. ეს ინ ს ტი ტუ ტი 
ქარ თულ სა კორ პო რა ციო სა მარ თალ ში 
სწო რედ რომ ამე რი კუ ლი დან შე მო ვი-
და. თუმ ცა, სა კითხის გა აზ რე ბის თ ვის 
სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბო და ის ტო რი უ ლი პა-
სა ჟის მოხ მო ბა ქარ თულ სა მარ თალ ში, 
რამ დე ნა დაც მე წარ მე თა შე სა ხებ კა ნო-
ნის მი ღე ბი სას გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო 
გერ მა ნუ ლი შპს-ის სა მარ თ ლის რე ცეფ-
ცია მთლი ა ნად და შე სა ბა მი სად, ქარ-
თულ მა სა კორ პო რა ციო სა მარ თალ მა 
უარ ყო დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლის ინ ს-
ტი ტუ ტი ამ ორ გა ნი ზა ცი ულ ფორ მა ში. 
ეს კი გარ კ ვე უ ლი თა ვი სე ბუ რე ბით უნ და 
ყო ფი ლი ყო გან პი რო ბე ბუ ლი. ასე რომ, 
სა კითხის სწო რი დოგ მა ტუ რი გა აზ რე-
ბის თ ვის გერ მა ნუ ლი მიდ გო მა, მი უ ხე-
და ვად მსგავ სი ინ ს ტი ტუ ტის არა სე ბო-
ბი სა გერ მა ნულ სა მარ თალ ში, ქარ თულ 
სა კორ პო რა ციო სა მარ თალ ში სა ინ ტე-

რე სო და მე ტიც, მი ზან შე წო ნი ლი და 
მარ თე ბუ ლი იქ ნე ბო და. მე ო რე ეს არის 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა მე სა მე პი რის – კრე-
დი ტო რის წი ნა შე. აქ გერ მა ნე ლე ბი ძი-
რი თა დად გა ნას ხ ვა ვე ბენ46 პა სუ ხის მ გებ-
ლო ბას culpa in contrahendo-დან და 
დე ლიქ ტურ პა სუ ხის მ გებ ლო ბას.  მე სა მე 
პი რის წი ნა შე დი რექ ტო რის პა სუ ხის-
მ გებ ლო ბის სა კითხი გან სა კუთ რე ბით 
აქ ტუ ა ლუ რი გახ და მას შემ დეგ, რაც 
სუს -ოს ორი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბა მი ი ღო გამ ჭოლ პა სუ ხის მ გებ-
ლო ბას თან და კავ ში რე ბით,47 სა დაც გა-
მო ყო დი რექ ტო რის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა 
კრე დი ტო რის, ამ შემ თხ ვე ვა ში სა ხელ მ-
წი ფოს წი ნა შე და პა სუ ხის მ გებ ლო ბა და-
ა კის რა ხელ მ ძღ ვა ნელ პირს. ასე რომ, 
სა ინ ტე რე სო უნ და იყოს პა სუ ხის მ გებ-
ლო ბის და კის რე ბის სა მარ თ ლებ რი ვი 
სა ფუძ ვე ლი. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ 
გერ მა ნე ლე ბი გა მო ყო ფენ ხელ მ ძღ ვა ნე-
ლი პი რის პა სუ ხის მ გებ ლო ბას კერ ძო- 
სა მარ თ ლებ რი ვი კრე დი ტო რის წი ნა შე, 
რა საც გარ კ ვე ულ წი ლად გა ნას ხ ვა ვე ბენ 
სა ხელ მ წი ფოს წი ნა შე პა სუ ხის მ გებ ლო-

ბი სა გან, რო მელ საც, რო გორც წე სი, 
უკავ შირ დე ბა დი რექ ტო რის მხრი დან 
დამ ცა ვი კა ნო ნის დარ ღ ვე ვის შე დე გად 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა 
და ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა. თუ რამ დე ნად 
უნ და გან ს ხ ვავ დე ბო დეს ქარ თულ სა-
მარ თალ ში კრე დი ტო რის ეს ორი კა ტე-
გო რია – კერ ძო და სა ჯა რო – ერ თ მა ნე-
თი სა გან სა კითხა ვი ა. და ბო ლო მე სა მე 
კა ტე გო რია – ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პი რის 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა სა ზო გა დო ე ბის პარ-
ტ ნი ო რის წი ნა შე. ეს ნაკ ლე ბად გავ რ-
ცე ლე ბუ ლი შემ თხ ვე ვაა და სავ ლე თის 
ქვეყ ნებ ში, თუმ ცა ქარ თულ რე ა ლო ბა ში 
არც თუ ისე უმ ნიშ ვ ნე ლო ა. შე სა ბა მი სად, 
ღირს ამა ზეც ორი ო დე სიტყ ვა ით ქ ვას.

სა წარ მოს მარ თ ვის პრო ცეს ში ხელ მ-
ძღ ვა ნელ პირს ეკის რე ბა კა ნონ მ დებ-
ლო ბით დად გე ნი ლი მოთხოვ ნე ბი სა და 
აკ რ ძალ ვე ბის შეს რუ ლე ბის მო ვა ლე ო ბა 
და ყო ველ დღი ურ საქ მი ა ნო ბა ში მა-
თი გა ნუხ რე ლი დაც ვა. კა ნო ნის მი ე რი 
სა კორ პო რა ციო სა მარ თ ლის ქვეყ ნებ-
ში კა ნონ მ დე ბე ლი ცდი ლობს, რაც შე-
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იძ ლე ბა დე ტა ლუ რად ჩა მო ა ყა ლი ბოს 
მსგავ სი აკ რ ძალ ვა და მოთხოვ ნა, რა-
თა ხელ მ ძღ ვა ნე ლის თ ვი საც უკეთ იყოს 
გა სა გე ბი თუ რა უნ და და იც ვას მან სა-
ზო გა დო ე ბის საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი-
ე ლე ბი სას. მსგავ სი სა კა ნონ მ დებ ლო 
ჩა ნა წე რე ბი ხელს უწყობს სიცხა დის შე-
ტა ნას ასე ვე პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა კითხ-
ში და შემ დ გომ იმის უკე თე სად გან საზღ-
ვ რას, თუ რის გა მო შე იძ ლე ბა გახ დეს 
დი რექ ტო რი პა სუ ხის მ გე ბე ლი და ვის 
წი ნა შე – ვის მი მართ ირ ღ ვე ვა კა ნო ნით 
დად გე ნი ლი მოთხოვ ნა და აკ რ ძალ ვა. 
რა ი ზე რი სა და ვე ი ლის გერ მა ნულ სა-
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პი რის მო ვა ლე ო ბის 5 
ძი რი თა დი სტან დარ ტი48 კარ გად წარ-
მო ა ჩენს ზე მოთ ქ მულ ს . ხელ მ ძღ ვა ნე ლი ს 
ეს  მო ვა ლე ო ბე ბი  უ კავ შირ დე ბა  სა ზო გა-
დო ე ბის  და ფუძ ნე ბი დან  მო ყო ლე ბუ ლი49 
 მი სი  ლიკ ვი და ცი ი თა და50 რე ეს ტ რი დან 
ამოშ ლით დამ თავ რე ბულ პე რი ოდს. 
კა ნო ნით დად გე ნი ლი მოთხოვ ნი სა და 
აკ რ ძალ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბის მო ვა-
ლე ო ბა, რო გორც ქმე დე ბის მას შ ტა ბი 
გან სა ხი არ დე ბა დი რექ ტო რის ფი დუ ცი-
ა ლურ მო ვა ლე ო ბებ ში, რო მე ლიც ორ 
ძი რი თად კა ტე გო რი ად იყო ფა: გულ-
მოდ გი ნე ბის, იგი ვე გუ ლის ხ მი ე რე ბის51 
და ერ თ გუ ლე ბის მო ვა ლე ო ბად.52

2. ხელ მ ძღ ვა ნე ლის 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა 
სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე და მი სი 
გა მო რიცხ ვა

სა წარ მოს ხელ მ ძღ ვა ნე ლი, უპირ ვე ლეს 
ყოვ ლი სა,  სა ზო გა დო ე ბის ინ ტე რე სის 
გამ ტა რე ბე ლი ა. იგი კომ პა ნი ის ფი დუ-
ცი ა რად მი იჩ ნე ვა და, აქე დან გა მომ დი-
ნა რე, და კის რე ბუ ლი აქვს ფი დუ ცი უ რი 
მო ვა ლე ო ბე ბი, რომ ლის მარ თ ლ ზო მი-
ე რად გან ხორ ცი ე ლე ბა და დაც ვა მი სი 
ყო ველ დღი უ რი საქ მი ა ნო ბის შე მად გე-
ნე ლი ნა წი ლი უნ და იყოს. სა წარ მოს 
დი რექ ტო რი ვალ დე ბუ ლი ა, სა ზო გა დო-
ე ბის საქ მე ებს გა უძღ ვეს კე თილ სინ დი-
სი ე რად. ეს არის დი რექ ტო რის ქმე დე-
ბის მე ტად ზო გა დი მას შ ტა ბი, რომ ლის 
ფარ გ ლე ბიც შე საძ ლოა სპე ცი ა ლუ რი 
კა ნო ნით იქ ნეს და ვიწ რო ვე ბუ ლი ან 
შე სა ბა მი სად გან მარ ტე ბუ ლი. სწო რედ 
ასეთ დათ ქ მას თან გვაქვს საქ მე, რო-

დე საც სპე ცი ა ლუ რი კერ ძო სა მარ თა-
ლი გვთა ვა ზობს ნორ მებს, რო მე ლიც 
ამ სტან დარ ტის კორ პო რა ცი ულ სა მარ-
თ ლებ რივ ფარ გ ლებს გან საზღ ვ რავს.53 
სპე ცი ა ლუ რი კა ნო ნე ბით, რო გორც წე-
სი, ასე ვე ხდე ბა დი რექ ტო რის კე თილ-
სინ დი სი ე რი ქმე დე ბის კონ ტუ რე ბის 
მო ხაზ ვა. მა გა ლი თად, რო გორც ეს ზე-
მოთ წარ მო ჩინ და, რო დე საც სა უ ბა რია 
ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტის მომ წეს რი-
გე ბელ ნორ მებ ზე, კონ კუ რენ ცი ის აკ რ-
ძალ ვა ზე, კორ პო რა ცი უ ლი კა პი ტა ლის 
დაც ვის ნორ მებ ზე და ა.შ. ამას თა ნა ვე, 
ხელ მ ძღ ვა ნელს ევა ლე ბა დამ ცა ვი კა-
ნო ნით და ცუ ლი სი კე თის გაფ რ თხი ლე-
ბა, რომ ლის იგ ნო რი რე ბა მაც შე იძ ლე-
ბა გა მო ი ყე ნოს სა ზო გა დო ე ბის თ ვის ან 
მე სა მე პი რის თ ვის ზი ა ნის მი ყე ნე ბა და 
აქ ცი ოს იგი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სუ ბი ექ-
ტად. ამ შემ თხ ვე ვა ში შე იძ ლე ბა სა უ ბა რი 
სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რივ, ად მი ნის ტ-
რა ცი ულ, სა გა და სა ხა დო სა მარ თ ლით 
გათ ვა ლის წი ნე ბულ ამ კ რ ძა ლავ დათ-
ქ მებ ზე, რო მელ თა შე უს რუ ლებ ლო ბა 
იწ ვევს სა ჯა რო- სა მარ თ ლებ რივ თან ერ-
თად სა მო ქა ლა ქო სა მარ თ ლებ რივ სან-
ქ ცი ას. ისიც უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ, 
რომ პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ყო ველ მ ხ რი ვი 
გა ფარ თო ე ბა, ანუ ნე ბის მი ე რი დარ ღ-
ვე ვი სათ ვის, რო მე ლიც მე სა მე პირს ან 
სა ზო გა დო ე ბის პარ ტ ნი ორს აქ ცევს პა-
სუ ხის მ გებ ლო ბის მი მარ თ ვის სუ ბი ექ ტად 
გა უ მარ თ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და, რამ დე ნა-
დაც სა კა ნონ მ დებ ლო დო ნე ზე სა ჭი როა 
იმის იდენ ტი ფი ცი რე ბა, თუ ვი სი ინ ტე-
რე სის გამ ტა რე ბე ლი უნ და იყოს სა-
წარ მოს ხელ მ ძღ ვა ნე ლი და უშუ ა ლოდ 
ვის წი ნა შე უნ და იყოს იგი პირ ველ 
ყოვ ლი სა პა სუ ხის მ გე ბე ლი. ამ მხრივ 
შე იძ ლე ბა სა უ ბა რი მე წარ მე თა შე სა ხებ 
კა ნო ნის მე-9.6 მუხ. გათ ვა ლის წი ნე-
ბულ ქმე დე ბის მას შ ტაბ ზე და პა სუ ხის მ-
გე ბელ სუ ბი ექ ტად მო ხაზ ვის ფარ გ ლებ-
ზე, ვი ნა ი დან ამ ნორ მის შე უზღუ და ვად 
გა ფარ თო ვე ბა და მი სი გავ რ ცე ლე ბა 
ნე ბის მი ერ დარ ღ ვე ვა ზე, დი რექ ტორს 
ყვე ლას და ყვე ლაფ რის წი ნა შე პა სუ ხის-
მ გე ბელ სუ ბი ექ ტად აქ ცევს. ეს კი უნ და 
ეწი ნა აღ მ დე გე ბო დეს ხელ მ ძღ ვა ნე ლი 
პი რის ან გა რიშ ვა ლე ბულ დე ბის პრინ-
ციპს, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, სა ზო გა-
დო ე ბი სა და კორ პო რა ცი უ ლი ინ ტე რე-
სის წი ნა შე. ასე ვეა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იმის 

დად გე ნა, თუ ში და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი 
თვალ საზ რი სით ვის წი ნა შეა ხელ მ ძღ-
ვა ნე ლი პა სუ ხის მ გე ბე ლი, თუ რო მელ 
კორ პო რა ცი ულ სტრუქ ტუ რულ ორ გა-
ნოს თან უნ და თა ნაქ მე დებ დეს იგი, თუ 
ვის უნ და მი ა წო დოს ან გა რი ში და ინ-
ფორ მა ცია სა თა ნა დო წე სით, ვი ნა ი დან 
ამ საქ მი ა ნო ბის სტან დარ ტის დარ ღ ვე-
ვამ ში და კორ პო რა ცი უ ლი ორ გა ნო ე ბის 
წი ნა შე შე საძ ლე ბე ლი ა, დი რექ ტო რი 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სუ ბი ექ ტად აქ ცი ოს. 
თი თო ე უ ლი ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პი რი მო-
ვა ლე ა, სხვა ხელ მ ძღ ვა ნელ თან, რო-
გორც ორ გა ნულ წარ მო მად გე ნელ თან, 
იყოს მჭიდ რო და უშუ ა ლო სამ სა ხუ რებ-
რივ კავ შირ ში და აქ ტი უ რი თა ნამ შ რომ-
ლო ბა ჰქონ დეს ამ აუკა ნას კ ნელ თან. 
ეს მე ტად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რო დე საც 
შპს-ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბი თი ორ გა-
ნო (დირექტორთა საბ ჭო – ბორ დი) 
რამ დე ნი მე პი რი სა გან შედ გე ბა. დი-
რექ ტო რი ვალ დე ბუ ლია ასე ვე, რომ 
ითა ნამ შ რომ ლოს სა ზო გა დო ე ბის სხვა 
ორ გა ნო ებ თან და სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე-
ვა ში და უ ყოვ ნებ ლივ მი ა წო დოს მას ინ-
ფორ მა ცი ა.54 ასეთ ორ გა ნოდ ძი რი თა-
დად ით ვ ლე ბა პარ ტ ნი ორ თა სა ერ თო 
კრე ბა. სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭოს არ-
სე ბო ბი სას, ასე ვე, ეს უკა ნას კ ნე ლი. თუ 
რამ დე ნად არის სა ვალ დე ბუ ლო ხელ მ-
ძღ ვა ნე ლის თ ვის კომ პა ნი ა ში შექ მ ნი ლი 
აგ რეთ ვე სხვა სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ-
ლის წი ნა შე ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა ამ 
კუთხით სა კითხა ვი ა. მა გა ლი თად, რო-
დე საც შე და რე ბით მსხვილ სა წარ მო ში 
შექ მ ნი ლია სა ა უ დი ტო კო მი ტე ტი ან მას-
თან ერ თად კი დევ სხვა სტრუქ ტუ რუ ლი 
რგო ლი, ვთქვათ, შე სა ბა მი სო ბის ოფი-
სი.55 ერ თი შე ხედ ვით სა ზო გა დო ე ბის 
წეს დე ბით ან სა სამ სა ხუ რო ხელ შეკ რუ-
ლე ბით შე საძ ლოა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
იყოს მსგავ სი ორ გა ნოს წი ნა შე დი რექ-
ტო რის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა. თუმ ცა 
აქ ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს თა ვად 
კორ პო რა ცი ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პი რის 
სტა ტუსს, მის ად გილს სა ზო გა დო ე ბა-
ში, მის ფუნ ქ ცი ო ნა ლურ და ნიშ ნუ ლე ბას, 
რად გა ნაც ყო ველ მ ხ რი ვი ან გა რიშ ვალ-
დე ბუ ლე ბა არ სე ბი თი თუ არა არ სე ბი თი, 
ზე მოდ გო მი თუ ქვემ დ გო მი ორ გა ნოს 
წი ნა შე მას ჩვე უ ლებ რივ მუ შა- მო სამ-
სა ხუ რეს თან გა ა ი გი ვებს, რაც შე ე წი ნა-
აღ მ დე გე ბო და მი ზან შე წო ნი ლი და გა-
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მარ თუ ლი კორ პო რა ცი უ ლი მარ თ ვის 
სტან დარტს სა მე წარ მეო კა პი ტა ლურ 
სა ზო გა დო ე ბა ში.56 შე სა ბა მი სად, მსგავ-
სი ჩა ნა წე რი სა სა მარ თ ლომ შე იძ ლე ბა 
ბა თი ლად ცნოს ან პა სუ ხის მ გებ ლო-
ბის და კის რე ბის და ვა ში ეს უკა ნას კ ნე-
ლი არა საკ მა რის სა ფუძ ვ ლად მი იჩ ნი-
ოს . მოკ ლედ, მი უ ხე და ვად ცალ კე უ ლი 
„ორგანული მო ვა ლე ო ბი სა“,57 სა წარ-
მოს ხელ მ ძღ ვა ნე ლი, პირ ველ რიგ ში, 
პა სუ ხის მ გე ბე ლია სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე 
და მი სი გა ნუხ რე ლი მო ვა ლე ო ბაა მი-
სი საქ მი ა ნო ბით აქ ტი უ რად მის დევ დეს 
კომ პა ნი ის სა ზო გა დო ე ბის მი ზანს.58 
შე სა ბა მი სად, ლი ტე რა ტუ რა ში მიჩ ნე უ-
ლი ა, რომ ღო ნის ძი ე ბა, რო მე ლიც არ 
შე ე სა ბა მე ბა და არ გა მომ დი ნა რე ობს 
სა წარ მოს მიზ ნი დან, გა მო ი რიცხე ბა პა-
სუ ხის მ გებ ლო ბის სპე ცი ა ლუ რი კერ ძო-
სა მარ თ ლებ რი ვი ნორ მის მო წეს რი გე ბი-
დან59 (მხედველობაშია შპს-ის კა ნო ნის 
43-ე პარ. და მე წარ მე თა კა ნო ნის მე-9.6 
მუხ.).

ხელ მ ძღ ვა ნე ლის ორ გა ნულ სა მარ თ-
ლებ რი ვი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა სო ლი და-
რუ ლი ა,60 დი რექ ტო რა ტის ერ თობ ლი ვი 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე. 
თუმ ცა გა მო რიცხუ ლი არ არის, რომ 
თა ვად ორ გა ნოს წევ რი პი რა დად იყოს 
პა სუ ხის მ გე ბე ლი სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე 
მი სი არა მარ თ ლ ზო მი ე რი ქმე დე ბი სათ-
ვის. ამ შემ თხ ვე ვა ში იგი „გაირიყება“ 
ორ გა ნო სა გან, ხო ლო თა ვად ორ გა ნო 
სა წარ მოს სა ხე ლით გა მო დის მას თან 
სა და ვო პრო ცეს ში. გერ მა ნუ ლი სა მარ-
თა ლი გა მო რიცხავს პა სუ ხის მ გებ ლო ბას 
რამ დე ნი მე შემ თხ ვე ვა ში: ა.) რო დე საც 
სა ხე ზეა ხელ მ ძღ ვა ნე ლის სა მე წარ მეო 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის თა ვი სუფ-
ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე ქმე დე ბის მას-
შ ტა ბი, რო მე ლიც მას კე თილ სინ დი სი ერ 
პი რად აქ ცევს და შე სა ბა მი სად გა მო-
რიცხავს პა სუ ხის მ გებ ლო ბას.61 ქარ თულ 
სა კორ პო რა ციო სა მარ თალ შიც იგი ვე 
წე სი იქ ნე ბა მხედ ვე ლო ბა ში მი სა ღე-
ბი მი უ ხე და ვად Business judgment 
rule-ის კონ კ რე ტუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო 
ჩა ნა წე რის არარ სე ბო ბი სა;62 ბ.) რო დე-
საც ხელ მ ძღ ვა ნე ლი და მო კი დე ბუ ლია 
პარ ტ ნი ო რის (პარტნიორთა კრე ბის) 
მი თი თე ბა ზე და ამის სა ფუძ ველ ზე ას-
რუ ლებს და ვა ლე ბას.63 აქ ყუ რადღე ბა 

უნ და მი ექ ცეს კა ნონ მ დებ ლო ბით გათ-
ვა ლის წი ნე ბულ ჩა ნა წერს, რო მე ლიც 
გარ და პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გა მო რიცხ-
ვის სა კითხი სა შპს-ის სა მარ თ ლებ რივ 
ფორ მა ში ასე ვე აყა ლი ბებს ერ თ -ერთ 
ძი რი თად გან ს ხ ვა ვე ბას სს-ი სა და შპს-ის 
ტი პო ლო გი ურ ბუ ნე ბას64 შო რის. საქ მე 
ის არის, რომ გერ მა ნი ის სა აქ ციო კა-
ნონ ში პირ და პირ არის მი თი თე ბუ ლი, 
რომ „გამგეობა სა კუ თა რი პა სუ ხის მ გებ-
ლო ბის ქვეშ მარ თავს სა ზო გა დო ე ბას“.65 
მსგავ სი სა კა ნონ მ დებ ლო ჩა ნა წე რი პირ-
და პირ უზ რუნ ველ ყოფს სს-ის ორ გა ნი-
ზა ცი ულ ფორ მა ში გამ გე ო ბის წევ რ თა 
„მოჭარბებულად“ მა ღა ლი სტან დარ-
ტი სა და საქ მი ა ნო ბის თა ვი სუფ ლე ბის 
მე ტად ფარ თე არე ა ლის მი ცე მას. ასე-
ვე ორ გა ნო თა შო რის კომ პე ტენ ცი უ რი 
ჰო რი ზონ ტა ლუ რო ბის პრინ ცი პის და-
ფუძ ნე ბას, რაც მსგავ სი სა მარ თ ლებ-
რი ვი ფორ მის თ ვის უნ და იყოს და მა-
ხა სი ა თე ბე ლი.66 მარ თა ლი ა, უახ ლე სი 
შე ხე დუ ლე ბით, თა ნა მედ რო ვე კორ პო-
რა ცი უ ლი მარ თ ვის სტან დარ ტე ბი გა-
მო ი ყე ნე ბა ასე ვე შპს-ა შიც, თუმ ცა მი სი 
უფ რო მე ტად პერ სო ნა ლუ რი პარ ტ ნი-
ო რუ ლი სტრუქ ტუ რის, ბიზ ნე სის სფე-
როს, ეკო ნო მი კურ სეგ მენ ტ ში რო გორც 
სა შუ ა ლო და მცი რე ზო მის სა წარ მოს 
მო ნა წი ლე ო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ეს 
უკა ნას კ ნე ლი უნ და გან ს ხ ვავ დე ბო დეს 
სს-ის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ფორ მი სა გან და 
შე საძ ლოა ამ გან ს ხ ვა ვე ბამ კორ პო რა-
ცი უ ლი მოწყო ბის დი ქო ტო მი ა საც შე-
უწყოს ხე ლი.67 ალ ბათ სწო რედ ამი ტომ 
მი უ თი თებს გერ მა ნუ ლი სა მარ თა ლი სა-
კა ნო ნომ დებ ლო დო ნე ზე პარ ტ ნი ორ თა 
კრე ბის მი თი თე ბე ბის ბმა ზე ხელ მ ძღ ვა-
ნელ თა მხრი დან.68 თუმ ცა აშ კა რა უნ და 
იყოს, „სრულყოფილი, ტო ტა ლუ რი და 
გა და მე ტე ბუ ლი მორ ჩი ლე ბა“ დი რექ ტო-
რა ტი სა პარ ტ ნი ო რის წი ნა შე69 მი სი ად-
გი ლი სა და სტა ტუ სის იმ გ ვარ დაკ ნი ნე-
ბას გა მო იწ ვევს, რომ კორ პო რა ცი უ ლი 
მარ თ ვის ანა ტო მი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბას 
მსგავს ორ გა ნი ზა ცი ულ ფორ მა ში აზ რი 
აღარ ექ ნე ბა. ეს კი რა ცი ო ნა ლუ რი და 
მი ზან შე წო ნი ლი მარ თ ვის ან ტი პო დად 
უნ და ჩა ით ვა ლოს. ქარ თულ სა კორ პო-
რა ციო სა მარ თალ ში, სა კა ნონ მ დებ ლო 
ჩა ნა წე რე ბის არარ სე ბო ბის პი რო ბებ ში, 
რამ დე ნად შე იძ ლე ბა გერ მა ნუ ლი მიდ-
გო მის გა მო ყე ნე ბა სა კითხა ვი ა. რო-

გორც ით ქ ვა ეს სა მარ თ ლის პო ლი ტი კის 
სა კითხი ა. ვფიქ რობ, წეს დე ბა ში მსგავს 
მი თი თე ბებ ზე ბმის შე სა ხებ დე ბუ ლე ბის 
არარ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში, ხელ მ ძღ ვა-
ნე ლი პი რის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა არ შე იძ-
ლე ბა გა მო ი რიცხოს იმ მო ტი ვით, რომ 
იგი პარ ტ ნი ო რის მი თი თე ბას ას რუ ლებ-
და. აქ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, დი რექ ტო რის 
ქმე დე ბა წი ნა აღ მ დე გო ბა ში არ მო ვი დეს 
მე.-9.6 მუხ ლ თან;70 გ.) ხან დაზ მუ ლო ბის 
ვა დის გას ვ ლის შემ დეგ ხელ მ ძღ ვა ნე-
ლის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა გა მო ი რიცხე ბა. 
ეს პირ და პირ არის მი თი თე ბუ ლი გერ-
მა ნულ კა ნონ მ დებ ლო ბა ში.71 ქარ თულ-
ში მსგავ სი კონ კ რე ტუ ლი სა ხის ჩა ნა წე-
რი არ მო ი პო ვე ბა.

პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და კის რე ბის მა ტე-
რი ა ლურ - სა მარ თ ლებ რივ სა ფუძ ველს 
წარ მო ად გენს რო გორც ზო გა დი, ისე 
გან სა კუთ რე ბუ ლი კერ ძო სა მარ თა-
ლებ რი ვი ნორ მე ბი. მი უ ხე და ვად მწი-
რი სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კი სა, სუს -ოს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ში მოყ ვა ნი ლია შე-
სა ბა მი სი მუხ ლე ბი და არის მა თი გან-
მარ ტე ბა72. პირ ველ რიგ ში სა სა მარ-
თ ლო ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლებს სკ-ის 
709-723-ე მუხ., რო მე ლიც და ვა ლე-
ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის მომ წეს რი გე ბე ლი 
ნორ მე ბი ა.73 აღ ნიშ ნულ სა მო ქა ლა ქო-
სა მარ თ ლებ რივ ნორ მებ ზე დაყ რ დ-
ნო ბით სა სა მარ თ ლო ად გენს, რომ 
დი რექ ტო რი სა წარ მოს სა ხე ლი თა და 
ხარ ჯ ზე ახორ ცი ე ლებს კა ნო ნით და კა-
ნო ნი დან გა მომ დი ნა რე სა წეს დე ბო ავ-
ტო ნო მი ის ფარ გ ლებ ში სა ზო გა დო ე ბის 
ხელ შეკ რუ ლე ბით მი ნი ჭე ბულ უფ ლე-
ბა მო სი ლე ბას. ამ გ ვა რად, ზი ა ნის თა-
ო ბა ზე სა ზო გა დო ე ბის მი ერ აღ ძ რულ 
სარ ჩელს აკ ვა ლი ფი ცი რებს რო გორც 
სა ხელ შეკ რუ ლე ბო მოთხოვ ნა თა ფარ-
გ ლებ ში და არა დე ლიქ ტუ რი ვალ დე-
ბუ ლე ბის ფარ გ ლებ ში შე სა მოწ მე ბელ 
სარ ჩელს.74 თუმ ცა რო დე საც სა კითხი 
ეხე ბა დი რექ ტო რის „პირდაპირ“ პა სუ-
ხის მ გებ ლო ბას  მე სა მე პი რის წი ნა შე, ამ 
სა კითხის გან მარ ტე ბა აღ ნიშ ნულ კონ-
ტექ ს ტ ში არ ხდე ბა.75 სა ზო გა დო ე ბის წი-
ნა შე ხელ მ ძღ ვა ნე ლის (დირექტორის) 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის დამ დ გე ნი ძი რი-
თა დი სა კორ პო რა ცი ო სა მარ თ ლებ რი-
ვი ნორ მა მე წარ მე თა შე სა ხებ კა ნო ნის 
მე-9.6 მუხ., ისე ვე რო გორც 43-ე პარ. 
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გერ მა ნი ის შპს-ის შე სა ხებ კა ნო ნი სა. 
გერ მა ნუ ლი სა მარ თ ლის მი ხედ ვით, 
რო გორც ზე მოთ წარ მო ჩინ და, კა ნონ-
მ დებ ლო ბით გა ცი ლე ბით დე ტა ლუ რად 
არის გა წე რი ლი ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პი რის 
ფი დუ ცი ა ლუ რი მო ვა ლე ო ბე ბი,76 რი-
თიც იგი გან ს ხ ვავ დე ბა ქარ თუ ლი სა გან. 
ამი ტომ კა ნონ მ დებ ლო ბით გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი კონ კ რე ტუ ლი მო ვა ლე ო ბის 
დარ ღ ვე ვის იდენ ტი ფი ცი რე ბა უფ რო 
ად ვი ლი უნ და იყოს. ამ შემ თხ ვე ვა ში 
გერ მა ნუ ლი სა კორ პო რა ციო სა მარ თა-
ლი გა ნას ხ ვა ვებს პა სუ ხის მ გებ ლო ბას 
კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი კონ-
კ რე ტუ ლი დარ ღ ვე ვის შემ თხ ვე ვებს 
და პა სუ ხის მ გებ ლო ბას დე ლიქ ტი დან 
გა მომ დი ნა რე. მოთხოვ ნის სა მარ თ-
ლებ რი ვი სა ფუძ ვე ლი არის ან დამ-
ცა ვი კა ნო ნით დად გე ნი ლი სი კე თის 
ხელ ყო ფის მომ წეს რი გე ბე ლი ნორ მა 
შპს-ის კა ნო ნის 43-ე პარ. ერ თად ან 
(სპეციალური) კა ნო ნით გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი მოთხოვ ნის ან აკ რ ძალ ვის 
მომ წეს რი გე ბე ლი დე ბუ ლე ბა 43-ე პარ. 

ერ თობ ლი ო ბა ში. მოკ ლედ, გერ მა-
ნულ შპს-ის სა მარ თალ ში პრინ ციპ ში 
მი იჩ ნე ვა, რომ 43-ე პარ. არის სა ზო-
გა დო ე ბის წი ნა შე დი რექ ტო რის პა სუ-
ხის მ გებ ლო ბის მოთხოვ ნის და მო უ კი-
დე ბე ლი და ერ თ -ერ თი უძი რი თა დე სი 
სა მარ თ ლებ რი ვი სა ფუძ ვე ლი.77 თუმ ცა 
ეს არ გა მო რიცხავს ხელ მ ძღ ვა ნე ლის 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა მარ თ ლებ რივ 
სა ფუძ ვ ლად გსკ-ის 823-ე პარ. (სკ-ის 
992-ემუხ.) გა მო ყე ნე ბას. გა მომ დი ნა რე 
იქე დან, რომ ქარ თულ ზო გად კერ ძო 
სა მარ თალ ში არ მო ი პო ვე ბა გერ მა ნუ-
ლის 826-ე პარ. მსგავ სი ჩა ნა წე რი,78 დე-
ლიქ ტუ რი სა მარ თ ლით მო წეს რი გე ბუ ლი 
992-ე მუხ. გა მო ყე ნე ბა მი ზან შე წო ნი ლი 
იქ ნე ბო და დამ ცა ვი კა ნო ნის მომ წეს რი გე-
ბე ლი ნორ მე ბის დარ ღ ვე ვით გა მოწ ვე უ-
ლი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის დროს. მსგავს 
შემ თხ ვე ვა ში აუცი ლე ბე ლი იქ ნე ბო და კა-
უ ზა ლო ბა დი რექ ტო რის ბრა ლე ულ ქმე-
დე ბა სა (მე-9.6 მუხ.) და დამ დ გარ ზი ანს 
შო რის, რაც იქ ნე ბო და კი დეც მოთხოვ-
ნის სა მარ თ ლებ რი ვი სა ფუძ ვე ლი.

მოთხოვ ნის გან ხორ ცი ე ლე ბის სა მარ-
თ ლებ რივ სა ფუძ ველს წარ მო ად გენს 
მე წარ მე თა შე სა ხებ კა ნო ნის მე-91 მუხ. 
მე-6 პუნ. „ბ“ ქვე პუნ ქ ტი, შპს-ის შე სა ხებ 
კა ნო ნის 46-ე პარ.79 ის, რომ გერ მა-
ნულ შპს-ის სა მარ თალ ში არ არ სე ბობს 
დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლის ინ ს ტი ტუ ტი 
არ ნიშ ნავს იმას, რომ ქარ თულ სა მარ-
თალ ში მე წარ მე თა კა ნო ნის მე-9.6 მუხ. 
ში ნა არ ს ში ასე ვე და ვი ნა ხოთ ხელ მ ძღ-
ვა ნელ თა პა სუ ხის მ გებ ლო ბა მე სა მე პი-
რის წი ნა შე და (მხოლოდ) ეს ნორ მა 
გავ ხა დოთ მოთხოვ ნის სა მარ თ ლებ რივ 
სა ფუძ ვ ლად. ის ტო რი უ ლი პა სა ჟის-
თ ვის თვა ლის გა დავ ლე ბით და ვი ნა-
ხავთ, რომ დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლის 
შე საძ ლებ ლო ბა ქარ თულ შპს-ის სა-
მარ თალ ში სულ რამ დე ნი მე ხნის  წინ 
დამ კ ვიდ რ და. ად რე არ სე ბუ ლი მო წეს-
რი გე ბა გა მო რიცხავ და პარ ტ ნი ო რის 
სარ ჩელს სა ზო გა დო ე ბის სა ხე ლით 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პი რის წი ნა აღ მ დეგ და 
სა კითხის გა დაწყ ვე ტა მხო ლოდ პარ ტ-
ნი ორ თა კრე ბა ზე იყო შე საძ ლე ბე ლი. 
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გერ მა ნუ ლი სა მარ თა ლის მსგავ სად, 
ცალ კე ულ80 პარ ტ ნი ორს მა ინც ჰქონ და 
შე საძ ლებ ლო ბა ედა ვა დი რექ ტო რის 
წი ნა აღ მ დეგ, მაგ რამ ეს იშ ვი ათ შემ-
თხ ვე ვას წარ მო ად გენ და.81 დე რი ვა ცი უ-
ლი სარ ჩე ლის82 დაშ ვე ბა არ უარ ყოფს 
პირ ველ რიგ ში სა ერ თო კრე ბის მი ერ 
მი სა ღებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას. პი რი ქით, 
სა ზო გა დო ე ბის სა ხე ლით ხელ მ ძღ ვა ნე-
ლის წი ნა აღ მ დეგ ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის 
მოთხოვ ნის გან ხორ ცი ე ლე ბის სა მარ თ-
ლებ რი ვი სა ფუძ ვე ლი არის პარ ტ ნი ორ-
თა კრე ბა ზე ამ სა კითხ თან და კავ ში რე-
ბით მი სა ღე ბი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა.83 ამა ვე 
სხდო მა ზე, რო გორც წე სი, ინიშ ნე ბა 
სპე ცი ა ლუ რი წარ მო მად გე ნე ლი სა და-
ვო ურ თი ერ თო ბის თ ვის. უმ ცი რე სო ბა ში 
მყოფ პარ ტ ნი ორს84 კი მას შემ დეგ აქვს 
დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლის აღ ძ ვ რის უფ-
ლე ბა, რაც პარ ტ ნი ორ თა კრე ბა ამ უფ-
ლე ბას არ გა ნა ხორ ცი ე ლებს. მოკ ლედ, 
იქ ნე ბა სა ხე ზე გერ მა ნუ ლი თუ ქარ თუ ლი 
შპს-ის სა მარ თ ლის თა ვი სე ბუ რე ბა ხელ-
მ ძღ ვა ნე ლი პი რი მე-9.6 მუხ. გათ ვა-
ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში პა სუ ხის მ გე-
ბე ლია მხო ლოდ სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე, 
რა მაც უნ და გა მო რიცხოს აღ ნიშ ნუ ლი 
მუხ ლით პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ად რე სა-
ტის წრის გა ფარ თო ე ბა მი უ ხე და ვად წი-
ნამ დე ბა რე (მე-9.6) ნორ მის ჩა ნა წე რი სა 
– „თუ ეს აუცი ე ლე ბე ლია კრე დი ტორ-
თა მოთხოვ ნის და საკ მა ყო ფი ლე ბად“. 
ამ მუხ. ხდე ბა მხო ლოდ არა პირ და პირ, 
გა შუ ა ლე ბუ ლად კრე დი ტო რის ინ ტე-
რე სის უზ რუნ ველ ყო ფა, ამი ტომ მუხლს 
„შიდაპასუხისმგებლობის კონ ცეფ ცი ა“ 
უდევს სა ფუძ ვ ლად.85 აღა ი რე ბუ ლი ა, 
რომ სს-ის სა მარ თ ლებ რი ვი ფორ მი სა-
გან გან ს ხ ვა ვე ბით, შპს-ის კრე დი ტორს 
არ შე უძ ლია სა ზო გა დო ე ბის მოთხოვ ნის 
პირ და პირ გან ხორ ცი ე ლე ბა. თუ კი მას 
ამის გა კე თე ბა სურს შე სა ბა მი სად უნ და 
მოხ დეს სა ზო გა დო ე ბის მოთხოვ ნის და-
გი რა ვე ბა კრე დი ტო რის მი ერ.86

მოთხოვ ნის გა მო ყე ნე ბას კორ პო რა-
ცი ის კრე დი ტო რის მი ერ შე და რე ბით 
- სა მარ ლებ რივ პერ ს პექ ტი ვა ში ეხე ბა 
ჭან ტუ რი ა.87 აქ უნ და გან ვას ხ ვა ვოთ კა-
პი ტა ლუ რი ტი პის ორი სა მარ თ ლებ რი ვი 
ფორ მა ერ თ მა ნე თი სა გან. სს-ის შემ თხ-
ვე ვა ში მე წარ მე თა შე სა ხებ კა ნო ნის 56-ე 
მუხ. მე-4 პუნ. გათ ვა ლის წი ნე ბით კრე-

დი ტორს, თუ კი მას არ მი უ ღია თა ვი სი 
მოთხოვ ნის კომ პენ სა ცია სა ზო გა დო-
ე ბის გან, შე უძ ლია გა მო ი ყე ნოს ზი ა ნის 
ანაზღა უ რე ბის მოთხოვ ნა დი რექ ტო რის 
წი ნა აღ მ დეგ. მსგავ სი ში ნა არ სის მქო-
ნე ნორ მა არ სე ბობს ასე ვე გერ მა ნი ის 
სა აქ ციო კა ნონ ში და იგი ქარ თულ ში 
სწო რედ რე ცეფ ცი ის შე დე გად გაჩ ნ-
და.88 სს-ის სა მარ თ ლებ რივ ფორ მა ში, 
მი თუ მე ტეს, რომ აქ დე რი ვა ცი უ ლი სარ-
ჩე ლის ინ ს ტი ტუ ტი არ სე ბობს, გვაქვს 
სპე ცი ა ლუ რი ჩა ნა წე რი, რო მე ლიც ამ 
სა კითხს აწეს რი გებს. რაც შე ე ხე ბა შპს-
ას. ერ თა დერ თი მუხ ლი არის, რო გორც 
ზე მოთ წარ მო ჩინ და, მე-9.6, სა დაც 
ნათ ქ ვა მი ა, რომ დი რექ ტორ მა სა ზო გა-
დო ე ბას უნ და აუნაზღა უ როს მი ყე ნე ბუ-
ლი ზი ა ნი. ნე ბის მი ე რი კომ პ რო მი სი ან 
უარი რეგ რე სულ ანაზღა უ რე ბა ზე არის 
ბა თი ლი სა ზო გა დო ე ბის (პარტნიორის) 
მხრი დან. აღ ნიშ ნუ ლი მუხ ლის ში ნა არ სი 
აპე ლი რე ბას მხო ლოდ და მხო ლოდ სა-
ზო გა დო ე ბის წი ნა შე დი რექ ტო რის პა სუ-
ხის მ გებ ლო ბა ზე აკე თებს. კრე დი ტო რის 
ჩარ თ ვა ამ პრო ცეს ში, აქე დან სა ზო გა-
დო ე ბის წი ნა შე და ყე ნე ბუ ლი მოთხოვ-
ნის იგ ნო რი რე ბის გა რე შე არ შე იძ ლე ბა. 
ანა ლო გი ით ვერც 56.4-ე მუხ. გა მო ვი-
ყე ნებთ. მა შა სა და მე, ერ თა დერ თი გა-
მარ თ ლე ბუ ლი დოგ მა ტუ რი გზა არის იმ 
მოთხოვ ნის და გი რა ვე ბა კრე დი ტო რის 
სა სარ გებ ლოდ, რო მე ლიც სა ზო გა დო ე-
ბის მხრი დან უნ და იყოს დი რექ ტო რის 
წი ნა შე და ყე ნე ბუ ლი. გამ ჭო ლი პა სუ ხის-
მ გებ ლო ბის დამ დ გენ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა-
ში კი სა სა მარ თ ლო პირ და პირ ას კ ვ ნის, 
რომ ეს სა ჭი რო არაა მე-9.6 მუხ. დაყ რ-
დ ნო ბით, რაც არას წო რი უნ და იყოს.89

3. ხელ მ ძღ ვა ნე ლის 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა მე სა მე პი რის 
წი ნა შე

ამ შემ თხ ვე ვა ში მე სა მე პი რის წი ნა შე 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პი რის პა სუ ხის მ გებ ლო-
ბის ორ კა ტე გო რი ა ზე გა მახ ვილ დე ბა 
ყუ რადღე ბა: პა სუ ხის მ გებ ლო ბა culpa in 
condrahendo-დან და  დე ლიქ ტურ სა-
მარ თ ლებ რი ვი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა.

ა.) სა ხელ შეკ რუ ლე ბო მო ლა პა რა კე ბი-
სას ბრა ლი დან გა მომ დი ნა რე სა კუ თა რი 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა

მი ღე ბუ ლი ა, რომ მოთხოვ ნა, რო მე ლიც 
ამ ინ ს ტი ტუტს უკავ შირ დე ბა, რო გორც 
წე სი, მი მარ თუ ლია ხელ შეკ რუ ლე ბის 
ინ ტენ დი რე ბუ ლი, ანუ და კავ ში რე ბუ ლი 
მხა რის მი მართ. იური დი ულ პირ თან 
წი ნა სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ურ თი ერ თო ბა ში 
შეს ვ ლი სას ამ უკა ნას კ ნელ თან. თუმ ცა ამ 
პრინ ცი პი დან გსკ-ის 311-ე პარ., ისე ვე, 
რო გორც სსკ-ის 317, 316 მუხ. აკე თებს 
გა მო ნაკ ლისს: გარ კ ვე უ ლი შემ თხ ვე ვი-
სას მხედ ვე ლო ბა ში მი ი ღე ბა აგ რეთ ვე 
მე სა მე პი რის პა სუ ხის მ გებ ლო ბაც. ჩვენ 
შემ თხ ვე ვა ში მე სა მე პი რად შე იძ ლე ბა 
ჩა ით ვა ლოს სა წარ მოს ხელ მ ძღ ვა ნე ლი. 
ეს არ სე ბი თად მა შინ არის მნშვნე ლო-
ვა ნი, რო დე საც „ხელმძღვანელი უჩ ვე-
უ ლო, მო ჭარ ბე ბუ ლი ხა სი ა თის ნდო ბას 
მო ი პო ვებს სა კუ თა რი თა ვის თ ვის და 
ხელ შეკ რ ლე ბის მო ლა პა რა კე ბის პრო-
ცეს ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან ზე მოქ მე დე ბა სა და 
გავ ლე ნას მო ახ დენს.“90 წარ მო მად გენ-
ლის მსგავ სი პი როვ ნუ ლი გა და მე ტე ბუ-
ლი ნდო ბის ხა რის ხი მა სინ არის სა ხე, 
რო ცა მას გან სა კუთ რე ბუ ლი ინ დი ვი დუ-
ა ლუ რი პი რა დი ეკო ნო მი კუ რი ინ ტე რე-
სის მო ლო დი ნი აქვს ხელ შეკ რუ ლე ბის 
და დე ბი დან. ეს აღი ა რე ბუ ლია უცხო-
უ რი სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კით მი თუ-
მე ტეს, თუ გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნე ბა 
ის გა რე მო ე ბა, რომ ბევრ სა წარ მო ში 
პარ ტ ნი ო რი იმავ დ რო უ ლად სა წარ მოს 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პი რი ცა ა, სრუ ლი ად 
ბუ ნებ რი ვი ა, რომ ეს უკა ნას კ ნე ლი შე-
საძ ლოა იყოს „არც თუ ისე უმ ნიშ ვ ნე-
ლო პა სუ ხის მ გებ ლო ბის რის კის მა ტა-
რე ბე ლი“.91 ხელ მ ძღ ვა ნე ლის მხრი დან 
მე სა მე პი რის თ ვის გან სა კუთ რე ბუ ლი 
პი როვ ნუ ლი ნდო ბის ინ ტე რე სის აღ ქ მა 
აუცი ლე ბე ლია იმის თ ვის, რომ დი რექ-
ტორს მის წი ნა შე პა სუ ხის მ გებ ლო ბა და-
ე კის როს.92

ბ.) დე ლიქ ტუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა

დი რექ ტო რის არა მარ თ ლ ზო მი ე რი ქმე-
დე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის თ ვის სუს ძა ლი ან 
ფარ თე გან მარ ტე ბას აძ ლევს მე წარ მე-
თა შე სა ხებ კა ნო ნის მე-9 მუხ ლის მე-6 
პუნქტს. აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მა, რო გორც 
ით ქ ვა, ქარ თულ სა კორ პო რა ციო სა-
მარ თალ ში ფი დუ ცი უ რი მო ვა ლე ო ბის 
დამ დ გე ნია და გან საზღ ვ რავს დი რექ-
ტო რის მხრი დან სა წარ მოს კე თილ სინ-
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დი სი ე რად მარ თ ვის სტან დარტს. სწო-
რედ ამ ნორ მის დარ ღ ვე ვას მი იჩ ნევს 
სა სა მარ თ ლო და მო უ კი დე ბელ სა ფუძ ვ-
ლად დი რექ ტო რის თ ვის მე სა მე პი რის 
წი ნა შე ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის საკ მა რის 
წი ნა პი რო ბად.93 ქარ თულ სა კორ პო რა-
ციო სა მარ თალ ში დი რექ ტო რის პირ-
და პირ და უშუ ა ლო პა სუ ხის მ გებ ლო ბას 
მე სა მე პი რის (კრედიტორის) წი ნა შე ად-
გენს სუს -ოს ორი და მა ფუძ ნე ბე ლი გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბა,94 რომ ლი თაც ჩა მო ყა-
ლი ბე ბუ ლია სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კა 
და კრი ტი კის მი უ ხე და ვად,95 დღე საც 
მოქ მე დი ა. საქ მის ფა ბუ ლა შემ დეგ ში 
მდგო მა რე ობ და: შპს-ას სა ხელ მ წი ფოს 
წი ნა შე96 არ სე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო და-
ვა ლი ა ნე ბის მი უ ხე და ვად არ ქონ და უნა-
რი და ეკ მა ყო ფი ლე ბი ნა კრე დი ტო რი, 
რი თიც ბუ ნებ რი ვია ამ უკა ნას კ ნელს მი-
ად გა ზი ა ნი. იური დი უ ლი პი რის კრე დი-
ტუ უ ნა რო ბა გა მოწ ვე უ ლი იყო მი სი პარ-
ტ ნი ო რი სა და დი რექ ტო რის 
არა მარ თ ლ ზო მი ე რი ქმე დე ბით, რაც 
და დას ტუ რე ბულ იქ ნა სის ხ ლის სა მარ თ-
ლის საქ მე ზე გა მო ტა ნი ლი გა ნა ჩე ნით. 
სა გა და სა ხა დომ მი მარ თა სა სა მარ თ-
ლოს, რა თა ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა და-
კის რე ბო დათ შპს-ის პარ ტ ნი ო რებ სა და 
დი რექ ტორს პირ და პირ და უშუ ა ლოდ, 
რამ დე ნა დაც იური დი უ ლი პი რი, ქო ნე-
ბის არარ სე ბო ბის (არასაკმარისობის) 
გა მო, გა დახ დი სუ უ ნა რო იყო. სა მი ვე ინ-
ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლომ და აკ მა ყო ფი-
ლა მო სარ ჩე ლის მოთხოვ ნა, თუმ ცა 
უზე ნა ეს მა სა სა მარ თ ლომ97 სხვა სა მარ-
თ ლებ რი ვი გა აზ რე ბა და უ დო აღ ნიშ-
ნულ საქ მეს.98 სა სა მარ თ ლოს გან მარ-
ტე ბით, დი რექ ტორ მა და არ ღ ვია  
სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე ზრუნ ვის მო ვა-
ლე ო ბა, რის გა მოც მან პირ და პირ და 
უშუ ა ლოდ უნ და აგოს პა სუ ხი კრე დი ტო-
რის წი ნა შე. მარ თა ლი ა, მე წარ მე თა შე-
სა ხებ კა ნო ნის მე-9 მუხ. მე-6 პუნ. ით ვა-
ლის წი ნებს დი რექ ტო რის 
არა მარ თ ლ ზო მი ე რი მოქ მე დე ბის შე დე-
გად მხო ლოდ სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე მის 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბას, თუმ ცა საქ მის მა სა-
ლე ბი თა და ქვე და ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ-
ლო ე ბის მი ერ დად გე ნი ლი ფაქ ტობ რი ვი 
გა რე მო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით ისე დაც 
თვალ ნა თე ლი ა, რომ სა ზო გა დო ე ბას ყავს 
ორი პარ ტ ნი ო რი და ორი ვე თა ვად არის 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სუ ბი ექ ტი. ამ დე ნად, 

სა სა მარ თ ლოს გან მარ ტე ბით, კრე დი-
ტორს (სახელმწიფოს) პირ და პირ აქვს 
უფ ლე ბა ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა სუბ სი დი უ-
რად მოთხო ვოს სა წარ მოს დი რექ ტორს 
ისე, რომ სა ჭი რო აღა რაა თა ვად სა ზო გა-
დო ე ბა გახ დეს ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა ზე 
მოთხოვ ნის წარ მ დ გე ნი, რა მაც შე იძ ლე ბა 
სა კითხის დოგ მა ტუ რი გა აზ რე ბის აღ რე-
ვი სა კენ მიგ ვიყ ვა ნოს. დი რექ ტო რი, რო-
გორც სა ზო გა დო ე ბის ფი დუ ცი ა რი ვალ-
დე ბუ ლი ა, კომ პა ნი ას მარ თავ დეს მი სი 
ინ ტე რე სის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ხო ლო ამ 
ინ ტე რე სის ბრა ლე უ ლი იგ ნო რი რე ბის გა-
მო მე წარ მე თა კა ნო ნის მე-9.6 მუხ. შე სა-
ბა მი სად ჩა ით ვა ლოს დამ რ ღ ვე ვად, რაც 
მას უშუ ა ლოდ სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე აქ-
ცევს პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სუ ბი ექ ტად. ამ 
თვალ სა ზი რი სით სა კითხის სპე ცი ა ლუ რი 
მომ წეს რი გე ბე ლი ნორ მე ბი დე ლიქ ტურ-
სა მარ თ ლებ რი ვი ბუ ნე ბი სა ა. თუმ ცა დე-
ლიქ ტის შემ თხ ვე ვა ში (სკ-ის 992-ე მუხ.) 
პი რი, რო მე ლიც ზი ანს აყე ნებს სხვა პირს 
მო ცე მულ ვი თა რე ბა ში არის თა ვად შპს, 
რომ ლის ორ გა ნულ სა მარ თ ლებ რი ვი 
წარ მო მად გენ ლო ბი თი კომ პე ტენ ცი ის მა-
ტა რე ბე ლია დი რექ ტო რი.99 ერ თი შე ხედ-
ვით, დი რექ ტო რი ცალ კე აღე ბუ ლი პირ-
და პირ ვერ უნ და იყოს ზი ა ნის მიმ ყე ნე ბე ლი 
კრე დი ტო რის თ ვის. დი რექ ტო რი ზი ანს 
აყე ნებს სა ზო გა დო ე ბას, რის გა მოც კრე-
დი ტო რის მოთხოვ ნა ვერ კმა ყო ფილ დე-
ბა. შპს-ში დე რი ვა ცი უ ლი სარ ჩე ლის დაშ-
ვე ბის შემ დეგ, ნე ბის მი ე რი ხმის უფ ლე ბის 
ოდე ნო ბის პარ ტ ნი ორს მი ე ცა შე საძ ლებ-
ლო ბა სა ზო გა დო ე ბის ნაც ვ ლად მმარ თ-
ველ ორ გა ნოს ან მის წევრს წა უ ყე ნოს 
მოთხოვ ნა სა ზო გა დო ე ბის სა სარ გებ ლოდ 
ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა ზე. სწო რი დოგ მა ტუ-
რი გა აზ რე ბის პი რო ბებ ში მოხ დე ბო და 
კრე დი ტო რის მხრი დან სა ზო გა დო ე ბის 
მი ერ გა ნუ ხორ ცი ე ლე ბე ლი მოთხოვ ნის 
და გი რა ვე ბა, თუმ ცა ესეც იმ შემ თხ ვე ვა ში, 
რო დე საც ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პი რი სა ზო გა-
დო ე ბის წი ნა შეა პა სუ ხის მ გე ბე ლი.100 
დოგ მა ტუ რად სწო რედ ეს იქ ნე ბო და გა-
მარ თ ლე ბუ ლი, რად გა ნაც შე იძ ლე ბა თუ 
არა მე წარ მე თა კა ნო ნის მე-9.6 მუხ. 
გან მარ ტე ბა ისე, რომ იგი თა ვის თავ ში 
მო ი ცავს ასე ვე დი რექ ტო რის პირ და პირ 
მი ზან ში ამო ღე ბას მე სა მე პი რის მხრი-
დან, სა კა მა თო შე იძ ლე ბა იყოს. არის ეს 
აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მი სა და მის უკან მდგა-
რი ში ნა არ სის გან მარ ტე ბა, თუ ახა ლი 

ნორ მის შექ მ ნის მცდე ლო ბა სა სა მარ თ-
ლოს მხრი დან? სწო რედ ეს კითხ ვა უნ და 
და ის ვას მსგავს ვი თა რე ბა ში. დი რექ ტო-
რის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის მომ წეს რი გე ბე-
ლი ნორ მე ბი ით ვა ლის წი ნებს ამ უკა ნას კ-
ნე ლის პა სუ ხის მ გებ ლო ბას მხო ლოდ 
სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე. სა გა მო ნაკ ლი სო 
ნორ მა, რო გორც ეს სა ხე ზეა მე წარ მე თა 
კა ნო ნის მე-3.6 მუხ. სა ხით, არ არ სე-
ბობს. მა შა სა და მე, ხომ არ იქ ნე ბო და 
დოგ მა ტუ რად გა მარ თ ლე ბუ ლი მე სა მე 
პი რის მხრი დან მოთხოვ ნის და გი რა ვე-
ბის (Verpfändung) მი მარ თუ ლე ბით 
წავ სუ ლი ყა ვით. ე.ი. პარ ტ ნი ო რის მი-
მართ გამ ჭო ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის მი-
უ ხე და ვად მოგ ვეთხო ვა სა ზო გა დო ე ბის 
სა ხე ლით დი რექ ტო რი სათ ვის ზი ა ნის 
ანაზღა უ რე ბა, ხო ლო თუ პარ ტ ნი ო რის 
მხრი დან ეს მოქ მე დე ბა არ ხორ ცი ელ-
დე ბა მომ ხ და რი ყო მე სა მე პი რის სა სარ-
გებ ლოდ მი სი და გი რა ვე ბა, მი თუ მე ტეს, 
რომ საქ მის მა სა ლე ბით არ არის ცალ-
სა ხად და დას ტუ რე ბუ ლი, რომ ერ თ -
ერთ პარ ტ ნი ორს არ შე ეძ ლო დე რი ვა-
ცი უ ლი სარ ჩე ლის აღ ძ ვ რა. ამ გ ვა რი 
დოგ მა ტუ რი გა აზ რე ბის იგ ნო რი რე ბის 
შემ თხ ვე ვა ში კი სა ფიქ რა ლი ა, რომ სა-
სა მარ თ ლომ ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი მე-9 
მუხ. ფარ თედ კი არ გან მარ ტა, არა მედ 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბით ახა ლი ნორ მა შექ მ-
ნა. ეს პრობ ლე მა არ იქ ნე ბო და სა ქარ თ-
ვე ლო სა ერ თო სა მარ თ ლის ქვე ყა ნა 
რომ ყო ფი ლი ყო, თუმ ცა ჩვე ნი სა მარ თ-
ლის ის ტო რი უ ლი, ტრა დი ცი უ ლი ევო-
ლუ ცია და თა ნა მედ რო ვე სა მარ თ ლებ-
რი ვი სის ტე მა ამის შე საძ ლებ ლო ბას არ 
იძ ლე ვა. თუ კი და ვუშ ვებთ სა სა მარ თ-
ლოს მსჯე ლო ბას იმას თან და კავ ში რე-
ბით, რომ ისე დაც ცხა დი ა, პარ ტ ნი ო რი 
ამ მოთხოვ ნას არ გა ნა ხო რო ცი ე ლებს, 
მა შინ თით ქოს და გა მო რიცხუ ლი უნ და 
იყოს დი რექ ტო რის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა 
მე სა მე პი რის წი ნა შე. სა მარ თ ლის მი ერ 
მსგავ სი დაშ ვე ბის პი რო ბებ ში მი ვი ღებ-
დით სა კითხის არა სა მარ თ ლი ან გა-
დაწყ ვე ტას, რად გა ნაც ზი ა ნის მი ყე ნე ბის 
ფაქ ტის არ სე ბო ბის პი რო ბებ ში არ გვე-
ყო ლე ბო და არც პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სუ-
ბი ექ ტი, ხო ლო ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა 
ვერ მოხ დე ბო და „ქონებისაგან დაც ლი-
ლი“ იური დი უ ლი პი რი სა გან. სწო რედ 
ამი ტომ ამარ თ ლე ბენ გერ მა ნე ლე ბი 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლის პირ და პირ პა სუ ხის მ-
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გებ ლო ბას (კერძოსამართლებრივი-) 
კრე დი ტო რის წი ნა შე დე ლიქ ტუ რი სა-
მარ თ ლის სა ფუძ ველ ზე. 823-ე პარ. 
(სსკ-ის 992-ე მუხ.) შე სა ბა მი სად ხელ მ-
ძღ ვა ნე ლი პა სუ ხის მ გე ბე ლი შე იძ ლე ბა 
იყოს, რო დე საც „იგი სა კუ თა რი ქმე დე-
ბით პი რა დად ას რუ ლებს101 დე ლიქ ტით 
გათ ვა ლის წი ნე ბულ შე მად გენ ლო ბას“102 
და მოთხოვ ნის სა მარ თ ლებ რი ვი სა ფუძ-
ვე ლიც სწო რედ ეს უნ და იყოს. შპს-ის 
43-ე პარ. გა მო ყე ნე ბა და მო უ კი დებ ლად 
დოგ მა ტუ რად არას წო რი ა.103 მას მხო-
ლოდ სა კითხის შემ ვ სე ბი და ნიშ ნუ ლე ბა 
შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს ხელ მ ძღ ვა ნე ლის 
ფი დუ ცი ა ლუ რი მო ვა ლე ო ბის დარ ღ ვე-
ვის გან საზღ ვ რის კონ ტექ ს ტ ში.104 ლი ტე-
რა ტუ რა ში ხში რად მო ყავთ სა სა მარ თ-
ლო პრაქ ტი კი დან მა გა ლი თი,105 
რო დე საც ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პა სუხს აგებს 
მე სა მე პი რის წი ნა შე იმ ზი ა ნის თ ვის, 
რო მე ლიც მან ამ უკა ნას კ ნელს მი ა ყე ნა 
მი სი პი რა დი არა მარ თ ლ ზო მი ე რი ქმე-
დე ბით და, შე სა ბა მი სად, ეს ექ ვემ დე ბა-
რე ბა დე ლიქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ 
ზო გა დი ხა სი ა თის პა სუ ხის მ გებ ლო ბას. 
მა გა ლი თად, რო დე საც ხელ მ ძღ ვა ნე ლი 
სა ზო გა დო ე ბის მეშ ვე ო ბით ას ხ ვი სებს ამ 
უკა ნას კ ნე ლის სა კუთ რე ბა ში არარ სე-
ბულ ნივთს მე სა მე პირ ზე. კე თილ სინ-
დი სი ე რი შე ძე ნის შემ თხ ვე ვა ში დგე ბა 
ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის მო ვა ლე ო ბა, რამ-
დე ნა დაც, გერ მა ნი ის ფე დე რა ლუ რი 
უმაღ ლ სი სა სა მარ თ ლოს გან მარ ტე ბით, 
სა ხე ზეა 823-ე პარ. პირ ვე ლი აბზ. გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის 
დარ ღ ვე ვა.106

ხელ მ ძღ ვა ნე ლის პი რა დი პა სუ ხის მ გებ-
ლო ბა მე სა მე პი რის წი ნა შე შე იძ ლე ბა 
დად გეს ასე ვე დე ლიქ ტუ რი ნორ მი თა 
(გსკ-ის 823-ე მე-2 აბზ., სსკ-ის 992-ე 
მუხ.) და დამ ცა ვი კა ნო ნით დად გე ნი ლი 
შე სა ბა მი სი ნორ მის დარ ღ ვე ვის შემ თხ ვე-
ვა ში.107 აქაც მოთხოვ ნის სა მარ თ ლებ რი-
ვი სა ფუძ ვე ლი დე ლიქ ტუ რი ნორ მა იქ ნე-
ბა.108 სწო რედ მსგავს შემ თხ ვე ვას ჰქონ და 
ად გი ლი სუს -ოს პრაქ ტი კა ში. გერ მა ნულ 
იური დი ულ ლი ტე რა ტუ რა ში მი იჩ ნე-
ვა, რომ შპს-ის 43-ე პარ. არ გახ ლავთ 
კრე დი ტო რის სა სარ გებ ლოდ დამ ცა-
ვი კა ნო ნი.109 გერ მა ნე ლე ბი სა უბ რო ბენ 
კრე დი ტო რის სა სარ გებ ლოდ აღ ნიშ ნუ-
ლი ნორ მის მხო ლოდ „რეფლექსური 

ხა სი ა თის მოქ მე დე ბის“ თა ო ბა ზე.110 შე სა-
ბა მი სად, იგი ვე უნ და ით ქ ვას მე წარ მე თა 
კა ნო ნის მე-9 მუხ. მე-6 პუნ. 

4. ხელ მ ძღ ვა ნე ლის 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა 
სა ზო გა დო ე ბის პარ ტ ნი ო რის 
წი ნა შე

ბო ლო კა ტე გო რია ხელ მ ძღ ვა ნე ლის 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბი სა არის პა სუ ხის მ-
გებ ლო ბა სა ზო გა დო ე ბის პარ ტ ნი ო-
რის წი ნა შე, რაც არც თუ ისე ხში რი 
შემ თხ ვე ვაა და სავ ლე თის ქვეყ ნებ ში, 
თუმ ცა საკ მა ოდ გან ვი თა რე ბუ ლი უნ-
და იყოს იგი ქარ თულ კა უ ტე ლა რულ 
იურის პ რუ დენ ცი ა ში. სა კითხის და ხა სი-
ა თე ბის თ ვის კვლავ გერ მა ნუ ლი სა მარ-
თა ლი გა მოდ გე ბო და. აქ, ძი რი თა დად, 
ყუ რადღე ბა მახ ვილ დე ბა კა პი ტა ლის 
შე მა კავ ში რე ბე ლი ნორ მე ბის დარ ღ ვე-
ვა ზე, რაც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია გერ მა-
ნუ ლი კა ნო ნის მი ე რი სა კორ პო რა ციო 
სა მარ თ ლით. რო დე საც კომ პა ნი ი დან 
ქო ნე ბა არას წო რად არის გა ცე მუ ლი 
მე სა მე პირ ზე, ანუ ქო ნე ბის მიმ ღებ-
ზე,111 ხო ლო და ნარ ჩე ნი პარ ტ ნი ო რე ბი 
პა სუ ხის მ გე ბელ ნი არი ან ამ მა ტე რი-
ა ლუ რი და ნაკ ლი სის შევ სე ბა ზე.112 ამ 
ნორ მის დე და აზ რი არის კრე დი ტო რის 
მოთხოვ ნის არა პირ და პი რი დაც ვა, 
მე სა მე პი რის მა ტე რი ა ლუ რი რის კის 
მი ნი მი ზე ბა. მსგავს სი ტუ ა ცი ა ში და-
ნაკ ლი სის გა დახ დით სა ზო გა დო ე ბის 
კა პი ტა ლი დან არას წო რად გა ცე მუ ლი 
ქო ნე ბის შევ სე ბა ხდე ბა პარ ტ ნი ო რის, 
ქო ნე ბის მიმ ღე ბი სა და დი რექ ტო რის 
მი ერ, თუმ ცა შპს-ის კა ნონ ში მო ი პო-
ვე ბა ჩა ნა წე რი, რო მე ლიც ხელ მ ძღ ვა-
ნელ პირს პი რა დად აქ ცევს პა სუ ხის-
მ გებ ლო ბის სუ ბი ექ ტად პარ ტ ნი ო რის 
წი ნა შე და ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბას აკის-
რებს.113 ეს არის კა ნო ნის 31-ე პარ. მე-6 
აბზ. პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ში და ორ გა ნი ზა-
ცი უ ლია და გა რე ეფექ ტი მხო ლოდ 
რეფ ლექ სუ რად აქვს. აღი ნიშ ნე ბო და 
ასე ვე შე სა ტა ნის (კაპიტალის) შევ სე-
ბის მა ვალ დე ბუ ლე ბე ლი ნორ მე ბი. ამ 
დროს აღი ა რე ბუ ლი ა, რომ სა ზო გა დო-
ე ბის ხელ მ ძღ ვა ნელ მა უნ და და იც ვას 
პარ ტ ნი ორ თა თა ნა ბა რი მოპყ რო ბის 
პრინ ცი პი, წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში 
იგი შე იძ ლე ბა გახ დეს პა სუ ხის მ გებ ლო-

ბის სუ ბი ექ ტი პარ ტ ნი ო რე ბის წი ნა შე. 
პრინ ციპ ში, გერ მა ნულ სა მარ თალ ში 
ეს არის ის ძი რი თა დი ნორ მე ბი, რო-
მე ლიც მოთხოვ ნის სა მარ თ ლებ რივ 
სა ფუძ ვ ლად გა მო ი ყე ნე ბა. ქარ თულ 
სა კორ პო რა ციო სა მარ თალ ში მსგავ-
სი სა კა ნონ მ დებ ლო ჩა ნა წე რე ბი114 არ 
არის. შე სა ბა მი სად, შე იძ ლე ბა გარ-
თულ დეს სა კითხის გა დაწყ ვე ტა. თუმ ცა 
ამ თვალ საზ რი სით კვლავ გერ მა ნულ 
შპს-ის სა მარ თ ლის დოგ მა ტურ გა აზ რე-
ბას გა მო ვი ყე ნებ დით: საქ მე ისა ა, რომ 
გერ მა ნუ ლი სა მარ თა ლი, გარ და კა ნო-
ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი რე ჟი მი სა კა-
პი ტა ლის შე მა კავ ში რე ბელ ნორ მებ თან 
და კავ ში რე ბით, მა ინც ცდი ლობს აქ ცი-
ოს დი რექ ტო რი პარ ტ ნი ო რის წი ნა შე 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სუ ბი ექ ტად, ეყ რ დ-
ნო ბა რა წევ რო ბის უფ ლებ ს მო ი ლე ბის 
ერ თობ ლი ო ბის პა რა დიგ მას სა ზო გა-
დო ე ბა ში. წი ლის უფ ლე ბა სხვა დას ხ ვა 
კორ პო რა ცი ულ თუ სა ხელ შეკ რუ ლე-
ბო სა მარ თ ლებ რივ უფ ლე ბა სა და მო-
ვა ლე ო ბა ში გან სა ხი ერ დე ბა და მი მარ-
თუ ლია პარ ტ ნი ო რებს, პარ ტ ნი ო რებ სა 
და სა ზო გა დო ე ბას შო რის ურ თი ერ-
თო ბის კენ. იგი გა ნი ხი ლე ბა რო გორც 
„აბსოლუტური სხვა და ნარ ჩე ნი უფ ლე-
ბა“ დე ლიქ ტუ რი ვალ დე ბუ ლე ბის და მა-
ფუძ ნე ბე ლი ნორ მის – 823-ე პარ. სა-
ზი რი სით.115 გერ მა ნუ ლი სა სა მარ თ ლო 
პრაქ ტი კა ამ ბობს, რომ წევ რო ბის უფ-
ლე ბა შე იძ ლე ბა და ირ ღ ვეს „საწარმო 
სტრუქ ტუ რუ ლი ღო ნის ძი ე ბის არას-
წო რად გან ხორ ცი ე ლე ბით; სა ზო გა-
დო ე ბის საქ მი ა ნო ბის საგ ნის ფაქ ტობ-
რი ვი შეც ვ ლით;116 ასე ვე პარ ტ ნი ორ თა 
თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნო ბის შე ლახ ვის, 
პარ ტ ნი ორ თა კრე ბის კომ პე ტენ ცი ის 
სფე რო ში უხე ში ჩა რე ვის ან პარ ტ ნი ო-
რის სა ზო გა დო ე ბი დან გა რიცხ ვის და-
უ სა ბუ თე ბე ლი წარ მო ე ბის დროს.“117 
ეს რომ გად მო ვი დეს ქარ თულ სა მარ-
თა ლებ რივ სიბ რ ტყე ზე, და ვი ნა ხავთ, 
რომ სსკ-ის 992-ე მუხ. და ცულ სი კე-
თე ში გერ მა ნუ ლი ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი 
მსჯე ლო ბა ად ვი ლად მო ექ ცე ო და, რაც 
მოგ ვ ცემ და 992-ე მუხ ლ ზე დაყ რ დ ნო-
ბით დი რექ ტო რის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
და ყე ნე ბას მე წარ მე თა შე სა ხებ კა ნო ნის 
მე-9.6 მუხ. ერ თად, მაგ რამ არა და მო-
უ კი დებ ლად.
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დი რექ ტორს პარ ტ ნი ო რის გა რე შე არც ერ თი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა არ მი უ ღი ა, რაც (როგორც 
საქ მის მა სა ლე ბი დან ირ კ ვე ვა) მო პა სუ ხის 
(დირექტორის) მხრი დან იმის თავ დაც ვის 
არ გუ მენტს წარ მო ად გენ და, რომ მი სი პა-

სუ ხის მ გებ ლო ბა მი სი მხრი დან სა წარ მოს 
გაძღო ლის არა მარ თ ლო ზო მი ე რე ბა ში გა-
მო რიცხუ ლი უნ და ყო ფი ლი ყო. იხ.: სუს -ოს 
#ას-1501-1421-2017 გა დაწყ ვ ტი ლე ბა (პუნქ. 
15.1). აქ შე იძ ლე ბა რი ტო რი კუ ლი კითხ ვის 
დას მაც: მსგავს ვი თა რე ბა ში, რო დე საც დი-
რექ ტო რი მხო ლოდ პარ ტ ნი ო რის მი თი თე ბი-
სა და მას თან ნე ბის მი ე რი ქმე დე ბის შე თან-
ხ მე ბით უნ და მოქ მე დებ დეს, სა დაა ად გი ლი 
დი რექ ტო რის საქ მი ა ნო ბის თა ვი სუფ ლე ბის 
მას შ ტა ბი სა?! ეს პირ და პირ შე ე წი ნა აღ მ დე გე-
ბა რის კი ა ნი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სა და 
პრო ფე სი ო ნა ლი მე ნეჯ მენ ტის საქ მი ა ნო ბის 
კონ ცეფ ცი ას, რამ დე ნა დაც მსგავს სი ტუ ა ცი-
ა ში დი რექ ტო რის ქმე დე ბის თა ვი სუფ ლე ბა 
სა ერ თოდ არ არ სე ბობს, რაც გა მო რიცხავს 
კი დეც, გან სა კუთ რე ბით კა პი ტა ლურ სა ზო გა-
დო ე ბა ში, მე სა მე ორ გა ნოს კონ ცეფ ცი ის ფაქ-
ტობ რივ არ სე ბო ბა სა და ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას.

15 მა გა ლი თად, პარ ტ ნი ორ თან და ახ ლო ვე ბუ-
ლი პი რი (ოჯახის წევ რი, ახ ლო ნა თე სა ვი, მე-
გო ბა რი, და მო კი დე ბუ ლი სა წარ მოს შემ თხ ვე ვა-
ში კონ ცერ ნის ერ თ -ერ თი მხა რის დო მი ნან ტი 
პარ ტ ნი ო რი, აქ ცი ო ნე რი და ა.შ.).

16  ფაქ ტობ რი ვი „მმართველის“ შე სა ხებ, სა მე-
წარ მეო საქ მი ა ნო ბის ფორ მი სა და ში ნა არ სის 
ურ თი ერ თ მი მარ თე ბის კონ ტექ ს ტ ში, იხ.: 2006 
წ. 13 ივ ლი სის სსსგ #1/2/378; ზო ი ძე, მე წარ-
მის ცნე ბა და მი სი თე ო რი ულ - პ რაქ ტი კუ ლი 
მნიშ ვ ნე ლო ბა, სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის თა ვი სე-
ბუ რე ბა ნი კორ პო რა ცი ულ სა ზო გა დო ე ბებ ში 
(საკონსტიტუტციო სა სა მარ თ ლოს პრაქ ტი კის 
მხი ედ ვით) კრე ბულ ში: თა ნა მედ რო ვე სა კორ-
პო რა ციო სა მარ თ ლის თე ო რი უ ლი და პრაქ-
ტი კუ ლი სა კითხე ბი, 2009, 65 და მომდ.

17 სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კა ზე შემ დ გო მი მი-
თი თე ბით იხ.: ლა ზა რაშ ვი ლი, სა სამ სა ხუ რო 
ხელ შეკ რუ ლე ბა სა წარ მოს დი რექ ტორ თან, 
კრე ბულ ში: თა ნა მედ რო ვე სა კორ პო რა ციო 
სა მარ თ ლის თე ო რი უ ლი და პრაქ ტი კუ ლი სა-
კითხე ბი, „მერიდიანი“ 2009, 309 და მომდ.; 
ბურ დუ ლი, სს სა ფუძ ვ ლე ბი, მე ო რე ტო მი, 
2013, გვ. 378-386.

18 ამის თა ო ბა ზე მაგ.: Kübler/Asmann, 
Gesellschaftsrecht. Die Privatrechtlichen 
Ordnungstrukturen, 80 ff; Eisenhardt, Ge-
sellschaftsrecht, (2007), Rn. 272 ff, 546 ff.

19 აქ გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი არ არის ევ რო პის 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სა სა მარ თ ლოს მი ერ მი ღე-
ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და ნო ზა ლატ ვი ის წი ნა-
აღ მ დეგ, რო მელ მაც შპს-ში ამ კონ ცეფ ცი ას ცო-
ტა სხვა თვა ლით შე ხე და. იხ.ECoJ C-232/09 
– Danosa v. Latvia; ვრცლად ამ ქე ი სის ეფექ-
ტის თა ო ბა ზე სა კორ პო რა ციო სა მარ თალ ში შე-
გიძ ლი ათ იხ.: Petrovic, Sinisa/Ceronja, Petar, 
Corporate effects of the Danosa case: is the 
termination of membership of the board of 
directors allowed in the case of a pregnant 
board member?, Croatian Yearbook of Euro-
pean Law and Policy, 12/2012, 437-456.

20 იხ. სუს -ოს #ას-1203-2018 გა დაწყ ვ ტი ლე-
ბა (პუნქ. 15.1).
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21 იხ. სუს -ოს #ას-1501-1421-2017 გა დაწყ ვ-
ტი ლე ბა (პუნქ. 24).), სა დაც სა სა მარ თ ლო მე-
წარ მე თა შე სა ხებ კა ნო ნის მე-9 მუხ. მე-6 პუნ. 
(ხელმძღვანელ პირ თა ფი დუ ცი უ რი მო ვა ლე ო-
ბის სტან დარ ტი) გა ნავ რ ცობს სკ-ის 709-ე, 712-
ე მუხ. (დავალების ხელ შეკ რუ ლე ბა).

22 სუს -ოს #ას-1501-1421-2017 გა დაწყ ვ ტი-
ლე ბა (პუნქ. 27). რაც შე ე ხე ბა დე რი ვა ცი უ ლი 
სარ ჩე ლის შემ თხ ვე ვა ში მტკი ცე ბის ტვირთს, აქ 
სა სა მარ თ ლო დი რექ ტორს აკის რებს ვალ დე-
ბუ ლე ბას და ამ ტ კი ცოს, რომ იგი მოქ მე დებ და 
სა წარ მოს ინ ტე რეს ში და მი სი ეს ქმე დე ბა გან-
პი რო ბე ბუ ლია სა მე წარ მეო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
თა ვი სუფ ლე ბის ფარ გ ლე ბით (ე.წ. business 
judgment rule). იხ.: სუს -ოს #ას-245-230-
2014 გა დაწყ ვ ტი ლე ბა. ამა ში შე იძ ლე ბა სა მე-
წარ მეო გან ს ჯის წე სის (ტერმინთან და კავ ში რე-
ბით იხ. დ. მა ი სუ რა ძე, სა მე წარ მეო გან ს ჯის წე სი 
სა კორ პო რა ციო სა მარ თალ ში (აშშ-ის და სა-
ქარ თ ვე ლოს სა მარ თ ლის მა გა ლით ზე, სა კორ-
პო რა ციო სა მარ თ ლის კრე ბუ ლი I, ბურ დუ ლი 
(რედ.), „მერიდიანი“ 2011, 109-159; მა ი სუ რა-
ძე, „სამართლის ჟურ ნა ლი“ 1-2/2010, 108-126;  
ასე ვე კრი ტი კა: ჭან ტუ რი ა, „სამართლის ჟურ-
ნა ლი“ 2/2011, 294-295.) სა სა მარ თ ლო სე უ ლი 
გან მარ ტე ბა და ვი ნა ხოთ.

23 რო მე ლიც იმავ დ რო უ ლად შე იძ ლე ბა იყოს 
დი რექ ტო რი ან სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭოს წევ-
რი.

24 გერ მა ნულ სა კორ პო რა ციო სა მარ თალ ში 
ამ ორ რგოლს ერ თობ ლი ვად მო იხ სე ნი ე ბენ 
სა ზო გა დო ე ბის მმარ თ ვე ლო ბად (ან მმარ თ ველ 
რგო ლად) – Verwaltung der Gesellschaft. 
1965 წლის გერ მა ნუ ლი კა ნო ნი სა აქ ციო სა-
ზო გა დო ე ბა თა შე სა ხებ („სააქციო კა ნო ნის ზო-
გა დი და სა ბუ თე ბის მთა ვა რი მო ტი ვი“) მიზ ნად 
ისა ხავ და გამ გე ო ბი სა და სა მეთ ვალ ყუ რეო 
საბ ჭოს რო ლის გაძ ლი ე რე ბას. ამ თვალ საზ რი-
სით ორი ვე ორ გა ნო თა ნაბ რად წარ მარ თავს 
(საქმიანობის ინ ტენ სი ვო ბის მი უ ხე და ვად) სა-
ზო გა დო ე ბას და მის უშუ ა ლო მმარ თ ვე ლო ბას 
გა ნე კუთ ვ ნე ბა. Roth, Information und Organ-
isation des AR, ZGR 1/2012, 347-348. ანა-
ლო გი უ რად ვრცელ დე ბა სა აქ ციო კა ნო ნის 
ნორ მე ბი შპს-ის სა მარ თ ლებ რივ ფორ მა ზეც, 
რო დე საც ამ უკა ნას კ ნელ ში სა მეთ ვალ ყუ რეო 
საბ ჭოა ჩა მო ყა ლი ე ბუ ლი.

25 დაწ ვ რი ლე ბით ერ თ კა ცა (ე.წ. Einmange-
sellschaft) სა ზო გა დო ე ბის შე სა ხებ იხ.: ბურ დუ-
ლი/ მა ხა რობ ლიშ ვი ლი/ მაღ რა ძე, შეზღუ დუ ლი 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა ზო გა დო ე ბა სა ქარ თ ვე-
ლო ში: არ სე ბუ ლი რე ა ლო ბა და რე გუ ლა ტო-
რუ ლი დე ფი ცი ტი, 2019, 56 და მომ.

26 სა ქარ თ ვე ლო ში ძი რი თა დად არ სე ბობს 
პერ სო ნა ლუ რი პერ ტ ნი ო რუ ლი სტრუქ ტუ რის 
მქო ნე შპს-ე ბი. მსგავს ვი თა რე ბა ში, სამ წუ ხა-
როდ, დი რექ ტო რის და მო უ კი დებ ლად მოქ მე-
დე ბის მას შ ტა ბი მე ტად შე ბო ჭი ლია ფაქ ტობ რი-
ვი მო ცე მუ ლო ბი დან და სა წარ მო ში არ სე ბუ ლი 
„მმართველობითი“ დის ფუნ ქ ცი ო ნა ლუ რო ბი-
დან გა მომ დი ნა რე. ბევრ შემ თხ ვე ვა ში დი რეტ-
ქო რი არ არის საგ ნობ რი ვი პრო ფე სი ო ნა ლუ-

რი კომ პე ტენ ცი ის მქო ნე პი რი, რო მე ლიც ამა 
თუ იმ საქ მი ა ნო ბის საგ ნის სა ხე ო ბის მი ხედ ვით 
მოქ მედ კომ პა ნი ას ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს. არა ჯან-
სა ღი, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში პო ლი ტი კურ სი ტუ ა ცი-
ა ზე და მო კი დე ბუ ლი ეკო ნო მი კა გა ნა პი რო ბებს 
იმ კო მერ ცი უ ლი სუ ბი ექ ტის წარ მა ტე ბას ბა ზარ-
ზე, რომ ლის უკან გარ კ ვე უ ლი პო ლი ტი კუ რი 
ეს ტაბ ლიშ მენ ტი დგას. ამი ტომ დი რექ ტო რის 
მოქ მე დე ბის თ ვის ად გი ლი მცი რე ა. იგი მთლი ა-
ნად და არ სე ბი თად არის ხოლ მე და მო კი დე ბუ-
ლი პარ ტ ნი ო რის (ან აფი ლი რე ბუ ლი და ფორ-
მა ლუ რი პარ ტ ნი ო რის შემ თხ ვე ვა ში) ან მის 
უკან მდგო მი ხე ლი სუფ ლე ბას თან და ახ ლო ვე-
ბუ ლი ჩი ნოვ ნი კის მი თი თე ბა ზე. შე სა ბა მი სად, 
დი რექ ტო რი მხო ლოდ ფორ მა ლურ როლ სა 
და ფუნ ქ ცი ას ას რუ ლებს, რაც პრინ ციპ ში გა-
მო რიცხავს მხო ლოდ მას ზე პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
და კის რე ბას ში ნა არ სობ რივ - სა მარ თ ლებ რი ვი 
თვალ საზ რი სით. ამი ტო მაც არის, რომ დი რექ-
ტო რის თ ვის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და კის რე ბი სა 
და ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის და ვებ ში პა სუ ხის მ გებ-
ლო ბის სუ ბი ექ ტე ბი ფარ თო და ვიწ რო გა გე ბით 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პი რე ბი არი ან.

27 თუმ ცა ამის პრაქ ტი კუ ლად დად გე ნა ძა ლი-
ან რთუ ლი ა.

28 იხ. სუს -ოს #ას-1203-2018 გა დაწყ ვ ტი ლე-
ბა.

29 იხ.: ლ. ცერ ც ვა ძის სა დი სერ ტა ციო ნაშ რო-
მი.

30 სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ზე მი თი-
თე ბით იხ.: ზო ი ძე, მე წარ მის ცნე ბა და მი სი თე-
ო რი ულ - პ რა ქი კუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა კრე ბულ ში: 
თა ნა მედ რო ვე სა კორ პო რა ციო სა მარ თ ლის 
თე ო რი უ ლი და პრაქ ტი კუ ლი სა კითხე ბი, 65 
და მომდ.

31 იხ. შე და რე ბის თ ვის: K. Schmidt in Scholz, 
GmbHG, (2018), $11 Rn. 104 f, 121.

32 Henssler/Strohn/Oetker, Gesellschafts-
recht, GmbHG, (2014), $43 Rn. 9; Münch. 
Hdb. GesR III/Marsch-Barner/Dieckmann 
$46 Rn. 5.

33 ფე დე რა ლუ რი უმაღ ლე სი სა სა მარ თ ლოს 
პრაქ ტი კა ზე მი თი თე ბით: Münch. Hdb. GesR 
III/Marsch-Barner/Dieckmann $46 Rn. 5.

34 იხ.: ბურ დუ ლი/ მა ხა რობ ლიშ ვი ლი/ მაღ რა ძე, 
შეზღუ დუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა ზო გა დო ე ბა 
სა ქარ თ ვე ლო ში, 31 (სქოლიო 64). თუმ ცა რო-
გორც ქვე მოთ წარ მო ჩინ დე ბა შე საძ ლე ბე ლი ა, 
ამ სა კითხის სხვაგ ვა რი გა დაწყ ვე ტა იყოს გა-
მარ თ ლე ბუ ლი.

35 Baumbach/Hueck/Zöllner/Noack, GmbH, 
(2017), $43 Rn. 3. გერ მა ნულ იური დი ულ ლი-
ტე რა ტუ რა ში სა კა მა თოა თე მა იმას თან და კავ-
ში რე ბით, უნ და სა ერ თოდ თუ რა მო ცუ ლო ბით 
უნ და გავ რ ცელ დეს 43-ე პარ. მოქ მე დე ბის გან-
მ ხორ ცი ე ლებლ პირ ზე, რო მე ლიც სა ერ თოდ 
არ არის და ნიშ ნუ ლი. იხ. იქ ვე.

36 შე სა ბა მის წყა რო ებ ზე მი თი თე ბით: Baum-
bach/Hueck/Zöllner/Noack, GmbH, (2017), 
$43 Rn. 3.

37 2006 წ. 13 ივ ლი სის სსსგ #1/2/378. ზო ი ძე, 
მე წარ მის ცნე ბა და მი სი თე ო რი ულ - პ რაქ ტი კუ-
ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა, 65 და მომდ.

38 თე ზის და სა ბუ თე ბის თ ვის ასე ვე იხ.: ზო ი ძე, 
მე წარ მის ცნე ბა და მი სი თე ო რი ულ - პ რაქ ტი კუ-
ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა, სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის თა ვი-
სე ბუ რე ბა ნი კორ პო რა ცი ულ სა ზო გა დო ე ბებ ში 
(საკონსტიტუტციო სა სა მარ თ ლოს პრაქ ტი კის 
მხი ედ ვით) კრე ბულ ში: თა ნა მედ რო ვე სა კორ-
პო რა ციო სა მარ თ ლის თე ო რი უ ლი და პრაქ-
ტი კუ ლი სა კითხე ბი, 2009, 65 და მომდ.

39 სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კა ზე მით.: Baum-
bach/Hueck/Zöllner/Noack, GmbH, (2017), 
$43 Rn. 2.

40 Baumbach/Hueck/Zöllner/Noack, GmbH, 
(2017), $43 Rn. 2.

41 არც წე რი ლო ბით, არც ზე პი რად და არც კონ-
კ ლი უ დენ ტუ რი მოქ მე დე ბით. რო გორც წე სი, 
დი რექ ტორ თან სა სამ სა ხუ რო სა მარ თა ლურ-
თი ერ თო ბა წე რი ლო ბი თი ფორ მით (იმისთვის, 
რომ შემ დ გო მი მტკი ცე ბის ტვირ თ თან და კავ ში-
რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი გა მო ი რიცხოს, დი რექ-
ტორ სა და სა ზო გა დო ე ბას შო რის ჩა მო ყა ლი-
ბე ბულ სა მარ თა ლურ თი ერ თო ბა ში სიცხა დე 
შე ვი დეს) მყარ დე ბა. მსგავ სი ნორ მე ბი შე იძ-
ლე ბა ინ ტეგ რი რე ბუ ლი იყოს წეს დე ბა ში, თუმ-
ცა კა უ ტე ლა რუ ლი პრაქ ტი კა აჩ ვე ნებს, რომ 
ხდე ბა მა სა და სა ზო გა დო ე ბას შო რის ცალ კე 
ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბა (ქართული სა სა-
მარ თ ლო პრაქ ტი კით მსგავ სი სა მარ თა ლურ-
თი ერ თო ბა ყვე ლა ზე ახ ლოს დგას და ვა ლე ბის 
ხელ შეკ რუ ლე ბას თან. მაგ.: სუს -ოს #ას-1203-
2018 გა დაწყ ვ ტი ლე ბა; #ას-1501-1421-2017 
გა დაწყ ვ ტი ლე ბა (24-ე პუნქ.)). გა მო რიცხუ ლი 
არ არის, რომ მსგავ სი სა ხის ხელ შეკ რუ ლე ბა 
ზე პი რი ფორ მი თაც და ი დოს. მა გა ლი თად, რო-
დე საც დი რექ ტო რი და ნიშ ვ ნის აქ ტის შემ დეგ 
ავ ტო მა ტუ რად შე უდ გე ბა მო ვა ლე ო ბის შეს რუ-
ლე ბა სა და სა წარ მოს საქ მი ა ნო ბის გაძღო ლას 
(თუმცა გა მომ დი ნა რე ურ თი ერ თო ბის მო წეს-
რი გე ბის კომ პ ლექ სუ რი ხა სი ა თი დან, რო გო-
რი ცაა ანაზღა უ რე ბა, სო ცი ა ლუ რი და სა ხელ-
შეკ რუ ლე ბო გა რან ტი ე ბი და სხვ., უმ ჯო ბე სია 
მი სი და დე ბა სწო რედ წე რი ლო ბი თი ფორ მით). 
არც ის არის გა მო რიცხუ ლი, რომ მსგავ სი სა-
მარ თა ლურ თი ერ თო ბა მას თან დამ ყარ დეს 
კონ ლი უ დენ ტუ რი მოქ მე დე ბი თაც, რო დე საც 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლი წარ დ გე ნის სა მარ თ ლებ რი ვი 
აქ ტის (წერილობითი თუ ზე პი რი) მი უ ხე და ვად 
პარ ტ ნი ო რი სა გან კონ კ ლი უ დენ ტუ რად იღებს 
თან ხ მო ბას საქ მი ა ნო ბის დაწყე ბის თა ო ბა ზე. თუ 
სა სა მარ თ ლო ზე და დას ტურ დე ბა, რომ პარ ტ-
ნი ორ მა იცო და, უნ და სცოდ ნო და ან შე ეძ ლო 
სცოდ ნო და პი რის მი ერ ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბი თი 
საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის თა ო ბა ზე, იგი 
(პარტნიორი) და თა ვის მხრივ ხელ მ ძღ ვა ნე-
ლი (პასუხისმგებლობის და კის რე ბის ნა წილ ში) 
ვერ და ეყ რ დ ნო ბა იმ გა რე მო ე ბას, რომ მსგავ სი 
ტი პის ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბა აუცი ლე ბე ლია 
იმის თ ვის, რომ მას ზე გავ რ ცელ დეს კე თილ-
სინ დი სი ე რი ხელ მ ძღ ვა ნე ლის მომ წეს რი გე ბე-
ლი ნორ მე ბი. ე.წ. Duldungsvollmacht-ისა და 
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სამეცნიერო



Anscheinsvollmacht-ის შე სა ხებ მაგ.: GmbHR 
1991, 315 ff = OLG Koblenz, AZ: 5 U 1065, 
89; Köhler, BGB AT, 36. Auf., $11 Rn. 42 f, 44 
ff. მსგავ სი კონ ცეფ ცია გა მომ დი ნა რე ობს ზო გა-
დი კერ ძო სა მარ თ ლის წარ მო მად გენ ლო ბის 
ინ ს ტი ტუ ტი დან, რო მე ლიც სა მო სა მარ თ ლო 
სა მარ თ ლის მი ერ შე სა ბა მი სად იქ ნა გან მარ ტე-
ბუ ლი. ამის თა ო ბა ზე ვრცლად შე გიძ ლი ათ იხ. 
მაგ.: Hofmann, Klaus, Vollmachten, 8. Auf., 
2002, 13 ff.

42 სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კა ზე და იური დი ულ 
ლი ტე რა ტუ რა ზე შემ დ გო მი მით.: Kleindiek in 
Lutter/Hommelhof, GmbH-Gesetz, (2012), 
$43 Rn. 3.

43 Rabel, RabelsZ 1953, 602; Häberle, JZ 
1992, 1036. მით.: Kalss/Burger/Eckert, En-
twicklung des österreichischen Aktienrechts, 
2003, 25, 26.თუმცა იგი უფ რო ნორ მის გან-
მარ ტე ბის შე მეც ნე ბის წყა როდ უნ და ვა ღი ა-
როთ, ვიდ რე და მო უ კი დე ბე ლი ინ ტერ პ რე ტა-
ცი ის მე თო დად. იხ.: ბურ დუ ლი, თა ნა მედ რო ვე 
ქარ თუ ლი სა მე წარ მეო სა მარ თა ლი მუდ მი ვი 
რე ფორ მი რე ბის წი ნა შე: მკვდრად შო ბი ლი 
პრო ცე სი და სა ქარ თ ვე ლო, კრე ბულ ში: სა მარ-
თ ლი სა და პო ლი ტი კუ რი აზ როვ ნე ბის ის ტო რი-
ის ნარ კ ვე ვე ბი, წიგ ნი IV, ფე რა ძე, გო ჩა (რედ.), 
„მერიდიანი“ 2019, 146-175, 160-161.

44 აქ სა უ ბა რია წი ნა რე სა ზო გა დო ე ბა ზე, რამ-
დე ნა დაც წი ნა რე სა დამ ფუძ ნებ ლო კონ სორ-
ცი უმ ში დი რექ ტო რის ად გი ლი და სტა ტუ სი 
მო მა ვალ იური დი ულ პირ ში ჯერ და ფუძ ნე ბუ-
ლი არ არის. წი ნა რე სა ზო გა დო ე ბის თა ო ბა ზე 
ქარ თუ ლად იხ.: ბურ დუ ლი, სს სა ფუძ ვ ლე ბი, 
I ტო მი, 2010, 426 და მომდ; ბურ დუ ლი/ მა-
ხა რობ ლიშ ვი ლი/ მაღ რა ძე, შეზღუ დუ ლი პა სუ-
ხის მ გებ ლო ბის სა ზო გა დო ე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში, 
2019, 46 და მომდ. გა მომ დი ნა რე იქე დან, რომ 
წი ნა რე სა ზო გა დო ე ბის მი მართ გა მო ყე ნე ბუ ლი 
უნ და იყოს ასე ვე ის სა მარ თა ლი, რო მე ლიც გა-
მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნე ბო და იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ კი 
სა ზო გა დო ე ბა რე გის ტ რი რე ბუ ლი იქ ნე ბო და, 
მა შა სა და მე – შპს-ის სა მარ თა ლი, პა სუ ხის მ-
გებ ლო ბის და კის რე ბის იური დი უ ლი ნორ მე ბიც 
იგი ვე იქ ნე ბა, რაც ეს შპს-ის მომ წეს რი გე ბელ 
ნორ მებ ში გვაქვს. ამ თე ზის და სა ბუ თე ბის შე-
სა ხებ იხ.: ბურ დუ ლი/ მა ხა რობ ლიშ ვი ლი/ მაღ-
რა ძე, შეზღუ დუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა ზო გა-
დო ე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში, 2019, 47-56. ის, რომ 
ხელ მ ძღ ვა ნელ პირს შე იძ ლე ბა და ე კის როს 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა შპს-ის შე სა ხებ კა ნო ნის 43-ე 
პა რაგ რა ფის შე სა ბა მი სად აღი ა რე ბუ ლია გერ-
მა ნუ ლი სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კის მი ერ. OLG 
Karlsruhe = BB 1998, 497 f; BGH = WM 
1986, 789 ff.

45 იხ. მაგ.: Grunewald, Gesellschaftsrecht, 
(2014), $13,Rn. 62-83; Eisenhardt, Ge-
sellschaftsrecht, (2007), $45,Rn. 711.

46 თუმ ცა ამას თან ერ თად არის ასე ვე პა სუ ხის-
მ გებ ლო ბის კი დევ რამ დე ნი მე სა ხე, რო მე ლიც 
ქვე მოთ აღი ნიშ ნე ბა.

47 გა დაწყ ვეტყი ლე ბე ბი მი თი თე ბუ ლი იქ ნე ბა 
ქვე მოთ ში ნა არ სობ რი ვად სა კითხის გან ხილ-
ვი სას.

48 Raiser/Veil, Kapitalgesellschaftsrecht, 5. 
Auf., (2010), $32 Rn. 79 ff.

49 გა მომ დი ნა რე იქე დან, რომ გერ მა ნუ ლი სა-
მარ თა ლი შპს-ის სა მარ თ ლებ რივ ფორ მა შიც 
ძი რი თა დად (თუ არ გა ვით ვა ლის წი ნებთ შპს-
ის კა ნო ნის მე-5a პარ.) გა ნამ ტ კი ცებს მი ნი მა-
ლუ რი სა ვალ დე ბუ ლო სა წეს დე ბო კა პი ტა ლის 
დოქ ტ რი ნას, ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პი რის ერ თ -ერთ 
ძი რი თად მო ვა ლე ო ბას წარ მო ად გენს სა ზო-
გა დო ე ბის და ფუძ ნე ბი სას და კორ პო რა ცი უ ლი 
კა პი ტა ლის გაზ რ დი სას სწო რი და სან დო მო-
ნა ცე მის გა კე თე ბა. ეს უშუ ა ლოდ გა მომ დი ნა რე-
ობს შპს-ის კა ნო ნის მე-9a და 57-ე პარ. მე-4 
აბზ. ქარ თულ მა სა კორ პო რა ციო სა მარ თალ მა 
კარ გა ხა ნია უარი თქვა გერ მა ნულ კონ ცეფ ცი-
ა ზე. შე სა ბა მი სად, მსგავ სი მა ვალ დე ბუ ლე ბე ლი 
ხა სი ა თის დე ბუ ლე ბე ბი ეროვ ნულ კა ნონ მ დებ-
ლო ბა ში არ მოგ ვე პო ვე ბა (აქ გა მო ნაკ ლისს 
წარ მო ად გენს ეკო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო-
ბის სპე ცი ფი კუ რი სფე როს თ ვის დად გე ნი ლი 
მოთხოვ ნე ბი, რო მე ლიც სა ბან კო- საკ რე დი ტო, 
მიკ რო სა ფი ნან სო, სა დაზღ ვე ვო საქ მი ა ნო ბას 
უკავ შირ დე ბა. შე სა ბა მი სად, შე საძ ლე ბე ლია 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა კითხის 
და ყე ნე ბა ამ ნორ მე ბის უგუ ლე ბელ ყო ფის შემ-
თხ ვე ვა ში). შემ დე გი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კა ნო ნით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მო ვა ლე ო ბა, რო ემ ლიც 
გერ მა ნულ შპს-ის სა მარ თალ ში გვხვდე ბა არის 
ქო ნე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის მა ვალ დე ბუ ლე ბე ლი 
ნორ მე ბის დაც ვა. ეს პრინ ცი პი სხვა დას ხ ვა ნა-
ი რად მი იღ წე ვა გერ მა ნულ და აშ შ -ის სა კორ-
პო რა ციო სა მარ თალ ში, თუმ ცა შე დე გი ორი ვე 
სის ტე მა ში ერ თი აქვს: და იც ვას სა ზო გა დო ე ბის 
კრე დი ტუ ნა რი ა ნო ბა სა ზო გა დო ე ბის კორ პო რა-
ცი უ ლი ქო ნე ბის დაც ვი სა და შემ ცი რე ბის რის-
კის მი ნი მი ზე ბის ხარ ჯ ზე. ამით არა პირ და პირ 
უზ რუნ ველ ყო ფი ლია მე სა მე პი რის მოთხოვ-
ნის აღ ს რუ ლე ბის ინ ტე რე სი. მსგავ სი ნორ მე ბი 
ქარ თულ სა მარ თალ ში, 2008 წლის 14 მარ ტის 
„გრანდიოზული“ რე ფორ მით უარ ყო ფილ იქ ნა. 
არა და ეს საკ მა ოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფუნ ქ ცი ის 
შემ ს რუ ლე ბე ლია არა მხო ლოდ სა ზო გა დო-
ე ბის კა პი ტა ლუ ნა რი ა ნო ბის მდგრა დო ბის და 
მი სი მიზ ნის მიღ წე ვის თვალ საზ რი სით, არა მედ 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პი რის გა მოკ ვე თი ლი ვალ-
დე ბუ ლე ბის დაც ვი სა და პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
თვალ საზ რი სი თაც. მსგავ სი იმ პე რა ტი უ ლი ხა-
სი ა თის დათ ქ მე ბის არარ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში 
ყო ო ველ თ ვის გარ თულ დე ბა სა მარ თალ შე-
ფარ დე ბის პრო ცეს ში ხელ მ ძღ ვა ნე ლის კა ნო-
ნით დად გე ნი ლი მსგავ სი მო ვა ლე ო ბის დარ-
ღ ვე ვის იდენ ტი ფი ცი რე ბა. თუმ ცა ქარ თულ 
სა მარ თალ ში ამან, რა საკ ვირ ვე ლი ა,  არ უნ და 
გა მო რიცხოს დი რექ ტო რის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა 
და მოთხოვ ნის სა მარ თ ლებ რივ სა ფუძ ვ ლად 
მე წარ მე თა კა ნო ნის მე-9.6 მუხ., რო გორც lex 
specialis-სთან ერ თად გა მო ყე ნე ბუ ლი უნ და 
იყოს სკ-ის 992-ე მუხ. დი ვი დენ დის არას წო-
რად გა ნა წი ლე ბის, ასე ვე, სა ზო გა დო ე ბის ქო-
ნე ბი დან პარ ტ ნი ორ ზე გარ კ ვე უ ლი გა დახ დის 
არას წო რად გან ხორ ცი ე ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში 
მე წარ მე თა კა ნო ნის მე-8 მუხ. ერ თად გა მო ყე-
ნე ბუ ლი უნ და იყოს სკ-ის 992-ე მუხ., რო გორც 
დე ლიქ ტუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და მა ფუძ ნე ბე-

ლი ნორ მა. შე სა ტა ნის ვალ დე ბუ ლე ბის დროს 
პარ ტ ნი ორ თა არა თა ნა ბა რი მოპყ რო ბა გა მო-
იწ ვევს პარ ტ ნი ორ თა თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნო ბის 
პრინ ცი პის დარ ღ ვე ვას. შე სა ბა მი სად, შე საძ ლე-
ბე ლია გა ვი დეთ მე წარ მე თა კა ნო ნის მე-3.9 
მუხ., თუმ ცა ამას თა ნა ვე ვერ ავ ც დე ბით ზო გად-
სა კორ პო რა ციო სა მარ თ ლებ რი ვი პრინ ცი პის 
გა მო ყე ნე ბას, რომ ლის თა ნახ მა დაც, დი რექ-
ტო რი ვალ დე ბუ ლია და იც ვას ში და ორ გა ნი-
ზა ცი უ ლი წეს რი გი, მათ შო რის, პარ ტ ნი ორ თა 
თა ნა ბა რი მოპყ რო ბის პრინ ცი პი. მი სი იგ ნო-
რი რე ბა კი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და კის რე ბის 
სა ფუძ ვ ლად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს. ხელ მ ძღ-
ვა ნე ლის (კანონით დად გე ნი ლი) მო ვა ლე ო ბაა 
სა ვალ დე ბუ ლო სა რე გის ტ რა ციო იური დი უ ლი 
ფაქ ტე ბის სა მე წარ მეო რე ეს ტ რის თ ვის წარ-
დ გე ნა (შპს-ის კა ნო ნის მე-7, 39, 40  და სა-
ვაჭ რო კო დექ სის 29-ე, 53-ე პარ.; მე წარ მე თა 
კა ნო ნის მე-5 მუხ. იუს ტი ცი ის მი ნის ტ რის 291-ე 
ბრძა ნე ბა). კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბულ მო ვა-
ლე ო ბებს შო რის სა თა ნა დო ად გი ლი უჭი რავს 
სა ბუ ღალ ტ რო წიგ ნე ბის წარ მო ე ბი სა და ან გა-
რიშ გე ბის მო ვა ლე ო ბას (თანახმად შპს-ის კა ნო-
ნის 41-ე და მომდ. პარ.).

50 გა დახ დი სუ უ ნა რო ბის წარ მო ე ბის დაწყე ბის 
თა ო ბა ზე გან ცხა დე ბის წარ დ გე ნი სა და სა გა კოტ-
რე ბო მა სის შემ ცი რე ბის აკ რ ძალ ვა, რო მე ლიც 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია რო გორც გერ მა ნუ ლი, 
ისე ქარ თუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბით. სა ლიკ ვი და-
ციო ქო ნე ბის, თუ წეს დე ბით სხვა რამ არ არის 
გა თა ლის წი ნე ბუ ლი, პარ ტ ნი ო რებ ზე თა ნაბ რად 
გა ნა წი ლე ბის დად გე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა. შპს-ას, 
რო გორც იური დი უ ლი სტა ტუ სის მქო ნე ორ გა-
ნი ზა ცი ულ წარ მო ნაქმნს აკის რია არა მხო ლოდ 
უშუ ა ლოდ სა კორ პო რა ციო სა მარ თ ლი დან გა-
მომ დი ნა რე გარ კ ვე უ ლი სა ხის ვალ დე ბუ ლე ბე-
ბი, არა მედ სა მარ თ ლის სხვა დარ გე ბი და ნაც. 
მაგ., ვალ დე ბუ ლე ბა გა და სა ხა დის გა დახ დი სა 
და სო ცი ა ლუ რი დაზღ ვე ვის შე სა ტა ნის დრო-
უ ლი და და უ ყოვ ნებ ლი ვი გან ხორ ცი ე ლე ბა; 
სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი, შრო მით სა მარ ღ თ-
ლებ რი ვი, გა რე მოს დაც ვი თი-, ეკო ლო გი ურ სა-
მარ თ ლებ რი ვი ამ კ რ ძა ლა ვი და მოთხოვ ნა დი 
იური დი უ ლი ნორ მე ბის დაც ვის ვალ დე ბუ ლე-
ბა. სა ზო გა დო ე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი სწო რედ ამ 
მოთხოვ ნე ბი სა და აკ რ ძალ ვე ბის შეს რუ ლე ბის 
მო ვა ლე ო ბით არის გამ ს ჭ ვა ლუ ლი და პა სუ-
ხის მ გე ბე ლი იმა ზე, რომ ეს ნორ მე ბი სა ზო გა-
დო ე ბის ცხოვ რე ბა ში რე ა ლუ რად იქ ნეს შეს რუ-
ლე ბუ ლი. ამას ლე გა ლუ რო ბის / კა ნო ნი ე რე ბის 
პრინ ციპს (Legalitätsprinzip. ამის თა ო ბა ზე 
მაგ.:Paefgen, Unternehmerische entschei-
dungen und rechtsbindung der Organe der 
Aktiengesellschaft, 17 ff. ციტ.: ჭან ტუ რი ა, 
კორ პო რა ცი უ ლი მარ თ ვა, 201 (სქოლიო 14).) 
უწო დე ბენ. და, რო გორც წე სი, არ არ სე ბობს 
არა ნა ი რი „მოვალეობის სა სარ გებ ლო დარ-
ღ ვე ვის“ ფა ბუ ლა. თუმ ცა არ სე ბობს გა მო ნაკ-
ლი სიც. ე.წ. სა სარ გებ ლო კა ნონ დარ ღ ვე ვა თა 
შე სა ხებ იხ.: ჭან ტუ რი ა, კორ პო რა ცი უ ლი მარ თ-
ვა, 393-400.51 იხ. გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ტერ მი ნე ბი: 
ჭან ტუ რი ა, კორ პო რა ცი უ ლი მარ თ ვა, 199 და 
მომდ.; ჯუ ღე ლი, გი ორ გი, კა პი ტა ლის დაც ვა 
სა აქ ციო სა ზო გა დო ე ბა ში, 2010, 178 და მომდ.
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52 ვრცლად ორი ვე მო ვა ლე ო ბას თან და კავ-
ში რე ბით იხ. მაგ.: ჭან ტუ რი ა, კორ პო რა ცი უ ლი 
მარ თ ვა, 202-373.

53 აქ, პირ ველ რიგ ში, მხედ ვე ლო ბა ში მი ი ღე ბა 
მე წარ მე თა შე სა ხებ კა ნო ნის მე-9 მუხ ლის მე-6 
პუნ ქ ტი.

54 მაგ., მე წარ მე თა შე სა ხებ კა ნო ნის 46-ე 
მუხ. ის ჩა ნა წე რი, რო მე ლიც დი რექ ტორს 
ავალ დე ბუ ლებს პარ ტ ნი ორს ამ უკა ნას კ ნე-
ლის მოთხოვ ნის თა ნა ვე და უ ყოვ ნებ ლივ მის-
ცეს მას ინ ფორ მა ცია სა ზო გა დო ე ბის საქ მი ა-
ნო ბის შე სა ხებ. ეს ნორ მა გარ კ ვე ულ წი ლად 
შე იძ ლე ბა უპი რის პირ დე ბო დეს ამა ვე კა ნო ნის 
მე-9.6 მუხ., რამ დე ნა დაც პარ ტ ნი ო რის მხრი-
დან ინ ფორ მა ცი ის ბო რო ტად, სა ზო გა დო ე ბის 
წი ნა აღ მ დეგ გა მო ყე ნე ბის დაშ ვე ბის, დი რექ-
ტო რის მხრი დან ამის ცოდ ნის შემ თხ ვე ვა ში, 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პი რი არ ღ ვევს კე თილ სინ-
დი სი ე რი მმარ თ ვე ლის მო ვა ლე ო ბას, თუმ ცა 
ეს სა კითხი სა მარ თ ლებ რი ვი ნორ მე ბის ლო-
გი კუ რი შე პი რის პი რე ბის სა ფუძ ველ ზე უნ და 
გა დაწყ დეს: შე იძ ლე ბა დი რექ ტო რის მხრი-
დან ად გი ლი ჰქონ დეს ერ თ გ ვა რად მე-9.6 
მუხ. „დარღვევას“, თუმ ცა პა სუ ხის მ გებ ლო ბა 
გა მო ი რიცხე ბა, ვი ნა ი დან იგი პარ ტ ნი ო რის 
მოთხოვ ნას ას რუ ლებს. ეს კი კა ნო ნით გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი მოთხოვ ნის (Gebot) აღ ს-
რუ ლე ბას უკავ შირ დე ბა.

55 ე.წ. compliance. ინ ს ტი ტუ ტის თა ო ბა ზე მაგ.: 
Poppe in Görling, Helmut/Inderst, Cornelia/
Bannenberg, Britta (Hrsg.), Compliance. 
Aufbau, Management, Risikobereiche, C. F. 
Müller, 2010, Kap. 1, Rn 1 ff; Kuthe in Com-
pliance-Hdb, 2008, Kap. 1. Rn. 2 ff; ვრცლად 
კორ პო რა ცი უ ლი შე სა ბა მი სო ბის სის ტე მის ჩა-
მო ყა ლი ბე ბი სა და სა შუ ა ლო ზო მის სა წარ მო-
ში მი სი მოქ მე დე ბის შე სა ხებ იხ.: Mittendorf, 
Martina, Compliance management System 
als Haftungsbegrenzunginstrument in der 
mittelständischen Wirtschaft, 2017.

56 პა რა ლე ლი რომ გა კეთ დეს სს-ის ორ გა ნი-
ზა ცი ულ ფორ მას თან, რო დე საც მას ში ორ სა-
ფე ხუ რი ა ნი კორ პო რა ცი უ ლი მარ თ ვის სის ტე მა 
არ სე ბობს. სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭოს ში ნა გა ნა-
წე სით იმის დად გე ნა, რომ სა მეთ ვალ ყუ რეო 
საბ ჭო უფ ლე ბა მო სი ლია ყო ველ დღი უ რად, 
ყოვ ლის მომ ც ვე ლად და ყო ველ მ ხ რივ აკონ ტ-
რო ლოს გამ გე ო ბა ამ უკა ნას კ ნე ლის მხრი დან 
მის თ ვის (სამეთვალყურეო საბ ჭოს თ ვის) ნე ბის-
მი ერ მოქ მე დე ბა ზე თან ხ მო ბის მი ღე ბის კონ-
ტექ ს ტ ში და უშ ვე ბე ლი ა. თა ნა მედ რო ვე კორ პო-
რა ცი უ ლი მარ თ ვის სა მარ თალ ში ეს ჯან სა ღი 
და რა ცი ო ნა ლუ რი კორ პო რა ცი უ ლი მარ თ ვის 
დოქ ტ რი ნას ეწი ნა აღ მ დე გე ბა, სრუ ლად და 
ტო ტა ლუ რად ხელ ყოფს რა გამ გე ო ბის თა ვი-
ო სუ ფა ლი მოქ მე დე ბის არე ალს და სფე როს. 
იხ. უცხო ურ და ქარ თულ წყა რო ზე მი თი თე ბით: 
ბურ დუ ლი, სს სა ფუძ ვ ლე ბი, II ტო მი, 457 (მე-
19 სქო ლი ო). კორ პო რა ცი უ ლი მარ თ ვის ზო გა-
დად და მი სი სის ტე მი სა და მო დე ლის დი ფე-
რენ ცი რე ბის თა ო ბა ზე იხ.: მა ხა რობ ლიშ ვი ლი, 
კორ პო რა ცი უ ლი, კორ პო რა ცი უ ლი მარ თ ვის 
ზო გა დი ანა ლი ზი, „იურისტების სამ ყა რო“ 

2015. გან სა კუთ რე ბით: 47 და მომდ., 229 და 
მომდ., 283 და მომდ.

57 აქ იგუ ლის ხ მე ბა ძი რი თა დად კა ნო ნით გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი ის მო ვა ლე ო ბე ბი, რო მე ლიც 
უშუ ა ლოდ გა მომ დი ნა რე ობს დი რექ ტო რა ტის, 
რო გორც ორ გა ნულ სა მარ თ ლებ რი ვი კორ პო-
რა ცი ის სტრუქ ტუ რუ ლი ნა წი ლის საქ მი ა ნო ბი-
დან. გერ მა ნულ სა მარ თალ ში მას უწო დე ბენ 
Organpflichten, რაც კარ გად ასა ხავს ჩა მო-
ყა ლი ბე ბულ ში ნა არსს. გერ მა ნუ ლი სა მარ თა-
ლი სა კა ნონ მ დებ ლო დო ნე ზე ახ დენს ამ გ ვა რი 
ცალ კე უ ლი ორ გა ნუ ლი მო ვა ლე ო ბის აღ წე რას, 
რაც სა მარ თ ლის პო ლი ტი კი სა და სა კითხ ში 
სიცხა დი სა და გან ჭ ვ რე ტა დო ბის შე მო ტა ნის 
მიზ ნით, სავ სე ბით გა მარ თ ლე ბუ ლი და სწო რი 
უნ და იყოს. ასე, მა გალ თად, რო გორც ზე მოთ 
აღი ნიშ ნა ,ერ თ გუ ლე ბის მო ვა ლე ო ბა (Treup-
flicht) გან სა ხი ე რე ბუ ლი კონ კუ რენ ცი ის აკ რ-
ძალ ვა ში, სა ბუ ღალ ტ რო წი გე ნი სა და დო კუ-
მენ ტა ცი ის წარ მო ე ბის (Buchführungspflicht), 
ან გა რიშ გე ბის მო ვა ლე ო ბა (Berichtspflichten), 
გა დახ დი სუ უ ნა რო ბის ფაქ ტის წი ნა შე დად გო მის 
შემ თხ ვე ვა ში გა ნაცხა დის შე ტა ნის (Pflichten bei 
Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit), 
გა კოტ რე ბის წარ მო ე ბის გახ ს ნის თა ო ბა ზე გან-
ცხა დე ბის წარ დ გე ნის მო ვა ლე ო ბა (Antrag auf 
Eröffnung des Inzolvenzverfahrens). ყვე ლა 
ეს მო ვა ლე ო ბა ორ გა ნულ მო ვა ლე ო ბა თა კა ტე-
გო რი ას წარ მო ად გენს, რაც კა ნო ნით პირ და-
პირ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი.

58 Marsch-Barner/Dieckmann in Hans-Joa-
chim Priester/Dieter Mayer (Hrsg.), 
Münchener Handbuch des Gesellschafts-
rechts, Band 3, 3. Auf., C. H. Beck, München 
2009, $46 Rn. 6.

59 Scholz/Schneider $43 Rdnr. 30. ციტ.: 
Münch. Hdb. GesR III/Marsch-Barner/Dieck-
mann $46 Rn. 6.

60 შე ად. სუს -ოს #ას-1158-1104-2014 და 
#ას-1307-1245-2014 გა დაწყ ვ ტი ლე ბა.

61 Business judgment ruleშესახებ იხ.: ჭან-
ტუ რი ა, კორ პო რა ცი უ ლი მარ თ ვა, 215 და 
მომდ.; მა ი სუ რა ძე, სა მე წარ მეო გან ს ჯის წე სი 
სა კორ პო რა ციო სა მარ თალ ში (აშშ-ის და სა-
ქარ თ ვე ლოს სა მარ თ ლის მა გა ლით ზე, სა კორ-
პო რა ციო სა მარ თ ლის კრე ბუ ლი I, ბურ დუ ლი 
(რედ.), „მერიდიანი“ 2011, 109-159; მა ი სუ რა-
ძე, „სამართლის ჟურ ნა ლი“ 1-2/2010, 108-126;  
ასე ვე კრი ტი კა: ჭან ტუ რი ა, „სამართლის ჟურ ნა-
ლი“ 2/2011, 294-295.

62 მე წარ მე თა შე სა ხებ კა ნო ნის პრო ექ ტი ით ვა-
ლის წი ნებს ამ ინ ს ტი ტუ ტის ქარ თულ სა კა ნონ მ-
დებ ლო ანა ლოგს.

63 NJW 1993, 1922 = BGHZ 122, 333, 336. 
ციტ.: Kindler, Verantwortung der Geschaf-
stführers und Schadenersatz im deutschen 
Gesellschaftsrecht, (მოხსენება წა კითხუ ლი 
გერ მა ნულ -ი ტა ლი უ რი იური დი უ ლი გა ერ თი-
ა ნე ბის 23-ე ყრი ლო ბა ზე 2010 წ. 15 ოქ ტო-
მებრს), 7.

64 მე წარ მე სუ ბი ექ ტ თა დოგ მა ტუ რი სხვა ო ბი სა 
და მა თი ტი პო ლო გი უ რი ბუ ნე ბის სხვა დას ხ ვა-

ო ბის შე სა ხებ იხ.: მა ხა რობ ლიშ ვი ლი, მე წარ მე 
სუ ბი ექ ტ თა დოგ მა ტურ - თე ო რი უ ლი გა მიჯ ვ ნა 
კა პი ტა ლურ სა ზო გა დო ე ბა თა საწყი სებ ზე, სა-
მარ თ ლის ჟურ ნა ლი 2/2011, 99-133.

65 AktG $76Abs. 1. იხ. ასე ვე ამ სა კითხ თან 
და კავ ში რე ბით სა აქ ციო კა ნო ნის კო მენ ტა რი, 
მაგ.: Spindler/Stilz/Fleischer, AktG, (2015), 
$76 Rn.56-82. კონ ცერ ნ ში მარ თ ვის თა ვი სე ბუ-
რე ბას თან და კავ ში რე ბით იქ ვე: Rn.84 ff.

66 და ხა სი ა თე ბის თ ვის და იდე ის ჩა მო ყა ლი-
ბე ბის თ ვის იხ. ბურ დუ ლი, სს სა ფუძ ვ ლე ბი, II 
ტო მი, (2013), 195 და მომდ. ასე ვე იხ.: კონ-
კ რე ტულ კორ პო რა ცი ულ ორ გა ნი ოს თან მი-
მარ თე ბით: იქ ვე, 355 და მომდ; 453 და მომდ. 
მსგავ სი მიდ გო მაა დამ კ ვიდ რე ბუ ლი ასე ვე 
ამე რი კულ სა მარ თალ ში ღია ტი პის  ბიზ ნეს-
კორ პო რა ცი ას თან მი მარ თე ბა ში. მაგ.: Merkt, 
US-amerikanischens Gesellschaftsrecht, 
(2013), Rn. 324 ff.

67 ქარ თუ ლი სა მარ თ ლის პო ლი ტი კის სა-
კითხე ბი მსგავს თე მას თან და კავ ში რედ ბით 
იხ . : ბურ დუ ლი/ მა ხა რობ ლიშ ვი ლი/ მაღ რა ძე, 
შეზღუ დუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა ზო გა დო ე ბა 
სა ქარ თ ვე ლო ში,21 და მომდ.

68 Weisungsgebundenheit. GmbHG $37. 
სს-ის გან ს ხ ვა ვე ბის თა ო ბა ზე: Jacoby in 
Bork/Schäfer (Hrsg.), GmbHG, (2012), $37 
Rn. 10 ff.

69 რა საც ვხვდე ბით კი დეც სა ქარ თ ვე ლო ში 
და ვე ბის გან ხილ ვი სას. სუს -ოს გა დაწყ ვ ტი ლე ბა 
#ას-1501-1421-2018.

70 და ვუშ ვათ, რომ პერ სო ნა ლუ რი პარ ტ ნი ო-
რუ ლი სტრუქ ტუ რის მქო ნე შპს-ა ში ერ თა დერ-
თი მოწ ვე უ ლი დი რექ ტო რი ა. კომ პა ნი ას ყავს 
რამ დე ნი მე პარ ტ ნი ო რი, რო მე ლიც იღებს გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბას სა წარ მოს ქო ნე ბის სე რი ო ზუ-
ლი ნა წი ლის (როგორც სა წარ მოო სა შუ ა ლე ბის 
– ქარ ხ ნის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლის) გას ხ ვი სე ბის 
თა ო ბა ზე იმ პირ ზე, რო მე ლიც ბა ზარ ზე მსგავ სი 
საქ მი ა ნო ბით არის და კა ვე ბუ ლი. დი რექ ტო რის 
მხრი დან კრე ბა ზე აღ ნიშ ნულ სა კითხ თან და-
კავ ში რე ბით ინ დე ფე რენ ტუ ლი და მო კი დე ბუ-
ლე ბი სა და არა აქ ტი უ რი ქმე დე ბის შემ თხ ვე ვა ში 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა არ უნ და 
გა მო ი რიცხოს იმის გა მო, რომ დი რექ ტო რი 
ას რუ ლებ და პარ ტ ნი ო რის მი თი თე ბას. გა რი გე-
ბი დან დამ დ გა რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის მო ვა-
ლე ო ბა დი რექ ტორს და ე კის რე ბა, რამ დე ნა დაც 
მი სი ეს ქმე დე ბა შე იძ ლე ბა მე წარ მე თა კა ნო ნის 
მე-9.6 მუხ. დარ ღ ვე ვად მი ვიჩ ნი ოთ. სხვა სიტყ-
ვით, „დირექტორი პარ ტ ნი ო რის მი თი თე ბის, 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის ბრმა შემ ს რუ ლე ბე ლი არ 
უნ და იყოს“. ეს თა ვის თა ვად არ ღ ვევს მი სი, 
რო გორც ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პი რის სა ზო გა დო ე-
ბის ინ ტე რე სის თ ვის გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საქ მი-
ა ნო ბის კე თილ სინ დი სი ე რე ბის ფარ გ ლებს.

71 GmbHG $43 Abs. 4.

72 იხ. სუს -ოს გა დაწყ ვ ტი ლე ბა #ას-1203-
2018;  #ას-1501-1421-2017; #ას-457-436-
2015.

73 გსკ-ის 611-ე და მომდ. პარ.
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74 სუს -ოს #ას-1203-2018 გა დაწყ ვ ტი ლე ბა.

75 სუს -ოს #ას-1158-1104-2014 გა დაწყ ვ ტი-
ლე ბა.

76 რა თქმა უნ და, სრუ ლად მი სი გათ ვა ლის-
წი ნე ბა არც ერთ მარ თ ლ წეს რიგს არ ძა ლუძს.

77 Henssler/Strohn/Oetker, Gesellschafts-
recht, GmbHG, (2014), $43 Rn. 1.

78 აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მა გერ მა ნულ სა მარ თალ ში 
აწეს რი გებს ზნე ო ბის ნორ მის სა წი ნა აღ მ დე გოდ 
გან ზ რახ ზი ა ნის მი ყე ნე ბას (განმარტებისთვის 
იხ. კროპ ჰო ლე რის ქარ თუ ლი თარ გ მა ნი: 
კროპ ჰო ლე რი, გერ მა ნი ის სა მო ქა ლა ქო კო-
დექ სი. სას წავ ლო კო მენ ტა რი, თბ. 2014, $43 
ვე ლი 1 და მომდ.). სხვა შემ თხ ვე ვა ში ქარ თუ ლი 
სა მარ თ ლით მოთხოვ ნის და ყე ნე ბის სა მარ თ-
ლებ რი ვი სა ფუძ ვე ლი ალ ბათ ვერ იარ სე ბებ და.

79 იხ.: Baumbach/Hueck/Zöllner/Noack, 
GmbH, (2017), $43 Rn. 30 ff.

80 უმ ცი რე სო ბა ში მყოფ.

81 ამას თან და კავ ში რე ბით იხ.: BGH WM 1982, 
928; ZIP 1982, 1203-1204. გერ მა ნულ სა მარ-
თალ ში ამას თან და კავ ში რე ბით მა ინც არ არ-
სე ბობს ერ თი ა ნი პა სუ ხი, რად გან, რო გორც 
ლი ტე რა ტუ რა შია აღ ნიშ ნუ ლი, „პრობლემა, 
ისე ვე რო გორც ეს პერ სო ნა ლურ სა მე წარ მეო 
სა ზო გა დო ე ბა ში ა, მდგო მა რე ობს იმა ში, რომ 
მოთხოვ ნის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე ფუნ ქ ცი ა უ ნა რი-
ა ნი ორ გა ნო“ სა ხე ზე ვერ იქ ნე ბა. გერ მა ნე ლე ბი 
action pro socio-ს გზით მი დი ან, რაც სა კითხის 
გა დაწყ ვე ტის ერ თა დერ თი გზა ა. Grunewald, 
Gesellschaftsrecht, (2014), $13 Rn. 68.

82 გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მე წარ მე თა შე სა ხებ კა-
ნო ნის 46-ე მუხ. მე-5 პუნ.

83 მე წარ მე თა შე სა ხებ კა ნო ნის მე-91 მუხ. მე-6 
პუნ. „ბ“ ქვე პუნ ქ ტი.

84 მა ჟო რი ტარს ისე დაც შე უძ ლია ნე ბის მი ე რი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა. თუმ ცა აქ ისაა გა-
სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი, რომ უბ რა ლო უმ რავ ლე-
სო ბა სა ზო გა დო ე ბა ში შე იძ ლე ბა არა ვის ჰქონ-
დეს. მა შინ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა ე.წ. ჩამ კე ტი 
უმ ცი რე სო ბის პო ზი ცი ა. ამ ინ ს ტი ტუტ თან და-
კავ ში რე ბით იხ.: ბურ დუ ლი, სს სა ფუძ ვ ლე ბი, 
(2013), 174 და მომდ.

85 Baumbach/Hueck/Zöllner/Noack, GmbH, 
(2017), $43 Rn. 1. აქ ვე გა სათ ვა ლის წი ნე ბე-
ლი ა, რომ პა სუ ხის მ გებ ლო ბა დის პო ზი ცი უ რია 
და იგი შე იძ ლე ბა წეს დე ბით შე იზღუ დოს. ნორ-
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