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სტატია ეძღვნება ვალდებულების შესრულების გართულების ინსტიტუტის დამაფუძნებელი მატე-
რიალურსამართლებრივი წინაპირობების შედარებითსამართლებრივ ანალიზს უნიფიცირებული 
სახელშეკრულებო სამართლის ინსტრუმენტების, ანგლო-ამერიკული და უმთავრესად, კონტინე-
ნტური სამართლის ცალკეული ქვეყნის რეფორმირებული მართლწესრიგის კვლევის საფუძველზე. 
ვალდებულების შესრულების გართულების მაკვალიფიცირებელი სამართლებრივი მახასიათებ-
ლების ანალიზი ხორციელდება ფორსმაჟორის კონცეფციის სამართლებრივ ბუნებასთან ურთიერ-
თკავშირში, რითაც მიიღწევა ამ ორი პარადიგმის განმასხვავებელი არსობრივი ნიშნების წარმო-
ჩენა თანმდევი სამართლებრივი შედეგებისა და პასუხისმგებლობის ფარგლების, სახელშეკრუ-
ლებო რისკის სფეროების განსაზღვრის მიზნით. კვლევის არსებითი ნაწილი ასევე მიმოიხილვას 
სასამართლოს ლეგიტიმური ინტერვენციისა და მხარეთა ნების ავტონომიის დაცვის ფარგლებს, 
სასამართლო კონტროლის განხორციელებისას გამოსაყენებელ მეთოდებს, გასათვალისწინებელ 
ობიექტურ კრიტერიუმებს შესრულების სიმძიმის ხარისხის მიხედვით ხელშეკრულების ადაპტაცი-
ისა თუ მისი შეწყვეტის პროცესში. 

კვლევის აქტუალობა განსაკუთრებით იზრდება covid-19 პანდემიის გავლენით გართულებულ სა-
ხელშეკრულებო ვალდებულებათა შესრულების ფარგლების განსაზღვრისა და ამ სფეროში ერთგ-
ვაროვანი ქართული სამოსამართლეო პრაქტიკის ჩამოყალიბების მიზნებისთვის.

საკვანძო სიტყვები: ვალდებულების შესრულების გართულება, ფორსმაჟორი, შესრულების შეუძ-
ლებლობა, ზიანის ანაზღაურება, ხელშეკრულების ადაპტაცია, ვალდებულების დარღვევა, სასამა-
რთლო კონტროლი, ხელშეკრულების შეცვლილი გარემოებები.

ვალდებულების შესრულების გართულების 
დამაფუძნებელი წინაპირობები და 

სახელშეკრულებო ავტონომიის 
სასამართლო კონტროლის ფარგლები

ნათია ჩიტაშვილი  (სამართლის დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელ-
მწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი)
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1. შესავალი

ხელშეკრულების უზენაესობის პრინციპი – Pacta sunt servanda1 მსოფლიოს ყველა მართლწესრი-
გისათვის ფუძემდებლური მნიშვნელობის მქონე კარდინალური2 პრინციპია, რომელიც იმპერატი-
ულად ადგენს სახელშეკრულებო პირობების შესრულების სავალდებულოობას სახელშეკრულებო 
წონასწორობის უზრუნველყოფის, სამოქალაქო ბრუნვის სტაბილურობისა და სამართლებრივი 
განსაზღვრულობისათვის.3 იგი კერძო სამართლის ტრანსნაციონალურ პრინციპად4 და საერთაშო-
რისო სავაჭრო სამართლის ქვაკუთხედად არის აღიარებული.5 

შეუძლებელია წარმოვიდგინოთ ისეთი სამართლებრივი სისტემის არსებობა, რომელიც მხარეთა 
მიერ შეთანხმებულ სახელშეკრულებო პირობებს მხარეთათვის მოქმედ სამართლად, ინდივიდუ-
ალურ კანონად არ აღიარებს. კანონიერად მიღწეული შეთანხმება იკავებს კანონის ადგილს მათი 
შემოქმედი მხარეებისთვის. ხელშეკრულების დაურღვევლობის პრინციპიდან სახელშეკრულებო 
სამართლიანობის პრინციპის უზრუნველსაყოფად არსებობს რამდენიმე გამონაკლისი, რომელთა 
დაცვაც ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც თავად pacta sunt servanda-ს უზენაესი წესის აღსრულება. 
ხელშეკრულება იურიდიული დოკუმენტია, რომელსაც აქვს ფუნდამენტური მიზანი, მოემსახუროს 
ქვეყნების, ერების, სუბიექტების ცივილიზაციას, რომელიც ნებისმიერი საზოგადეობის ცხოვრებისე-
ულ საფუძვლად მიიჩნევა.6 კონკრეტული სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულება სახელ-
შეკრულებო სამართლის ამ უზოგადეს მიზანთან წინააღმდეგობში არ უნდა აღმოჩნდეს, რითაც 
შეიძლება საფრთხე შეექმნას სამოქალაქო ბრუნვის მონაწილეთა შორის უფლება-მოვალეობების 
კეთილსინდისიერად განხორციელების კერძოსამართლებრივ ღირებულებას. ინდივიდუალური 
სახელშეკრულებო ინტერესსა და კერძო სამართლის დაცვითი, სამართლებრივი წესრიგის უზრუნ-
ველმყოფ ფუნქციას შორის დილემის, წინააღმდეგობის არსებობისას, სასამართლო აღიჭურვება 
სახელშეკრულებო ურთიერთობაში ლეგიტიმური ჩარევის ძალმოსილებით. 

სახელშეკრულებო ურთიერთობებში შეცვლილი გარემოებების აღმოცენება თანამედროვე სამო-
ქალაქო ბრუნვის თანმდევი რისკია, რომელთა პირობებშიც ხელშეკრულების უზენაესობის პრი-
ნციპის შეუზღუდავი გამოყენება სახელშეკრულებო წონასწორობის, სამართლიანობის, გონივრუ-
ლობის, თანასწორობისა და კეთილსინდისიერების პრინციპთა რღვევას განაპირობებს,7 შესაბამი-
სად, Pacta sunt servanda პრინციპთან ერთად თანაარსებობს clausula rebus sic standibus დოქტრი-

1 იხ. Surhone L. M., Timpledon M. T., Marseken S. F., Pacta Sunt Servanda: Brocard, Civil Law, Contract, Clause, Law, 
Good Faith, Peremptory Norm, Clausula Rebus Sic Stantibus, Betascript Publishers, 2010; Houtte H. V., Changed 
Circumstances and Pacta Sunt Servanda: Gaillard (ed.), Transnational Rules in International Commercial Arbitration, 
ICC Publ. Nr. 480, 4, Paris, 1993, <http://tldb. uni-koeln.de/TLDB.html> [10.10.2021]; Zimmermann R., The Law of 
Obligations, Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford University Press, 1996, 576-581; Sharp M. P., Pacta Sunt 
Servanda, Columbia Law Review, Vol. 41, 1941, <http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/clr41&div=55&g 
sent=1&collection=journals> [10.10.2021]; 

2 კანდელჰარდი რ., რეალური შესრულება თუ ზიანის ანაზღაურება: საერთაშორისო კონსენსუსი? საიუბილეო კრე-
ბული „სერგო ჯორბენაძე – 70“, თბ., 1996, 103.

3 Puelinckxin A. H., Frustration, Hardship, Force Majeure, Imprévision, Wegfall der Geschäftsgrundlage, Unmöglichkeit, 
Changed Circumstances, 3 Journal of International Arbitration, №2, 1986, 47, <http://tldb.uni-koeln.de/TLDB.html> 
[10.10.2021].

4 Goldman B., The Applicable Law: General Principles of Law – the Lex Mercatoria: Lew ed., Contemporary Problems in 
International Arbitration, London, 1986, 125, <http://tldb.uni-koeln.de/TLDB.html> [10.10.2021].

5 Chengwei L., Changed Contract Circumstances, 2nd ed., 2005, <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/liu5.html> 
[10.10.2021].

6 Josserand L., Le Contrat Dirige, Recueil Hebdomadaire Dalloz, Paris, 1933, 138, მითითებულია: Ciongaru E., Theory of 
Imprevision, a Legal Mechanism for Restoring of the Contractual Justice, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 
149, 2014, 175. 

7 Baranauskas E., Zapolskis P., The Effect of Change in Circumstances on the Performance of Contract, Mykolas Romeris 
University, 4 (118), 2009, 198, <http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/jurisprudencija/ archyvas/dwn.php?id=226657> 
[10.10.2021]. 
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ნა, რომელიც სახელშეკრულებო პირობების მხოლოდ უცვლელ გარემოებათა პირობებში მბოჭავი 
ძალმოსილების შენარჩუნებას ითვალისწინებს.

იურიდიულ მეცნიერებაში აღიარებულია, რომ შეცვლილი გარემოებები ფორსმაჟორის (რომანულ 
სამართალში vis ma jor) და შესრულების გართულების (Hardship) ორ ფუნდამენტურ, საბაზისო კონ-
ცეფციას აფუძნებს თანამდევი სამართლებრივი შედეგებით.8 კერძოდ, შესრულების გართულება 
გულისხმობს ობიექტურად განხორციელებადი ვალდებულების შესრულების უკიდურეს დამძიმე-
ბას, რომელიც ობიექტურად არ გამორიცხავს შესრულების შესაძლებლობას და რომლის პირობებ-
შიც უპირველესი სამართლებრივი დაცვის საშუალება შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრუ-
ლების მისადაგებაა. ფორსმაჟორი კი განსხვავებული სამართლებრივი წინაპირობებით ფუძნდება, 
რომელიც თანამდევ შედეგად შესრულების ვალდებულებისაგან განთავისუფლებას მოიაზრებს.9

შესრულების გართულების და ფორსმაჟორის კატეგორიების გამოყენების გაფართოებას განაპი-
რობებს სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებები10 და საერთაშორისო სავაჭრო სივრცის გლობალი-
ზაციისა თუ დეგლობალიზაციის ტენდენციები. შესრულების გართულებისა და ფორსმაჟორის სამა-
რთლებრივი კატეგორიები იწყებს ამოქმედებას მას შემდეგ, რაც ხელშეკრულების დადების ეტაპზე 
მხარეთა ნებით დადგენილი, განსაზღვრული უფლებრივი ბალანსი ირღვევა წინასწარგაუთვა-
ლისწინებელი გარემოებების მოულოდნელი აღმოცენებით.11 ამიტომ ნებისმიერი სამართლებრივი 
სისტემა გარკვეული თავისებურებებით ითვალისწინებს მოვალის პასუხისმგებლობის გამომრი-
ცხველ საფუძვლებს. ფორსმაჟორი და შესრულების გართულება როგორც შესრულების ვალდებუ-
ლებისგან დროებითი თუ მუდმივი განთავისუფლების საფუძველი იმ დაბრკოლებისათვის, რომე-
ლიც მოვალის კონტროლისა და რისკის სფეროს მიღმა წარმოიშვა, აერთიანებს და განაზოგადებს 
სხვადასხვა სამართლებრივი სისტემისთვის ნიშანდობლივ თავისებურებებს, რის საფუძველზეც 
საკუთარ ცნებაში მოიაზრებს მისთვის აუცილებელი წინაპირობების სისტემატიზირებულ კატალო-
გს და, შესაბამისად, მიიჩნევა სახელშეკრულებო სამართლის უზოგადეს პრინციპად.12 

ზოგადი სახელშეკრულებო პრინციპები გამოიყენება საერთაშორისო კომერციულ ხელშეკრულე-
ბათა საყოველთაოდ, საერთაშორისო დონეზე აღიარებული პრინციპების მნიშვნელობით. ისინი 
განიხილება როგორც შიდასახელმწიფოებრივი სამართლის ხარვეზული და ღია ნორმების, ასევე 
ხელშეკრულების პირობების განმარტებისა და ხარვეზის შევსების ქმედით საშუალებად. ზემოთ-
ქმული ნათლად დასტურდება არაერთი უცხოური სასამართლო გადაწყვეტილებით.13 

8 Lando O., Salient Features of the Principles of European Contract Law: A Comparison with the UCC, Pace International 
Law Review, Vol. 13, Issue 2, 2001, 27, <http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi? article=1214&context=pilr> 
[10.10.2021]; Horn N., Changes in Circumstances and the Revision of Contracts in some European Laws and International 
Law, წიგნში: Horn N. (ed.), Adaptation and Renegotiation of Contracts in Inter national Trade and Finance, Antwerp, 
Boston, London, Frankfurt a.M. 1985, 16, <http://www.trans-lex.org/create_pdf.php?docid=113700> [10.10.2021]. 

9 Rösler H., Hardship in German Codified Private Law – In Comparative Perspective to English, French and International 
Contract Law, Kluwer Law International BV/Printed in Netherlands, European Review of Private Law, Vol. 15, №4, 2007, 
483, <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1154004> [10.10.2021].

10 Ciongaru E., Theory of Imprevision, a Legal Mechanism for Restoring of the Contractual Justice, Procedia – Social and 
Behavioral Sciences, 149, 2014, 174.

11 იქვე.
12 Brunner Ch., Force Majeure and Hardship under General Contract Principles, Exemption for Non-performance in 

International Arbitration, Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2009, 109, შემდგომი მითითებით: Magnus 
U., Force Majeure and the CISG, In The International Sale of Goods Revisited, Edited by Sarcevic and Volken, The 
Hague, 2001, 8; Kessedjian C., Competing Approaches to Force Majeure and Hardship, International Review of Law 
and Economics, Vol. 25, 2005, 430, <www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/kessedjian.html> [10.10.2021]; Barry N., Force 
Majeure and Frustration, American Journal of Comparative Law, Vol. 27, 1979, 231, <http://www.heinonline.org/HOL/
PDF?handle=hein.journals/amcomp27&collection=journals&section=22&id=245&print=section&sectioncount=1&ext=.
pdf> [10.10.2021]. 

13 მაგალითად, უნიდროას ხელშეკრულებათა პრინციპები საერთაშორისო სავაჭრო პალატის (International Chamber 
of Commerce (ICC)) მიერ გამოყენებულ იქნა ჰოლანდიური სამართლის განმარტების საშუალებად. იხ. Award in ICC 
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ფორსმაჟორი და შესრულების გართულება სხვადასხვა ტერმინოლოგიური თუ პარადიგმული 
სახესხვაობით მოქმედებს თითქმის ყველა დიდი სამართლებრივი ტრადიციის მქონე ქვეყნის მა-
რთლწესრიგში. პასუხისმგებლობისა და მისგან განთავისუფლების კონცეფციების განვითარების 
საფუძველზე ფორსმაჟორი და შესრულების გართულება ჩამოყალიბდა ზოგად სახელშეკრულებო 
პრინციპებად, რომელთა არსში სინთეზირებულია ყველა ის არსებითი ნიშანი და წინაპირობა, რაც 
სამართლებრივი სისტემების მიერ ამ კონცეფციებისათვის მიჩნეულ იქნა ძირითად, განზოგადე-
ბულ მახასიათებლად. ფორსმაჟორისა და შესრულების გართულების განზოგადებული მატერია-
ლურსამართლებრივი წინაპირობების ჩამოყალიბება მიღწეულ იქნა უნიფიცირებული სამართლის 
მეშვეობით.14

2. საკითხის აქტუალობა სამოსამართლო სამართლისთვის 
გლობალური პანდემიის ფონზე

сovid-19 პანდემია აღიარებულ იქნა, როგორც კაცობრიობის არსებობის ყველაზე ბნელი ჟამი მე-
ორე მსოფლიო ომის შემდგომ.15 მსოფლიო ეკონომიკაზე, შიდა ეროვნულ და საერთაშორისო, გა-
ნსაკუთრებით გრძელვადიან, კონტრაქტებზე16 უპრეცედენტო ნეგატიური ეფექტის გათვალისწინე-
ბით, მან გააცოცხლა სახელშეკრულებო სამართლის ორი კლასიკური პარადიგმა – ფორსმაჟორი 
და შესრულების გართულება17. ორივე კონცეფცია ითვალისწინებს ვალდებულების შესრულების ან 
შესრულების გამორიცხვის ისეთ სამართლებრივ რეჟიმს, რომელიც არეგულირებს გაუთვალისწი-
ნებელი გარემოებების აღმოცენებით განპირობებულ ნეგატიურ შედეგებს, განსაკუთრებით გრძე-
ლვადიან სახელშეკრულებო ურთიერთობაში.18 მისი გლობალური და უპრეცედენტო მასშტაბების, 
საერთაშორისო კონტრაქტებზე უმკაცრესი ნეგატიური გავლენის გათვალისწინებით, COVID-19 
მომდევნო წლების თუ დეკადების განმავლობაში არა, პოსტ-პანდემიური სამოსამართლო სამა-
რთლის ცენტრალურ საკითხებად ამ ორ კონცეფციას გადააქცევს. 

თანამედროვე სამართლებრივ სივრცეში, COVID-19 მიჩნეულია, როგორც ეკონომიკური წონასწა-

Case №8486 (ორიგინალი დაცულია გერმანულად), J.D.I., 1998, 1047-1049, English Translation in Y. B. Com. Arb. 1999, 
162-173, UNILEX ინგლისური თარგმანისთვის იხ.: <http://www.trans-lex.org/create_pdf.php?docid=208486UNILEX> 
[10.10.2021], Berger K. P., International Arbitral Practice and the UNIDRUIT Principles of International Commercial 
Contracts, American Journal of Comparative Law, Vol. 46, 1998, 140, <www.heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.
journals/amcomp46&id=1&size=2&collection=journals&index=journals/amcomp#150> [10.10.2021]. ზოგადი სახელშეკ-
რულებო პრინციპების ეროვნული სამართლის განმარტების საშუალებად გამოყენებასთან დაკავშირებით იხ. ასე-
ვე: Mascow D., Hardship and Force Majeure, The American Journal of Comparatice Law, Vol. 40, 1992, 657, 665, <http://
www.heinonline.org/HOL/PDF?handle=hein.journals/amcomp40&collection=journals&section=36&id=667&print=sect
ion&sectioncount=1&ext=.pdf> [10.10.2021]; Berger C. P., International Arbitral Practice and the UNIDRUIT Principles 
of International Commercial Contracts, The American Journal of Comparative Law, Vol. 46, 1998, 129, 139-140, <www.
heinonline.org/HOL/PDF?handle=hein.journals/amcomp46&collection=journals&section=11&id=139&print=section&sec
tioncount=1&ext=.pdf> [10.10.2021]. 

14 მაგალითად, CISG, UNIDROIT Principles, PECL. 
15 Kristalina Georgieva’s Participation in the World Health Organization Press Briefing, 3 April 2020, International Monetary 

Fund, <https://www.imf.org/en/ News/Articles/2020/04/03/tr040320-transcript-kristalina-georgieva-participation-
world-health-organization-press-briefing> [10.10.2021].

16 Marchioro I., European Contracts in the COVID 19 Age: A Need for Adaptation and Renegotiation, Regulating for 
Globalization Trade, Labor and EU Law Perspectives, Wolters Kluwer, 2020, <http://regulatingforglobalization.
com/2020/06/29/european-contracts-in-the-COVID-19-age-a-need-for-adaptation-and-renegotiation/> [10.10.2021]. 

17 Weller M. P. et al, Virulente Leistungsstörungen — Auswirkungen der Corona– Krise auf die Vertragsdurchführung,Neue 
Juristische Wochenschrift, 2020, 1022.

18 Lorfing P. A., La Renégociation des Contrats Internationaux (Brux elles: Bruylant, 2011), 28ff [Accaoui Lorfing “La 
renégociation des contrats internationaux”]; Harmathy A., “Hardship” in UNIDROIT, ed., Eppur si muove: The Age of 
Uniform Law – Essays in Honour of Michael Joachim Bonell to Celebrate his 70th birthday, Vol. II, Rome, 2016, 1039.
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რობის რღვევის გამომწვევი მოვლენა სახელშეკრულებო ურთიერთობაში.19 ამიტომ არაერთმა 
სახელმწიფომ COVID-19 პანდემია ფორს-მაჟორად გამოაცხადა.20 2020 წლის თებერვალში საფრა-
ნგეთის ეკონომიკის სამინისტრომ COVID-19 პანდემია ფორსმაჟორულ მოვლენად ცნო და დაადგი-
ნა, რომ სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებულ სახელშეკრულებო ურთიერთობაში ვადაგა-
ცილების შემთხვევებზე არ გავრცელდებოდა შესაბამისი ჯარიმები.21 მსგავსი განცხადებები გაკეთ-
და არაერთ სახელმწიფოში.22 2020 წლის მაისში გაერთიანებული სამეფოს მთავრობამ მოუწოდა 
ხელშეკრულების მხარეებს ემოქმედათ სამართლიანად და პასუხისმგებლობით სახელშეკრულებო 
ვალდებულებების შესრულებისას, განსაკუთრებით ფორსმაჟორისა და შესრულების გართულების, 
ხელშეკრულების ამაოებასთან (frustration of purpose) დაკავშირებულ სადავო ურთიერთობებში.23 
გაერთიანებული სამეფოს კაბინეტის მიერ გამოქვეყნებული „სახელმძღვანელო პრინციპები პა-
სუხისმგებლიან სახელშეკრულებო ქცევაზე იმ ვალდებულებათა შესრულებისა თუ აღსრულების 
პროცესში, რომელმაც მატერიალური ზეგავლენა განიცადა COVID-19-ის საგანგებო ვითარებით“, 
განმარტავს, რომ პასუხისმგებლიანი და სამართლიანი ქცევა გულისხმობს პროპორციულ და გო-
ნივრულ ქმედებებს ვალდებულების შესრულებისა თუ დავის გადაწყვეტის კონტექსტში აღსრულე-
ბის მიმართ, ასევე ქმედებებს, რომელიც ორიენტირებულია ჯანმრთელობის, საჯარო და ეროვნუ-
ლი ინტერესის დაცვაზე.24

გერმანიის ბუნდესტაგმა 2020 წლის მარტში მიიღო COVID-19 პანდემიის უარყოფითი შედეგების 
შემცირებისკენ მიმართული აქტი სამოქალაქო, გაკოტრების, და სისხლის სამართლის სამართა-
ლწარმოებისთვის (ე.წ. კორონას პაკეტი), რომელიც მიღებულ იქნა ბუნდესრატის მიერ 27 მარტს 
და ამავე დღეს ამოქმედდა.25 აღნიშნული აქტის თანახმად, ხელშეკრულების შესრულებაზე უარის 
თქმისა თუ მისი მისადაგების მოთხოვნა კვლავ ფასდება სახელშეკრულებო დათქმებზე (იგუ-
ლისხმება ფორსმაჟორული და შესრულების გართულების თაობაზე წინასწარ დადგენილი სახელ-

19 Weller M. P. et al, Virulente Leistungsstörungen — Auswirkungen der Corona– Krise auf die Vertragsdurchführung 
(2020) Neue Juristische Wochenschrift, 1021.

20 Chinese firms use obscure legal tactics to stem virus losses”, The Economist (22 February 2020), <https://www.
economist.com/business/2020/02/22/chinese-firms-use-obscure-legal-tactics-to-stem-virus-losses> [10.10.2021]; 
CCPIT Guides Enterprises to Leverage Force Majeure Certificates, which Help to Maintain Nearly 60% Contracts (10 
April 2020), China Council for the Promotion of International Trade, <http://en.ccpit.org/info/info_40288117668b3d9b0
17163990e5a082a.html> [10.10.2021]; Christie K., Han M., Shmatenko L., LNG Contract Adjustments in Difficult Times: 
The Interplay between Force Majeure, Change of Circumstances, Hardship, and Price Review Clauses, 18:3 OGEL, Oil, 
Gas & Energy Law, 2020, 12, <www.ogel.org/ article.asp?key=3889> [10.10.2021]; (CCPIT Certificates, the China National 
Offshore Oil Corporation (CNOOC) and the China National Petroleum Corp (CNPC).

21 Déclaration de M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances, sur l’impact économique de l’épidémie 
de COVID 19, à Paris le 28 février 2020 (28 February 2020), <https://www.vie-publique.fr/discours/273763-bruno-le-
maire– 28022020-coronavirus> [10.10.2021]; Mesures d’accompagnement des entreprises impactées par le coronavirus 
(COVID-19), (28 March 2020), Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 
<https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/ mesures-daccompagnement-des-entreprises-impactees-par-le-coronavirus-
COVID-19> [10.10.2021].

22 Iraq’s Crisis Cell extends curfew, announces additional measures to contain COVID-19 (22 March 2020), Government 
of Iraq <https://gds.gov.iq/iraqs-crisis-cell-extends-curfew-announces-additional-measures-to-contain-COVID-19/> 
[10.10.2021] (the Iraqi government issued a similar declaration, qualifying the period of the COVID-19 crisis a force 
majeure event for all projects and contracts effective from February 20, 2020); Iraq declares COVID-19 a force majeure 
for all contracts (1 April 2020), Offshore Technology <https://www.offshore-technology.com/comment/iraq-COVID-
19-force-majeure-contracts/> [10.10.2021] (დეკლარაციამ გავლენა მოახდინა 291 ბილიონი აშშ-ის დოლარის /the 
declaration affected projects worth approximately 291 billion USD).

23 UK Cabinet Office, Guidance on Responsible Contractual Behaviour in the Performance and Enforcement of Contracts 
Impacted by the COVID-19 Emergency (7 May 2020) at para 15 (c), GOV.UK, <https://assets.publishing.service.gov.
uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/883737/_COVID-19_and_Responsible_Contractual_ 
Behaviour__web_final___7_May_.pdf > [10.10.2021]. 

24 იქვე. 
25 იხ. <https://www.klgates.com/COVID-19-German-Act-to-Mitigate-the-Consequences-of-the-Pandemic-03-30-2020> 

[10.10.2021].
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შეკრულებო დათქმები) ან საკანონმდებლო დებულებებზე დაყრდნობით. როგორც წესი, პანდემია 
ფორსმაჟორულ გარემოებად არის აღიარებული, თუმცა თუ სახელშეკრულებო დათქმები არ ფა-
რავს არსებული ფორსმაჟორული ვითარების ყველა ელემენტს, მაშინ სახელშეკრულებო დათქმე-
ბის განმარტებისთვის გამოიყენება კანონის ნორმები. 

გერმანიის მიერ მიღებული კოვიდის პაკეტი ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ მართალია, სამოქა-
ლაქო ურთიერთობის სუბიექტებისთვის არ არის მიღებული სახელმწიფოს მიერ სპეციალური სა-
შეღავათო პაკეტი და სპეციალური რეგულირება სახელშეკრულებო ურთიერთობებში შეცვლილი 
გარემოებებისა და შესრულების შეუძლებლობის საკითხებთან მიმართებით, მაგრამ მხარეთათვის 
დაცვის მექანიზმები ხელმისაწვდომია და ეფუძნება გსკ-ის შესაბამის ნორმატიულ კატეგორიებს 
შესრულების შეუძლებლობისა და ხელშეკრულების მისადაგების სამართლებრივი რეჟიმების ფა-
რგლებში (გსკ-ის 275 და 313 პარაგრაფები).

შესრულების გართულების მაკვალიფიცირებელი მიჯნა ფორსმაჟორისგან26 ძირითადად შესრუ-
ლების მოდიფიცირებული შინაარსით განხორციელებადობის რესურსით ვლინდება.27 შესრუ-
ლების გართულებისას სახელშეკრულებო ურთიერთობას დამატებით ვადაში კვლავ შეიძლება 
ჰქონდეს შესრულების რესურსი, მიუხედავად ფუნდამენტური, არაკონტროლირებადი რყევებისა, 
რომელსაც სახელშეკრულებო კავშირი შეცვლილი გარემოებებით განიცდის.28 COVID-19-ის გა-
ვლენით შესრულების შეუძლებლობისა თუ შესრულების გართულების კონცეფციების მაკვალი-
ფიცირებელი მიჯნის დადგენა სწორედ იმაზეა დამოკიდებული, გონივრულად არსებობს თუ არა 
სახელშეკრულებო ურთიერთობის გადარჩენის ობიექტური, გონივრული შესაძლებლობა, თუნდ 
სახეცვლილი შინაარსით.29 COVID-19-ის პირობებში ფორსმაჟორთან შედარებით, მეტად მოქნილი 
აღმოჩნდა შესრულების გართულების შესახებ დათქმების30 ან შესრულების გართულების კანო-
ნით გათვალისწინებული დაცვის სტანდარტის, სამართლებრივი რეჟიმის გამოყენება.31 რომანული 
სამართლით გათვალისწინებული აბსოლუტური შეუძლებლობის კატეგორია, პრაქტიკული გამო-
ყენების თვალსაზრისით, შეიზღუდა და შესრულების გართულების საფუძველზე ხელშეკრულების 
გადარჩენის მიზანმა შეიძინა მეტი მნიშვნელობა.32 

ორივე, შესრულების გართულებისა და ფორსმაჟორის სამართლებრივი მექანიზმები არეგული-
რებს შეცვლილი გარემოებების სამართლებრივ შედეგებს, თუმცა ცალკეულ სამართლებრივ 
სისტემაში ამ კატეგორიების დამკვიდრების თავისებურება და მოქმედების ფარგლები დამოკი-
დებულია ცალკეული მართლწესრიგის მიერ ხელშეკრულების დაურღვევლობის პრინციპიდან გა-
მონაკლისის დაშვებულ მასშტაბზე. COVID-19 მართალია, უმრავლეს შემთხვევაში, ფორსმაჟორის 
სამართლებრივ კატეგორიას აფუძნებს, თუმცა შესრულების განხორციელებადობის შესაძლებლო-
ბის გათვალისწინებით, შესაძლებელია კვლავ იყოს ხელმისაწვდომი ხელშეკრულების გადარჩე-

26 Tsakiroglou & Co. Ltd. v. Noblee Thörl GmbH [1962] A.C. 93.
27 Pascale Accaoui Lorfing, “L’article 1195 du Code Civil français ou la révision pour imprévision en droit privé français à 

la lumière du droit comparé” (2018), 5 IBLJ, 450.
28 Tsakiroglou & Co. Ltd. v. Noblee Thörl GmbH [1962] A.C. 9; Joskow P. L., Commercial Impossibility, The Uranium Market 

and the Westinghouse Case, 6 J. Legal Stud. 119 (1977); Buxbaum, Modification and Adaptation of Contracts, Vol. 31. 
29 Marc-Philippe Weller et al, Virulente Leistungsstörungen — Auswirkungen der Corona– Krise auf die Vertragsdurchführung 

(2020) Neue Juristische Wochenschrift, 1022, მითითებულია: Berger K. P. Behn D., Force Majeure and Hardship in the 
Age of Corona: Historical and Comparative Study, McGill Journal of Dispute Resolution, Vol. 6, 2019-2020, 115.

30 საერთაშორისო სავაჭრო პალატამ 2003 წელს მიღებული ფორსმაჟორისა და შესრულების გართულების დათქმები 
შეცვალა 2020 წლის მარტში COVID-19-თან ადაპტირების მიზნით. International Chamber of Commerce (ICC) Force 
Majeure and a Hardship Clauses, 2020, March, <https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/03/icc-forcemajeure-
hardship-clauses-march2020.pdf> [10.10.2021]. 

31 Marchioro I., European Contracts in the COVID-19 Age: A Need for Adaptation and Renegotiation, Regulating for 
Globalization Trade, Labor and EU Law Perspectives, Wolters Kluwer, 2020, <http://regulatingforglobalization.
com/2020/06/29/european-contracts-in-the-COVID-19-age-a-need-for-adaptation-and-renegotiation/> [10.10.2021]. 

32 იხ. Schwenzer I., Force Majeure and Hardship in International Sales Contracts, 2008, 39 VUWLR, 724. შესრულების 
შეუძლებლობის შედარებითი ანალიზისთვის იხ. Zweigert, Kötz, II Introduction to Comparative Law, 1977, 13-14. 
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ნის ობიექტური შესაძლებლობა. შეცვლილი გარემოებების წინასწარგათვალისწინებისა და თავი-
დან აცილების (როგორც თავად მოვლენის, ისე მისი შედეგების შემცირების ან აღმოფხვრის) შე-
უძლებლობა, როგორც შესრულების გართულებისა და ფორსმაჟორის საერთო მაკვალიფიცირე-
ბელი მახასიათებელი, განხილულ უნდა იქნეს COVID-19-ის კრიზისის უნიკალურობისა და სიმძიმის 
ჭრილში. მიუხედავად სამედიცინო გამოკვლევების საფუძველზე წლების წინ გაკეთებული ზოგადი 
პროგნოზებისა, მსგავსი კატასტროფული სცენარი, რომელმაც „მსოფლიოს ვირუსული კრიზისი“33 
გამოიწვია, განუჭვრეტელი მოვლენა აღმოჩნდა თვით წინდახედული მეწარმეებისთვისაც. თუ 
წლების წინ შესრულების გართულებისა და ფორსმაჟორის სამართლებრივი დაცვის მექანიზმები 
საგამონაკლისოდ გამოსაყენებელ სამართლებრივი დაცვის მექანიზმებად განიხილებოდა, ახლა 
ისინი რეგულარულად გამოსაყენებელ საშუალებებად იქცევა პანდემიის გლობალურ ეკონომიკაზე 
ზემოქმედების უარყოფითი შედეგების მხარეებზე სამართლიანი გადანაწილების უზრუნველსაყო-
ფის მიზნისთვის.34

3. შესრულების გართულების დოქტრინის აღიარების მასშტაბი 
კონტინენტურ და ანგლო-ამერიკულ მართლწესრიგში

კონტინენტური სამართლის სისტემებში შესრულების გართულების კონცეფციის მოქმედება ორი 
მიმართულებით ჩამოყალიბდა.35 ერთი მიდგომის მიხედვით, შესრულების გართულების კატეგო-
რია ფუძნდება მაშინ, როდესაც ვალდებულების შესრულება ეკონომიკურად უკიდურესად მძიმდე-
ბა [სახელშეკრულებო წონასწორობა ირღვევა ეკონომიკური თვალსაზრისით]36 შეცვლილი გარე-
მოებების გავლენით. ასეთი ტიპის მართლწესრიგებში, უნიფიცირებულ სამართალში შესრულების 
გართულებას „ეკონომიკური ფორსმაჟორითაც“ მოიხსენიებენ.37 მეორე, უფრო ფართო მიდგომის 
თანახმად, შესრულების გართულებისათვის აუცილებელია გარიგების საფუძვლის კოლაფსი ან 
არსებითი შეცვლა იმ მასშტაბით, რომ გაუმართლებელი, არაგონივრული და სახელშეკრულებო 
სამართლის პრინციპების საწინააღმდეგოა ვალდებულების პირველადი შინაარსით განხორციე-
ლება.38 მართალია, ხშირ შემთხვევაში შესრულების გართულება ეკონომიკური, ფინანსური მო-
ვლენაა, რომელიც იწვევს შესრულების ხარჯების გადამატებულ ზრდას ერთ-ერთი მხარისთვის,39 
მაგრამ შესრულების გართულების არეალი მეორე კატეგორიის მართლწესრიგებში შესრულების 
მხოლოდ ეკონომიკური დამძიმებით არ შემოიფარგლება. შესრულების გართულება ხელშეკრუ-
ლების თავდაპირველი პირობებით შესრულების ვალდებულების დროებითი ან მუდმივი, სრული 
ან ნაწილობრივი გამორიცხვის საფუძვლად გამოიყენება.

კონტინენტური სამართლის იურისდიქციებმა, როგორიცაა: გერმანიის, საფრანგეთის, საბერძნე-
თის, ავსტრიის, იტალიის, პოლონეთის, უნგრეთის, პორტუგალიის, ნიდერლანდების, შვეიცარიის, 
რუსეთის, არგენტინის, ბრაზილიის, პერუს, კოლუმბიის, იაპონიისა და ეგვიპტის სისტემები, შესრუ-

33 Marc-Philippe Weller et al, Virulente Leistungsstörungen — Auswirkungen der Corona– Krise auf die Vertragsdurchführung 
(2020) Neue Juristische Wochenschrift, 1022. 

34 Berger K. P., Daniel Behn D., Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: Historical and Comparative Study, 
McGill Journal of Dispute Resolution, Vol. 6, 2019-2020, 130.

35 Fontaine M., The Evolution of the Rules on Hardship, in Bortolotti F. Ufot D. (eds.), Hardship and Force Majeure in 
International Commercial Contracts: Dealing with Unforeseen Events in a Changing World, Alphen upon Rhine: Kluwer 
Law International, 2018, par. 12.

36 მაგალითად, რუმინეთი და საფრანგეთი.
37 Lookofsky J., Impediments and Hardship in International Sales: A Commentary on Catherine Kessedjian’s “Competing 

Approaches to Force Majeure and Hardship, Reproduced from International Review of Law and Economics, Vol. 25, 
2005, 438, <www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/lookofsky.html> [10.10.2021].

38 გერმანული და ქართული მოდელი. 
39 Ciongaru E., Theory of Imprevision, a Legal Mechanism for Restoring of the Contractual Justice, Procedia – Social and 

Behavioral Sciences, 149, 2014, 176.
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ლების გართულების საკითხი მოაწესრიგეს ნორმატიული მხარდაჭერით ან, სულ მცირე, განავითა-
რეს სამოსამართლო სამართლის ფარგლებში.40

კონტინენტური სამართლის ქვეყნები და, განსაკუთრებით, გერმანული სამართალი ხელშეკრულე-
ბის ადაპტაციისადმი მნიშვნელოვნად მიდრეკილ (Adaptation friendly) სისტემებად გვევლინება, 
რაც ბუნებრივად დამახასიათებელია ვალდებულების შესრულებაზე ორიენტირებული მართლწეს-
რიგებისთვის. შესრულებაზე ორიენტირებულ სამართლის სისტემაში, შესრულების და შესაბამი-
სად, სახელშეკრულებო ინტერესის პრიმატი აისახება ფუნდამდენტური დარღვევის, ხოლო საქა-
რთველოში დამატებით შესრულების ვალდებულების პრიმატში, რომელიც მეორეული მოთხოვნის 
უფლებების იერარქიულ სათავეშია41, ხოლო ხელშეკრულებიდან გასვლა გამოიყენება როგორც 
უკიდურესი სამართლებრივი დაცვის მექანიზმი – ultima ratio. მიზანი ერთია – ხელშეკრულების 
უზენაესობის დაცვა, ხოლო უზრუნველმყოფი სამართლებრივი კონსტრუქციები – განსხვავებული. 
ფუნდამენტურია დარღვევა, რომელიც დამატებით ვადაში არ სწორდება (nachshrift კონცეფცია), 
გერმანული დოქტრინის თანახმად. შესრულების ინტერესის პრიმატს ხელშეკრულებაზე უარის 
უფლებასთან მიმართებით, გამოხატავს მნიშვნელოვანი დარღვევის კონცეპტი ქართულ სამართა-
ლში.42 სწორედ, ვალდებულების შესრულების პრიმატი განაპირობებს ხელშეკრულების ადაპტაცი-
ის რეჟიმის მეტ ნორმატიულ მხარდაჭერას კონტინენტური სამართლის სისტემის ქვეყნებში.

გერმანული სამართლის (გარიგების საფუძვლის რღვევის – შესრულების გართულების ფართო პა-
რადიგმის) დოქტრინამ გავლენა იქონია სკანდინავიური ქვეყნების (ნორვეგია, დანია, შვედეთი, ფი-
ნეთი), ასევე იაპონიის, საბერძნეთისა და ბრაზილიის ნორმატიულ მიდგომაზე საკითხის მიმართ.43 
თუმცა, მართლწესრიგთა მიდგომა განსხვავებულია სასამართლოს ინტერვენციის ფარგლების 
ნიშნით.44 ცალკეულმა მართლწესრიგმა ხელშეკრულების შეწყვეტა (შეცვლილი გარემოებების წი-
ნაპირობების დაკმაყოფილების პირობებში) გაითვალისწინა როგორც ერთადერთი სამართლებ-
რივი შედეგი, ადაპტაციის შედეგის გამორიცხვით. თუმცა, აღნიშნული მიდგომა ეწინააღმდეგება 
შესრულების გართულების სამართლებრივი კატეგორიის არსებობის არსს და უმთავრეს მიზანს 
– გადარჩენილ იქნეს ხელშეკრულება, რომელიც საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართლის 
თეორისა და პრაქტიკაშია აღიარებული. აღნიშნული კი გულისხმობს, რომ შეცვლილი გარემო-
ებებით დაფუძნებული შესრულების გართულების არსებობისას ის გამოსავალი უნდა იქნეს მო-
ძებნილი, რომელიც თავიდან აგვარიდებს ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების თვითნებურ, 
უმწიფარ შეწყვეტას, ხოლო სასამართლოს მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტა შეცვლილი გარემო-
ებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგების სარჩელის ერთ-ერთი შედეგის სახით შეიძლება იქნეს 
გამოყენებული როგორც უკიდურეს შემთხვევაში (ultima ratio) ასამოქმედებელი სამართლებრივი 
დაცვის მექანიზმი ადაპტაციის ობიექტური შეუძლებლობის დადგენის შემდეგ.45

40 Brunner Ch., Force Majeure and Hardship under General Contract Principles: Exemption for Non-performance in 
International Arbitration, Alphen upon Rhine: Kluwer Law International, 2009, 402. ICC Case №16369, 2011, 39 YB Comm 
Arb 169 (2014), 202.

41 იხ. Merryman J. H., Clark D. S., Haley J. O., Comparative Law: Historical Development if the Civil Law Tradition in 
Europe, Latin America, and East Asia, LexisNexis, San Francisco, 2010, 139.

42 Chitashvili N., Concept of Fundamental Breach in Comparative Perspective and its Impact on Georgian Law, Polish-
Georgian Law Review, Faculty of Law and Administration University of Warmia and Mazury in Olsztyn Faculty of Law 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, №2’16, 49-93.

43 Lando O., Hugh Beale H., The Principles of European Contract Law, Combined & Revised, Boston: Kluwer Law 
International, 1999, 328.

44 Lorfing P. A., Adaptation of Contracts by Arbitrators in: Bortolotti F., Ufot D., (eds.), Hardship and Force Majeure in 
International Commercial Contracts: Dealing with Unforeseen Events in a Changing World, Alphen upon Rhine: Kluwer 
Law International, 2018, 41, 43 [Accaoui Lorfing, “Adaptation of Contracts by Arbitrators”].

45 პრინციპის “ut res magis valeat quam pereat” შესახებ იხ. Force Majeure TransLex-Principle IV 5.3 and Commentary 
№2, TransLex Law Research, <www.trans-lex.org/925000> [10.10.2021]; Association of service industry firms v Service 
industry firm, Award of 27 May 1991, 17 YB Comm Arb 11 (1992), 15.
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საერთო სამართლის ქვეყნებში მოქმედებს ხელშეკრულების მიზნის ამაოების (frustration of 
contract – ინგლისური), კომერციული განუხორციელებლობის (сommercial impracticability, UCC 
– ამერიკული) დოქტრინები, თუმცა არა იმ მასშტაბით, როგორც ეს კონტინენტური სამართლის 
სისტემებშია განვითარებული. აღნიშნული საკანონმდებლო პარადიგმები ხელშეკრულების დას-
რულებისა და ვალდებულების შესრულებისგან განთავისუფლების უზრუნველყოფაზეა ორიენტი-
რებული და არ გამოიხატება მოსამართლისთვის ხელშეკრულების ადაპტაციის უფლებამოსილე-
ბის მინიჭებით.46 აღნიშნულის მრავალ დოგმატურ მიზეზთა შორის ერთ-ერთი ისაა, რომ საერთო 
სამართლის სისტემებმა უარყვეს კანონიკური სამართლის გავლენით განვითარებული შეცვლილი 
გარემოებების კლასიკური დოქტრინა (clausula rebus sic standibus). კონტინენტური სამართლის 
სისტემაში ხელშეკრულების მხარეთა ინდივიდუალურ კანონად გადაქცევისთვის, მისი იურიდი-
ული ძალმოსილებისთვის, საჭიროა ხელშეკრულების პირობებით მხარეთა თვითბოჭვის ნების 
არსებობა. თუ მიზეზი, საფუძველი, რომლის გამოც მხარეებმა ბოჭვის ნება გამოხატეს, აღარ არ-
სებობს, აღნიშნული ამართლებს შესრულების მოდიფიცირების/გამორიცხვის შეწყნარებას სამა-
რთლებრივი სისტემებისთვის და დასაბამს აძლევს შესრულების გართულებისა და ფორსმაჟორის 
კონცეფციების აღიარებას. 

ინგლისური სამართლის მიდგომა, რომელიც არ იცნობს შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრუ-
ლების მისადაგების სასამართლოსეულ ძალმოსილებას,47 გაკრიტიკებულია იურიდიულ დოქტრი-
ნაში მუდმივცვალებადი კომერციული რეალობის კონტექსტში.48 ამერიკული სამართალი აღიარებს 
კომერციული განუხორციელებლობის დოქტრინის მოქმედებას დრამატული და მოულოდნელი შე-
ცვლილი გარემოებების აღმოცენების გავლენით უკიდურესად გართულებულ სახელშეკრულებო 
ვალდებულებებში, თუმცა აშშ-ის სასამართლოების უფლებამოსილება არაა ფართო სახელშეკრუ-
ლებო ვალდებულებისგან სრულად ან ნაწილობრივი სახით განთავისუფლებასთან მიმართებით.49

4. გარიგების საფუძვლის რღვევის დოქტრინა – სამოსამართლო 
სამართლის წიაღიდან სამოქალაქო სჯულდებით კოდიფიცირებამდე

გერმანულ სამართალში სამოქალაქო სჯულდების შექმნის ეტაპზე (1900 წელი) сlausula rebus sic 
standibus პრინციპის ინტეგრირებას დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა სამართლებრივი განსაზღვრუ-
ლობისა და სტაბილურობისთვის საფრთხის შექმნის არგუმენტით. კანონიკური სამართლისათვის 
ცნობილი ნების თეორია (will theory) შეუთავსებელი აღმოჩნდა clausula-ს50 თეორიისთვის. მიუ-
ხედავად შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგების დანერგვის მიმართ დიდი 
წინააღმდეგობისა, მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში გერმანელ დოგმატი-
კოსებს შორის გააქტიურდა წინააღმდეგობრივი დისკუსია დოქტრინის აღიარების საჭიროების 
შესახებ.51 ჯერ კიდევ სამოქალაქო სჯულდების ძალაში შესვლამდე გერმანელი მეცნიერი ვინდშა-
იდი აცხადებდა, რომ „თუ კანონიკური სამართლის დოქტრინას შეცვლილი გარემოებების შესა-

46 Marchioro I., European Contracts in the COVID-19 age: A Need for Adaptation and Renegotiation, Regulating for 
Globalization Trade, Labor and EU Law Perspectives, Wolters Kluwer, 2020, <http://regulatingforglobalization.
com/2020/06/29/european-contracts-in-the-COVID-19-age-a-need-for-adaptation-and-renegotiation/> [10.10.2021]. 

47 Berger K. P., Behn D., Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: Historical and Comparative Study, McGill 
Journal of Dispute Resolution, Vol. 6, 2019-2020, 98-103.

48 Rogers A., Frustration and Estoppel წიგნში: McKendrick E. (ed.), Force Majeure and Frustration of Contract, 2ed, 
London: Lloyd’s of London Press, 1995, 245.

49 Berger K. P., Behn D., Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: Historical and Comparative Study, McGill 
Journal of Dispute Resolution, Vol. 6, 2019-2020, 103-107. 

50 Schwarzenberger, A Manual of International Law, 169, 5th ed. 1967; Verdross-Simma, Universelles Völkerrecht, 1976, 
418-424; Brownlie, Principles of Public International Law, 2nd ed. 1973, 599.

51 Köbler R., Die „clausula rebus sic stantibus“ als allgemeiner Rechtsgrundsatz, Tübingen: Mohr Siebeck, 1991, 90, შემ-
დგომი მითითებებით: Endemann (1899), Dernburg (1899), Bindewald (1901) a Artur Kaufmann (1907).
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ხებ მოვისვრით კარს მიღმა, ის ყოველთვის დაბრუნდება ფანჯრიდან“.52 გერმანულ სამართალ-
ში clausula დოქტრინის „ფანრჯიდან დაბრუნებად“ აღიარებულ იქნა პირველი მსოფლიო ომით 
გამოწვეული დრამატული ჰიპერინფლაცია, რომელსაც 1923 წელს ჰიპერინფლაციის დასაძლევად 
მოყვა ახალი ვალუტის (Rentenmark) მიღება. აღნიშნულმა რეალობამ წარმოშვა უამრავი დილემა 
გერმანიის სასამართლოსთვის.53 1922 წელს შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისა-
დაგების ერთ-ერთ პირველ საქმეში54 საიმპერიო სასამართლო დაეყრდნო ორტმანის მიერ რამდე-
ნიმე წლის წინ განვითარებულ „გარიგების საფუძვლის რღვევის“ (Wegfall der Geschäftsgrundlage) 
დოქტრინას და კეთილსინდისიერების პრინციპის ნორმატიულ დებულებას (გსკ-ის 242), რომელიც 
არსობრივად უახლოვდება კანონიკური სამართლის შეცვლილი გარემოებების თეორიის არსს. 
სწორედ კეთილსინდისიერების პრინციპმა გაამართლა შეცვლილი გარემოებების დოქტრინის 
დამკვიდრება გერმანულ სამართალში, პირდაპირ საკანონმდებლო მხარდაჭერის არარსებობის 
პირობებში.55 ამდენად, clausula პრინციპმა მართალია, გერმანულ კანონმდებლობაში პირდაპირ 
(„კარიდან“) ვერ შეძლო შეღწევა, მაგრამ ის კეთილსინდისიერების პრინციპის ძალმოსილებით 
(„ფანჯრიდან“) ირიბი გზით დამკვიდრდა სამოსამართლო სამართალში.56 ამდენად, შეცვლილი 
გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგების ინსტიტუტი გერმანულ სამართალში სამოსამა-
რთლო სამართლის პირმშოა, რომელიც სასამართლო წიაღში აღმოცენდა და შემდგომ ჰპოვა სა-
კანონმდებლო რეგლამენტაცია.57 

გარიგების საფუძვლის დოქტრინის თანახმად, ნებისმიერი ხელშეკრულება ემყარება მხარეთა 
მიერ შეთანხმებულ გარიგების საფუძვლებს, ხშირად როგორც არა პირდაპირ გამოხატულ, არამედ 
მხარეთა ნაგულისხმევ პირობებს (implied terms). ეს ნაგულისხმევი პირობები წარმოადგენს ხელ-
შეკრულების არსს, საფუძველს, საზრისს, რომელსაც მხარეთა შორის არსებული ხელშეკრულება 
ემყარება. თუ ხელშეკრულების აღნიშნული საფუძველი ფუნდამენტურად ირღვევა, მაშინ ხელშეკ-
რულება უნდა მოდიფიცირდეს ან შეწყდეს. გერმანიის შესრულების გართულების – გარიგების სა-

52 Windscheid B., Die Voraussetzung (1892) 78 AcP, 197; Windscheid B., Die Lehre des römischen Rechts von der 
Voraussetzung (Düsseldorf: Buddeus, 1850). 

53 ამ საკითხისათვის იხ. Rheinstein, The Struggle between Equity and Stability in the Law of Post-War Germany, 3 U. 
Pitt. L. Rev. 91-103 (1936/37); Horn, Kötz, Leser, German Private and Commercial Law: An Introduction, 1982, 141.

54 Reichsgericht [RG] [Imperial Court], 3 February 1922, 103 RGZ 328 at 332 (Germany). 
55 კანონის ანალოგიის საკანონმდებლო პრეფერენცია არ გვაზღვევს ისეთი ხარვეზებისაგან, როცა სასამართლო 

იძულებული ხდება, სამართლის ანალოგიას მიმართოს და ურთიერთობა „სამართლის ზოგადი პრინციპების, 
სამართლიანობის, კეთილსინდისიერებისა და ზნეობის მოთხოვნების შესაბამისად“ მოაწესრიგოს (სსკ-ის მე-5 
III მუხლი). ხშირად ამ საფუძვლით მიღებული გადაწყვეტილება, მიუხედავად იმისა, რომ იგი, საკანონმდებლო 
თვალსაზრისით, არც ზოგადად და არც ფორმალურად არ იზღუდება, იმაზე მეტ მნიშვნელობას იძენს, ვიდრე რი-
გითი პრეცედენტი. ეს იმ გარემოებით არის განპირობებული, რომ კანონმდებლობაში მას ზუსტი ანალოგი არა 
მოეპოვება და არც მსგავსი ურთიერთობის მარეგულირებელი ნორმა არსებობს. შესაბამისად, მოცემული ratio 
descidendi (გადაწყვეტილების არსი), მისი დამაჯერებლობითი ხასიათიდან გამომდინარე (persuasive authority), 
ფაქტობრივად მოქმედებს და მისი გათვალისწინება cetera parem-ის პრინციპით სხვა სასამართლოების მიერაც 
ნებაყოფლობით ხდება. ხანგრძლივი გამოყენების შედეგად (consuetudo) ეს გადაწყვეტილება თავის პირვანდელ 
სახეს იცვლის და საზოგადოებრივ აღიარებას (opinio nescecitatis) იმსახურებს, როგორც სამართლიანი ზოგადი 
ქცევის წესი, რითაც იგი ჩვეულების ნორმად იქცევა. ჩვეულებას კი გააჩნია მოქმედების ნორმატიული საფუძველი 
(opinio iuris) და მოქმედების პრეტენზია. სწორედ ამ გზით მოხდა გერმანულ სასამართლო პრაქტიკაში კეთილსი-
ნდისიერების პრინციპის ევოლუცია და მის საფუძველზე მრავალი ისეთი ნორმა წარმოიშვა, რომლებიც თანამე-
დროვე ვალდებულებითი სამართლის მონაპოვრებად იქცნენ. აღწერილი პროცესი გამოხატავს სამოსამართლო 
საქმიანობის ისეთ ეპიზოდს, როცა კეთილსინდისიერების პრინციპის საფუძველზე მოუწესრიგებელი სფეროების 
დარეგულირება და საკანონმდებლო ხარვეზების შევსება ხდება (კანონის შევსების ფუნქცია). იხ. ვაშაკიძე გ., კე-
თილსინდისიერება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით – აბსტრაქცია თუ მოქმედი სამართალი, ქა-
რთული სამართლის მიმოხილვა, 10/2007-1, 44.

56 Berger K. P., Daniel Behn D., Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: Historical and Comparative Study, 
McGill Journal of Dispute Resolution, Vol. 6, 2019-2020, 122.

57 ევროპულ სამართალშიც შეცვლილი გარემოებები უმეტესწილად სასამართლო პრაქტიკაში დადგენილი გარემო-
ებებია, რომლითაც ცოცხლდება სამოქალაქო კოდექსების დანაწესები. იხ. ჭანტურია ლ., ზოიძე ბ., ნინიძე თ., შენ-
გელია რ., ხეცურიანი ჯ., (რედ.), საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი III, თბ., 2001, 400. 
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ფუძვლის კოლაფსის დოქტრინა ფარავს ხელშეკრულების მისადაგების ან შეწყვეტის მექანიზმებს 
COVID-19-ის სცენარშიც58, როდესაც ორივე მხარის ბრალის გარეშე ხელშეკრულების საფუძველი, 
ბაზისი ქარწყლდება.59 

გერმანიაში ვალდებულებითი სამართლის ფუნდამენტური რეფორმა 2001 წლის 26 ნოემბერს ვა-
ლდებულებითი სამართლის მოდერნიზების შესახებ კანონის60 მიღებით დასრულდა, რომელიც 
ძალაში 2002 წლის პირველ იანვარს, გსკ-ის მიღებიდან 102-ე წელს შევიდა.61 რეფორმა ევროკავ-
შირის სამართლის იმპლემენტაციის მოთხოვნებით იყო განპირობებული და მისი კონცეპტუალუ-
რი სრულყოფის შედეგები უნიფიცირებული სამართლის სულისკვეთებით განისაზღვრა. რეფორ-
მა შეეხო როგორც შესრულების გართულების, ისე შესრულების შეუძლებლობის კონცეფციების 
მოწესრიგებასაც62, კანონმდებლის მიზნიდან გამომდინარე – მოეხდინა ასევე სასამართლოს მიერ 
კოდექსისგან დამოუკიდებლად განვითარებული ინსტიტუტების კოდიფიცირება.63 ამდენად, გსკ-ის 
313-ე პარაგრაფში აისახა გერმანული სამოსამართლო სამართლის პირმშო – გარიგების საფუძ-
ვლის რღვევის დოქტრინა, (Störung der Ges chäftsgrun dla ge) (in ter fe ren ce with the ba sis of the tran-
sac ti on).64

4.1. გარიგების საფუძვლის რღვევის მატერიალურსამართლებრივი წინაპირობები

გსკ-ის ახალი ნორმატიული დებულებით (პარ. 313) განმტკიცებული გარიგების საფუძვლის კო-
ლაფსის კონცეფცია გულისხმობს ხელშეკრულების დადების შემდეგ აღმოცენებულ ცვლილებას 
ხელშეკრულების ობიექტურ საფუძვლებში, ვალდებულების შესრულების უკიდურეს გართულებას, 
რომელიც იწვევს სახელშეკრულებო ვალდებულებების თანაფარდობის, ეკვივალენტურობისა და 
სახელშეკრულებო წონასწორობის რღვევას. ცვლილება იმდენად არსებითი უნდა იყოს, რომ მისი 
წინასწარ გათვალისწინების შემთხვევაში, მხარეები ხელშეკრულებას არ დადებდნენ, ან გააფო-
რმებდნენ მას სრულიად განსხვავებული შინაარსით.

ხელშეკრულების საფუძვლის რღვევის კონცეფციაში შეიძლება სამი ელემენტი იქნეს მოაზრებუ-
ლი: (1) ფაქტობრივი, რომელიც გულისხმობს, რომ არსებითი, შეთანხმების საფუძვლად მიჩნეული 
გარემოებები კონტრაჰენტთა ან ერთ-ერთი მათგანის მიერ იმთავითვე, ხელშეკრულების დადე-
ბის ეტაპზე, არის გაცნობიერებული, ნაგულისხმევი. ეს პირობები რომ არ ყოფილიყო მხარეთა (ან 
მხარის) მიერ ნავარაუდები, ხელშეკრულება არ დაიდებოდა, ან გაფორმდებოდა იგი სრულიად 
განსხვავებული შინაარსით. (2) ჰიპოთეზური ელემენტი – ხელშეკრულების საფუძვლად მიჩნეული 
მხარის/მხარეთა ნაგულისხმევი პირობები აუცილებლად გახდებოდა ხელშეკრულების შემადგე-
ნელი ნაწილი ერთ-ერთი მხარის შესაბამისი სურვილის შემთხვევაში. (3) ნორმატიული ელემენტი 

58 Weller M. P. et al, Virulente Leistungsstörungen — Auswirkungen der Corona– Krise auf die Vertragsdurchführung 
(2020) Neue Juristische Wochenschrift 1017, 1021 (for German law); Wagner E. et al, “Auswirkungen von COVID-19 auf 
Lieferverträge”, Betriebs-Berater, 2020, 846.

59 Berger K. P., Behn D., Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: Historical and Comparative Study, McGill 
Journal of Dispute Resolution, Vol. 6, 2019-2020, 122. 

60 Gesetz zur Modernisierung des Sculdrechts, Vom 26.11.2001, verkündet in Jahrgang 2001 Nr. 61 vom 29.11.2001, <http://
www.rechtliches.de/info_Gesetz_zur_Modernisierung_des_Schuldrechts.html> [10.10.2021]. 

61 რეფორმის შესახებ იხ. Zimmermann R., Breach of Contract and Remedies under the New German Law of Obligations, 
2002, 1-5, <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/zimmerman.html> [10.10.2021].

62 Rösler H., Hardship in German Codified Private Law – In Comparative Perspective to English, French and International 
Contract Law, Kluwer Law International BV/Printed in Netherlands, Eur. Rev. of Prv. L., Vol. 15, №4, 2007, 486, <http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1154004> [10.10.2021].

63 Markesinis S. B., Unberath H., Johnston A., The German Law of Contract – A Comparative Treatise, 2nd ed., Hart 
Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2006, 383. 

64 Brunner Ch., Force Majeure and Hardship under General Contract Principles, Exemption for Non-performance in 
International Arbitration, Kluwer Law International BV, the Netherlands, 2009, 79.
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– მეორე მხარე აუცილებლად დაეთანხმებოდა ხსენებული პირობების ხელშეკრულებაში ჩართ-
ვას. ნორმატიული ელემენტი უმნიშვნელოვანესი კრიტერიუმია, რადგან ის ქმნის ხელშეკრულების 
საფუძველს ორივე მხარისათვის.65 ამრიგად გარიგების საფუძვლის შეფასებისას გასათვალისწი-
ნებელია შემდეგი წინაპირობები: 1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მოლოდინები 2. გაცხა-
დებულ იქნა ხელშეკრულების დადების ეტაპზე 3. მოლოდინები აღქმულ იქნა მეორე მხარის მიერ 
3. მხარის მოლოდინები არ იქნა უარყოფილი მეორე მხარის მიერ 4. საერთო სახელშეკრულებო 
ინტერესი ურთიერთობაში სწორედ ამ მოლოდინს დაემყარა.

ამდენად, გერმანული სამართლის ნორმატიული დანაწესი არ ვრცელდება მხოლოდ შესრულების 
ეკონომიკურ გართულებაზე, როგორც ეს კონტინენტური სამართლის ცალკეული მართლწესრიგი-
სა და უნიცირებული სამართლის აქტებშია განმტკიცებული. გარიგების საფუძვლის რღვევის კონ-
ცეფცია გამორჩეულად ფართოა ორტმანის მოძღვრებისა და გერმანიის სასამართლო პრაქტიკის 
მიხედვით,66 სცდება რა ეკონომიკური ფორსმაჟორის ცნებას. გარდა ხელშეკრულების დადების 
შემდგომ აღმოცენებულ გარემოებათა ცვლილებისა, რისი გავლენითაც მხარეთა ურთიერთსანა-
ცვლო უფლება-მოვალეობებს შორის ირღვევა წონასწორობა, თანაზომიერება, ის ასევე მოიცავს 
შემთხვევას, როდესაც მხარეთა მატერიალური წარმოდგენები, რაც ხელშეკრულების დადების სა-
ფუძველი გახდა, არასწორი აღმოჩნდა, ე.ი. მხარეები შეცდნენ იმ გარემოებების შეფასებაში, აღ-
ქმაში, რომელიც გარიგების საფუძველს აფორმირებდა (შეცდომა გარიგების საფუძვლებში).

სისტემური თვალსაზრისით, გარიგების საფუძვლის მოშლის დოქტრინა ხშირად ვალდებულების 
დარღვევის (Le is tun gsstSrung) ფარგლებში მოიაზრება. გსკ-ის 313-ე პარაგრაფი, რომელიც კე-
თილსინდისიერების პრინციპის გამოხატულებაა, განთავსდა არა კეთილსინდისიერების პრინცი-
პის ამსახველ 242-ე პარაგრაფთან, როგორც ეს მოსალოდნელი იყო, არამედ ვალდებულებითი 
სამართლის II წიგნში – სახელშეკრულებო ვალებულებების ნაწილში, ამიტომ მისი დებულებები 
თანაბრად ვრცელდება ყველა სახელშეკრულებო ვალდებულებაზე.

ამასთან, გსკ-ის 313-ე პარაგრაფს აქვს მკაცრად დამხმარე მნიშვნელობა.67 უპირველესად განი-
მარტება სახელშეკრულებო დებულებები, გამოიყენება შეცდომის, შესრულების შეუძლებლობის, 
ნაკლიანი შესრულების მომწესრიგებელი ნორმები და თუ ეს მექანიზმებიც ვერ უზრუნველყოფს 
საკითხის გადაწყვეტას, მაშინ მოსამართლეს შეუძლია მიმართოს კეთილსინდისიერების პრინცი-
პის საფუძველზე ხელშეკრულების განმარტებას (§§157, 242). ამრიგად, გსკ-ის 313-ე პარაგრაფი გა-
მოიყენება მაშინ, როდესაც სამართლებრივი დაცვის ყველა საშუალება ამოწურულია.68 

4.2. ხელშეკრულების მისადაგება და შეწყვეტა

გარიგების საფუძვლის რღვევის მატერიალურსამართლებრივი წინაპირობების არსებობის დადა-
სტურების შემდეგ, უპირველესი და პრიორიტეტული სამართლებრივი დაცვის საშუალება და შედე-
გი სასამართლოს მიერ ხელშეკრულების მისადაგების განხორციელებაა. გსკ ითვალისწინებს ხელ-
შეკრულების შეცვლილი გარემოებებისადმი მისადაგების შესაძლებლობას, თუ, კეთილსინდისიე-

65 Rösler H., Hardship in German Codified Private Law – In Comparative Perspective to English, French and International 
Contract Law, Kluwer Law International BV/Printed in Netherlands, Eur. Rev. of Prv. L., Vol. 15, №4, 2007, 489, <http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1154004> [10.10.2021]. 

66 Fontaine M., The Evolution of the Rules on Hardship, წიგნში: Bortolotti F., Ufot D. (eds.), Hardship and Force Majeure in 
International Commercial Contracts: Dealing with Unforeseen Events in a Changing World, Alphen upon Rhine: Kluwer 
Law International, 2018, par. 12. 

67 Hondius E. H., Grigoleit H. Ch., Unexpected Circumstances in European Contract Law, Cambridge University Press, New 
York, 2011, 55.

68 Rösler H., Hardship in German Codified Private Law – In Comparative Perspective to English, French and International 
Contract Law, Kluwer Law International BV/Printed in Netherlands, Eur. Rev. of Prv. L., Vol. 15, №4, 2007, 490-491, 
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id= 1154004> [10.10.2021].



17

რების პრინციპის გათვალისწინებით, არაგონივრულია მხარისათვის ვალდებულების თავდაპირ-
ველი, უცვლელი სახით შესრულების მოთხოვნა. ხელშეკრულების მბოჭავი ძალის საკითხი უნდა 
გადაწყდეს სახელშეკრულებო რისკისა და ფაქტობრივი გარემოებების მხედველობაში მიღებით.69 
ამ შემთხვევაში ერთმანეთს უპირისპირდება ხელშეკრულების მბოჭავი ძალისა და კეთილსინდი-
სიერების პრინციპები,70 რაც უნდა განისაზღვროს გონივრულობის კრიტერიუმის საფუძველზე.

„კეთილსინდისიერების პრინციპის გამოყენების სფერო ძირითადად განპირობებულია შემთხვევე-
ბით, რომლებშიც მოთხოვნა ფორმალურად შეესაბამება მოქმედ მატერიალურ სამართალს, მაგრამ 
მისი განხორციელება კონკრეტულ შემთხვევაში უსამართლოა. დაუშვებელია, მოქმედი სამართლი-
დან გამომდინარე უფლება თუ მისი რეალიზაციის შედეგი იყოს არასამართლიანი. შესაბამისად, „კე-
თილსინდისიერების დათქმა წინ აღუდგება მოთხოვნის განხორციელებას ისეთი უფლებიდან გამო-
მდინარე, „რომელსაც მოცემულ შემთხვევაში უფლების მხოლოდ ფორმა აქვს და არა შინაარსი“.71 

შესრულების დამაბრკოლებელი გარემოებების ხასიათისა და სიმძიმის ხარისხის ანალიზისას, 
სასამართლომ შეიძლება დაადგინოს, რომ დაფუძნებულია არა გარიგების საფუძვლის რღვევის, 
არამედ ვალდებულების დარღვევა შესრულების შეუძლებლობის სახით. ფუნდამენტური რეფორ-
მა შესრულების შეუძლებლობის საკითხების მოწესრიგებასაც შეეხო. ის შეიძლება გამოვლინდეს 
როგორც შესრულების აბსოლუტური, სუბიექტური თუ ობიექტური, ისე მორალური ფარდობითი და 
ეკონომიკური შეუძლებლობის ფორმით.72 

გსკ-ის 275-ე პარაგრაფის საფუძველზე შესაძლებელია დაფუძნდეს შესრულების შეუძლებლო-
ბა ხელშეკრულებებში, რომელიც ითვალისწინებს მომსახურებისა თუ საქონლის მიწოდებას.73 
შესრულების შეუძლებლობა მაგალითად შეიძლება დაფუძნდეს აბსოლუტური ვადით (absolutes 
Fixgeschäft) განსაზღვრულ ურთიერთობაში, სადაც ვადაგადაცილება აქარწყლებს შესრულების 
სახელშეკრულებო ინტერესს. შესრულების შეუძლებლობის კვალიფიკაციის შედეგი შეიძლება 
იყოს შესრულების ვალდებულების როგორ სრული, ისე დროებით გამორიცხვა, ე.ი. ვალდებულე-

69 გსკ-ის 313-ე პარაგრაფი ითვალისწინებს: 
 (1) თუ გარემოებები, რომლებიც ხელშეკრულების საფუძველს ქმნის, ხელშეკრულების დადების შემდგომ არსე-

ბითად შეიცვალა, და მხარეები ამ ცვლილების წინასწარ გათვალისწინების შემთხვევაში არ დადებდნენ ხელშე-
კრულებას, ან დადებდნენ მას სრულიად განსხვავებული შინაარსით, შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელ-შეკრუ-
ლების მისადაგება შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნეს, თუ კონკრეტული შემთხვევის, რისკის სახელშეკრულებო 
და კანონისმიერი გადანაწილების გათვალისწინებით არაგონივრულია, მოვალეს მოეთხოვოს ხელშეკრულების 
თავდაპირველი, შეუცვლელი პირობების შესრულება. 

 (2) გარემოებათა ცვლილებას უთანაბრდება შემთხვევა, როდესაც წარმოდგენები, რომლებიც ხელშეკრულების 
საფუძველი გახდა, მცდარი აღმოჩნდება. 

 (3) თუ ხელშეკრულების მისადაგება შეცვლილი გარემოებებისადმი შეუძლებელია, ან იგი მნიშვნელოვან სირთუ-
ლეს უკავშირდება ერთ-ერთი კონტრაჰენტისათვის, დაზარალებულ მხარეს უფლება აქვს, უარი თქვას ხელშეკ-
რულებაზე. გრძელვადიან ვალდებულებითსამართლებრივ ურთიერთობებში ხელშეკრულებაზე უარის ნაცვლად 
გამოიყენება ხელშეკრულების შეწყვეტა. 

70 Hesselink M., The Concept of Good Faith, წიგნში: Hartkamp A. S., Hesselink M., Hondius E. H., du Perron E., Joustra 
C., Veldman M. (eds.), Towards a European Civil Code, 3rd ed., Kluwer Law International, 2004, 471-498; Ebke W. F., 
Steinhauter B. M., The Doctrine of Good Faith in German Contract Law, წიგნში: Beatson J., Friedman D. (eds.), Good 
Faith and Fault in Contract Law, Oxford University Press, 1995, 171-180; Houh E., The Doctrine of Good Faith in Contract 
Law: A (Nearly) Empty Vessel? Utah L. Rev., Vol. 2005, U. of Cincinnati Public Law Research Paper, №04-12, 2005, 
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=622982##> [10.10.2021]. 

71 „...im gegebenen Falle also nur die Form, nicht das Wesen des Rechtes hätte“. Dernburg, Pandekten, Band I, 1: 
Allgemeiner Theil, 1900, § 138, 320, მითითებულია: კერესელიძე დ., კერძო სამართლის უზოგადესი სისტემური ცნე-
ბები, თბ., 2009, 84.

72 დაწვრილებით იხ. ჩიტაშვილი ნ., შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა 
შესაძლო მეორად მოთხოვნებზე, სადისერტაციო ნაშრომი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწი-
ფო უნივერსიტეტი, 2015, 68-76. 

73 ფულად ვალდებულებებში ბრალეული პასუხისმგებლობის პრინციპის (“one has to have money” (“Geld hat man zu 
haben”) გამორიცხვის შესახებ იხ. BGH, Judgment, February 4, 2015, №VIII ZR 175/14.
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ბის შესრულების (ისევე როგორც შემხვედრი/სანაცვლო შესრულების74) შეჩერება, გადადება შეს-
რულების შეუძლებლობის გამომწვევი გარემოებების აღმოფხვრამდე. კრედიტორს დამატებით 
ვადაში შესრულების მიმართ ინტერესის კარგვის შემთხვევაში, წარმოეშობა ხელშეკრულებიდან 
გასვლის უფლება.75 რაც შეეხება ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლების ანალიზს, მართალია, 
ის დამოუკიდებლად ფასდება, თუმცა არაბრალეული შესრულების შეუძლებლობა (პანდემიით გა-
მოწვეული ფორსმაჟორი) (იმ დათქმით თუ ის მოვალის ბრალით არ არის გამოწვეული76) როგორც 
წესი, გამორიცხავს ბრალის წინაპირობას და შესაბამისად, ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნასაც.

ფორსმაჟორი გერმანულ სამართალში არ სარგებლობს ნორმატიული რეგულატორული მხარდა-
ჭერით,77 ამიტომ მხარის სასარჩელო მოთხოვნა ვალდებულების შესრულებისგან განთავისუფლე-
ბისა (“impossibility” – “Unmöglichkeit”) თუ მისადაგების თაობაზე (“discontinuation or adjustment of 
the basis of the transaction”) გსკ-ის და 275-ე 313-ე (“Wegfall der Geschäftsgrundlage”) პარაგრაფე-
ბის ნორმატიულ წინაპირობებს უნდა დაემყაროს. ამ ორ კატეგორიას შორის მიჯნის დადგენისას, 
იმისდა მიხედვით თუ რომელი კონცეფციის შემადგენლობა იარსებებს კონკრეტული დავის ინდი-
ვიდუალური ანალიზისას (გარიგების საფუძვლის რღვევისა თუ შესრულების შეუძლებლობის), გა-
მოიყენება სამართლებრივი დაცვის შესაბამისი საშუალებები – შესრულების დროებით შეჩერება, 
შესრულების ვალდებულებისგან დროებითი ან მუდმივი განთავისუფლება, სახელშეკრულებო ვა-
ლდებულების მისადაგება შეცვლილი გარემოებებისადმი, ხელშეკრულების შეწყვეტა.

გერმანიის სამართლის სისტემა არსებითად ადაპტაციაზე ორიენტირებული მოდელია. თუ დაკ-
მაყოფილებულია 313-ე პარაგრაფის ნორმატიული წინაპირობები და არსებობს ადაპტაციის გო-
ნივრული ალტერნატივა, მხარემ შესაძლებელია მეორე მხარეს სასამართლო წესით მოსთხოვოს 
ხელშეკრულების ადაპტაცია. ხელშეკრულების მისადაგებისკენ მიდრეკილი ბუნება გერმანული 
სამართლისა, COVID-19-ის კონტექსტშიც ინარჩუნებს განსაკუთრებულ დატვირთვას, რადგან პა-
ნდემიის ომის მსგავსი ბუნებიდან გამომდინარე, მისგან ნაწარმოები (არაბრალეული) უარყოფითი 
შედეგების სახელშეკრულებო რისკი, სამართლიანობის პრინციპის საზრისით, არ შეიძლება დაე-
კისროს ხელშეკრულების მხოლოდ ერთ მხარეს.78 ის ფაქტი, რომ ნებაყოფლობითი შეთანხმება 
ვერ იქნა მიღწეული მხარეთა შორის ხელშეკრულების ადაპტაციაზე, არ აბრკოლებს ადაპტაციის 
განხორციელებას სასამართლოს მიერ.79 მეორე მხარესთან ხელშეკრულების მისადაგებაზე შეთა-
ნხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, მხარე მიმართავს სასამართლოს ხელშეკრულების მისადა-
გების მოთხოვნით. სასამართლო მაშინ დააყენებს ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგს თუ ხელშე-
კრულების მისადაგება უკანონო, განუხორციელებელი ან არაგონივრულია მეორე მხარისთვის.80

74 გსკ-ის 326 (1) თუ მოვალეს, § 275-ის პირველი-მე-3 ნაწილების თანახმად, შეუძლია, უარი თქვას შესრულებაზე, 
მაშინ გამოირიცხება საპასუხო დაკმაყოფილების მოთხოვნის უფლებაც; ნაწილობრივი შესრულების შემთხვევაში 
შესაბამისად გამოიყენება §441-ის მე-3 ნაწილი.

75 § 326 (5) თუ მოვალეს, § 275-ის პირველი-მე-3 ნაწილების თანახმად, შეუძლია უარი თქვასშესრულებაზე, მაშინ 
კრედიტორს შეუძლია, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე; ხელშეკრულებიდან გასვლასთან მიმართებით შესაბამისად 
გამოიყენება §323, იმ პირობით, რომ ვადის განსაზღვრა ზედმეტია. 

76 წინასწარ გათვალისწინების, თავიდან აცილების, მოსალოდნელი დარღვევის (სსკ-ის 405-ე IV) შესახებ შეტყობი-
ნების ვალდებულების დაუცვლებლობის შემთხვევაში და ა.შ.

77 თუმცა, გერმანული სასამართლო ფორსმაჟორს იყენებს როგორც ზოგად სახელშეკრულებო პრინციპს და ახდენს 
შიდა მართლწესრიგით გათვალისწინებული კატეგორიების ფორსმაჟორის განზოგადებული ნიშნებით განმარტე-
ბას. მაგალითად, გადაწყვეტილებაში (BGH, Judgment May 16, 2017, №X ZR 142/15), რომელიც ეხებოდა საჰაერო 
ტრანსპორტის ხელშეკრულებების მისადაგებას გერმანიის მართლმსაჯულების ფედერალურმა სასამართლომ 
(“Bundesgerichtshof” — “BGH”) დაადგინა, რომ ფორმაჟორი არის კონტროლს მიღმა არსებული მოვლენა, რომე-
ლიც არ შეიძლება თავიდან იქნეს არიდებული განსაკუთრებული წინდახედულების გამოვლენის შედეგად, რომე-
ლიც გონივრულად შეიძლება მოეთხოვოს მხარეს, რომელიც ასევე არ განეკუთვნება საჰაერო ტურის ორგანიზა-
ტორის ოპერაციულ სფეროს, ისევე როგორც მგზავრის პერსონალური კონტროლის სფეროს.“. 

78 Marc-Philippe Weller et al, Virulente Leistungsstörungen — Auswirkungen der Corona– Krise auf die Vertragsdurchführung 
(2020) Neue Juristische Wochenschrift; 1021.

79 BGH, 30 Sept 2011, NJW 2012, 373.
80 Christian Grüneberg in Palandt: Bürgerliches Gesetzbuch, 79th ed., Munich: C.H. Beck, 2020, at § 313, par. 42.
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გერმანულ იურიდიულ დოქტრინასა და სამოსამართლო სამართალს შორის მიღწეული კომპრო-
მისის თანახმად, მიუხედავად 313-ე პარაგრაფის ფართო მოქმედების სპექტრისა, ის მაინც საგამო-
ნაკლისო და დამხმარე სამართლებრივი დაცვის მექანიზმია მხარეებისათვის81 სახელშეკრულებო 
თანასწორობის, საჯარო წესრიგისა და სამოქალაქო ბრუნვის ფარგლებში უფლებათა კეთილსი-
ნდისიერი განხორციელების პრინციპის უზრუნველსაყოფად. შესრულების გართულების კონცეფ-
ციის გამოყენება კვლავ სიფრთხილითა და ზომიერი ფარგლებით უნდა განხოციელდეს, რათა აღ-
ნიშნული მექანიზმი მხარეთათვის არ გახდეს ცდუნების გამომწვევი, გაექცნენ და თავი აარიდონ 
სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულებას. ამიტომ, გარიგების საფუძვლის რღვევის დოქტ-
რინა, მის ისტორიულ წინაპართან, კეთილსინდისიერების პრინციპთან რჩება არსობრივად დაკავ-
შირებული, რომლისგანაც ხსენებული ნორმატიული კატეგორია იშვა. 

გარიგების საფუძვლის რღვევის დოქტრინა დაცვის სამართლებრივ საშუალებად შეიძლება გა-
მოყენებულ იქნეს სახელშეკრულებო ურთიერთობაში მხოლოდ კეთილსინდისიერად მოქმედი 
მხარეების სასარგებლოდ. გარიგების საფუძვლის რღვევის დოქტრინის მოქმედება შეზღუდული 
რჩება სამართლებრივი განსაზღვრულობისა და სახელშეკრულებო ვალდებულების დაცვის აუცი-
ლებლობის გონივრული ფარგლებით. ამდენად, სახელშეკრულებო პასუხისმგებლობისგან განთა-
ვისუფლების აღნიშნული მექანიზმის გამოყენება ისეთივე სიფრთხილით უნდა განხორციელდეს, 
როგორც კეთილსინდისიერების პრინციპის მაკორექტირებელი და გამაუქმებელი ფუნქცია სახელ-
შეკრულებო სამართალში. 

5. ფრანგული დოქტინა – théorie de l’imprévision

ფრანგული სამართლის ისტორიული გზა შეცვლილი გარემოებების დოქტრინის უარყოფიდან 
2016 წელს მისი კოდიფიცირებით დასრულდა. მიუხედავად ხანგრძლივი წინააღმდეგობისა, მუდ-
მივცვალებადი სამოქალაქო ბრუნვის პირობებში, ფრანგული მართლწესრიგი მივიდა théorie de 
l’imprévision დოქტრინის საკანონმდებლო აღიარებამდე.

2016 წლამდე ფრანგული სამართალი სრულად უარყოფდა théorie de l’imprévision თეორიას, იმ 
მიზეზით, რომ შეცვლილი გარემოებების შესახებ კანონიკური სამართლის დოქტრინამ ვერ და-
იმკვიდრა ადგილი ნაპოლეონის კოდექსში. 1876 წელს საფრანგეთის საკასაციო სასამართლომ 
ფრანგული სამართლისათვის მის უმნიშვნელოვანეს გადაწყვეტილებაში82 მკაცრად გააკრიტიკა 
l’imprévision თეორია. სასამართლომ ხელშეკრულების მბოჭავ ძალაზე დაყრდნობით (ფრანგუ-
ლი სამოქალაქო კოდექსის მუხ. 1134) უარყო 1567 წელს მხარეთა შორის დადგენილი გადასახადის 
ოდენობის ადაპტაციის მოთხოვნა და აღნიშნა, რომ ადაპტაციის მაღალი საჭიროების მიუხედავად, 
სასამართლო ვერ განახორციელებს ადაპტაციას სათანადო ნორმატიული ჩანაწერის და საკანონ-
მდებლო მხარდაჭერის არარსებობის პირობებში.83

აღნიშნული მიდგომა დოგმატიკოსების არსებითად დიდი კრიტიკის საგანი გახდა წლების განმა-
ვლობაში,84 თუმცა საკასაციო სასამართლო უცვლელად ინარჩუნებდა მის პოზიციას. სასამართლო-
თა მოსაზრებით, ადაპტაციის დასაშვებობა წაახალისებდა მხარეთა მიერ მათ სახელშეკრულებო 
ვალდებულებისგან გადახვევას, ხოლო ხელშეკრულების ადაპტაციის მინდობა სასამართლოს 
დისკრეციისადმი გაზრდიდა სამართლებრივი სტაბილურობის რღვევის საფრთხეს.85

81 Berger K. P., Behn D., Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: Historical and Comparative Study, McGill 
Journal of Dispute Resolution, Vol. 6, 2019-2020, 124.

82 Cass civ, 6 Mars 1876, Canal de Craponne [1876] D 1876 I 193 [Craponne].
83 Berger K. P., Behn D., Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: Historical and Comparative Study, McGill 

Journal of Dispute Resolution, Vol. 6, 2019-2020, 118.
84 იხ. Berger K. P. Behn D., Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: Historical and Comparative Study, McGill 

Journal of Dispute Resolution, Vol. 6, 2019-2020, Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: Historical and 
Comparative Study, McGill Journal of Dispute Resolution, Vol. 6, 2019-2020, შემდგომი მითითებებით.

85 იქვე. 118. 
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აღნიშნული საკანონმდელო პოლიტიკისა და ნორმატიული რეალობის გავლენით, კომერციული 
ურთიერთობის მხარეები მკაცრ სამოსამართლო თუ საკანონმდებლო რეალობას გაექცნენ არბიტ-
რაჟის მექანიზმის გამოყენებით, ასევე ადაპტაციისა და მოლაპარაკების სახელშეკრულებო დათქ-
მების განმტკიცებით. მხოლოდ 1916 წელს დაუშვა სასამართლომ86 ადმინისტრაციული კონტრაქტე-
ბის ადაპტაციის პრეცედენტი და ცნო შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგების 
დასაშვებობა.87 აღნიშნული გამართლებულ იქნა საჯარო სფეროში მომსახურების ციკლის შენა-
რჩუნების საჯარო ინტერესით, თუმცა სასამართლომ უშუალოდ მხარეებს არ მიანიჭა ხელშეკრუ-
ლების ადაპტაციის შესაძლებლობა.

2016 წელს ფრანგულ სახელშეკრულებო სამართალში განხორციელდა საკანონმდებლო რეფორ-
მა,88 რომელმაც შეცვალა Canal de Craponne89 საქმით განვითარებული კონცეფტუალური მიდგომა. 
გააზრებულ იქნა რა, რომ ფრანგული სამართალი ჩამორჩებოდა ევროპული სამართლის ძირი-
თადი განვითარების გეზს შეცვლილი გარემოებების საკითხის რეგულირების მიმართულებით,90 
ფრანგულ სამოქალაქო კოდექსს დაემატა théorie de l’imprévision-ის ამსახველი 1195-ე მუხლი: თუ 
შეცვლილი გარემოებები, რომელთა გათვალისწინებაც ხელშეკრულების დადების ეტაპზე შეუძ-
ლებელი იყო, უკიდურესად ამძიმებს შესრულებას ხელშეკრულების მხარისთვის, რომელსაც არ 
უკისრია მსგავსი გარემოებების წარმოშობის სახელშეკრულებო რისკი, მაშინ მან შეიძლება მიმა-
რთოს მეორე მხარეს ხელშეკრულების გადახედვის, ხელახალი სახელშეკრულებო მოლაპარაკე-
ბის წარმოების მოთხოვნით. მოლაპარაკების პროცესის მიმდინარეობისას, მოვალეს მაინც ეკის-
რება შეთანხმებული პირობებით ვალდებულების შესრულება. 

მეორე მხარის უარის ან მოლაპარაკების წარუმატებლად დასრულების შემთხვევაში, მხარეებს 
აქვთ უფლება ურთიერთშეთანხმებით შეწყვიტონ ხელშეკრულება განსაზღვრული დროიდან და 
მათ მიერვე შეთანხმებული პირობებით. მხარეებს აქვთ უფლება ერთობლივად მიმართონ სასა-
მართლოს ხელშეკრულების ადაპტაციის მოთხოვნით. სასამართლოში გონივრულ ვადაში მხა-
რეთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში, სასამართლოს შეუძლია ერთ-ერთი მხარის მოთხოვნით 
მოახდინოს სახელშეკრულებო პირობების ადაპტირება ან შეწყვიტოს ხელშეკრულება მის (სასა-
მართლოს) მიერვე განსაზღვრული დროიდან და მის (სასამართლოს) მიერვე დადგენილი პირო-
ბებით.

აღნიშნული დანაწესიდან ვლინდება, რომ ფრანგული სამოქალაქო კოდექსი წინაპირობად აწესე-
ბს შესრულების განსაკუთრებულ, უჩვეულო დამძიმებას, რომელიც განსხვავდება გერმანული და 
ჰოლანდიური სამართლის მოდელისგან, რომლისთვისაც არსებითია გარიგების საფუძვლის რღვე-
ვა.91 შესრულების განსაკუთრებული დამძიმება ამეტებს ფასთა ისეთ ცვლილებას, რაც დამახასია-
თებელი და გონივრული შეიძლება იყოს გრძელვადიანი სახელშეკრულებო ურთიერთობისთვის. 
ამ შემთხვევაში, ერთი მხარე უნდა აღმოჩნდეს შესრულების ხარჯების ექსტრაორდინალური, უჩვე-

86 CE, 30 Mar 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, [1916], <https://www.conseil-etat.fr/ressources/
decisions-contentieuses/les-grandes-decisions-du-conseil-d-etat/conseil-d-etat-30-mars-1916-compagnie-
generale-d-eclairage-de-bordeaux> [10.10.2021]. 

87 აღნიშნულმა ბიძგი მისცა მსგავსი დებულებების განმტკიცებას ეგვიპტეში, ალჟირში, ერაყში, არაბთა გაერთიანე-
ბული საამიროებში, სუდანში. იხ. Horn N., Changes in Circumstances and the Revision of Contracts in Some European 
Laws and in International Law, წიგნში: Horn N. (ed.), Adaptation and Renegotiation of Contracts in International Trade 
and Finance, Antwerp, Boston, London, Frankfurt a.M. 1985.

88 Ordonnance of 10 February, 2016.
89 Craponne case, Cass. D.P. 1876 I. 197.
90 Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations”, Légifrance <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000032004539&categorieLien=id> [10.10.2021].

91 Fontaine M., The Evolution of the Rules on Hardship, წიგნში: Bortolotti F., Ufot D. (eds.), Hardship and Force Majeure in 
International Commercial Contracts: Dealing with Unforeseen Events in a Changing World, Alphen upon Rhine: Kluwer 
Law International, 2018, para. 39.
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ულოდ მკაცრი და არასავარაუდო ზრდის წინაშე ან იმ სარგებლის უკიდურეს შემცირებამდე, რომ-
ლის მიღებასაც ის ისახავდა მიზნად მეორე მხარის შესრულებიდან გამომდინარე (შესრულების მი-
ღების ინტერესის შემცირება). შესაბამისად, 1195-ე მუხლი არ მოქმედებს თუ მოვალემ აიღო აღნიშ-
ნულის რისკი პირდაპირი სახელშეკრულებო დათქმით ან თავად შევიდა მაღალი რისკის მქონე, 
სპეკულაციურ გარიგებაში.92 ამრიგად, თუ სახელშეკრულებო მხარე ვერ იკისრებდა COVID-19-ის 
წარმოშობის რისკს სახელშეკრულებო დათქმით, ეს უკანასკნელი დაკვალიფიცირდება როგორც 
შესრულების გართულების შესახებ და არა ფორსმაჟორის შესახებ დათქმა და გამოსაყენებელი 
იქნება 1195-ე მუხლი.93 საფრანგეთში სასამართლო ადაპტაციის მოთხოვნას ასრულებს მაშინ, რო-
დესაც მხარეთა შორის კეთილსინდისიერი მოლაპარაკება სრულდება უშედეგოდ და ერთ-ერთი 
მხარე მიმართავს სასამართლოს ხელშეკრულების მისადაგების მოთხოვნით. 

საფრანგეთის უახლესი მიდგომა არის გასაოცარი და ინოვაციური94, რადგან დეკადების, ათწლე-
ულების განმავლობაში თვით ადმინისტრაციულ სასამართლოს უფლებამოსილება ადმინისტრა-
ციული კონტრაქტების ადაპტაციის ნაწილში ძალიან შეზღუდული ფარგლებით ხორციელდებოდა. 
უახლესი რეგულირებით კი სასამართლოს მინიჭებული აქვს ფართო დისკრეციული უფლებამო-
სილება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მხარეები კეთილსინდისიერი მოლაპარაკების ფარგლებში ვერ 
აღწევენ მისადაგების პირობებზე კონსესუსს. 

აუცილებლად უნდა ითქვას ისიც, რომ ფრანგულ სამართალში მხარეებს უფლება აქვთ გამორი-
ცხონ 1195-ე მუხლის მოქმედება მათ სახელშეკრულებო ურთიერთობაზე. კერძოდ, განამტკიცონ 
რომ არ მიმართავენ შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგების მოთხოვნით 
სასამართლოს. თუ სახელშეკრულებო დათქმით აღნიშნული გათვალისწინებულია, სასამართლოს 
უფლებამოსულება ხელშეკრულების ადაპტაციასთან მიმართებით არ გამოიყენება.95

ფრანგული96 მოდელი შესრულების გართულების საკითხთან კავშირში უნიდროას სახელშეკრუ-
ლებო პრინციპების (PICC) გავლენით ჩამოყალიბდა.97 უნიდროას სახელშეკრულებო პრინციპებში 
შესრულების გართულების მექანიზმის მიზანია ნამდვილი ხელშეკრულების ეკონომიკური წონა-
სწორობის აღდგენა, რომლის თავდაპირველი შინაარსით შესრულების გაგრძელება ერთ-ერთ 
მხარეს დიდ ზიანს მოუტანს.98 უნიდროას სახელშეკრულებო პრინციპებით გამტკიცებული შეს-
რულების გართულების კონცეფცია შემდეგი წინაპირობების არსებობასთანაა დაკავშირებული: 
ა) სახელშეკრულებო წონასწორობა არსებითად, ფუნდამენტურად დარღვეულია შესრულების 
ტვირთის გაზრდის ან სახელშეკრულებო შესრულების ღირებულების შემცირების გამო99 ბ) გარე-

92 Pascale Accaoui Lorfing, L’article 1195 du Code Civil français ou la révision pour imprévision en droit privé français à 
la lumière du droit comparé (2018), 5 IBLJ, 452-453, მითითებულია: Berger K. P., Behn D., Force Majeure and Hardship 
in the Age of Corona: Historical and Comparative Study, McGill Journal of Dispute Resolution, Vol. 6, 2019-2020, 
119; Brunner Ch., Force Majewe and Hardship Under General Confract Principles: Exemption of Non-Performance in 
International Arbitration, Kluwcr Law Jnteruational, The Hague, 2009, 220; Treitel G., Frustration and Force Majeure, 2 
ed., Sweet & Maxwell, London, 2004, 455; CISG AC Opinion №7 Exemption of Liability for Damages Under Article 79 of 
the CJSG (Rapporteur: Professor Alejandro Garro) 12 Oct 2007, Opinion 3.1 [CISG AC Opinion №7], par.39. 

93 Heinich J., L’incidence de l’épidémie de coronavirus sur les contrats d’affaires: de la force majeure à l’imprévision, 
2020, 614, მითითებულია: Berger K. P., Behn D., Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: Historical and 
Comparative Study, McGill Journal of Dispute Resolution, Vol. 6, 2019-2020, 119.

94 Lorfing P. A., L’article 1195 du Code Civil français ou la révision pour imprévision en droit privé français à la lumière 
du droit compare, 2018, 5 IBLJ, 458, მითითებულია: Berger K. P., Behn D., Force Majeure and Hardship in the Age of 
Corona: Historical and Comparative Study, McGill Journal of Dispute Resolution, Vol. 6, 2019-2020, 119.

95 Heinich J., L’incidence de l’épidémie de coronavirus sur les contrats d’affaires: de la force majeure à l’imprévision, 
(2020) Recueil Dalloz, 614.

96 ასევე ჰოლანდიური მოდელი.
97 ICC Case №8468, 24 YB Comm Arb 162 (1999) 167.
98 Berger K. P., Behn D., Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: Historical and Comparative Study, McGill 

Journal of Dispute Resolution, Vol. 6, 2019-2020, 127.
99 ურთიერთსანაცვლო შესრულებათა მკაცრი დისბალანსის წინაპირობის შესახებ იხ. Ciongaru E., Theory of 
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მოებები აღმოცენდა ან მხარისათვის ცნობილი გახდა ხელშეკრულების დადების შემდგომ გ) გარე-
მოებები ვერ იქნებოდა დაზარალებული მხარის მიერ გათვალისწინებული, წინასწარგანჭვრეტი-
ლი ხელშეკრულების დადების ეტაპზე დ) გარემოებები დაზარალებული მხარის კონტროლს მიღმაა 
ე) გარემოებების წარმოშობის რისკი არ უკისრია დაზარალებულ მხარეს (მუხ. 6.2.2). 

ამრიგად, ფრანგულმა სამართლმა théorie de l’imprévision დოქტრინის მატერიალურ შემადგენ-
ლობაში უნიფიცირებული სამართლის აქტით (PICC) აღიარებული განზოგადებული ნიშნები გაა-
ერთიანა. ეს გარკვეულწილად იმითაც არის განპირობებული, რომ უნიფიცირებული სამართალი 
თავისუფალია ცალკეული ქვეყნის ეროვნული რეგულატორული ბარიერებისგან და თავად გამო-
იყენება ეროვნულ კანონონმდებლობაში განმტკიცებული შიდაეროვნული კატეგორიების განმა-
რტებისა თუ კოდიფიცირების წყაროდ.

6. რუმინეთის სამოქალაქო კოდექსის რეფორმა (2009) უნიდროას 
სახელშეკრულებო პრინციპებზე ორიენტირებით

რუმინეთის ახალი სამოქალაქო კოდექსის მიღებამდე100 რუმინეთის სასამართლო პრაქტიკა იც-
ნობდა მხოლოდ იჯარისა და ქირის ხელშეკრულებათა ხელახალი გადასინჯვის, შეფასების სამა-
რთლებრივ მექანიზმს [მისი გრძელვადიანი ბუნებიდან გამომდინარე], ხოლო imprevision დოქტ-
რინა მკვიდრდება ახალი სამოქალაქო კოდექსის ძალით და ეფუძნება რომანულ პრინციპს omnis 
conventio intellegitur rebus sic stantibus [სახელშეკრულებო პირობები მოქმედია უცვლელ გარე-
მოებათა პირობებში]. 

რუმინეთის სამოქალაქო კოდექსის 1271-ე მუხლის თანახმად, 1. მხარე შებოჭილია სახელშეკრუ-
ლებო ვალდებულების შესრულებით მაშინაც კი, როდესაც ეს შესრულება უკიდურესად მძიმდება 
შესრულების ხარჯების ზრდის ან შესრულების ღირებულების შემცირების გამო. 2 თუმცა, თუ ხელ-
შეკრულების შესრულება უკიდერესად მძიმდება შეცვლილ გარემოებათა უჩვეულო/საგამონაკლი-
სო ცვლილების გამო და ხელშეკრულების უცვლელი პირობებით შესრულება სამართლიანობის 
პრინციპის რღვევას იწვევს, სასამართლომ შეიძლება დაადგინოს: ა) ხელშეკრულების ადაპტაცია, 
რომლითაც შეცვლილი გარემოებებით გამოწვეულ ზიანსა თუ სარგებელს თანაბრად გაანაწილებს 
მხარეთა შორის. ბ) ხელშეკრულების შეწყვეტა მის მიერვე განსაზღვრულ დროსა და განსაზღვრუ-
ლი პირობებით. გ) ამისათვის აუცილებელია, რომ მხარეს არ ჰქონდეს პირდაპირი სახელშეკრუ-
ლებო შეთანხმებით ნაკისრი მსგავსი გარემოებების წარმოშობის რისკი ან გონივრულად არც ერთ 
მხარეს არ შეიძლება ეკისრებოდეს ან ნაგულისხმევად ნაკისრი ჰქონდეს მსგავსი გარემოებების 
აღმოცენების რისკი101 დ) მოვალე კეთილსინდისიერად და გონივრულ დროში შეეცადა მოლაპარა-
კების გზით მიეღწია ხელშეკრულების სამართლიანი ან გონივრული ადაპტაციისთვის. 

რუმინეთის სამოქალაქო კოდექსმა ფრანგული სამართლის მსგავსად, გაიზიარა უნიდროას სა-
ხელშეკრულებო პრინციპების მოდელი (მუხ. 6.2.3.), რომლის თანახმად, შეცვლილი გარემოებე-
ბით მეტად დაზარალებული მხარე ვალდებულია სახელშეკრულებო მოლაპარაკების ფარგლებში 
მოითხოვოს შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგება, რომელიც უნდა განხო-
რციელდეს დროულად, დაყოვნების გარეშე და ხელშეკრულების ადაპტაციის ობიექტური საფუძ-
ვლების მითითებით. ხელშეკრულების ადაპტაციის მოთხოვნის წარდგენა თავისთავად არ ანიჭებს 

Imprevision, a Legal Mechanism for Restoring of the Contractual Justice, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 
149, 2014, 175; Starck B., Droit civil. Les Obligations. Paris: Librairies Technique, 1972, 75. დაზარალებული შეიძლება 
იყოს ერთ-ერთი ან ორივე მხარე. იხ. Schwenzer I., Force Majeure and Hardship in International Sales Contracts, 2008, 
39 VUWLR, 715.

100 რუმინეთის ახალი სამოქალაქო კოდექსი მიღებულ იქნა 2009 წლის 24 ივლისს (287/2009, ოფიციალური მაცნე 
№511), რომლის საფუძველზეც ძალა დაკარგა რუმინეთის 1864 წლის სამოქალაქო კოდექსმა. 

101 Geamănu R. Gh., Hardship Clause in the International Commercial Contracts, Bucharest: Hamangiu, 2007, 23.
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დაზარალებულ მხარეს ხელშეკრულებიდან გასვლის უფლებას. შეუთანხმებლობის შემთხვევაში, 
თითოეულ მხარეს უფლება აქვს მიმართოს სასამართლოს, რომელიც შესრულების გართულების 
მატერიალურსამართლებრივი წინაპირობების არსებობის დადგენის შემთხვევაში აყენებს ორ 
ალტერნატიულ შედეგს: ახდენს ხელშეკრულების ადაპტაციას სახელშეკრულებო წონასწორობის 
აღდგენის კრიტერიმით ან წყვეტს ხელშეკრულებას მის მიერვე განსაზღვრულ დროსა და განსა-
ზღვრული პირობებით.

7. შეცვლილი გარემოებებით დაფუძნებული შესრულების გართულების 
სამართლებრივი შედეგები

7.1. ხელშეკრულების მისადაგება შეცვლილი გარემოებებისადმი

ხელშეკრულების ადაპტაცია, რომელიც ცვლის მხარეთა მიერ განსახორციელებელ შესრულებათა 
მოცულობას სახელშეკრულებო წონასწორობის აღდგენის მაორიენტირებელი ვექტორით, არის 
შესრულების გართულების დაფუძნებისას კანონმდებლის მიერ განსაზღვრული პრიორიტებული 
შედეგი ხელშეკრულების შეწყვეტასთან მიმართებით.102 იტალიის103, საფრანგეთისა და ჰოლანდიის 
სამოქალაქო კოდექსი ხელშეკრულების ადაპტაციასა და შეწყვეტას პარიტეტულ საწყისებზე განი-
ხილავს, რომელიმე შედეგისათვის პრიორიტეტის მინიჭების გარეშე.104 განსხვავებულია გერმანუ-
ლი და ბერძნული105 სამოქალაქო კოდექსის მიდგომა, სადაც მისადაგება პრიორიტეტულ დაცვის 
მექანიზმად გვევლინება შეწყვეტასთან მიმართებით შესრულების გართულების ექსტისტენციური 
მიზნის – ხელშეკრულების შენარჩუნების პრიმატიდან გამომდინარე (გსკ 313 პარ., საბერძნეთის 
სკ-ის 388-ე მუხლი). ადაპტაციაზე ორიენტირებულ სისტემებში მოქმედებს უპირატესი წესი იმის 
თაობაზე, რომ რისი გადარჩევანაც შეიძლება ხელშეკრულების საწყისი შინაარსიდან, უნდა შე-
ნარჩუნდეს ადაპტაციის პირობებში.106 ავსტრიაში (ABGB – Austrian Civil Code) ხელმისაწვდომია, 
როგორც ადაპტაციის, ისე შეწყვეტის შედეგი, თუმცა ეს უკანასკნელი მაინც უკიდურეს შემთხვევაში 
გამოსაყენებელ მექანიზმად ითვლება. მიუხედავად, ადაპტაციის პრიმატისა, სასამართლო მაინც 
ფრთხილად ეკიდება ხელშეკრულების პირობების არსებით მოდიფიცირებას.107 ადაპტაციის შესაძ-
ლებლობა განისაზღვრება მხარეთა ინტერესთა სამართლიანი ბალანსის შეფასებით. ადაპტაციის 
შეუძლებლობა კი მაშინ დგინდება, როდესაც ის ვერ იქნება შეწყნარებული სამართლიანობისა თუ 
კანონის პერსპექტივიდან.108 

თუ ხელშეკრულების დადების ეტაპზე განუჭვრეტელი და ხელშეკრულების დადების შემდეგ აღმო-
ცენებული გარემოებები ფუნდამენტურად ცვლის ხელშეკრულების ეკონომიკურ მდგომარეობას ან 
სხვა გარემოებებს, ხელშეკრულების მბოჭავი ძალის პრინციპი აღარ გამოიყენება და კომპეტენტუ-
რი ორგანო უფლებამოსილია, შესაბამისი სახელშეკრულებო დათქმის არარსებობის პირობებშიც, 
შეცვლილ გარემოებებს მიუსადაგოს ხელშეკრულება ან ალტერნატიულად, შეწყვიტოს ხელშეკრუ-
ლება და შესაბამისად, სამართლიანობის კრიტერიუმით შეამციროს/გამორიცხოს მოვალის სახელ-

102 Dumas H. B., Les contrats relationnels et la théorie de l’imprévision, Revue internationale de droit économique, №3 (t. 
XV, 3), 2001, 371, მითითებულია: Ciongaru E., Theory of Imprevision, a Legal Mechanism for Restoring of the Contractual 
Justice, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 2014, 177. 

103 იტალიის სკ-ის 1467-1468 მუხლები.
104 Valk W. L. in: “Burgerlijk Wetboek”, Krans H. B., Stolker C.J.J.M., , Valk W.L., 2017, 3660, მითითებულია: Marchioro 

I., European Contracts in the COVID-19 Age: A Need for Adaptation and Renegotiation, Regulating for Globalization 
Trade, Labor and EU Law Perspectives, Wolters Kluwer, 2020.

105 Karampatzos A., Supervening Hardship as Subdivision of the General Frustration Rule: A Comparative Analysis with 
Reference to AngloAmerican, German, French and Greek Law, in European Review of Private Law, 2005, II, 142. 

106 Stathopoulos M., Contract Law in Hellas, 1995, par. 265 c. 
107 Bollenberger R. წიგნში: Koziol H., Bydlinski P., Bollenberger R. (eds.), Kurzkommentar zum ABGB, 2017, para. 901.
108 Unberath H., BGB § 313, in: BeckOK BGB, Bamberger H. G., Roth H., , 2011, par. 33.
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შეკრულებო პასუხისმგებლობა.109 სამართლიანობა კრედიტორის ინტერესებთან სამართლიანი ბა-
ლანსის შენარჩუნების პრინციპით უნდა განხორციელდეს. სახელშეკრულებო სოლიდარობისა და 
გულისხმიერების პრინციპის ძალით, ხელშეკრულების აღსრულების ეტაპზე მხარეები ვალდებულნი 
არიან მათი ქცევა შესაბამისობაში მოიყვანონ კონტრაჰენდთა ინტერესებთან და სახელშეკრულე-
ბო შესრულება მაქსიმალურად მიუახლოონ ხელშეკრულების დადების ეტაპზე გათვალისწინებულ 
პირობებსა და სახელშეკრულებო ბალანსს. სახელშეკრულებო სოლიდარობის ძალით, მხარეები 
მაქსიმალურად შემწყნარებლურნი უნდა იყვნენ ხელშემკვრელ მხარეთა შემხვედრი ინტერესებისა 
და საჭიროებების მიმართ, რომელიც შეიძლება გულისხმობდეს შესრულების მოთხოვნის გადა-
ვადებას, მოვალის ვალის შემცირებას და ა.შ. როდესაც საკითხი შეეხება ეკონომიკური ხასიათის 
შეცვლილ გარემოებებს, ვალუტის კურსის საუარესო ცვლილებებს, მხარემ მის ხელთ არსებული 
მექანიზმებიდან, პრეროგატივებიდან უნდა აირჩიოს ისეთი საშუალებები, რომელთა თვითმიზა-
ნიც არ იქნება მოვალის სანქცირება. შესრულების გართულების დოქტრინა გულისხმობს იმ სამა-
რთლებრივი ტექნიკის გამოყენებას, რომელიც შეცვლილ გარემოებათა პირობებში დარღვეული 
წონასწორობისა და სახელშეკრულებო თანასწორობის პრინციპის უზრუნველმყოფია.

იურიდიულ დოქტრინაში არსებობს მცირედ განსხვავებული მოსაზრებები მოსამართლის ლეგი-
ტიმური ჩარევის ფარგლებთან მიმართებით. ზოგიერთი მკვლევარი თვლის, რომ ეს უნდა შემოი-
ფარგლოს კრედიტორის მიერ გაკეთებული დეტალური შეთავაზებით, განსხვავებული მოსაზრების 
თანახმად, მოსამართლემ შეიძლება დაადასტუროს კრედიტორის სურვილი, შეამციროს მოვალის 
საქმიანობა და აქტიურად ჩაერიოს შემცირების რაოდენობრივი შეფასების განსაზღვრის მიზნით.110 
ნებისმიერ შემთხვევაში, ადაპტაციის შეუძლებლობისას, დაზარალებული მხარისათვის უცვლელად 
ხელმისაწვდომი რჩება ხელშეკრულებიდან გასვლის/ შეწყვეტის (გრძელვადიან ურთიერთობაში) 
მოთხოვნები.111 კრედიტორის სურვილი, გადახედოს ხელშეკრულების პირობებს, გასათვალისწი-
ნებელია, ხოლო ხელშეკრულების შეწყვეტა (ex nunc შედებით)/გასვლა (ex ante მნიშვნელობით) 
რჩება დაზარალებული მხარის დაცვის შეუცვლელ მექანიზმად.112

ამასთან, აუცილებელა აღინიშნოს, რომ ხელშეკრულებიდან გასვლის უფლების წინაპირობა (ქა-
რთულ სამართალში – მნიშვნელოვანი დარღვევა, სხვადასხვა მართლწესრიგში – ფუნდამენტური 
დარღვევა), შესრულების გართულების უმრავლეს შემთხვევაში სახეზე იქნება, რამეთუ ხელშეკრუ-
ლების გართულება როგორც გერმანული, ისე ქართული სამართლისთვის თავის არსში მოიაზრებს 
გარიგების საფუძვლის კოლაფსს.

რაც შეეხება შესრულების გართულების სამართლებრივ შედეგებს,113 არაერთი მართლწესრიგისა თუ 
უნიფიცირებული სამართლის მიხედვით, უპირველესად ვექტორი მიმართულია მხარეთა მოპალა-
რაკების პრიორიტეტულობაზე. თუ მოლაპარაკება უშედეგოდ დასრულდა, მხარე უფლებამოსილია 
მიმართოს სასამართლოს ხელშეკრულების ადაპტაციის ან ხელშეკრულების შეწყვეტის მოთხონით. 
ხელშეკრულების ადაპტაციის მიზნებისათვის სასამართლომ მხედველობაში უნდა მიიღოს შესრუ-

109 Sitaru D., 1996, International Commercial Law – Treaty, Bucharest: Acatami, 1996, 77.
110 იხ. Judgment №5922/1991 rendered by the Italian Supreme Court (Corte di Cassazione). 
111 Schwenzer I., Force Majeure and Hardship in International Sales Contracts, 2008, 39 VUWLR, 724. CISG Articlec 79(5); 

Stoll H., Gruber C., in Schlechtriem P., Schwenzer I. (eds.), Commentary on the UN Convention on the International 
Safe of Goods, 2 English ed., Oxford University Press, Oxford, 2005, Article 79, par 4.; Brunner Ch., Force Majewe 
and Hardship Under General Confract Principles: Exemption of Non-Performance in International Arbitration, Kluwcr 
Law Jnteruational, The Hague, 2009, 366-367; Honnold J., Documentary History of the Uniform Law for International 
Sales: The Studies, Deliberations and Decisions that led to the 1980 United Nations Convention with Introductions and 
Explanations, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, Netherlands, 1989, Article 79 par. 435.1; lTirich Magnus 
in J von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetzen und Nebengesetzen, Wiener 
UN-Kauji-echt (CJSG), 15 ed., Sellier, Berlin, 2006, Article 79 par. 55. იხ. ასევე, გსკ-ის 313-ე პარ.

112 Marchioro I., European contracts in the COVID-19 Age: A Need for Adaptation and Renegotiation, Regulating for 
Globalization Trade, Labor and EU Law Perspectives, Wolters Kluwer, 2020. 

113 უნიდროას სახელშეკრულებო პრინციპების 6.2.3. მუხლი.
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ლების გართულების ბუნება და სიმძიმის ხარისხი. ისეთი ექსტრაორდინალური მოვლენის პირო-
ბებში, როგორც ეს პანდემიაა, სასამართლოსთვის სახელმღვანელო უნდა იყოს, რომ ხელშეკრუ-
ლებაში ფორსმაჟორული რისკის სახელშეკრულებო თუ ნაგულისხმევი გადანაწილების არარსებო-
ბის შემთხვევაში, პანდემიის უარყოფითი შედეგების რისკი გაუმართლებელია დაეკისროს მხოლოდ 
ერთ მხარეს. სანაცვლოდ, უნდა მოხდეს ფორსმაჟორული მოვლენის უარყოფითი შედეგების, მ/შ 
ზიანის ურთიერთგაზიარება.114 ამ შემთხვევაში სასამართლოს დისკრეცია გულისხმობს პანდემიით 
გამოწვეული უარყოფითი შედეგების სამართლიან გადანაწილებას მხარეებზე.115 

7.1.1. მხარეთა ნების ავტონომიის დაცვის ფარგლები სასამართლო კონტროლის 
განხორციელების პროცესში

სასამართლოს ნებისმიერი ჩარევა სახელშეკრულებო ურთიერთობის შინაარსში, შესაძლებელია, 
ზღუდავდეს სახელშეკრულებო თავისუფლებას და მხართა ნების ავტონომიის პრინციპს. მნიშვნე-
ლოვანია საკითხი, შესაძლებელია თუ არა შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისა-
დაგება განხორციელდეს ერთ-ერთი მხარის ნების საწინააღმდეგოდ და რა ხარისხით.116 ამდენად, 
შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების სასამართლოს მიერ მისადაგების პროცესში ერ-
თმანეთს შეიძლება დაუპირისპირდეს მხარეთა ნების ავტონომიის პრინციპი და ხელშეკრულების 
სტაბილურობის უზრუნველყოფის აუცილებლობა.117

კეთილსინდისიერების, თანამშრომლობისა და მოქნილობის პრინციპები შეცვლილი გარემოე-
ბებისადმი ხელშეკრულების მისადაგების მთავარ საფუძვლებად განიხილება. შეცვლილი გარე-
მოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგება სასამართლოს მიერ გულისხმობს განმარტებისა და 
ხარვეზის შევსების მეთოდების გამოყენებას. სასამართლოს მიერ ხელშეკრულების გადახედვა 
ყოველთვის ითვალისწინებს ფაქტობრივ გარემოებებთან ერთად, მხარეთა მიზნების განმარტების 
გზით დადგენას, როდესაც ხელშეკრულებაში არსებობს ხარვეზი. ამდენად, შეცვლილი გარემოე-
ბების შესაბამისად მოდიფიცირებული ხელშეკრულება ყოველთვის მხარეთა თავდაპირველი სა-
ხელშეკრულებო წონასწორობის ამსახველი უნდა იყოს.118 სასამართლოს მიზანია ადაპტირებული 
ხელშეკრულება ახალ პირობებშიც გამოხატავდეს მხარეთა ნებას.119 სასამართლოს მიერ ხელშეკ-
რულების მისადაგება, უმრავლეს შემთხვევაში, იწვევს სახელშეკრულებო პირობების გაუმჯობესე-
ბას, თუ სამართლიანობა სახელმძღვანელო პრინციპია გადასინჯვის პროცესში.120 შეცვლილი გა-
რემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგება, შესაძლებელია, განხილულ იქნეს, როგორც დამა-
ტებითი შესრულების ნაირსახეობა, რომლითაც აღსრულდება მხარეთა სახელშეკრულებო ნება.121

114 Marc-Philippe Weller et al, Virulente Leistungsstörungen — Auswirkungen der Corona– Krise auf die 
Vertragsdurchführung (2020) Neue Juristische Wochenschrift, 1021. Eric Wagner et al, “Auswirkungen von COVID-19 
auf Lieferverträge”, Betriebs-Berater (2020), 848. 

115 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, 2016, Art 6.2.3, Comment №7.
116 Ciematniece I., Contract Renegotiation and Adaptation, Concept of Contract Renegotiation and Adaptation in 

International Commercial Law Contracts, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2010, 13.
117 Faruque A., Possible Role of the Arbitration in the Adaptation of Petroleum Contracts by Third Parties, Asian Int’l Arb. 

J., Vol. 2, 2006, 152, <www.heinonline.org/HOL/LuceneSearch?specialcollection=&terms=creator%3A%22%20Al%20
Faruque,%20Abdullah%22&yearlo=&yearhi=&subject=ANY&journal=ALL&sortby=relevance&collection=journals&sea
rchtype=advanced&submit=Search&base=js&all=true> [10.10.2021]. 

118 Uribe M., The Effect of a Change Circumstances on the Binding Force of the Contracts, Comparative Perspectives, 
Intersentia, 2011, 237.

119 Karampatzos A., Supervening Hardship as Subdivision of the General Frustration Rule: A Comparative Analysis with 
Reference to Anglo-American, German, French and Greek Law, Eur. Rev. Private L., Kluwer Law International, The 
Netherlands, Vol.13, №2, 2005, 111, <http://www.heinonline.org/HOL/Print?handle=hein.kluwer/erpl0013&div=13&collec
tion=kluwer&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults> [10.10.2021]. 

120 Kull A., Mistake, Frustration, and the Windfall Principle of Contract Remedies, Hastings L.J., Vol. 43, 1991-1992, 38.
121 Hillman R. A., Court Adjustment of Long-Term Contracts: An Analysis Under Modern Contract Law, Duke L.J., 1987, 27, 
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ნებისმიერი კომერციული გარიგება ხელშეკრულების მხარეთა ურთიერთსანაცვლო მოვალეობე-
ბის ბალანსს ემყარება.122 შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგებისას კეთილ-
სინდისიერების პრინციპის თვალთახედვით უნდა შეფასდეს მხარეთა ორმხრივ ვალდებულებათა 
წონასწორობის რღვევის ხარისხი და მისი შედეგები. ვინაიდან, კეთილსინდისიერების პრინციპი 
ურთიერთობის შეფასებისათვის უმთავრესი მექანიზმია, ამიტომ, ხელშეკრულების ადაპტაცია არ 
იწვევს ხელშეკრულების თავისუფლების პრინციპის შეზღუდვას, არამედ ბუნებრივი და სამართლი-
ანი შედეგების უზრუნველყოფას ისახავს მიზნად.123

ხელშეკრულება არ შეიძლება განხილულ იქნეს გარემომცველი გარემოებების მხედველობაში მი-
უღებლად. ხელშეკრულების მისადაგება მნიშვნელოვნად შეცვლილი გარემოებებისადმი არ ცვლის 
მხარეთა ნებას, არამედ შეცვლილი გარემოებების პირობებში მხარეთა თავდაპირველი განზრახვის, 
ნამდვილი ნების დადგენის საშუალება ხდება. მხარეთა ნება ხელშეკრულების დადების ეტაპზე მისი 
აღსრულებაა და შეცვლილი გარემოებებისადმი მისადაგებაც ხელშეკრულების აღსრულების და 
შესაბამისად, მხარეთა ნების განხორციელების წინაპირობაა. ამრიგად, თანასწორუფლებიანობის 
პრინციპის საფუძველზე ხელშეკრულების ეკონომიკური ბალანსის აღდგენა ხორციელდება მხარე-
თა თავდაპირველი ნების დადგენისა და შეცვლილი გარემოებების ჭრილში მათი გააზრების გზით.124 

ანგლოამერიკული სამართლის დოქტრინაში გავრცელებული ერთ-ერთი მოსაზრების თანახმად, 
სასამართლოს არ შეიძლება ჰქონდეს მხარეთა ნაცვლად „ხელშეკრულების ხელმეორედ დაწე-
რის“125 უფლება ან შესაბამისი კომპეტენცია126. აღნიშნული შეზღუდავდა სახელშეკრულებო თავი-
სუფლებას.127 თუმცა სასამართლოს მიერ შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადა-
გება არ ზღუდავს მხარეთა ნების ავტონომიას, ვინაიდან მხარეებს არ შეიძლება ჰქონდეთ გამო-
ვლენილი ნება იმ მოვლენებისა და მათი შედეგების რეგულირებაზე, რომელთა გათვალისწინებაც 
მათ გონივრულად არ შეეძლოთ ხელშეკრულების დადების ეტაპზე. შესაბამისად, შეცვლილი გა-
რემოებების მოწესრიგება მათი ხელშეკრულების შინაარსის ფარგლებს სცილდება და ამდენად, 
შესაძლებელია, თავისუფლად მიენდოს სასამართლოს, როგორც ობიექტურ მესამე პირს.

ამრიგად, სასამართლოს მიერ სახელშეკრულებო ხარვეზის შევსების დროს არ ილახება მხარეთა 
ნების ავტონომია, რამეთუ ხარვეზის შემთხვევაში არ არსებობს მხარეთა შეთანხმება სამართლებ-
რივად მნიშვნელოვან ცალკეულ გარემოებაზე, რომელიც იმოქმედებდა შეცვლილი გარემოებების 
პირობებში. აღნიშნული კი შესაძლებელია, განხილულ იქნეს მხარეთა ნაგულისხმევ თანხმობად 
მათ ნაცვლად სასამართლომ მოახდინოს შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისა-
დაგება.128 ვინაიდან მხარეებს არ გამოუვლენიათ საწყისი ნება შეცვლილი გარემოებების წარმო-
შობის პირობებში ურთიერთმოსალოდნელ ქმედებასა თუ პასუხისმგებლობის მასშტაბზე, მოსა-
მართლის მიერ ხელშეკრულების ადაპტაცია ხელშეკრულების ხარვეზის შევსებითა და შეცვლილ 
გარემოებათა მოცემულობაში მხარეთა ნების განმარტების გზით მიიღწევა.

122 ICC Arbitration Case №2291, 1976 Lunet 989 (1976). 
123 Ciematniece I., Contract Renegotiation and Adaptation, Concept of Contract Renegotiation and Adaptation in 

International Commercial Law Contracts, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2010, 22.
124 Karampatzos A., Supervening Hardship as Subdivision of the General Frustration Rule: A Comparative Analysis with 

Reference to Anglo-American, German, French and Greek Law, Eur. Rev. Private L., Kluwer Law International, The 
Netherlands, Vol.13, №2, 2005, 111, <http://www.heinonline.org/HOL/Print?handle=hein.kluwer/erpl0013&div=13&collec
tion=kluwer&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults> [10.10.2021]. 

125 Gotanda J. Y., Renegotiation and Adaptation Clauses in Investment Contracts, Revisited, Villanova University School 
of Law, Vand. J. Transnat’l L., Vol. 36, 2003, 1463, <http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context
=gotanda> [10.10.2021]. 

126 Hillman R. A., Principles of Contract Law, 2nd ed., The Concise Hornbook Series, West, 2009, 330.
127 იქვე, 331.
128 Hillman R. A., Court Adjustment of Long-Term Contracts: An Analysis Under Modern Contract Law, Duke L. J., 1987, 28, 
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სამართლებრივი აქსიომაა, რომ სასამართლოს არ შეიძლება ჰქონდეს მხარეთა ნაცვლად არსობ-
რივად ახალი სახელშეკრულებო პირობების შედგენის უფლებამოსილება. 129 თუმცა, თუ მართლმსა-
ჯულების განმახორციელებელ ორგანოს არ ექნება შეთანხმების ადაპტაციის ლეგიტიმაცია, ეს მხა-
რეებს დაუკარგავს მოტივაციას, მოლაპარაკების გზით თავად შეთანხმდნენ, ვალდებულებითსამა-
რთლებრივ ურთიერთობაში სასამართლოს ჩარევამდე. ხელშეკრულების მისადაგების უფლებამო-
სილება პრაქტიკული ბიძგია ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის, ურთიერთმოლაპარაკების გზით 
შეათანხმონ გრძელვადიან სახელშეკრულებო ურთიერთობაში აღმოცენებული უთანხმოება.130

სასამართლომ შეიძლება იქონიოს მნიშვნელოვანი ბერკეტი, წაახალისოს მხარეთა შორის მო-
ლაპარაკება და ურთიერთშეთანხმებით ხელშეკრულების ადაპტაცია. ერთ-ერთ საქმეზე131 სასამა-
რთლომ მხარეთა შორის მოლაპარაკების ხელშეწყობის მიზნით, უარი თქვა შეცვლილი გარემო-
ებების პირობებში სამართლებრივი დაცვის საშუალებების განსაზღვრაზე იმ დასაბუთებით, რომ 
მხარეებს უკეთესად შესწევთ სამართლიანი და ორმხრივად სასარგებლო გადაწყვეტილების მი-
ღების უნარი132. 

სასამართლოს განმარტებით, ხელშეკრულების შეცვლილი გარემოებებისადმი მისადაგების პრო-
ცესში სასამართლოსათვის სახელმძღვანელო მეთოდი შესაძლებელია იყოს წარმოშობილი ზია-
ნის გამომწვევი მიზეზების მიკუთვნება მხარეთა რისკის სფეროებისადმი და უარყოფითი შედეგე-
ბის შესაბამისი პროპორციით გადანაწილება კონტრაჰენტებზე.133

ერთ-ერთ სახელმძღვანელო პრინციპად შესაძლებელია ჩაითვალოს ზიანის თანაბარი პროპორცი-
ით გადანაწილება ორ თანაბრად არაბრალეულ მხარეზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მათი პასუ-
ხისმგებლობის დიფერენცირება შეუძლებელია სხვადასხვა მოცულობის რისკის სფეროს მიხედვით. 

შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგების პროცესში, როდესაც არსებობს შე-
უსაბამოობა, დარღვეული წონასწორობა მხარეთა ურთიერთსანაცვლო შესრულებას შორის, შე-
საძლებელია, განხორციელდეს სახელშეკრულებო ფასის მოდიფიცირება პირველადი სახელშეკ-
რულებო ვალდებულების სამართლებრივ რეჟიმში, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი ხდება 
სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელება განახლებული პირობებით და ხელშეკრულების 
თანხის შემცირების საფუძველზე მხარეთა არაეკვივალენტურ შესრულებათა დაბალანსება.

სასამართლოს ენიჭება უფლებამოსილება გააგრძელოს შესრულებისათვის დადგენილი ვადა, გა-
ნახორციელოს სახელშეკრულებო ფასის ან შესრულების მოცულობის მოდიფიცირება. ხელშეკ-
რულების მისადაგების პროცესში მოსამართლე მოკლებულია უფლებამოსილებას ხელმეორედ 
შეადგინოს ხელშეკრულება ან შეცვალოს მისი სამართლებრივი ბუნება და მიზანი.134 თუ სახელშე-
კრულებო ბალანსის აღდგენა გულისხმობს ხელშეკრულების არსის შეცვლას, მაშინ სასამართლომ 
უნდა შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება.135 

129 Ciematniece I., Contract Renegotiation and Adaptation, Concept of Contract Renegotiation and Adaptation in 
International Commercial Law Contracts, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2010, 30.

130 იხ. Aluminum Co. of American vs. Essex Group, Inc., 449 F. Supp.53 (W.D. Pa.1980).
131 Florida power & Light Company v. Westinghouse Electric Corporation, 517 F. Supp. 440, E.D. Va., 1981, <http://openjurist.

org/826/f2d/239/florida-power-light-company-v-westinghouse-electric-corporation> [10.10.2021].
132 Ciematniece I., Contract Renegotiation and Adaptation, Concept of Contract Renegotiation and Adaptation in 

International Commercial Law Contracts, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2010, 28-29, ასევე, Florida power 
& Light Company v. Westinghouse Electric Corporation, 517 F. Supp. 440, E.D. Va., 1981, <http://openjurist.org/826/f2d/239/
florida-power-light-company-v-westinghouse-electric-corporation> [10.10.2021].

133 Hubbard S. W., Relief from Burdensome Long-Term Contracts: Commercial Impracticability, Frustration of Purpose, 
Mutual Mistake of Fact, and Equitable Adjustment. Mo. L. Rev., Vol. 47, 1982, 109, <http://heinonline.org/HOL/Print?coll
ection=journals&handle=hein.journals/molr47&id=139> [10.10.2021].

134 Lando O., Beale H., Principles of European Contract Law, part I and II, Kluwer Law International, The Hague/London/
Boston, 2000, 327.

135 იქვე.
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სასამართლომ შეცვლილი გარემოებებით გამოწვეული უარყოფითი შედეგები მხარეებზე იმ პრი-
ნციპით უნდა გადაანაწილოს, რომ შესრულება მოვალისათვის გახდეს გონივრული სიმძიმის.136 
ბუნებრივია, ხელშეკრულების ადაპტაცია არ გულისხმობს სახელშეკრულებო წონასწორობის აბ-
სოლუტურ აღდგენას და სასამართლოს მიერ დაზარალებული მხარის სრულად განთავისუფლებას 
შეცვლილი გარემოებებით გამოწვეული უარყოფითი შედეგებისგან. 137 

სასამართლომ, შესაძლებელია, გააგრძელოს შესრულების ვადა, გაზარდოს ან შეამციროს სახელ-
შეკრულებო ფასი, ან განსახორციელებელ ურთიერთსანაცვლო შესრულებათა მოცულობა. სა-
ხელშეკრულებო ვალდებულების მოდიფიცირება არ გულისხმობს სრულიად ახალი შინაარსისა 
და განსხვავებული არსის მქონე ვალდებულების დაკისრებას მხარეებისათვის.138 ხელშეკრულე-
ბაში არსებული ორაზროვნება არ ანიჭებს სასამართლოს უფლებამოსილებას გარდაქმნას საქმის 
შინაარსი სამართლიანობის ძიების პროცესში. 139

7.1.2. ხელშეკრულების მისადაგების პროცესში გასათვალისწინებელი ობიექტური 
ფაქტორები

სახელშეკრულებო წონასწორობის აღდგენის მიზნის განხორციელებისას მხედველობაში უნდა 
იქნეს მიღებული ცალკეული ობიექტური ფაქტორები და კრიტერიუმები:

სახელშეკრულებო ეკონომიის, სარგებლიანობის საწყისი საზრისი, რაც მხარეებმა მათ შეთა-
ნხმებას მიანიჭეს ხელშეკრულების დადების დროს. ხელშეკრულების ადაპტაციის დროს სასამა-
რთლომ უნდა გაითვალისწინოს ეკონომიკური პარამეტრებით დადგენილი საწყისი სახელშეკრუ-
ლებო ბალანსი, რომელიც არსებობდა ხელშეკრულების დადების ეტაპზე და ბუნებრივია, სწორება 
არ უნდა ჰქონდეს იდეალურ სახელშეკრულებო ბალანსსა და თანაზომიერებაზე. ამგვარად, სა-
წყისი ეკონომიკური ბალანსი, წონასწორობა მხარეთა შორის მაორიენტირებელი კრიტერიუმია 
ხელშეკრულების ადაპტაციის პროცესშიც. რთულია სასამართლოსთვის ხელშეკრულების ადაპტა-
ციის ერთმნიშვნელოვანი სახელმძღვანელო პრინციპების შეთავაზება დოქტრინის მიერ, მაგრამ 
ხელშეკრულების დადების ეტაპზე არსებული საწყისი წონასწორობა უნდა შენარჩუნდეს ხელშეკ-
რულების ადაპტაციით მიღწეული შედეგით.140 

დამაბრკოლებელი გარემოებების განგრძობითი ხასიათი და ადაპტირებული ხელშეკრულების 
შესრულების ობიექტური პერსპექტივა. სასამართლომ მხედველობაში უნდა მიიღოს ხელშეკრუ-
ლების შესრულების შესაძლებლობები და ფორმები მომავლის გარკვეული დროის პროგნოზირე-
ბით, რომლის განმავლობაში გაგრძელდება გარეშე დამაბრკოლებელი ფაქტორების ზეგავლენა და 
მოქმედება (სამომავლო შესრულების კონტექსტი) მხარეთა სახელშეკრულებო ურთიერთობაზე. 

ინტერვენციის ფარგლები. სასამართლომ შესაძლებელია შეცვალოს როგორც სახელშეკრულებო 
დებულებები, ისე შესრულების საშუალებები, მექანიზმები და ფორმები, რომელიც აუცილებელია 
მხარეთა უფლება-მოვალეობათა ბალანსის აღსადგენად. 

136 Brunner Ch., Force Majeure and Hardship under General Contract Principles: Exemption for Nonperformance in 
International Arbitration. Kluwer Law International: Alphen aan den Rijn, 2009, 499.

137 უნიდროას სახელშეკრულებო პრინციპები 6.2.1, ევროპული პრინციპების 6:111 (1) da DCFR– is III – 1:110-ე მუხლები. 
138 Flambouras D., Comparative Remarks on CISG Article 79 & PECL Articles 6:111, 8:108, Pace Law School Institute of 

International Commercial Law, May, 2002, <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/peclcomp79.html> [10.10.2021].
139 Goldber V. P., Framing Contract Law, An Economic Perspective, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 

and London, England, 2006, 347.
140 Norbert H., Changes in Circumstances and the Revision of Contracts in Some European Laws and in International Law, 

წიგნი: Horn (ed.), Adaptation and Renegotiation of Contracts in International Trade and Finance, Antwerp, Boston, 
London, Frankfurt a.M. 1985.
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სახელშეკრულებო რისკის ანალიზი. სასამართლოს ყურადღება ასევე უნდა მიექცეს ერთ-ერთ სა-
კვანძო ფაქტორს – ეკონომიკური და პროფესიული საქმიანობის დასაშვები, ნორმალური რისკის 
ფარგლებს, რომელსაც კანონმდებელი, როგორც წესი, შესრულების განხორციელებაზე ვალდე-
ბულ პირს – მოვალეს აკისრებს. სასამართლოს შეფასების საგანი ხდება სახელშეკრულებო შეთა-
ნხმებით სახელშეკრულებო რისკის პირდაპირი გადანაწილების საკითხიც. გარკვეული კატეგორი-
ის გარემოებათა წარმოშობის რისკი შეიძლება ნაგულისხმევად ეკისრებოდეს მხარეს შერულების 
შინაარსიდან და ხასიათიდან გამომდინარე ან შეიძლება საერთოდ გამორიცხული იყოს მხარეთა 
რისკის სფეროდან (მაგალითად, ისეთი ექსტრაორდინალური მოვლენის, როგორიცაა პანდემი-
ა).141 აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სახელშეკრულებო რისკის გადანაწილების საკითხი უნდა იქნეს 
შესაწავლილი შეუსრულებელი ვალდებულების ფარგლებთან მიმართებით.142 უკვე შესრულებულ 
ნაწილზე ადაპტაციის მექანიზმი გავლენას ვერ მოახდენს. სასამართლოს ყურადღებას იქცევს სა-
კითხი, რა ფარგლებითაა ვალდებულება შესრულებული (შესაძლებელია ერთ მხარეს ჰქონდეს 
შესრულება განხორციელებული და მეორე მხარეს არა, სრულად ან ნაწილობრივ) ან აღსრულე-
ბადი და უცვლელი პირობებით შესრულების მოთხოვნისაგან განთავისუფლება რა მასშტაბის ვა-
ლდებულებას შეიძლება შეეხოს.143 არსებითია, რომ ხელშეკრულების არსობრივი მიზანი და შინაა-
რსი სრულად არ უნდა გარდაისახოს ხელშეკრულების ადაპტირების კონტექსტში.

დროებითი მისადაგების ობიექტური შესაძლებლობა. ხელშეკრულების მისადაგების განხორციე-
ლებისას, გათვალისწინებულ უნდა იქნეს ადაპტირებული პირობების დროში მოქმედების ფაქტო-
რიც. მისადაგება იმგვარად უნდა განხორციელდეს, რომ შეცვლილ გარემოებათა არარსებობის 
პირობებში, ის კვლავ შესრულდეს ხელშეკრულების დადების საწყის ეტაპზე გათვალისწინებული 
პირობებისა და შეზღუდვების შესაბამისად.144 აღნიშნული გულისხმობს, ადაპტაციის განხორციე-
ლების შესაძლებლობას შეცვლილ გარემოებათა (ან მათი შედეგების) მოქმედების ვადით (დრო-
ებითი ადაპტაცია), რაც მხარეს უტოვებს შესაძლებლობას განაახლოს საწყისი ხელშეკრულების 
მოქმედება დამაბრკოლებელ გარემოებათა (ან ამ გარემოებათა უარყოფითი განგრძობითი ზეგა-
ვლენის) აღმოფხვრის შემდგომ.

მისადაგების პრიორიტეტულობა ხელშეკრულების ვადის გათვალისწინებით. ხელშეკრულების 
მისადაგების პროცესში გასათვალისწინებელია საკითხი შეეხება გრძელვადიანი თუ მოკლევადია-
ნი სახელშეკრულებო ვალდებულების დამძიმებას.145 შეცვლილი გარემოებების წარმოშობის რისკი 
განსაკუთრებით მაღალია გრძელვადიან სახელშეკრულებო ურთიერთობებში, რომელიც განაპი-
რობებს მხარეთა სანაცვლო უფლება-მოვალეობათა დისბალანსს.146 ამასთან, გრძელვადიან ხელ-

141 რისკის კანონისმიერი გადანაწილების წესი გამოირიცხება თუ შემთხვევითობის რისკი რომელიმე მხარეს აქვს 
ხელშეკრულებით ნაკისრი. Bulgmian Chamber of Commerce and Jndustryi_ 12 Feb 1998, CISG-online 436; Katz A., 
Remedies for Breach of Contract under tbe CISG” (2006) 25 Jnt’J Rcv L & Econ 378, 381. Neil Gary Obcnnan, Transfer of 
Riskfrom Seller for Buyer in International Commercial Contracts: A Comparative Analysis of Risk Allocation under the 
CISG, UCC and Incoterms, LLM Thesis, Universite de Montreal, 1997, მითითებულია: Schwenzer I., Force Majeure and 
Hardship in International Sales Contracts, Vol. 39, 2008, , 715. იხ. ასევე Oberreit, Turnkey Contracts and War: Whose 
Risks?, in the Transnational Law of International Commercial Transactions, Horn N., Schmitthoff C. (eds.), Vil. 191, 1982.

142 Ciongaru E., Theory of Imprevision, a Legal Mechanism for Restoring of the Contractual Justice, Procedia – Social and 
Behavioral Sciences, Vol. 149, 2014, 177.

143 Norbert H., Changes in Circumstances and the Revision of Contracts in Some European Laws and in International Law, 
წიგნში: Horn (ed.), Adaptation and Renegotiation of Contracts in International Trade and Finance, Antwerp, Boston, 
London, Frankfurt a.M. 1985.

144 Boroi G., Civil Law Treaty. General Part. Persons. Bucharest: All Beck, 2001, 156.
145 Brunner Ch., Force Majewe and Hardship under General Confract Principles: Exemption of Non-Performance in 

International Arbitration (Kluwcr Law Jnteruational, The Hague, 2009, 438-441.
146 მხარეთა ურთიერთსანაცვლო უფლება-მოვალეობებით დატვირთული ორმხრივი ხელშეკრულებები ურთერთშე-

სასრულებელ ვალდებულებათა ეკონომიკურ ბალანსს ემყარება, რომელიც მხარეთა მიერ მათი ნებისა და განზრა-
ხვის შესაბამისდ არის ფორმირებული. შესაბამისად, აღნიშნული სუბიექტურ სახელშეკრულებო ბალანსად იწოდე-
ბა. იხ. Karampatzos A., Supervening Hardship as Subdivision of the General Frustration Rule: A Comparative Analysis 
with Reference to Anglo-American, German, French and Greek Law, Eur. Rev. Private L., Kluwer Law International, The 
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შეკრულებებში მეტად შეიძლება იყოს გათვალისწინებული სახელშეკრულებო კავშირის შენარჩუ-
ნების სამომავლო ეკონომიკური ინტერესი147 და ხელშეკრულების შეწყვეტით მოსალოდნელი უა-
რყოფითი შედეგების მასშტაბი. 

კონკრეტული სავაჭრო სექტორისათვის ნიშანდობლივი საშუალო მოგების ზღვარი148 და შეც-
ვლილი გარემოებების გავლენით მისი შემცირების მაჩვენებელი, როგორც ვალდებულების შესრუ-
ლების გართულების სიმძიმის ობიექტური, ვალიდური ინდიკატორი.

გარიგების სპეკულაციური ბუნება – გერმანიის მეორე ინსტანციის სასამართლომ ვენის კონვენცი-
ის 79-ე მუხლის საფუძველზე არ გაათავისუფლა გამყიდველი პასუხისმგებლობისგან, მიუხედავად 
იმისა, რომ ხელშეკრულების საგნის – ჩინეთიდან საიმპორტო რკინის მოლიბდენუმის ფასი 300%-
ით გაიზარდა. სასამართლომ განმარტა, რომ სავაჭრო სექტორში რომლისთვისაც დამახასიათებე-
ლია მაღალი რისკის შემცველი, სპეკულაციური თვისების მქონე ოპერაციები, შესრულების გართუ-
ლების განმარტების ფარგლები უნდა შეიზღუდოს.149 საქონლით ვაჭრობის სფეროსთვის ნიშანდო-
ბლივმა ფასთა რყევებმა როგორც წესი, არ უნდა მიგვიყვანოს შესრულების გართულების არსებო-
ბის აღიარებამდე150 – განმარტავს სასამართლო. უნიდროას სახელშეკრულებო პრინციპების 1994 
წლის გამოცემის 6.2.2 მუხლის კომენტარის თანახმად, ეკონომიკური წონასწორობის ცვლილება 
სავარაუდოდ 50%-ზე მეტი მასშტაბით დააფუძნებს „ფუნდამენტურ ცვლილებას“, თუმცა, უნიდრო-
ას სახელშეკრულებო პრინციპების 2004 წლის (მეორე) გამოცემაში აღარ ვხვდებით კონკრეტული 
ციფრის დასახელებას, რამეთუ საკითხი ინდივიდუალური საქმის თავისებურებათა შესწავლის სა-
ფუძველზე უნდა შეფასდეს. მიუხედავად აღნიშნულისა, სამართლებრივი განსაზღვრულობა მო-
ითხოვს გარკვეული ნიშნულის განსაზღვრას. შიდასახელწიფოებრივ მართლწესრიგთა მიერ გა-
მოყენებული მიდგომებისა და პრაქტიკული გადაწყვეტის საფუძველზე, იურიდიული დოქტრინაში 
არსებობს მოსაზრება, რომ ზოგადი ემპირიული წესის თანახმად, 100 %-იანი ცვლილება საკმარი-
სია შესრულების გართულების დაფუძნებისთვის.151 მაგრამ აუცილებელია აღინიშნოს, რომ 100%-
იანი ცვლილების ზღვარი შესაძლებელია გამართლებული იყოს შიდასახელმწიფოებრივი და არა 
სახელმწიფოთაშორისი ტრანზაქციებისთვის, საერთაშორისო ბაზარისთვის, სადაც ფასთა ცვლი-
ლების რისკი და ალბათობა მნიშვნელოვნად მაღალია ეროვნულ, შიდასახელმწიფოებრივ საბა-
ზრო სისტემებთან მიმართებით.152 საერთაშორისო ბაზრებისთვის, ემპირიული პრაქტიკით, მეტად 
რეკომენდებულია 150-200%-იანი ზღვრის აღიარება. ამიტომაც, სასამართლოები ვენის კონვენციის 
გამოყენების პირობებში თავს იკავებენ ფასთა 100%-იანი ეკონომიკური ცვლილების შემთხვევაში 
შესრულების გართულების აღიარებისგან.153 დღესდღეობით არსებობს არაერთი სასამართლო თუ 
საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება, რომელიც შესრულების გართულების დაფუძნებისთვის 100%-იან 
ფასთა ცვლილებას არ მიიჩნევს კმარ წინაპირობად, რამეთუ ფასთა ცვლილება მეტ-ნაკლებად სა-

Netherlands, Vol. 13, №2, 2005, 110, <http://www.heinonline.org/HOL/Print?handle=hein.kluwer/erpl0013&div=13&collec
tion=kluwer&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults> [10.10.2021].

147 Norbert H., Changes in Circumstances and the Revision of Contracts in Some European Laws and in International Law, 
წიგნში: Horn (ed.), Adaptation and Renegotiation of Contracts in International Trade and Finance, Antwerp, Boston, 
London, Frankfurt a.M. 1985.

148 Brunner Ch., Force Majewe & Hardship under General Confract Principles: Exemption of Non-Performance in 
International Arbitration, Kluwcr Law Jnteruational, The Hague, 2009, 438-439.

149 იხ. Oberlandesgericht Hamburg, 28 Feb 1997, №167, CISG-online 261.
150 Leisinger B., Fundamental Breach Considering Non-Confonnity of the Goods, Sellier, Munich, 2007, 119.
151 Brunner Сh., Force Majeure and Hardship Under General Confract Principles: Exemption of Non-Performance in 

International Arbitration, Kluwer Law Jnteruational, The Hague, 2009, 428-435.
152 Schwenzer I., Force Majeure and Hardship in International Sales Contracts, Victoria U. Wellington L. Rev., Vol. 39, 2008, 

717.
153 იხ. ICC Award. 26 Aug 1989, №6281, CISG-online 8; Tribunale di Monza, 14 Jan 1993, CISG-online 540; Joseph Lookovsh.’)’ 

“Impediments and Hardship in International Sales: A Corrunentary on Catherine Kessedjian’s ‘Competing Approaches 
to Force Majeure and Hardship”’ (2005) 25 Jnt’l Rev L & Econ 434, 438, მითითებულია: Schwenzer I., Force Majeure 
and Hardship in International Sales Contracts, Victoria U. Wellington L. Rev., Vol. 39, 2008, 716.
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ვარაუდოა ტრანსსასაზღვრო ბაზრებზე მოქმედი მეწარმე სუბიექტებისთვის.154 

მხარეთა ურთიერთობისა პრეისტორიისა და სავაჭრო პრაქტიკის შესწავლა. სასამართლომ მისა-
დაგების პროცესში უნდა შეაფასოს რა არის სამართლიანი ახალი, შეცვლილი გარემოებების პირო-
ბებში ისე რომ არც ერთ მხარეს არ დაეკისროს შეცვლილი გარემოებებით წარმოშობილი უარყო-
ფითი შედეგები (რისკი) ცალმხრივად და არცერთმა მხარემ მიიღოს გაუმართლებელი უპირატოსო-
ბა მეორე მხარის ხარჯზე შეცვლილი გარემოებების გამოყენებით.155 უნსიტრალის კონსილიაციის წე-
სები (მუხ.7.2)156 მხარესა და კონსილიატორს აკისრებს ვალდებულებას გამოიყენონ ობიექტურობის, 
სამართლიანობისა და კეთილსინდისიერების პრინციპები მისადაგების პროცესში, რომლის დრო-
საც მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული მხარეთა უფლება-მოვალეოებები, სავაჭრო სექტორის 
პრაქტიკა, დავის გარემოებები და მხარეთა ბიზნეს ურთიერთობების წინმსწრები ისტორია.

საწყისი წონასწორობა კომპრომისული ფარგლებით. საარბიტრაჟო ტრიბუნალების განმარტებების 
შესაბამისად, ხელშეკრულების ადაპტაციის კომპრომისული შედეგი, როგორც წესი, ვერ უზრუნვე-
ლყოფს მხარეებისთვის იმაზე უკეთესი შეთანხმების მიღწევას, რომელიც ხელშეკრულების დადების 
ეტაპზე არსებობდა157. ამდენად, შეცვლილ გარემოებებთან მისადაგებული ხელშეკრულება უნდა ინა-
რჩუნებდეს თავდაპირველ წონასწორობას, რაც ხელშეკრულების დადების ეტაპზე მხარეთა შეთა-
ნხმებით დაფუძნდა, თუმცა შესრულებათა ღირებულებისა და სახელშეკრულებო სარგებლიანობის 
მასშტაბი ისეთივე მოცულობის ვერ იქნება, რაც ხელშეკრულების დადების დროს იყო მოსალოდნე-
ლი. ამ შემთხვევაში საუბარია, მხარეთა მოლოდინების პროპორციულ, კომპრომისულ შემცირებაზე, 
იმ ხარისხით, რითაც შეცვლილმა გარემოებებმა გარიგების ღირებულებითი რესურსის შემცირება გა-
ნაპირობა. ადაპტაციის განმახორციელებელმა უფლებამოსულმა ორგანომ ხელშეკრულების ადაპტა-
ციისას უნდა გამოიჩინოს სიფრთხილე და გამოიყენოს ხელშეკრულების ადაპტაციის ზოგადი პრინცი-
პებით გამართლებული მექანიზმები – კეთილსინდისიერებისა და თანასწორუფლებიანობის სახით.158

ნების ავტონომია და სამართლიანობის კონკრეტული შინაარსის დადგენის ფარგლები. როდე-
საც საკითხი შეეხება სახელშეკრულებო ფასების შეცვლილ საბაზრო ფასებთან მიახლოებას ან 
ვალუტის კურსის ცვლილებებით განპირობებულ პირობათა მისადაგებას, აღნიშნული შეიძლება 
განხორციელდეს მისადაგების სპეციალური სახელშეკრულებო დათქმების, კანონმდებლობისა და 
სასამართლო პრაქტიკით დადგენილი ზოგადი პარამენტრების საფუძველზე, მაგრამ როდესაც სა-
კითხი შეეხება პირობათა არა მხოლოდ რაოდენობრივი, არამედ ხარისხობრივი მახასიათებლე-
ბის მოდიფიცირებას, ხელშეკრულების ადაპტაციის პირობების და ფარგლების მდგენელად მეტი 
ავტონომიით კვლავ მხარეები გვევლინებიან სახელშეკრულებო თავისუფლების პრიმატის გათ-
ვალისწინებით.159 ამიტომაც ხელშეკრულების ადაპტაციის მოთხოვნისას მხარისგან მაქსიმალური 

154 იხ. CIETAC, 10 May 1996, №21, CISG-online 1067; Bulgarian Chamber of Commerce and Jndustry, 12 Feb 1998, №11, CISG-
online 436; Rechtbank van Koophandel, I!asselt, 23 Feb 1994, №1849, CISG-online 371; Cour d’Appel de Colmar, 12 Jun 
2001, CISG-online 694; Cow· de Cassation, 30 Jun 2004, №964, CISG-online 870.

155 არ არის სარგებელი, არ არის ზიანი – no profit no loss პრინციპით. იხ. Schmitthoff C. M., Hardship and Intervener 
Clauses, Journal of Business Law, 1980, 82-91.

156 Resolution №35/52 adpoted by the General Assembly on Devember 4, 1980, Conciliation Rules of the United Nations 
Commission on International Trade Law, <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/
en/conc-rules-e.pdf> [10.10.2021].

157 Wintershall AG, International Ocean Resources, Inc (formerly Koch Qatar, Inc) and others v the Government of Qatar, 15 
YB Comm Arb 30 (1990); Antonio Crivellaro, “La révision du contrat dans la pratique de l’arbitrage international” (2017) 
1 Rev Arb 69. 

158 Berger K. P. Daniel Behn D., Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: Historical and Comparative Study, 
McGill Journal of Dispute Resolution, Vol. 6, 2019-2020, 129, შემდგომი მითითებით: Government of the State of Kuwait 
v the American Independent Oil Company (AMINOIL), 9 YB Comm Arb 71 (1984) at par. 24, 59 [AMINOIL]; 293 Mobil Oil 
Iran, 294 Wintershall AG, International Ocean Resources, Inc (formerly Koch Qatar, Inc) and others v the Government of 
Qatar, 15 YB Comm Arb 30 (1990) [Wintershall AG v Qatar]; Mobil Oil Iran v Iran, IUSCT Case №150 (1987).

159 Bockstiegel Kh., Hardship, Force Majeure and Special Risks Clauses in International Contracts, 159, წიგნში: Horn N. 
(ed.), Adaptation and Renegotiation of Contracts in International Trade and Finance: Studies in Transnational Economic 
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მოლოდინია თავად განსაზღვროს ხელშეკრულების ადაპტაციის გონივრული, სამართლიანი არე-
ალი და საამისო მოთხოვნის ობიექტურად დასაბუთებული საფუძვლები. ხელშეკრულების ადაპ-
ტაციის პროცესში სასამართლოსთვის სახელმძღვანელოა სამართლიანობის ზოგადი სტანდარტი 
(სსკ-ის 325-ე მუხლით დადგენილი პირობათა სამართლიანი განსაზღვრის წესი160), რომლის გამო-
ყენებით სასამართლოს შეუძლია დაეყრდნოს კეთილსინდისიერების პრინციპის ხარვეზის შემვსებ 
ფუნქციას, თუმცა ნების ავტონომიის ფარგლებში გაუმართლებელი და არათანაზომიერი ჩარე-
ვის პრევენციისთვის პრიორიტეტულია ადაპტაციის ზოგადი ორიენტირები კვლავ მხარეთა ნების 
ავტონომიის წყაროდან იყოს ნაკარნახევი.161 

პრაქტიკული შედეგობრიობის თვალსაზრისით, სასამართლოს ინტერვენციის მატერიალიზება 
რამდენიმე მიმართულებით შეიძლება განხორციელდეს: 

1. მოთხოვნილი ადაპტაციის ფარგლებში მოქცეული საქონლის ან მომსახურების ფასის რაოდენო-
ბრივი/ ხარისხობრივი162 ზრდა ან შემცირება – ვალდებულების მასშტაბების შემცირება, გადავადე-
ბა, ნაწილ-ნაწილ გადახდა, რისკის განაწილება.163 სასამართლომ შეიძლება მოახდინოს სახელშე-
კრულებო პირობების ცვლილება და დაადგინოს ფასის ინდექსაციის კრიტერიუმები.164 შესრულების 
გართულების მატერიალურსამართლებრივი წინაპირობების არსებობის დადასტურების შემდეგ, 
მოვალე ვალდებულების თავდაპირველი შინაარსითა და მოცულობით შესრულებისგან თავისუფ-
ლდება დამაბრკოლებელი გარემოების მოქმედების პერიოდში. აღნიშნული შედეგი განსაკუთ-
რებით მაშინ გამოიყენება როდესაც შესრულების დამაბრკოლებელი გარემოებების მოქმედება 
განგრძობით ხასიათს ატარებს. ვალდებულების უცვლელი შინაარსით შესრულებისგან განთავი-
სუფლებას აღიარებს ასევე გერმანული სამართალიც, არა მხოლოდ შესრულების შეუძლებლობის, 
არამედ შესრულების გართულების (313-ე პარ. – გარიგების საფუძვლის რღვევა) არსებობის პი-
რობებშიც.165 რაც შეეხება ხელშეკრულების თანმდევი აქცესორული ხასიათის ვალდებულებების, 
გარანტიების მოდიფიცირებას, როგორც წესი სასამართლო მათ მოდიფიცირებაში არ ერევა, თუ 
ეს უშუალოდ არ მოიაზრება მხარის მიერ სასამართლოს წესით მოთხოვნილი მისადაგების არეა-
ლში.166

Law, Antwerp: Kluwer Law International, Vol. 3, 1985, 166.
160 სსკ-ის 325-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, თუ ვალდებულების შესრულების პირობები უნდა განისა-

ზღვროს ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის ან მესამე პირის მიერ, მაშინ საეჭვოობისას ივარაუდება, რომ ამგვა-
რი განსაზღვრა უნდა მოხდეს სამართლიანობის საფუძველზე. 2. თუ მხარე პირობებს არ მიიჩნევს სამართლიანად, 
ან მათი განსაზღვრა ჭიანურდება, გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლო.

161 იხ. ასევე ჰოლანდიის სამოქალაქო კოდექსის 6:248 მუხლის თანახმად, ხელშეკრულებას თან სდევს არა მხოლოდ 
მხარეთა მიერ შეთანხმებული სამართლებრივი შედეგები, არამედ ხელშეკრულების ბუნების გათვალისწინებით, 
მისგან გამომდინარეობს ის უფლება-მოვალეოებები, რომელიც აღმოცენდება კანონის ძალით გონივრულობისა 
და სამართლიანობის პრინციპების ძალმოსილებით. The Civil Code of the Netherlands,Warendorf H., Thomas R.and 
Curry-Sumner I. (transl.), Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2009.

162 Amsterdam Court of Appeal (Hof Amsterdam 6 May 1982, nr. 314/81). ციტირებულია: Abas P., Rebus sic stantibus, 
Deventer: Kluwer, 1989, 202-205; Hijma J., The Role of the Court and of the Parties in Adapting a Contract to Unforeseen 
Circumstances, Ovid Technologies, Wolters Kluwer Health, 2012, 20, <https://core.ac.uk/reader/43503426> [10.10.2021].

163 კროპჰოლერი ი., გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი, დარჯანია თ., ჭეჭელაშვილი ზ. (მთარგმნელები), ჩაჩანიძე ე., 
დარჯანია თ., თოთლაძე ლ. (რედ.), მე-13 გამოც., თბ., 2014, 218. 

164 Ciongaru E., Theory of Imprevision, a Legal Mechanism for Restoring of the Contractual Justice, Procedia – Social and 
Behavioral Sciences, 149, 2014, 177.

165 Schwenzer I. წიგნში: Schlechtriem P., Schwenzer I. (eds.), Kommentar wm einheitlichen UN Kaufrecht CISG, 5 ed., 
CH Beck, Munich, 2008, Article 79 par. 4, 53-54; lTirich Magnus in J von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch mit Einführungsgesetzen und Nebengesetzen, Wiener UN-Kauji-echt (CJSG) 15 ed., Sellier, Berlin, 2006, 
Article 79, 59-60; Wilhelm Albrecht AchiJJes Kommentar zum UN-Kaufrechtsübereinlwmmen (CJSG), Hermann 
Luchterhand, Berlin, 2000, Article 79 par. 14. ohn Honnold Uniform Law for International Safes, 3 ed., Kluwer Law 
International, The Hague, 1999) Article 79, para 435.5, მითითებულია: Schwenzer I., Force Majeure and Hardship in 
International Sales Contracts, Victoria U. Wellington L. Rev., Vol. 39, 2008, 720.

166 Ciongaru E., Theory of Imprevision, a Legal Mechanism for Restoring of the Contractual Justice, Procedia – Social and 
Behavioral Sciences, Vol. 149, 2014, 177.
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ხელშეკრულების ადაპტაციასთან დაკავშირებით შეიძლება წარმოვიდგონოთ ორი შესაძლო სცე-
ნარი. ნასყიდობის ხელშეკრულებაში გამყიდველი მყიდველს სთავაზობს საქონლის მიწოდებას თუ 
გადახდილ იქნება გაზრიდილი სახელშეკრულებო ფასი, რომელიც განპირობებულია ვალდებულე-
ბის შესრულების უკიდურესი დამძიმებით (შესრულების გართულება). თუ მყიდველი დათანხმდება, 
ხელშეკრულება ჩაითვლება მოლაპარაკების საფუძველზე შეცვლილი გარემოებებისადმი მისადა-
გებულად. თუ გამყიდველი უარ განაცხადებს გაზრდილი ფასის გადახდაზე, ხოლო მოვალე უარს 
იტყვის ხელშეკრულებაზე და გავა ხელშეკრულებიდან შესრულების გართულებაზე მითითებით, 
მყიდველი თავის მხრივ შეიტანს სარჩელს დამატებითი შესრულების, ან მეტად სავარაუდოდ ზია-
ნის ანაზღაურების მოთხოვნით. გამყიდველი წარადგენს შეგებებულ სარჩელს მყიდველის მხრი-
დან ხელშეკრულების მისადაგებაზე უსაფუძვლოდ უარის თქმის საფუძვლით და მოითხოვს ზიანის 
ანაზღაურებას. მყიდველის დასაბუთება იქნება მოვალის მხრიდან მნიშვნელოვანი დარღვევის 
არსებობა (საქონლის მიყიდვაზე უარის თქმა), რამეთუ შეუძლებელი იყო გაზრდილი სახელშეკრუ-
ლებო ფასის გადახდა. სასამართლოს შეფასების მიზანი იქნება განსაზღვროს, გამყიდველის მიერ 
გაზრდილი სახელშეკრულებო ფასით საქონლის შესყიდვის მოთხოვნა რამდენად აფუძნებს კრე-
დიტორისათვის მნიშვნელოვან დარღვევას და რამდენად ანიჭებს სანაცვლო შესრულებაზე უარის 
თქმის უფლებას. სასამართლო შეაფასებს, რამდენად იყო გონივრული და სამართლიანი მყიდვე-
ლის მხრიდან გაზრდილი სახელშეკრულებო ფასის გადახდა გამყიდველისათვის არსებული შეც-
ვლილი გარემოებების ბუნების გათვალისწინებით. თუ სასამართლო დაადგენს, რომ მყიდველი 
კეთილსინდისიერების პრინციპის საფუძველზე მოეთხოვებოდა მხედველობაში მიეღო ვალდებუ-
ლების შესრულების დამაბრკოლებელი გარემოებები და გადაეხადა გაზრდილი სახელშეკრულე-
ბო ფასი, გადაწყვეტილება გამოტანილ იქნება გამყიდველის სასარგებლოდ. 

მეორე სცენარში, მყიდველი სთვაზობს გამყიდველს გაზრდილი სახელშეკრულებო ფასის გადახ-
დას, მაგრამ მოვალეს სურს ხელშეკრულებიდან გასვლა. მყიდველი სასარჩელო მოთხოვნის სა-
ხით დააყენებს დამატებითი შესრულების ან/და ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნას. სასამართლომ 
უნდა შეაფასოს, რამდენად აგრძელებეს შესრულების გართულება მოქმედებას იმ პირობებშიც, 
როდესაც მყიდველი გამყიდველს სთავაზობს გაზრდილ სახელშეკრულებო ფასს – საკმარისი 
იყო თუ არა აღნიშნული შეთავაზება შესრულების გართულების დასაძლევად მოვალისათვის. თუ 
მყიდველის მიერ შეთავაზებული გაზრდილი სახელშეკრულებო ფასი აქარწყლებს შესრულების 
გართულების მდგომარეობას მოვალისთვის (გამყიდველისთვის), მაშინ ამ უკანასკნელს ეკისრე-
ბოდა ვალდებულება მიეყიდა შემოთავაზებულ ფასად საქონელი მყიდველისათვის. შესაბამისად, 
მოცემულ სცენარში პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს გამყიდველს.167 

7.2. ხელშეკრულების შეწყვეტა სასამართლოს მიერ – მისადაგების სასარჩელო 
მოთხოვნის ალტერნატიული, საგამონაკლისო და ultima ratio შედეგი

ხელშეკრულების შეწყვეტა, როგორც შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგე-
ბის სასარჩელო მოთხოვნის საპასუხოდ სასამართლოს მიერ დაფუძნებული უკიდურესი შედეგი,168 
ყველაზე რადიკალური ინტერვენციის ზომაა სასამართლოს მხრიდან. აღნიშნული მოითხოვს ხელ-
შეკრულების მისადაგების შეუძლებლობის საფუძვლიან დასაბუთებას მოსამართლის მიერ. შეს-
რულების გართულების სამართლებრივ პარადიგმაში ხელშეკრულების შეწყვეტის სამართლებრი-
ვი შედეგის შემოყვანა უახლოებს შესრულების გართულებას ფორსმაჟორის კონცეფციას, თუმცა 
ხელშეკრულების შეწყვეტა განიხილება როგორც შესრულების გართულების sui generis – თა-

167 Schwenzer I., Force Majeure and Hardship in International Sales Contracts, Victoria U. Wellington L. Rev., Vol. 39, 2008, 
724.

168 Ciematniece I., Contract Renegotiation and Adaptation, Concept of Contract Renegotiation and Adaptation in 
International Commercial Law Contracts, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2010, 64.
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ვისთავადი, თვითმყოფადი მახასიათებელი.169 ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგი სასამართლოს 
მიერ დგება მაშინ, როდესაც შეუძლებელი, მიუღწეველია შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკ-
რულების მისადაგება შეცვლილი გარემოებებით წარმოშობილი უარყოფითი შედეგების, ზიანისა 
თუ სარგებლის მხარეებზე სამართლიანი გადანაწილების უზრუნველყოფით. შეწყვეტის შედეგი 
გამართლებულია დადგეს მაშინ, როდესაც შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისა-
დაგება თუნდაც ერთი მხარისთვის უსამართლო შედეგებს წარმოშობს, შეწყვეტა აუცილებელია 
უარყოფითი შედეგებისა და ზიანის მინიმიზაციისათვის, როდესაც ხელშეკრულების შესრულების 
მიზანი ხელშეკრულების ადაპტაციით მიუღწეველია, ქარწყლდება ან კარგავს სოციალურ სარგებ-
ლიანობას.170 

მაგალითად, არსებითი პირობა ხელშეკრულების დადების მამოტივირებელი და განმსაზღვრელი 
ფაქტორია შრომით ურთიერთობაში. ადაპტაციამ შეიძლება შეამციროს შესასრულებელი სამუ-
შაოს მოცულობა თუ ანაზღაურების შემცირება უკიდურესი აუცილებლობაა ხელშეკრულების გა-
დასარჩენად. თუ მხარისათვის ქარწყლდება სახელშეკრულებო ინტერესი, აღნიშნული აფუძნებს 
მისადაგების შეუძლებლობას და მივყავართ სასამართლოს მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შე-
დეგამდე ex nunc (სამომავლო და არა უკუქცევითი – ex ante შედეგებით). 

როდესაც საუბარია ხელშეკრულების საფუძვლის, სახელშეკრულებო ინტერესის რღვევაზე, უნდა 
გაიმიჯნოს მხარეთა ცალკეული სახელშეკრულებო ინტერესები და ზოგადად, თავისთავად ხელ-
შეკრულების არსობრივი მიზანი და ინტერესი. ხელშეკრულების ინტერესი ფარავს ეკონომიკურ 
სარგებელს, შეთანხმების ეკონომიკურ მიზანს, რომელიც მხარეებმა მიანიჭეს მათ შეთანხმებას და 
რომელიც შეიძლება დადგინდეს ხელშეკრულების პირობათა სისტემური ანალიზის, საერთო სუ-
ლისკვეთების განსაზღვრის საფუძველზე. ხელშეკრულების ზოგადი ინტერესი არ შემოიფარგლება 
კონკრეტული მხარის სანაცვლო შესრულებით, არამედ მისი განსაზღვრა მოითხოვს ხელშეკრუ-
ლების დადების ეტაპზე ნაგულისხმევ ხელშეკრულების ეკონომიკური სარგებლიანობის პრაგმა-
ტულ შეფასებას. ხელშეკრულების მიზნის განსაზღვრის დროს მოსამართლე მხედველობაში იღე-
ბს მხარეთა ინტერესს, გამოაცალკევებს მისგან და ადგენს ხელშეკრულების, როგორც მთლიანი 
კონსტრუქციის, ზოგად მიზანს.171 აღნიშნული პერსპექტივიდან, თავისთავად ხელშეკრულების მი-
ზანი არის მხარეთა სახელშეკრულებო მოლოდინების გამაერთიანებელი, დამაკავშირებელი სა-
ზრისი.172 ხელშეკრულება არის დამოუკიდებელი სამართლებრივი ორგანიზმი, ცალკეული ელემე-
ნტებით შემდგარი კონსტრუქცია, რომელიც მხარეთა ურთიერთთანმხვედრი, ურთიერთმფარავი 
ნების მიღმა, ატარებს თავისთავად, თვითმყოფად, გლობალურ ლოგიკურ მიზანს.173 თანამედროვე 
სამართლებრივ სივრცეში ხელშეკრულება განიხილება, როგორც მხარეთა ლეგიტიმური მიზნებისა 
და ინტერესების ამსახველი შეთანხმება და არა მარტოოდენ კონტრაჰენტთა უფლებებისა და მო-
ვალეობების მკაცრად მარეგლამენტირებელი დოკუმენტი.174

მისადაგების პროცესში სასამართლო თავდაპირველ სახელშეკრულებო მიზანს განმარტავს კე-
თილსინდისიერების ჭრილში. ხელშეკრულების შეწყვეტა მოითხოვს, რომ შეწყვეტის უარყოფითი 
შედეგები სამართლიანად გადანაწილდეს ორივე მხარეზე. მაგალითად, თუ შესრულების ვალდე-
ბულებისგან ცალმხრივად განთავისუფლდება მხოლოდ ერთი მხარე (მოვალე) კრედიტორისათ-

169 Ciongaru E., Theory of Imprevision, a Legal Mechanism for Restoring of the Contractual Justice, Procedia – Social and 
Behavioral Sciences, Vol. 149, 2014, 177. 

170 Pop L., Popa I. Fl., Vidu S. I., Civil Law Treaty. Obligations, Vol. II. Contract, Bucharest, Universul Juridic, 2012, 160.
171 Ciongaru E., Theory of Imprevision, a Legal Mechanism for Restoring of the Contractual Justice, Procedia – Social and 

Behavioral Sciences, 149, 2014, 177-178.
172 Tison R., Le principe de l’autonomie de la volonte dans l’ancien droit francais. Paris: Domat, Montchrestien, 1931, 15.
173 Carbonnier J., Flexible droit, 8th ed., Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1995, 312, მითითებულია: 

Ciongaru E., Theory of Imprevision, a Legal Mechanism for Restoring of the Contractual Justice, Procedia – Social and 
Behavioral Sciences, Vol. 149, 2014, 178.

174 Ciematniece I., Contract Renegotiation and Adaptation, Concept of Contract Renegotiation and Adaptation in 
International Commercial Law Contracts, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2010, 74.
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ვის მაკომპენსირებელი შედეგის განსაზღვრის გარეშე, ეს შედეგობრივად გამოიწვევს იმას, რომ 
შეცვლილი გარემოებების რისკი დაეკისრა მხოლოდ კრედიტორს,175 რასაც სახელშეკრულებო თა-
ნაზომიერების პრინციპი ვერ შეიწყნარებს. სწორედ ამიტომ, ხელშეკრულების შეწყვეტისას სასა-
მართლო განსაზღვრავს შეწყვეტის პირობებს ორივე მხარის თანაზომიერ ინტერესებში, გამაწონა-
სწორებელი ვექტორით. 

ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგის განსაზღვრისთვის მოსამართლე მიმართავს ხელშეკრულე-
ბის განმარტებას.176 ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგების მხარეებზე თანაზომიერი გადანაწი-
ლებისას, სასამართლოს მიერ აუცილებლად უნდა შეფასდეს ის ზიანი, რაც კრედიტორს ადგება 
მოვალის შესრულების ვალდებულებისგან განთავისუფლებით. ხელშეკრულების შეწყვეტისას 
მოვალის შესრულების ვალდებულებისგან და პასუხისმგებლობისგან განთავისუფლება შეიძლება 
ყოველთვის არ იწვევდეს ხელშეკრულების შეწყვეტის უარყოფითი შედეგების კრედიტორზე სრულ 
დაკისრებას. მაგალითად, შეცვლილი გარემოებებით შეიძლება წარმოიშვას არსებითი დისბალა-
ნსი კრედიტორის მიერ მისაღები შესრულების ღირებულებასა (value of performance) და მოვალის 
მიერ შესრულებისათვის აუცილებელ ფინანსურ ტვირთს (financial burden of performance) შორის177. 
ასეთ შემთხვევაში, შეცვლილი გარემოებებით მოვალისთვის იზრდება შესრულების უზრუნველსა-
ყოფად აუციელებელი ფინანსური ტვირთი, სიმძიმე, რაც ცალკეულ შემთხვევაში შესაძლოა იწვე-
ვდეს კრედიტორის მიერ მისაღები შესრულების ღირებულების პროპორციულ ზრდას, რაც მნიშ-
ვნელოვნად შეიძლება აღემატებოდეს შესრულების იმ ღირებულებას, რისი მიღებაც ნავარაუდები 
იყო კრედიტორის მიერ უცვლელ გარემოებათა პირობებში მოვალის მიერ ვალდებულების შესრუ-
ლებისას. ასეთ შემთხვევაში მოვალის შესრულების და ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან 
განთავისუფლება შეიძლება იმ ფარგლებით განხორციელდეს, რაც აბალანსებს და აწონასწორებს 
ხელშეკრულების შეწყვეტის უარყოფით შედეგებს ხელშეკრულების საწყისი შესრულების ღირებუ-
ლების და არა შესრულების გაზრდილი ღირებულების მხედველობაში მიღებით. ამდენად, თუ არ-
სებობს დისბალანსი შესრულების ტვირთსა და კრედიტორის მიერ მისაღები შესრულების ღირე-
ბულებას შორის, ხელშეკრულების შეწყვეტის უარყოფითი შედეგების მასშტაბი კრედიტორისათვის 
უნდა შეფასდეს ხელშეკრულების შესრულების საწყისი (ხელშეკრულების დადების დროს პროგ-
ნოზირებადი) ღირებულებით და არა შეცვლილი გარემოებების გავლენით შეუსაბამოდ გაზრდი-
ლი შესრულების ინტერესის ფინანსური ღირებულებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესრულების 
გართულების პარადიგმა დაკარგავდა არსებობის პრაქტიკულ საზრისს.178 დაუშვებელია, შეწყნა-
რებულ იქნეს შეცვლილი გარემოებების წარმოშობით ერთ-ერთი მხარის მნიშვნელოვანი ფინან-
სური უპირატესობის მოპოვება, გამდიდრება მეორე მხარის ხარჯზე.179 სწორედ ამ თვალსაზრისით 
ვლინდება სასამართლოს გამაწონასწორებელი და სახელშეკრულებო წონასწორობის აღდგენის 
ინტერვენციული უფლებამოსილება. 

მხარეთა ურთიერთსანაცვლო შესრულებათა ან შესრულების ტვირთისა და შესრულების მიღების 
ინტერესის ღირებულებითი თანაფარდობის180 კვლევა იწყება შეცვლილი გარემოებების აღმოცე-

175 Draft European Private Code, 2000, Art. 6:111.
176 Schwenzer I., Force Majeure and Hardship in International Sales Contract, Victoria U. Wellington L. Rev., Vol. 39, 2008, 

715.
177 გერმანული დოქტრინა აღნიშნულს აკვალიფიცირებს „ფარდობით“ შესრულების შეუძლებლობად. იხ. გსკ-ის 275-ე 

(2)) მოვალეს შეუძლია, უარი თქვას ვალდებულების შესრულებაზე იმდენად, რამდენადაც შესრულება მოითხო-
ვს ხარჯებს, რომლებიც ვალდებულებით-სამართლებრივი ურთიერთობის შინაარსისა და კეთილსინდისიერების 
პრინციპის გათვალისწინებით მნიშვნელოვნად შეუსაბამოა კრედიტორის ინტერესთან ვალდებულების შესრულე-
ბის მიმართ. იმის განსაზღვრისას, თუ რა გონივრული ძალისხმევა შეიძლება მოეთხოვოს მოვალეს, მხედველობა-
შია, ასევე, მისაღები მოვალის ბრალეულობა შესრულების ხელშეშლაში.

178 იხ. ასევე Beleiu Gh., Theory of Imprevision – Rebus sic Stantibus, in Civil Law II, Law Magazine, Issue 10-11, 2003, 408-
409.

179 Ciongaru E., Theory of Imprevision, a Legal Mechanism for Restoring of the Contractual Justice, Procedia – Social and 
Behavioral Sciences, Vol. 149, 2014, 178.

180 Horn N., Changes in Circumstances and the Revision of Contracts in Some European Laws and in International Law, in: 
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მების მომენტიდან ხელშეკრულების სამომავლო შესრულებაზე ორიენტირებით, უკვე განხორციე-
ლებულ შესრულებათა გადახედვა უკუქცევითი ეფექტით დაუშვებელია. ამდენად, ხელშეკრულების 
ადაპტაცია, მხარეთა ფინანსურ-ეკონომიკურ ვალდებულებათა გადახედვა ზოგადი სახელშეკრუ-
ლებო წონასწორობისა და თანასწორობის, ხელშეკრულების პირობათა კეთილსინდისიერი შეს-
რულების პრინციპთა უზრუნველსაყოფად ხორციელდება. 

უკიდურესი ღონისძიების სახით ხელშეკრულების შეწყვეტის გამოყენება გამართლებულია მა-
შინ, როდესაც შეუძლებელია მისადაგება ან მხარეთა ურთიერთსანაცვლო ინტერესების გათვა-
ლისწინებით შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების შეგუება უსამართლო და არაგონი-
ვრულია.181 უნიდროას სახელშეკრულებო პრინციპების (2004) 6.2.3 (4). ევროპის სახელშეკრულებო 
სამართლის პრინციპების (1999) 6:111 (3) და DCFR-ის (2008) III 1:110 (2) (b) საპირისპირი მოდელი 
გათვალისწინებული აქვს იტალიის სამოქალაქო კოდექსს, სადაც დაზარალებულ მხარეს უფლება 
აქვს მოითხოვოს ხელშეკრულების შეწყვეტა. ხელშეკრულების მისადაგება საკანონმდებლო დო-
ნეზე გათვალისწინებული არ არის.182 

სასამართლოს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება იმ ზოგადი წესებისაგან განსხვავებუ-
ლი პირობებით, რომელიც იმოქმედებდა ზოგადად ხელშეკრულებიდან გასვლის დროს. სასამა-
რთლოს მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, იგი განსაზღვრავს ხელშეკრულების შე-
წყვეტისთვის გონივრულ ვადას, რათა არ მოხდეს დაზარალებული მხარისათვის ზიანის მიყენება.183 
თუ ვერც შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგება და ვერც ხელშეკრულების 
შეწყვეტა უზრუნველყოფს მხარეთა საუკეთესო ინტერესების გონივრულ დაბალანსებას, მაშინ სა-
სამართლოს შეუძლია კიდევ ერთხელ მოუწოდოს მხარეებს მოლაპარაკებისაკენ ან ძალაში და-
ტოვოს ხელშეკრულება უცვლელად, თავდაპირველად შეთანხმებული პირობებით. 

უმთავრესია, რომ შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგება, ისევე როგორც ვა-
ლდებულების შესრულების გართულების ან შეუძლებლობის საფუძვლით სახელშეკრულებო პა-
სუხისმგებლობისგან განთავისუფლება, არ იწვევს სახელშეკრულებო თავისუფლების პრინციპის 
ხელყოფას.184 

7.3. მხარეთა მოლაპარაკების ვალდებულების საფუძვლები კონტინენტურ, 
უნიფიცირებულ და ქართულ სამართალში

ხელშეკრულება არის ინსტრუმენტი, რომელიც მხარეთა ლეგიტიმური მოლოდინის აღსრულები-
სათვის მოითხოვს მუდმივ ურთიერთთანამშრომლობას და თანაქმედების (duty to cooperate), გუ-
ლისხმიერების ვალდებულების განხორციელებას. ურთიერთთანამშრომლობის ვალდებულება, 
როგორც მხარეთა ქცევის სახელმძღვანელო პრინციპი, სახელშეკრულებო მოლაპარაკებას შეც-
ვლილი გარემოებების აღმოცენების უპირობოდ თანამდევ პროცესად მოიაზრებს.185

შეცვლილ გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგების სასამართლოსეული უფლებამოსილე-
ბის გამოყენებამდე, მხარეთა ნების ავტონომიის პრიმატის აღიარების გამოძახილია არაერთი სამა-

Horn N. (ed.), Adaptation and Renegotiation of Contracts in International Trade and Finance, Antwerp, Boston, London, 
Frankfurt a.M. 1985, at 15 et seq.

181 გსკ-ის 313 (3) პარ.
182 იხ. მსგავსად ICC Hardship Clause, 2003, par. 3.
183 Lando O., Beale H., Principles of European Contract Law, part I and II, Kluwer Law International, The Hague/London/

Boston, 2000, 327.
184 Ciematniece I., Contract Renegotiation and Adaptation, Concept of Contract Renegotiation and Adaptation in 

International Commercial Law Contracts, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2010, 11.
185 Uribe M., The Effect of a Change Circumstances on the Binding Force of the Contracts, Comparative Perspectives, 

Intersentia, 2011, 238.
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რთლის, მათ შორის საერთო სამართლის სისტემაში, ასევე უნიფიცირებულ სამართალსა186 და საე-
რთაშორისო აქტებში187 ხელშეკრულების ადაპტაციის მიზნით მხარეთა მიერ კეთილსინდისიერების 
პრინციპის შესაბამისად188 მოლაპარაკების წარმართვის ვალდებულების განმტკიცება. განსაკუთრე-
ბით მკაცრად მოქმედებს ეს ვალდებულება შრომითსამართლებრივი ხელშეკრულების მისადაგები-
სას.189 გერმანულ სასამართლო პრაქტიკაში აღიარებულია მიდგომა, რომ მხარეს ენიჭება შეტყობი-
ნების გაგზავნისა და სახელშეკრულებო მოლაპარაკების მოთხოვნის უფლება.190 გერმანიის ფედერა-
ლური სასამართლოს პრაქტიკიდან ვლინდება, რომ მართლმსაჯულება უპირატესობას გრძელვა-
დიან სახელშეკრულებო ურთიერთობაში მხარეთა ნების თავისუფლების პრინციპის საფუძველზე 
განხორციელებულ სახელშეკრულებო მოლაპარაკებას ანიჭებს. თვით გერმანული ვალდებულები-
თი სამართლის რეფორმამდეც გერმანული სასამართლო პრაქტიკა ხელშეკრულების საფუძვლის 
რღვევისას მხარეთა უპირველეს ვალდებულებად აღიარებდა კეთილსინდისიერების პრინციპის სა-
ფუძველზე ურთიერთმოლაპარაკების სავალდებულოობას ხელშეკრულების ადაპტაციის მიზნით.191

მიუხედავად იმისა, რომ შეცვლილ გარემოებათა პირობებში მოლაპარაკების ვალდებულების და-
მაფუძნებელი ნორმა არ არსებობს ნიდერლანდების, იტალიის სკ-ში, ისევე როგორც გსკ-სა და 
სსკ-ში, ამ ვალდებულების არსებობა შეიძლება განიმარტებოდეს სსკ-ის 415-ე (2) მუხლისა192 და 
გსკ-ის 254-ე (2) პარაგრაფიდან გამომდინარე.193 ხსენებული ნორმატიული დებულებებით გან-
მტკიცებული ზიანის შემცირების ვალდებულება თავისთავად გულისხმობს მხარეთა მოვალეობას, 
შეცვლილ გარემოებათა პირობებში კეთილსინდისიერების ფარგლებში შეეცადნონ ხელშეკრუ-
ლება მიუსადაგონ შეცვლილ გარემოებებს და თავიდან აიცილონ ან შეამცირონ შეცვლილი გა-
რემოებებით გამოწვეული განგრძობითი, მზრდადი ხასიათის უარყოფითი შედეგების მასშტაბების 

186 უნიდროას სახელშეკრულებო პრინციპების PICC 6.2.3(1) მუხლი, ევროპის სახელშეკრულებო სამართლის პრინცი-
პების (PECL) მუხლი 6:111(2) და DCFR-ის მუხლი Ill– l:110(3)(d), ICC’s Hardship Clause 2003; იხ. ასევე, Barcellona 
M., “Appunti a proposito di obbligo di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze”, in “Europa e diritto privato”, 
2003, III, 501, მითითებულია: Marchioro I., European Contracts in the COVID-19 Age: A Need for Adaptation and 
Renegotiation, Regulating for Globalization Trade, Labor and EU Law Perspectives, Wolters Kluwer, 2020, <http://
regulatingforglobalization.com/2020/06/29/european-contracts-in-the-COVID-19-age-a-need-for-adaptation-and-
renegotiation> [10.10.2021]. 

187 Resolution №35/52 adpoted by the General Assembly on Devember 4, 1980, Conciliation Rules of the United Nations 
Commission on International Trade Law, <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/
en/conc-rules-e.pdf> [10.10.2021]; The ICC Adaptation Rules; U.N. ECOSOC, Draft Code of conduct for Transnational 
Corporations, U.N. Doc. E/C.10/1982/6, Annex (1982). 

188 Brunner Ch., Force Majewe and Hardship Under General Confract Principles: Exemption of Non-Perfonnance in 
International Arbitration, Kluwer Law Interuational, The Hague, 2009, art. 79, par.. 24. 

189 Ciematniece I., Contract Renegotiation and Adaptation, Concept of Contract Renegotiation and Adaptation in 
International Commercial Law Contracts, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2010, 65.

190 OLG Karlsruhe, DB 1980, 254 (საქმე შეეხება ელექტროენერგიის მიწოდების გრძელვადიან ხელშეკრულებას).
191 Karampatzos A., Supervening Hardship as Subdivision of the General Frustration Rule. A Comparative Analysis 

with Reference to Anglo American, German, French and Greek Law, Eur. Rev. of Prv. L., Vol. 13, 2005, 134, <www.
KluwerLawInternational.com> [10.10.2021].

192 415-ე მუხლი: 1. თუ ზიანის წარმოშობას ხელი შეუწყო დაზარალებულის მოქმედებამაც, მაშინ ზიანის ანაზღაურე-
ბის ვალდებულება და ამ ანაზღაურების მოცულობა დამოკიდებულია იმაზე, თუ უფრო მეტად რომელი მხარის 
ბრალით არის ზიანი გამოწვეული. 2. ეს წესი გამოიყენება მაშინაც, როცა დაზარალებულის ბრალი გამოიხატება 
მის უმოქმედობაში – თავიდან აეცილებინა ან შეემცირებინა ზიანი. იხ. ასევე ვენის კონვენციის 77-ე მუხლი და 
Schwenzer I., Force Majeure and Hardship in International Sales Contracts, Victoria U. Wellington L. Rev., Vol. 39, 2008, 
725.

193 გსკ-ის § 254, თანაბრალეულობა (1) თუ ზიანის დადგომას ხელი შეუწყო დაზარალებულის ბრალეულმა ქმედებამ, 
მაშინ ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება, ისევე როგორც ანაზღაურების მოცულობა, დამოკიდებულია იმაზე, ზი-
ანი უფრო მეტი ოდენობით თუ რომელი მხარის ბრალით არის გამოწვეული; (2) ეს წესი მოქმედებს, აგრეთვე, იმ 
შემთხვევებში, როდესაც დაზარალებულის ბრალი გამოიხატება უმოქმედობით, მიექცია მოვალის ყურადღება იმ 
უჩვეულოდ დიდი ზიანის საფრთხეზე, რომლის შესახებაც მოვალემ არ იცოდა და არც უნდა სცოდნოდა, ანდა და-
ზარალებულმა არ მიიღო ზომები ზიანის თავიდან ასაცილებლად ან შესამცირებლად. შესაბამისად გამოიყენება § 
278.
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გაფართოების რისკი.194 ამასთან, მიუხედავად იმისა, რომ გერმანული, ისევე როგორც ქართული 
სამართალი კატეგორიულად არ ადგენს მოლაპარაკების წარმოების ვალდებულებას, მხარე აღ-
ჭურვილია უფლებამოსილებით პირდაპირ მიმართოს სასამართლოს ხელშეკრულების ადაპტაცი-
ის მოთხოვნით.195 ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში მხარეთა მიერ მოლაპარაკების წარმოება 
კანონისმიერ მოთხოვნად განიმარტება.196 უზენაესი სასამართლო ერთ-ერთ გადაწყვეტილებაში 
კეთილსინდისიერების პრინციპის საფუძველზე მოლაპარაკების წარმართვაზე უარის თქმას, იმ ვი-
თარებაში, როდესაც, მეორე მხარემ გამოიყენა ყველა შესაძლებლობა, რათა დაერწმუნებინა მო-
სარჩელე ობიექტურად არსებულ გარემოებებთან ხელშეკრულების მისადაგების აუცილებლობაში 
(ობიექტურად დაასაბუთა შესრულების შეუძლებლობის საფუძვლები და შესთავაზა მისადაგების 
რამდენიმე ალტერნატივა), განმარტავს მესაკუთრის მხრიდან უფლების ბოროტად გამოყენებად ამ 
უფლების უპირატესობის არარსებობის პირობებში.197 

აღნიშნული საკანონმდებლო პოლიტიკა უბიძგებს მხარეებს, უპირველეს ყოვლისა, საკუთარი კო-
ნტროლითა და ჩართულობით განახორციელონ მისადაგება სასამართლოსთვის ამ უფლების დე-
ლეგირებამდე. თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მოლაპრაკების წარმოების ვალდებულება არის 
ქცევის (Obligation de moyens) და არა შედეგის (Obligation de résultat) – შეთანხმების მიღწევის 
ვალდებულება.198 კლასიკურ, მხარეთა პირისპირ (მესამე პირთა ფასილიტაციის გარეშე) მოლა-
პარაკებაში მხარის ჩართვა როგორც წესი, არ არის შეთანხმებაზე ორიენტირებული, თუ მოლა-
პარაკების შედეგი, მორიგება აღსრულების სასამართლოსეული ძალმოსილებით, შესაბამისად, 
სამართლებრივ-ეკონომიკური სტაბილურობის პერსპექტივით, არ არის გამყარებული. იშვიათია, 
მხარეებისგან კონსტრუქციული და თანამშრომლობითი მოლაპარაკების მოლოდინი, მით უფრო 
მოლაპარაკების ვალდებულების დარღვევისათვის პასუხისმგებლობის არარსებობის პირობებ-
ში.199 გარდა ამისა, კლასიკურ მოლაპარაკებას არ აქვს კონფიდენციალური ინფორმაციის მტკი-
ცებულებად გამოუყენებელობის დაცვის საკანონმდებლო გარანტია, რის გამოც ბიზნეს დავები 
უმთავრესად თანხმდება არა კლასიკურ მოლაპარაკებაში, არამედ კონფიდენციალურობისა და 
აღსრულების საკანონმდებლო გარანტიებით აღჭურვილ ფასილიტაციურ პროცესებში.200 გარდა 
ამისა, საკითხის კომპლექსურობისა და სირთულის გათალისწინებით, ძალიან რთულია კეთილსი-
ნდისიერების პრინციპის საწინააღმდეგოდ მოლაპარაკების ვალდებულების დარღვევის მტკიცება 
შეთანხმების ნებაყოფლობითობის პრინციპის მოქმედების პირობებში. 

ქართულ ნორმატიულ რეალობაში გამოსავალი შეიძლება იყოს სავალდებულო სასამართლო 
მედიაციისადმი საქმის დაქვემდებარება, რაც მოემსახურება რამდენიმე მიზანს: მხარეები იმ მო-
ლოდინით, რომ სასამართლო თავად განახორციელებს ხელშეკრულების ადაპტაციას, მხარეები 

194 გერმანულ დოქტრინის არაერთი წარმომადგენელი მხარს უჭერს მოლაპარაკების სავალდებულოობის პრინციპის 
არსებობას გერმანულ სამართალში. Grüneberg Сh. წიგნში: Palandt O. and others (eds.), Bürgerliches Gesetzbuch 
(67ed, Munich, 2008) § 313 BGB, par.. 41; Heinrichs H., “Vetragsanpassung bei Störung der Geschäftsgrundlage: Eine 
Skizze der Anspruchslösung des § 313 BGB” in Stephan Lorenz and others (eds.) Festschrift für Andreas Heldrich zum 70. 
Geburtstag (CH Beck, Munich, 2005) 183, 195; Karl Riesenhuber “Vertragsanpassung wegen Geschäftsgrundlagenstörung 
– Dogmatik, Gestaltung und Vergleich”, 2004 59, Betriebs-Berater, 2697-2698, მითითებულია: Schwenzer I., Force 
Majeure and Hardship in International Sales Contracts, Victoria U. Wellington L. Rev., Vol. 39, 2008, 722.

195 Schlechtriem P., The German Act to Modernize the Law of Obligations in the Context of Common Principles and 
Structures of the Law of Obligations in Europe”, Oxford U Comparative L Forum, 2002, 2. 

196 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2019 წლის 19 აპრილის გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-1076-996-2017. 
197 იხ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2019 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-1298-2018.
198 Reimann M., Zimmermann R., The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford University Press, USA, 2008, 923.
199 თუმც კი, პასუხისმგებლობა მოლაპარაკების ვალდებულების დარღვევისათვის შეიძლება სახელშეკრულებო და-

თქმებით იყოს გათვალისწინებული, მაგრამ არაკეთილსინდისიერების მტკიცების ტვირთის სიმძიმე აღნიშნულ 
დათქმებს არაეფექტიანს ხდის. 

200 იხ. მაგალითად, Resolution №35/52 adpoted by the General Assembly on Devember 4, 1980, Conciliation Rules of 
the United Nations Commission on International Trade Law, <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-
documents/uncitral/en/conc-rules-e.pdf> [10.10.2021].
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მეტად შეეცდებიან მოლაპარაკებით დაადგინონ ადაპტაციის მიმართ მათი ნების საზღვრები და 
მიაღწიონ აღსრულებაუნარიან სამედიაციო მორიგებას. 

სამედიაციო პროცესის ფარგლებში შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მხარეებს შეეძლებათ გა-
აგრძელონ სამართალწარმოება სასამართლოში მეტად დაკონკრეტებული, გამოკვლეული სა-
ხელშეკრულებო ინტერესებითა და პირობებით, დააზუსტონ მათი მოთხოვნები და დაუდგინონ 
სასამართლოს ადაპტაციის მაორიენტირებელი საზღვრები (თუ მედიაციისადმი საქმის გადაცემა 
მთავარ სხდომამდე მოხდა სავალდებულო მედიაციის ფარგლებში). აქვე აღსანიშნავია, მედიაციის 
პროცესში დავის გადაცემის დამატებითი უპირატესობა: დავის დროული გადაწყვეტის საჭიროების 
არსებობა ფულად ვალდებულებათა ვადაგადაცილების საფუძველზე სწრაფი ზრდის გამო. ასევე, 
მედიაციის პროცესში მხარეეები უფლებამოსილნი არიან კომპლექსურად მიუდგნენ საკითხს და 
გააფართოონ გაცვლითი რესურსები, გასანაწილებელი სიკეთე, მორიგების ორბიტაში შემოიყვა-
ნონ ის რესურსები, რომელიც დავის მიღმა საქმიანობას უკავშირდება. ხშირად მხარეებს აკავი-
შირებთ არა მხოლოდ სადავო ურთიერთობა, არამედ სხვა კომპლექსური ურთიერთკავშირები 
სხვადასხვა გარიგების ფარგლებში. საკითხისადმი სისტემური მიდგომა და შეთანხმების არეალის 
გაფართოება მისცემთ მხარეებს შესაძლებლობას შეთანხმდნენ არა მხოლოდ სადავო ურთიეთო-
ბაზე, არამედ შეთანხმების ალტერნატივად შემოიყვანონ სხვა ურთიერთობის ფარგლებში არსე-
ბული ბიზნეს რესურსები და სისტემურად გადაწყვიტონ არა კონკრეტულად ერთი დავის, არამედ 
მათი ბიზნეს ურთიერთობის შენარჩუნების პერსპექტივა კონკრეტული სასამართლო დავის მიღმა 
არსებული მატერიალური რესურსების მოლაპარაკების ორბიტაში შემოყვანით. ამიტომაც ხშირია 
სამედიაციო პრაქტიკაში ისეთი დავები, როდესაც მხარეები ერთი სასამართლო დავით აგვარებენ 
მათ რამდენიმე სახელშეკრულებო ურთიერთობაში არსებულ უთანხმობას ან სხვა ურთიერთობა-
ში არსებული, ხელმისაწვდომი რესურსებით ცდილობენ ერთმანეთის დაინტერესებას კონკრეტუ-
ლი სასამართლო დავის გადასაწყვეტად. აქვე უნდა აღნიშნოს, რომ სავალდებულო მედიაციას ვერ 
გადაეცემა ქონებრივი დავა, რომელიც 20000 ლარს აღემატება, თუმცა სასამართლო სამედიაციო 
პრაქტიკა იცნობს შემთხვევებს, როდესაც ხსენებულ დასაშვებ ზღვარზე მაღალი ოდენობის და-
ვის მხარეები მოსამართლის რეკომენდაციით დაესწრნენ მედიაციის საინფორმაციო შეხვედრას 
და აირჩიეს მედიაცია ორმხრივი ნებაყოფლობითი თანხმობის საფუძველზე, მას შემდეგ რაც მათ 
განემარტათ პროცესის არსობრივ /პროცედურული უპირატესობები მათი დავის ინდივიდუალი-
ზაციის კონტექსტში. სამომავლოდ, შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგების 
სარჩელები სავალდებულო მედიაციას დაქვემდებარებულ საქმეთა კატეგორიში უნდა გაერთია-
ნდეს, რაც თავსებადი იქნება არაერთი ქვეყნის მართლწესრიგთან და რაც მთავარია, აღნიშნული 
წაახალისებს მხარის ნების ავტონომიის პრინციპის მეტი მასშტაბით რეალიზებას ხელშეკრულების 
მისადაგების პროცესში. 

სასამართლოს ინტერვენციული როლი სახელშეკრულებო თავისუფლებისა და გარიგების არსის 
ფარგლებში განმსაზღვრელი იქნება სამედიაციო მორიგების მიუღწევლობის შემთხვევაშიც. აქვე 
ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ მედიაციის პროცესში მხარე გადაწყვეტილებას იღებს მხო-
ლოდ სასამართლოში მოსალოდნელი პერსპექტივის ანალიზის საფუძველზე. მხარე მედიაციის სა-
უკეთესო და საუარესო ალტერნატივის პროგნოზირებით განსაზღვრავს ოპტიმალური მორიგების 
არეალს მედიაციის პროცესში. ამიტომ სავალდებულო მედიაციაში შეთანხმების მიზნით კეთილ-
სიდნისიერი და არა ფორმალური მონაწილეობა მნიშვნელოვნად იქნება დამოკიდებული იმაზე, 
რომ სასამართლოს დანერგილი ჰქონდეს ხელშეკრულების ადაპტაციის პრაქტიკა, რაც მხარეს 
მისცემს იმის გააზრების შესაძლებლობას, რომ სამედიაციო მორიგების ნებაყოფლობით მიუღწე-
ვლობის შემთხვევაში ადაპტაციის პირობების მდგენელი იქნება სასამართლო. აღნიშნულმა კი შე-
იძლება მეტად წაახალისოს და სტიმულირება მოახდინოს მხარეთა ნების თავისუფალი გამოვლე-
ნის ფარგლებში ხელშეკრულების ადაპტაციის განხორციელებას მედიაციის პროცესში. იურიდიულ 
დოქტრინაში გამოთქმულია მოსაზრება, რომ კეთილსინდისიერების პრინციპის საწინააღმდეგოდ 
მოლაპარაკების ჩაშლა შეიძლება განხილულ იქნეს საპროცესო ხარჯების დაკისრების საფუძვ-
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ლად.201 მსგავსად, სავალდებულო სასამართლო მედიაციაში მონაწილეობაზე უარის შემთხვევაში 
მხარე ჯარიმდება და მასვე ეკისრება სასამართლო ხარჯების ანაზღაურება.202 გარდა ამისა, სავა-
ლდებულო სასამართლო მედიაციაში მონაწილეობაზე უარის თქმად ითვლება მხარის მიერ კე-
თილსიდისიერების პრინციპის დარღვევა, როდესაც მიუხედავად პროცესის სესიებზე მხარის გა-
მოცხადებისა, ის არ წარადგენს შეთანხმების მიღწევისათვის აუცილებელ ობიექტურ მონაცემებს, 
არ აქვს შეთავაზება ან არ რეაგირებს მხარის სანაცვლო შეთავაზებებზე. შესაბამისად, მხარის მიერ 
კეთილსინდისიერების პრინციპის საწინააღმდეგოდ, შეთანხმების მიზნის გარეშე პროცესში ფორ-
მალური ჩართულობა არ მიიჩნევა სავალდებულო მედიაციაში მონაწილეობად, რის საფუძველზე 
მედიატორს შეუძლია შეწყვიტს პროცესი ორი საფუძვლით: 1. სავალდებულო მედიაციის პროცესი 
არ შემდგარა, რადგან მეორე მხარეს არ მიეცა კეთილსინდისიერი და შედეგზე ორიენტირებული 
მოლაპარაკების შესაძლებლობა. 2. სავალდებულო მედიაციის პროცესი უნდა შეწყდეს მედიატო-
რის ინიციტივით, რამეთუ ის შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მოლაპარაკების გაჭიანურების საშუა-
ლებად და იქცეს მართლმსაჯულებისადმი ხელმისაწვდომობის უფლების განხორციელების საფრ-
თხედ. მედიატორთა ეთიკის კოდექსებით გათვალისწინებული პროცესის ეფექტიანობის პრინცი-
პის უზრუნველმყოფი მექანიზმები გამორიცხავს მედიაციის პროცესის საქმის გაჭიანურებისთვის 
გამოყენების საფრთხეს.

როგორც აღინიშნა, კონტინენტური სისტემის ცალკეულ მართლწესრიგში შეცვლილ გარემოებათა 
პირობებში ხელშეკრულების ადაპტაცია სასამართლოს მიერ განსახორციელებელი პრიორიტეტუ-
ლი, უპირველესად გამოსაყენებელი სამართლებრივი დაცვის მექანიზმი და ინტერვენციის ფორ-
მაა203. ხელშეკრულების ადაპტაცია მოქნილი მექანიზმია იმისათვის, რომ ერთი მხრივ, უზრუნვე-
ლყოფილ იქნეს სამართლიანი და თანაზომიერი შედეგები სახელშეკრულებო ურთიერთობის მო-
ნაწილეებისათვის, მეორე მხრივ, გარანტირებულ იქნეს სამართლებრივი სტაბილუობა და უფლე-
ბათა კეთილსინდისიერი განხორციელების პრინციპი სამოქალაქო ბრუნვის სუბიექტებისთვის. 
აღნიშნული საბოლოო ჯამში ემსახურება საჯარო წესრიგის მიზნებს, რომელიც სოციალურ-ეკონო-
მიკური და სამართლებრივი წესრიგის ქვეელემენტებით სისტემურად მიიღწევა და ამდენად, ამა-
რთლებს კერძოსამართლებრივი პრინციპების აღსრულების სასამართლოსეულ კონტროლს.

8. შესრულების გართულების ინსტიტუტი ქართულ სამართალში

8.1. შეცვლილი გარემოებებით დაფუძნებული შესრულების გართულების 
მატერიალურსამართლებრივი შემადგენლობა

398-ე I მუხლის პირველი წინადადებით, შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადა-
გება განსაზღვრულ სამართლებრივ წინაპირობებს უკავშირდება204: (1) ხელშეკრულების საფუძ-
ვლად მიჩნეული გარემოებების (2) არსებითი ცვლილების (3) აღმოცენება ხელშეკრულების და-

201 Brunner Ch., Force Majeure and Hardship Under General Confract Principles: Exemption of Non-Performance in 
International Arbitration, Kluwer Law Interuational, The Hague, 2009, 483.

202 სსსკ-ის 1876 (2) მუხლი: 2. სასამართლო მედიაციის პროცესში მედიატორის მიერ ამ კოდექსის 187 5 მუხლის პირ-
ველი ნაწილის თანახმად დანიშნულ შეხვედრაზე მხარის არასაპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობის შემთხვევაში 
მას დაეკისრება სასამართლო ხარჯების სრულად დაფარვა, მიუხედავად იმისა, რა შედეგით დასრულდება სასამა-
რთლოში საქმის განხილვა, და ჯარიმა 150 ლარის ოდენობით.

203 Günter Roth in Wolfgang Krüger (ed.), Münchener Kommentar zwn Bürgerlichen Gesetzbuch, 5ed., CH Beck, Munich, 
2007, § 313 BGB, par. 93; Barbara Dauner-Lieb and Wolfgang Dötsch “Prozessuale Fragen rund um § 313 BGB” [2003] 
NJ\V921, 925, ციტირებულია: Schwenzer I., Force Majeure and Hardship in International Sales Contracts, Victoria U. 
Wellington L. Rev., Vol. 39, 2008, 723.

204 სსკ-ის 398-ე მუხლის გამოყენების სამართლებრივი წინაპირობების შესახებ იხ.: საქართველოს უზენაესი სასამა-
რთლოს 2010 წლის 6 ივნისის განჩინება საქმეზე №ას-7-6-2010, 2008 წლის 25 ნოემბრის განჩინება საქმეზე№ #ას-
466-707-08, 2011 წლის 4 ივლისის განჩინება საქმეზე №ას-762-818-2011.
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დების შემდგომ; (4) გარემოებათა წინასწარ გათვალისწინების შეუძლებლობა205 – არაგანჭვრეტა-
დობა, გაუთვალისწინებლობა; (5) გარემოებების არსებობა მოვალის კონტროლის სფეროს მიღმა, 
შესაბამისად, მოვალის არაბრალეულობა206 (6) ვალდებულების შესრულების უკიდურესი დამძიმე-
ბა207 (7) მიზეზობრივი კავშირი208 _ ხელშეკრულების შესრულების გართულება, როგორც შეცვლი-
ლი გარემოებების უშუალო შედეგი (8) გარემოებათა წინასწარ გათვალისწინების შემთხვევაში: (ა) 
მხარეთა მიერ ხელშეკრულების არდადება (ე.ი. სახელშეკრულებო ინტერესის არარსებობა ხელ-
შეკრულების დადების მიმართ) ან (ბ) მის განსხვავებულ შინაარსზე შეთანხმება.209

მნიშვნელოვანია, რომ როგორც კონტინენტური სისტემის სხვადასხვა მართლწესრიგში, ისე ქა-
რთულ სამართალში ზემოაღნიშნული წინაპირობების უმრავლესობა არა მხოლოდ შესრულების 
გართულების, არამედ ფორსმაჟორის დამაფუძნებელ წინაპირობებადაც განიხილება.210 განსხვავე-
ბა ისაა, რომ შესრულების გართულებისას ვალდებულებას ჯერ კიდევ შეიძლება ჰქონდეს შესრუ-
ლების ობიექტური რესურსი ფორსმაჟორისგან განსხვავებით. 

მოყვანილი საკანონმდებლო დებულების (მუხ. 398-ე I) სამართლებრივი ანალიზის საფუძველზე 
იკვეთება შესრულების გართულებისათვის აუცილებელი, მაგრამ მუხლით პირდაპირ არაფორმუ-
ლირებული, დამატებითი წინაპირობები. კერძოდ, თუ გარემოებათა ცვლილება მხარისათვის არ 
არის ხელშეკრულების დადების ეტაპზე სავარაუდო, სახეზეა გაუთვალისწინებლობის წინაპირობა,211 
რომელიც იმავდროულად გულისხმობს დაბრკოლების არაკონტოლირებად ხასიათს, მის გარდაუ-
ვალ ბუნებას. კერძოდ, თუ კონტრაჰენტი არ ითვალისწინებდა და არც შეეძლო გაეთვალისწინებინა 
გარემოებათა ცვლილება, შესაბამისად, იგი მოკლებული იყო ამ დაბრკოლების თავიდან აცილების, 
დაძლევის ან მისი უარყოფითი შედეგების აღმოფხვრის ობიექტურ შესაძლებლობას212 საჭირო წი-

205 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2010 წლის 6 ივლისის განჩინება საქმეზე 
№ას-7-6-2010; საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა პალა-
ტის 2008 წლის 25 ნოემბერის განჩინება საქმეზე №ას-466-707-08. 

206 ვალდებულების შესრულების დაბრკოლება ან შეუძლებლობა პასუხისმგებლობისგან. განთავისუფლების საფუძვ-
ლად განიხილება მაშინ, თუ გამოწვეულია ფორსმაჟორული გარემოებით და არ არის კავშირში პირის განზრახ ან 
გაუფრთხილებელ ქმედებასთან. იხ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტ-
რების საქმეთა პალატის 2008 წლის 10 ნოემბრის გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-617-842-08.

207 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა პალატის 2008 წლის 
25 ნოემბერის განჩინებით საქმეზე №ას-466-707-08 დადგენილია, რომ შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრუ-
ლების მისადაგების საფუძველია ხელშეკრულების ეკონომიკური საფუძვლის მკვეთრი, კარდინალური შეცვლა და 
მხარეთა ურთიერთვალდებულებათა ბალანსის მნიშვნელოვანი რღვევა. 

208 იხ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა პალატის 2014 
წლის 9 იანვრის გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-735-697-2013.

209 ახვლედიანი ზ., ვალდებულებითი სამართალი, თბ., 1999, 57.
210 ფორსმაჟორი, ანუ დაუძლეველი ძალა შეუძლებელს ხდის ვალდებულების ჯეროვნად შესრულებას, ამდენად, 

ფორსმაჟორული სიტუაცია გულისხმობს მხარეთა დამოუკიდებლად, ობიექტურად არსებულ ისეთ გარემოებებს, 
რომელთა არსებობა გამორიცხავს მოვალის ბრალს. იხ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო, 
სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა პალატის 2009 წლის 23 ივლისის გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-30-367-09.

211 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2017 წლის 24 ოქტომბრის გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-1096-1053-2016 
– რომ სსკ-ის 398-ე მუხლით გათვალისწინებულ გარემოებათა შეცვლას ან არასწორ წარმოდგენას ადგილი არ 
ექნება იმ შემთხვევაში, თუ დაზარალებულმა მხარემ გამოიჩინა დაუდევრობა ან გაუფრთხილებლობა და ხელშე-
კრულების დადების დროს მას წინასწარ შეეძლო დაბრკოლების წარმოშობა ევარაუდა. მხარე... ვალდებული იყო 
გამოეჩინა წინდახედულება და აუცილებელი გულისხმიერება მის მიერ აღებული ვალდებულებების შინაარსის 
გარკვევის მიზნით, გამოეკვლია ყველა არსებითი გარემოება, რაც აუცილებელი იყო მისთვის დაკისრებული ვა-
ლდებულების შესასრულებლად. სხვაგვარი განმარტება ეწინააღმდეგება სამოქალაქო სამართალში აღიარებულ 
კეთილსინდისიერების პრინციპს.

212 ერთ-ერთი მხარის სახსრების ნაკლებობა არ ჩაითვლება ფორსმაჟორულ მოვლენად. იხ. საქართველოს უზენაესი 
სასამართლოს სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა პალატის 2011 წლის 18 აპრილის გადაწყვეტი-
ლება საქმეზე №ას-218-204-2011. მსგავსად აღნიშნულისა, დოქტრინაში სუბიექტური გადახდისუუნარობა პასუხის-
მგებლობისგან განთავისუფლების საფუძლად არ განიხილება (Busch D., Hondius E., The Principles of European 
Contract Law and Dutch Law: A Commentary (Perspectives on Company Law), Kluwer Law International; 1st ed., 
August 27, 2002, 341) რამეთუ იგი მოვალის კონტროლის სფეროში მოიაზრება და ჰიპოთეტურად არსებობს მასზე 
ზემოქმედების შესაძლებლობა მოვალის მხრიდან.
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ნდახედულებისა213 და გულისხმიერების გამოვლენის შემთხვევაშიც.214 

ზემოაღნიშნული წინაპირობების არსებობა დაბრკოლებას მოვალის კონტროლის სფეროს მიღმა215 
მოიაზრებს და, შესაბამისად, აფუძნებს დაბრკოლების მიმართ მოვალის არაბრალეულობის კიდევ 
ერთ დამატებით წინაპირობას.216 არაბრალეულობის კრიტერიუმი კი, ბუნებრივია, გამორიცხავს პასუ-
ხისმგებლობას ვალდებულების შესრულების გართულებისა და შესრულების შეუძლებლობისათვის.

ამრიგად, პასუხისმგებლობისგან განთავისუფლებისათვის აუცილებელია, რომ გამორიცხული 
იყოს დამაბრკოლებელი გარემოების აღმოცენების წინასწარ გათვალისწინების,217 მისი თავიდან 
აცილების ან უარყოფითი შედეგების დაძლევის218/შემცირების შესაძლებლობა მხარეთათვის და, 
ამასთანავე, აუცილებელია მოვლენის არსებობა მოვალის კონტროლის სფეროს მიღმა.219 

მხარის ვალდებულება შეამციროს შეცვლილი გარემოებების ნეგატიური ეფექტი, მოსალოდნელი 
ზიანი, ვლინდება ასევე შესრულების დამაბრკოლებელი გარემოებების შესახებ კრედიტორის დაუ-
ყოვნებლივი შეტყობინების ვალდებულებით მოსალოდნელი დარღვევის (anticipatory breach), და-
მაბრკოლებელი გარემოებების სიმძიმიდ, შესრულებაზე ზემოქმედების ხასიათისა და ფარგლების 
შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ შეტყობინების ვალდებულება უნიფიცირებული სამართლისგან 
განსხვავებით პირდაპირ არ არის მოწესრიგებული ქართული სამართლით, ეს ვალდებულება შე-
იძლება გამომდინარეობდეს 415-ე (2), 316-ე (2) მუხლებიდან. შეტყობინების ვალდებულების და-
ცვა მოვალის არაბრალეულობის განმაპირობებელ ერთ-ერთ ფაქტორად გვევლინება. ევროპული 
პრინციპების 8:108-ე (3)220 , უნიდროას ხელშეკრულებათა პრინციპების 7.1.7-ე (3)221 და ვენის კონ-

213 იხ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2017 წლის 24 ოქტომბრის გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-1096-1053-
2016.

214 იხ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა პალატის 2010 
წლის 5 ივლისის გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-418-391-2010.

215 Liu Ch., Changed Contract Circumstances, 2005, <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/liu5.html> [10.10.2021]; 
Lindström N., Changed Circumstances and Hardship in the International Sale of Goods, NJCL, 2006/1, 8, <www.njcl.
fi/1_2006/commentary1.pdf> [10.10.2021]; Southerington T., წიგნში: Maggi M., Review of the Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods (CISG), 2002-2003, Kluwer Law International, Netherlands, 2004, 275-276. ფორსმა-
ჟორული გარემოებების მხარეთა დამოუკიდებლად აღმოცენებულ, გარეშე მოვლენებად აღიარების შესახებ. იხ. 
ასევე, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა პალატის 2010 
წლის 4 თებერვლის გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-1162-1424-09. 

216 იხ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2019 წლის 19 აპრილის გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-1076-996-2017 
(ხელშეკრულებიდან გასვლა დასაშვებია არა მხოლოდ მოვალის მხრიდან ვალდებულების ბრალეული დარღვე-
ვის, არამედ 398-ე მუხლით გათვალისწინებული წინაპირობების არსებობისას).

217 Fucci F.R., Hardship and Changed Circumstances as Grounds for Adjustment or Non-Performance of Contracts, 
Practical Considerations in International Infrastructure Investment and Finance, American BarAssociation Section of 
International Law, Spring Meeting, 2006, 17, <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/fucci.html> [10.10.2021].

218 თუ მოვალის შესაძლებლობის სფეროშია შესრულების ალტერნატიული გზის გამოძებნის საშუალება, მაშინ აღნიშ-
ნული გამორიცხავს ფორსმაჟორული გარემოების საფუძვლით პასუხისმგებლობისგან განთავისუფლებას, რამეთუ 
მოვალემ არ განახორციელა ფორსმაჟორული გარემოების უარყოფითი შედეგების აღმოფხვრის ვალდებულება 
და არ მიმართა შესრულების ალტერნატიულ მექანიზმებს. იხ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალა-
ქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა პალატის 2010 წლის 27 ივლისის გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-576-542-
2010.

219 ICC Force Majeure Clause 2003, ICC Hardship Clause 2003, ICC Publication №650, 2003, 2, <http://www.trans-lex.
org/700700> [10.10.2021].

220 მხარე, რომელიც არ ასრულებს ვალდებულებას, უნდა დარწმუნდეს, რომ შეტყობინება დაბრკოლების და მის მიერ 
გამოწვეული შედეგების შესახებ, მეორე მხარის მიერ მიღებულ იქნა გონივრულ ვადაში მას შემდეგ, რაც დამ-
რღვევმა მხარემ იცოდა ან უნდა სცოდნოდა დაბრკოლების წარმოშობის შესახებ. მეორე მხარეს უფლება აქვს მო-
ითხოვოს ზიანის ანაზღაურება ასეთი შეტყობინების მიუღებლობის შედეგად განცდილი ნებისმიერი ზიანისათვის.

221 მხარემ, რომელიც არ ასრულებს ვალდებულებას, შეტყობინება უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს დაბრკოლების და 
მისი მოსალოდნელი შედეგების შესახებ. თუ მხარე არ მიიღებს შეტყობინებას გონივრულ ვადაში მას შემდეგ, რო-
დესაც დამრღვევმა მხარემ იცოდა ან უნდა ცოდნოდა დაბრკოლების შესახებ, ის პასუხისმგებელია იმ ზიანისათვის, 
რომელიც განიცადა მხარემ შეტყობინების მიუღებლობის შედეგად.
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ვენციის 79-ე მუხლები222 განამტკიცებს კრედიტორისათვის გონივრულ ვადაში მოვალის შეტყობი-
ნების ვალდებულებას დაბრკოლების, მისი ხარისხის, ხანგრძლივობისა და შესაძლო შედეგების 
შესახებ. არ არის აუცილებელი შეტყობინების გაგზავნა განხორციელდეს წერილობითი ფორმით.223 

შეტყობინება მიღებასავალდებულო ნების გამოვლენაა და ნამდვილად ჩაითვლება იმ მომენტი-
დან, როდესაც ის მეორე მხარეს მიუვა. შესაბამისად, შეტყობინების მიუღებლობის ან დაგვიანების 
რისკი, როგორც წესი, მოვალეს ეკისრება. 224 აღნიშნული ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში 
მოვალე პასუხისმგებელია შეტყობინების განუხორციელებლობით მიყენებული ზიანისათვის.

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ერთ-ერთ გადაწყვეტილებაში შეცვლილი გარემოებები-
სადმი ხელშეკრულების მისადაგების მოთხოვნის წარდგენა მიჩნეულია მისადაგების უფლების გა-
მოყენების წინაპირობად.225 

შესრულების გართულების (398-ე (1) მუხლით ჩამოთვლილი) წინაპირობების მტკიცების ტვირთი 
ეკისრება მოვალეს.226

8.2. შესრულების გართულების სამართლებრივი შედეგები – ნორმის 
საკანონმდებლო ხარვეზი და გერმანული ანალოგითან არსობრივ კავშირში 
განმარტების აუცილებლობა

შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგება სსკ-ში (398-ე მუხ.) გსკ-ის 313-ე პარა-
გრაფით დადგენილი წინაპირობების იდენტურ საფუძვლებს უკავშირდება: თუ ის გარემოებები, რომ-
ლებიც ხელშეკრულების დადების საფუძველი გახდა, ხელშეკრულების დადების შემდგომ აშკარად 
შეიცვალა და მხარეები არ დადებდნენ ამ ხელშეკრულებას ან დადებდნენ სხვა შინაარსით, ეს ცვლი-
ლებები რომ გაეთვალისწინებინათ, მაშინ შეიძლება მოთხოვნილ იქნეს ხელშეკრულების მისადაგება 
შეცვლილი გარემოებებისადმი. საყურადღებოა ასევე, რომ ვალდებულების შესრულების ისეთი დაბ-
რკოლება, როდესაც მხარეს არ შეიძლება (ე.ი. არაგონივრულია) მოეთხოვოს შეუცვლელი ხელშეკრუ-
ლების მკაცრად დაცვა კეთილსინდისიერებისა და სამართლიანობის პრინციპებიდან გამომდინარე, 
იურიდიულ დოქტრინაში შესრულების გართულების წარმოშობის აუცილებელ წინაპირობად განი-
ხილება, რამდენადაც შესრულების გონივრულობა ხელშეკრულების მბოჭავი ძალის განმსაზღვრელ 
კრიტერიუმად არის მიჩნეული.227 კანონმდებლის ნებაა იმ მხარის დაცვა, რომელიც შეცვლილი გარე-

222 Flambouras D. P., The Doctrines of Impossibility of Performance and Сlausula Кebus Sic stantibus in the 1980 Vienna 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Principles of European Contract Law: A Comparative 
Analysis , Reproduced with permission of 13 Pace International Law Review, 2001, 264, <http://www.cisg.law.pace.edu/
cisg/biblio/flambouras1.html> [10.10.2021].

223 იქვე. 
224 Lee W., Exemptions of Contract Liability Under the 1980 United Nations Convention, 8 Dickinson Journal of International 

Law,1990, 391, <www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/lee.html> [10.10.2021]; Flambouras D. P., The Doctrines of Impossibility 
of Performance and Clausula Rebus Sic Stantibus in the 1980 Vienna Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods and the Principles of European Contract Law: A Comparative Analysis, Reproduced with permission of 13 Pace 
International Law Review, 2001, 273, <www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/flambouras1.html> [10.10.2021].

225 საკასაციო სასამართლოს განმარტებით, მყარი ხარჯთაღრიცხვის მნიშვნელოვნად გადაჭარბების შემთხვევაში, 
მენარდეს შეუძლია, შემკვეთს მოსთხოვოს ხელშეკრულების მისადაგება შეცვლილი გარემოებებისადმი. თუ მენა-
რდე ამ უფლებით არ ისარგებლებს და მაინც გააგრძელებს სამუშაოს შესრულებას, შემდეგში იგი კარგავს უფლე-
ბას, შემკვეთისაგან მოითხოვოს გადახარჯვის ანაზღაურება იხ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2013 წლის 
30 დეკემბრის გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-888-834-2012, ციტირებული საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
2016 წლის პირველი ივლისის გადაწყვეტილებაში №ას-397-381-2016.

226 Lando O., Beale H., Principles of European Contract Law, part I and II, Kluwer Law International, The Hague/London/
Boston, 2000, 383; Lee W., Exemptions of Contract Liability Under the 1980 United Nations Convention, Dickinson 
Journal of International Law, Vol. 8, 1990, 388, <www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/lee.html> [10.10.2021].

227 იხ. გსკ-ის (German Civil Code – Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesministerium der Justiz, Juris GmbH, Saarbrücken, 
2005) §313 (I).
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მოებების გავლენით არათანაზომიერად ზარალდება. ხელშეკრულების უცვლელი პირობებით შესრუ-
ლება კი უთანასწორო მდგომარეობაში ჩააყენებდა სამოქალაქო ბრუნვის მონაწილეებს. 

შეცვლილი გარემოებების დოქტრინის გამოყენების მატერიალურსამართლებრივი წინაპირობების 
ნაწილში გერმანულ ნორმასთან (313 პარ.) იდენტური თანხვედრის მიუხედავად, 398-ე მუხლი მის 
გერმანულ შესატყვისთან შედარებით (313-ე პარ.) წინააღმდეგობრივი რეგულირებით გამოირჩევა, 
რაც განაპირობებს სსკ-ის ნორმის მის გერმანულ ანალოგთან კავშირში განმარტების აუცილებ-
ლობას. უპირველეს ყოვლისა, ბუნდოვანებას იწვევს 398-ე (I) მუხლის მეორე წინადადება: „თუ 
ის გარემოებები... შეიძლება მოთხოვნილ იქნეს შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების 
მისადაგება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ცალკეულ გარემოებათა გათვალისწინებით, ხელშეკრუ-
ლების მხარეს არ შეიძლება მოეთხოვოს შეუცვლელი ხელშეკრულების მკაცრად დაცვა.“ გსკ-ის 
313-ე პარაგრაფი შემთხვევას, როდესაც მხარეს არ შეიძლება მოეთხოვოს შეუცვლელი ხელშე-
კრულების მკაცრად დაცვა, ხელშეკრულების მისადაგების ფარგლების დამდგენი კრიტერიუმისა 
და საფუძვლის მნიშვნელობას ანიჭებს. კერძოდ, გსკ-ის ნორმის მნიშვნელობით, მისადაგება უნდა 
განხორციელდეს მაშინ და იმ ფარგლებში, როდესაც ცალკეული შემთხვევის გარემოებათა გათვა-
ლისწინებით, კერძოდ კი, სახელშეკრულებო ან კანონისმიერი რისკის განაწილება, ხელშეკრულე-
ბის მხარეს არ შეიძლება მოეთხოვოს შეუცვლელი ხელშეკრულების დაცვა. 

შესაბამისად, 398-ე მუხლის ნორმატიულ სხეულში ფრაზა „წინააღმდეგ შემთხვევაში“ მისადაგების 
შედეგის გამომრიცხველი, საწინააღმდეგო დაშვების მატარებელია და არა მისადაგების განმაპი-
რობებელი საფუძველი. ამიტომ, სსკ-ის ნორმა 313-ე პარაგრაფის შინაარსით უნდა განიმარტოს:  თუ 
ის გარემოებები, რომლებიც ხელშეკრულების დადების საფუძველი გახდა, ხელშეკრულების და-
დების შემდეგ აშკარად შეიცვალა და მხარეები არ დადებდნენ ამ ხელშეკრულებას ან დადებდნენ 
სხვა შინაარსით, ეს ცვლილებები რომ გაეთვალისწინებინათ, მაშინ შეიძლება მოთხოვილ იქნეს 
ხელშეკრულების მისადაგება შეცვლილი გარემოებებისადმი იმ ფარგლებში, რითაც ცალკეულ გა-
რემოებათა გათვალისწინებით, ხელშეკრულების მხარეს არ შეიძლება მოეთხოვოს შეუცვლელი 
ხელშეკრულების მკაცრად დაცვა.

შესაძლებელია 398-ე (I) მუხლის ალტერნატიული განმარტებაც: „წინააღმდეგ შემთხვევაში მხარეს 
არ შეიძლება მოეთხოვოს შეუცვლელი ხელშეკრულების მკაცრად დაცვა“, შეიძლება მიუთითებ-
დეს მოვალის ვალდებულების შესრულებისგან განთავისუფლებასა და ხელშეკრულების შეწყვე-
ტაზე, როდესაც ხელშეკრულების ადაპტაციის მიზანი მიუღწეველია („წინააღმდეგ შემთხვევაში“). 
აღნიშნული განმარტების მნიშვნელობით, 398-ე მუხლი მოიაზრებს შეცვლილი გარემოებების ორ 
თანმდევ შედეგს: უპირველესად, ხელშეკრულების მისადაგებას, ხოლო როდესაც ეს შედეგი მიუღ-
წეველია – ხელშეკრულების შეწყვეტას სასამართლოს მიერ, რომელიც შეიძლება გულისხმობდეს 
მოვალის შესრულების ვალდებულებისგან განთავისუფლებს გონივრული ფარგლებით („არ შეი-
ძლება მოეთხოვოს მკაცრად დაცვა“). 

სსკ-ის 398-ე მუხლის III ნაწილის პირველი წინადადება შეცვლილ გარემოებათა პირობებში ხელ-
შეკრულების ადაპტაციის მიზნით მოლაპარაკებას მხარეთა უპირველეს ვალდებულებად განსა-
ზღვრავს: მხარეები ჯერ უნდა შეეცადონ, რომ ხელშეკრულება მიუსადაგონ შეცვლილ გარემოე-
ბებს. „მიზანი ამისა ისევ შესრულებისადმი მხარდაჭერაა, მხარეებისათვის იმისი შეხსენებაა, რომ 
შეცვლილ გარემოებებს ისინი კი არ უნდა გაექცნენ, არამედ ყველაფერი უნდა გააკეთონ, რომ 
ხელშეკრულება შეაგუონ მათ. ამით სამოქალაქო ბრუნვის სტაბილურობაც შენარჩუნდება და ხელ-
შეკრულებაც შესრულდება“.228 მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს შეცვლილი გარემოებებისად-
მი ხელშეკრულების მისადაგებას, ნაგულისხმევად განიხილება ხელშეკრულების ბოჭვის კომპონე-
ნტად229, რომლის მიზანი ხელშეკრულების უზენაესობის პრინციპის გატარებაა. 

228 ზოიძე ბ., ევროპული კერძო სამართლის რეცეპცია საქართველოში, თბ., 2005, 288-289. 
229 Mekki M., Pelese M.K., Hardship and Modification (or ‘Revision’) of the Contract, 2010, 17, <http://papers.ssrn.com/sol3/

papers.cfm?abstract_id=1542511> [10.10.2021].
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საფუძვლიანი შენიშვნა უნდა გამოითქვას 398-ე მუხლის III ნაწილის მიმართ: თუკი შეუძლებელია 
ხელშეკრულების მისადაგება შეცვლილი გარემოებებისადმი, ან მეორე მხარე ამას არ ეთანხმება 
მაშინ იმ მხარეს, რომლის ინტერესებიც დაირღვა შეუძლია უარი თქვას ხელშეკრულებაზე. კონტი-
ნენტური და უნიფიცირებული მართლწერიგი, როგორც ნაშრომში იქნა განხილული, ხელშეკრუ-
ლებაზე უარის/შეწყვეტის უფლებას მხარეს მას შემდეგ აკისრებს, როდესაც ხელშეკრულების მისა-
დაგება ობიექტურად განუხორციელებელი ან გაუმართლებელი და არაგონივრულია. ამავე სულის-
კვეთებითაა გამსჭვალული გსკ-ის 313 (3) პარაგრაფი: თუ ხელშეკრულების მისადაგება შეცვლილი 
გარემოებებისადმი შეუძლებელია ან მეორე მხარეს არ შეიძლება მოეთხოვოს ამაზე დათანხმება, 
მაშინ დაზარალებულ მხარეს შეუძლია უარი თქვას ხელშეკრულებაზე. გრძელვადიანი ვალდებუ-
ლებითსა მართლებრივი ურთიერთობების შემთხვევაში ხელშეკრულებაზე უარის თქმის ნაცვლად 
გამოიყენება ხელშეკრულების შეწყვეტა.

კრედიტორის დაუსაბუთებელი უარი შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადა-
გებაზე არ უნდა იყოს ანგარიშგასაწევი, რამდენადაც მას უპირისპირდება მოვალის პატივსადები 
ინტერესი, სახელშეკრულებო წონასწორობისა და ინტერესთა ბალანსის აღდგენის მიზნით შენა-
რჩუნებულ იქნეს ხელშეკრულება და მისადაგებულ იქნეს შეცვლილი გარემოებებისადმი – სწო-
რედ ეს არის 398-ე მუხლის დაცვის მიზანი, შეცვლილი გარემოებების ინსტიტუტის ექზისტენციური 
საფუძველი. პატივსადები ინტერესი ხდება ვალდებულებითი ურთიერთობის როგორც ტრანსფო-
რმაციის, ისე მისი შეწყვეტის საფუძველი. თავად ინტერესის მდგომარეობას კი განსაზღვრავს რო-
გორც შესრულების პროცესი, ისე მის გარეთ არსებული გარემოებანი.230 კრედიტორს ბუნებრივია 
აქვს უფლება შესაგებლით დაასაბუთოს შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადა-
გების შეუძლებლობა მისი სახელშეკრულებო ინტერესის გათვალისწინებით ან სასამართლოს შე-
სთავაზოს შეცვლილი გარემოებებისადმი მისადაგების მეტად გონივრული არეალი, ვერსია მისი 
ლეგიტიმური ინტერესების გათვალისწინებით. ხელშეკრულებაზე უარის წინაპირობები არსებობს 
მაშინ, როდესაც სასამართლოს შეფასებით სახელშეკრულებო წონასწორობის აღდგენის მიზანი 
– მისადაგება შეუძლებელია ან/და გაუმართლებელია მეორე მხარის კრედიტორის ინტერესების 
მხედველობაში მიღებით და ამასთან, ვალდებულების შეუსრულებლობა მნიშვნელოვანი დარ-
ღვევით არის გამოხატული. ხელშეკრულების ადაპტაციაზე სასამართლო უარს განაცხადებს მაშინ, 
როდესაც მისადაგება ვერ უზრუნველყოფს მხარეთა ინტერესების თანაზომიერი განხორციელების 
შესაძლებლობას (მ/შ კრედიტორის ინტერესების მხედველობაში მიღებით). 

ამ შემთხვევაშიც ხელშეკრულების ადაპტაციის შესაძლებლობაზე საბოლოო გადაწყვეტილების 
მიღება მინდობილია სასამართლოზე მხარეთა ორმხრივი ინტერესების და არა მხოლოდ კრედი-
ტორის ნების გათვალისწინებით. ეს განსაკუთრებით თვალნათელია იმ ასპექტითაც, რომ შეცვლი-
ლი გარემოებები ხშირად იწვევს მოვალის შესრულების ტვირთსა და კრედიტორის შესრულების 
ინტერესს შორის ღირებულებითი ბალანსის რღვევას.231 შესაძლებელია, შეცვლილი გარემოებებით 
ერთ მხარე (ამ შემთხვევაში დაზარალებული მოვალე) მძიმე ვითარებაში აღმოჩნდეს შესრულების 
ტვირთის დამძიმებით, ხოლო კრედიტორს მიენიჭოს შესრულების გაზრდილი ღირებულების მიღე-
ბის შანსი. ურთიერთსანაცვლო ვალდებულებებს შორის ასეთი დისბალანსის არსებობისას, ხელ-
შეკრულების მისადაგება ყოველთვის მოვალის, როგორც დაზარალებული მხარის, ინტერესებს 
ეხმიანება, რომლისთვისაც თავდაპირველი პირობებით შესრულება მძიმე შედეგებს უკავშირდება. 
არანაკლებ მძიმე შედეგის მომტანი შეიძლება აღმოჩნდეს მისთვის ხელშეკრულებიდან გასვლა, 
რომელიც განხორციელებულ შესრულებათა უკან დაბრუნების ვალდებულებას წარმოშობს. მოცე-

230 ზოიძე ბ., ევროპული კერძო სამართლის რეცეპცია საქართველოში, თბ., 2005, 300.
231 იხ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2017 წლის 24 ოქტომბრის გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-1096-1053-

2016 – შეცვლილი გარემოებები ართულებს შესრულებას იმ დონემდე, რომ მისი შესრულების მოთხოვნა, როგორი 
გამართლებული საფუძველიც არ უნდა გააჩნდეს მეორე მხარეს, ეწინააღმდეგება სამოქალაქო ბრუნვისათვის და-
მახასიათებელ სიკეთეთა სამართლიანი (ეკვივალენტური) გაცვლისა და კეთილსინდისიერების მოთხოვნებს, რაც 
შეიძლება, განპირობებული იყოს, როგორც შესრულების ღირებულების გაზრდით, ისე – მისი შემცირებით.
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მულ შემთხვევაში, კრედიტორისათვის უმჯობესია ხელშეკრულების უცვლელი პირობებით შესრუ-
ლება, რომელიც მნიშვნელოვნად ზრდის მისთვის სახელშეკრულებო ინტერესს, ხელშეკრულების 
ფასსა და სარგებლიანობას. თუმცა კრედიტორისათვისაც შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკ-
რულების შესაბამისობაში მოყვანა არ იქნება მძიმე ეკონომიკური შედეგის მომტანი, რამდენადაც 
მისადაგების დროს სასამართლო მაქსიმალურად ხელმძღვანელობს კეთილსინდისიერებისა (სს-
კ-ის მე-8 III, 361-ე II მუხლები) და სამართლიანობის (სსკ-ის 325-ე მუხლი) პრინციპებით.

ვინაიდან განვითარებულ მართლწესრიგთა აბსოლუტური უმრავლესობა აღიარებს, რომ არ შე-
იძლება დაშვებულ იქნეს ერთი მხარის უსაფუძვლო გამდიდრება და უპირატესობა მეორე მხა-
რის ხარჯზე, შეუწყნარებელია შეცვლილი გარემოებების (არაბრალეულად, კონტროლს მიღმა 
აღმოცენებული) რისკის მხოლოდ ერთ მხარეზე დაკისრება (როგორც ეს ზემოთ იქნა უცხოური 
მართლწესრიგების ანალიზით წარმოჩენილი) მისადაგების განხორციელებადობის განსაზღვრის 
შესაძლებლობა უპირატესად სასამართლოს უნდა ენიჭებოდეს. თუ მისადაგება შეუძლებელია, 
მოვალეს შემდეგ მიუწვდება ხელი ხელშეკრულებიდან გასვლის/მოშლის უფლებაზე. ამ შემ-
თხვევაში, თუ საკითხი შეეხება ხელშეკრულებიდან გასვლას განხორციელებულ შესრულებათა 
უკუქცევა (რესტიტუცია) ხელშეკრულებიდან გასვლის შემთხვევაში იმაზე ნაკლები სიმძიმის უნდა 
იყოს მხარეებისთვის, ვიდრე ხელშეკრულების ადაპტაციით მოსალოდნელი ჰიპითეტური შედე-
გი. ხელშეკრულებიდან გასვლის შედეგის უპირატესობა ორივე მხარისთვის სწორედ ხელშეკრუ-
ლების ადაპტაციის შედეგებთან შეწონვით უნდა შეფასდეს. თუ სახეზეა ურთიერთობა, რომელიც 
გრძელვადიანია ან შესრულების ხასიათის (მაგალითად, შრომის, მომსახურების ხელშეკრულება) 
გათვალისწინებით მიუღწეველია შესრულებათა უკუქცევა, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 
ხელშეკრულების მოშლის უფლება შეცვლილი გარემოებებისადმი მისადაგების შეუძლებლობის 
დადასტურების შემდეგ. 

სწორედ ამიტომ, თუ არსებობს სსკ-ის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შეცვლილი გარემოე-
ბებისადმი მისადაგების მატერიალურსამართლებრივი საფუძველი (დამაფუძნებელი წინაპირობე-
ბი, რაც სასამართლოს ობიექტური შეფასების მასშტაბში მოიაზრება), მეორე მხარის ცალმხრივი 
(დაუსაბუთებელი, უსაფუძვლო) უარი მისადაგებაზე არსობრივად ეწინააღმდეგება შესრულების 
გართულების მექანიზმის არსობრივ მიზანს. აღნიშნული შეუძლებელს ხდის შეცვლილი გარემო-
ებებით ნაწარმოები უარყოფითი შედეგების სამართლიან გადანაწილებას მხარეთა შორის, რაც 
ადაპტაციის შეუძლებლობისას სასამართლოს მიერ ხელშეკრულების განსხვავებული პირობე-
ბით შეწყვეტის უფლებამოსილებით მიიღწევა. „ხელშეკრულების შეწყვეტისას განსაკუთრებული 
ყურადღება უნდა მიექცეს სასამართლოს მიერ შეცვლილი გარემოებების რისკის (ე.ი. მისი თან-
მდევი შედეგების) სამართლიანი გადანაწილების მიზანს, რითაც უნდა მოხდეს სახელშეკრულებო 
სამართლიანობისა და მხარეთა სახელშეკრულებო ურთიერთობაში დარღვეული ეკონომიკური 
წესრიგის აღდგენა. თუ შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგება დამოკიდე-
ბული იქნება ერთ-ერთი მხარის დაუსაბუთებელ უარზე, მისადაგების ინსტიტუტი დაკარგავდა მისი 
პრაქტიკული გამოყენების ყოველგვარ დანიშნულებას. ამასთან, ხელშეკრულების შეწყვეტა არ 
შეიძლება იყოს მხარეთა ინტერესების საუკეთესო დაცვის საშუალება მაშინ, როდესაც ხელშეკრუ-
ლების შენარჩუნება ემსახურება მესამე პირთა ან საჯარო ინტერესებს

9. დასკვნა

სახელშეკრულებო სამართალი დინამიური და ახალი მოვლენების შესაბამისად მუდმივცვალება-
დი დარგია. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ფართოდ გავრცელებული მოსაზრების თანახმად, მხარეთა 
ნების ავტონომიას ენიჭებოდა აბსოლუტური თავისუფლება, რომელიც არ შეიძლებოდა შეზღუდუ-
ლიყო სახელმწიფოს ძალაუფლებით. მოგვიანებით აღიარებულ იქნა, რომ სახელმწიფო უფლება-
მოსილია ჩაერიოს სახელშეკრულებო ურთიერთობაში შეცვლილი გარემოებებისადმი მისი ადაპ-
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ტაციის გზით მხარეთა თანასწორუფლებიანობის, საზოგადოების სასიცოცხლო ინტერესებისა და 
ხელშეკრულების სამართლიანი შედეგების უზრუნველყოფის მიზნით.232 

სამართლებრივ სისტემებში შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგება მხარეთა 
სამართლებრივი დაცვის ერთ-ერთ საშუალებად არის აღიარებული, რისთვისაც სასამართლოს მი-
ნიჭებული აქვს ფართო უფლებამოსილება კონტრაჰენტთა ინტერესების შესატყვისი გადაწყვეტი-
ლების მიღების მიზნით. მხარე ვერ იქნება იმ რისკისათვის პასუხისმგებელი, რომელზეც თანხმობა 
არ განუცხადებია. ამიტომაც, სახელშეკრულებო უსამართლობას იწვევს ის ფაქტი, რომ არც მოვა-
ლეს დაუმსახურებია ზარალი და არც კრედიტორს ის სარგებელი, რაც მათ წარმოეშობათ ხელშეკ-
რულების დადების შემდეგ.233 ამდენად, ჩარევა მიზანშეწონილია უარყოფითი შედეგების მხოლოდ 
დაზარალებულ მხარეზე დაკისრებისა და ამით გამოწვეული უსამართლობის პრევენციის თვალსა-
ზრისით. რამეთუ შეცვლილი გარემოებების წარმოშობის მიმართ ორი თანაბრად არაბრალეული 
მხარის არსებობისას უარყოფითი შედეგების დაკისრება მხოლოდ ერთი მხარისათვის უდავოდ 
იწვევს სამართლიანობის პრინციპის ხელყოფას. ამასთან, შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშე-
კრულების მისადაგება კეთილსინდისიერების პრინციპზე დაყრდნობით და ზიანის გადანაწილება 
კონტრაჰენტებზე234 მნიშვნელოვნად იცავს იმ მესამე პირთა ინტერესებს, რომლებიც დამოკიდებუ-
ლნი არიან მოვალის ფინანსურ მდგომარეობაზე.235 ამიტომ, სახელშეკრულებო პირობების მკაცრი 
შესრულება, შესაძლებელია საზიანო აღმოჩნდეს არა მხოლოდ მოვალისათვის, არამედ მესამე პი-
რების ინტერესებისთვისაც და მან, შესაძლებელია, მთელი ეკონომიკური სისტემის სტაბილურობის 
რღვევა გამოიწვიოს.

შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგება აუცილებელი სამართლებრივი და-
ცვის მექანიზმია იმ შემთხვევაში, როდესაც შეთანხმება აღარ არის სოციალური სარგებლისა და 
ეფექტიანობის მომტანი. 

232 Syquia E. P., The Revision and Adaptation of Contracts in Philippine Law – With a Comparative Look at the Law of 
other Asian Countries, 1985, 96-97, წიგნში: Horn N. (ed.), Adaptation and Renegotiation of Contracts in Inter national 
Trade and Finance, Deventer/The Netherlands, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1985; Ciematniece I., Contract 
Renegotiation and Adaptation, Concept of Contract Renegotiation and Adaptation in International Commercial Law 
Contracts, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2010, 11.

233 Speidel R. E., Court-Imposed Price Adjustments under Long-Term Supply Contracts, Nw. U. L. Rev., Vol. 76, 369, 1981-
1982, 405-406, <http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/illlr76&div=19&g_sent=1&collection=journals> 
[10.10.2021].

234 Scott R. E., The Death of Contract Law, U. Toronto L.J., Vol. 54, 2004, 373, <http://heinonline.org/HOL/Print?collection=j
ournals&handle=hein.journals/utlj54&id=382> [10.10.2021].

235 Trakman L. E., Winner Take Some: Loss Sharing and Commercial Impracticability, Minn. L. Rev., Vol. 69, 1984, 486, 
მითითებულია: Uribe M., The Effect of a Change Circumstances on the Binding Force of the Contracts, Comparative 
Perspectives, Intersentia, 2011, 240.
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ინტერესთა კონფლიქტი: ფინანსური რისკის 
სამართლებრივი მოწესრიგება1

გიორგი მახარობლიშვილი  (სამართლის დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილი-
სის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასო-
ცირებული პროფესორი, საკორპორაციო, საბანკო და ეკონომი-
კური სამართლის ინსტიტუტის წევრი)

1. შესავალი

საკორპორაციო სამართალი, მისი ფართო გაგებით, ერთი მხრივ, აყალიბებს ინვესტირებული კა-
პიტალის მართვის მექანიზმთა სისტემას, ხოლო მეორე მხრივ, ქმნის მენეჯერიალიზმის არაპირ-
დაპირი, უფლებრივი კატეგორიით საზედამხედველო კონტროლის ნორმატიულად რეგულირების 
ქსელს, რაც წარმოშობს სამეწარმეო საზოგადოების ბალანსირებული მართვისა და კონტრო-
ლის მართლზომიერ ფუნდამენტს. კორპორაციულსამართლებრივ განზომილებაში, კაპიტალის 
მართვის მექანიზმთა სისტემა ფიდუციური მოვალეობის სპექტრში დაცვით სარგებლობს. თავის 
მხრივ, ფიდუციური მოვალეობით დაცული სფერო სხვადასხვა მიმართულებითი ინტერაქციით 
ხასიათდება, საიდანაც მნიშვნელოვანია ხელმძღვანელ პირთა კორპორაციის ინტერესებისადმი 
ერთგულება,2 რაც, მათ შორის, ინტერესთა კონფლიქტისაგან თავისუფალ მენეჯერიალისტურ ქცე-
ვას გულისხმობს. მენეჯერიალისტური ჰომო ეკონომიკუსის ქმედების მასშტაბს ინტერესტთა კონ-
ფლიქტის მომწესრიგებელი კორპორაციული კანონმდებლობა3 რეგულაციურად შემოსაზღვრავს4 
და ქმნის საფუძველს ქმედების ჰომო ეკონომიკუსიდან კონვენციონალურ ქცევამდე ტრანსფო-
რმაციისთვის.5 შედეგად, ინტერესთა კონფლიქტი კორპორაციული მართვის იმანენტური გამო-
ვლინებაა, რომელიც მართვადაქვემდებარებული პოტენციური საფრთხის შემცველი სტატიკური 
(ფაქტობრივ) და დინამიკური (გარიგებით, ტრანზაქციული) ფორმებით გამოიხატება. კორპორა-
ციულსამართლებრივად, პოტენციური საფრთხე საინვესტიციო თუ ინვესტირებული კაპიტალის 

1 ნაშრომი ბაზირებულია თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის „სამართლის ჟურნალში“ გამოქვეყნებულ სტატიაზე 
„ინტერესთა კონფლიქტის კონსტრუქციის ფუნქციონალიზაცია სს-ის კორპორაციული მართვის კონტექსტში“.

2 French D., Mayson S., Ryan C., Company Law, 26th ed., Oxford University Press, 2010, 469.
3 საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, საკანონმდებლო მაცნე, 04/08/2021, საქართველოს კანონი „ფასიანი 

ქაღალდების ბაზრის შესახებ“, პარლამენტის უწყებანი 1(8), 24/12/1998.
4 მენეჯერიალისტურ პოზიციაზე ემოციურ ჰომო საპიენსს სჯობია ჰომო ეკონომიკუსი, რომელიც რაციონალურ გადა-

წყვეტილებას იღებს ინფორმირებულობის საფუძველზე, მაგრამ საკუთარი ინტერესების გათვალისწინებით. თუ-
მცა, ფინანსურ საკითხებთან მიმართებით, ბიჰევიორიზმის მიმდევრები რეალისტური ქცევის მქონე პირს ანიჭებენ 
უპირატესობას. იხ. Bloomfield J.r., Traditional vs. Behavioral Finance, Jonson School Research Paper Series No. 22-
2010, 2010, 2-10. 

5 არსებობს სამეცნიერო მოსაზრება, რომ ჰომო ეკონომიკუსის მოდელის გამოყენება კორპორაციის ხელძღვანელი 
პირის მიმართ არსებითი შეცდომაა, რადგან კორპორაციის ხელმძღვანელი ორგანო დადებით მოლოდინს ამყა-
რებს დირექტორსა და მის გამოცდილებაზე, ასევე, ალტრუიზმზე, რომ კორპორაციისა და აქციონერების წინაშე 
აღებული ვალდებულების გამო, ისინი იმოქმედებენ კეთილსინდისიერად, მათი ინტერესების გათვალისწინებით. 
შესაბამისად, ხელმძღვანელი პირის მოქმედების შეფასებისათვის მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ალტრუ-
იზმის ფენომენის შინაარსი. იხ. Stout A.L., On the Proper Motives of Corporate Directors (or, Why You Don’t Want to 
Invite Homo Economicus to Join Your Board), UCLA School of Law, Research Paper No. 04-7, 2004, 1-3.
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რისკად „ითარგმნება“, რისკში კი „რაღაცის დაკარგვის6 ალბათობა, გამოხატული პროცენტულ 
მაჩვენებელში“ მოიაზრება.7 კორპორაციული მართვის ერთ-ერთი მიზანია რისკების იდენტიფიცი-
რება და ხარჯების ოპტიმიზაცია მინიმალიზაციის მიმართულებით. ისმის კითხვა: ა) როგორ უნდა 
იქნეს პრობლემა იდენტიფიცირებული? ბ) პრობლემის იდენტიფიცირების შემდგომ, ხარჯის ოპ-
ტიმალური შემცირება რა სამართლებრივი კონსტრუქციის გამოყენებით უნდა იქნეს მიღწეული? 
დასმულ კითხვებზე პასუხი ფიდუციური მოვალეობის „ქვესტანდარტ“ ერთგულების მოვალეობის 
სამართლებრივი ანალიზის შედეგში მოიძიება,8 ხოლო მიღებული შედეგები გამოყენებულ უნდა 
იქნეს მმართველობითი ხარჯის შემცირების მიზნით. მენეჯერიალისტური ფუნქციონირებითი საქ-
მიანობის ხარჯების შემცირებისა და რისკის მართვის მიზნობრივ, პრევენციულ კორპორაციულსა-
მართლებრივ კონსტრუქციად გამოიყენება ინტერესთა კონფლიქტით დასადები გარიგების შესა-
ხებ ასიმეტრული ინფორმაციის მართვა-ზედამხედველობის მექანიზმი.9 „მეწარმეთა შესახებ“ სა-
ქართველოს კანონის (შემდგომში – მშსკ) ახალი რედაქციის მიხედვით, ინტერესთა კონფლიქტის 
კონსტრუქცია გამოყენებულ იქნა სააქციო საზოგადოების (შემდგომში – სს) მიმართ, სადაც ცალკე 
მუხლი დაეთმო მას.10 ამიტომ, ინტერესთა კონფლიქტი, რომელიც წარმოიშობა მაშინ, როდესაც 
ფიდუციური მოვალეობის მქონე ან მასთან დაკავშირებულ პირს ინტერესთა კონფლიქტი აქვს 
კორპორაციასთან და არსებობს იმის ალბათობა, რომ პირადი ინტერესი კორპორაციის ინტერე-
სთან მიმართებაში უპირატესად შეიძლება იქნეს გათვალისწინებული,11 უნდა გაანალიზდეს ერთი-
ანი, სამართლებრივი კონსტრუქციის განზომილებაში.

2. ინტერესთა კონფლიქტის საფუძველი

კონცეფტუალურად, ინტერესთა კონფლიქტის წარმოშობის ფესვები სს-ის კორპორაციული მა-
რთვის ჩამოყალიბების შინაარსიდან მომდინარეობს. 

ცენტრალიზებული მენეჯმენტი კონტროლის განმახორციელებელი დელეგირებული უფლებამოსი-
ლების მქონე ორგანოა, რომელიც სამეწარმეო საზოგადოების მართვის ბერკეტების კორპორაციუ-
ლი მინდობის ბაზისზე,12 ფიდუციურ ურთიერთობაში გვევლინება სს-სა და აქციონერთა მიმართ.13 ეს 
მოვალეობა გაცილებით სრულყოფილი და კონკრეტულია, ვიდრე ზოგადი კერძო სამართლით გა-
ნსაზღვრული მინდობილობის ინსტიტუტი. ფიდუციური მოვალეობის კატალოგი ვალდებულებებისა 
და ინტერესების იმგვარ თანაფუნქციონირებას გულისხმობს, რომ ფიდუციარისა და მისი შედეგების 
მიმღებს, ბენეფიციარს შორის ინტერესთა უპირატესობის14 საკითხის დღის წესრიგში დადგომისას, 
ვალდებულება,15 სს-ისა და აქციონერთა სასარგებლოდ, ინტერესს პრიორიტეტულობის ორდინა-
ტას სათავეში მოაქცევს. ხელმძღვანელი პირი უნდა მოქმედებდეს სრულად ინფორმირებულობის 

6 თავის მხრივ, „დანაკარგში“ მოიაზრება ხარჯი, რომლითაც პირადად სარგებლობს სხვა პირი (იგულისხმება ხე-
ლმძღვანელი, მმართველი პირი), ხოლო სარგებლის მიღება ხდება აქციონერის ქონებრივი სიკეთის შემცირების 
ხარჯზე. იხ. Pinto R.A., Understanding Corporate Law, 3rd ed., Lexisnexis, 2009, 241.

7 Klein A.W., Coffee C.J. JR., Business Organization and Finance, 11th ed., Foundation Press, 2011, 45-47, 243-245.
8 ინტერესთა კონფლიქტის შემცველი გარიგება ხელმძღვანელი პირის ერთგულების მოვალეობის დარღვევის წი-

ნაპირობა შეიძლება გახდეს. შესაბამისად, ინტერესთა კონფლიქტი ხელმძღვანელი პირის, როგორც ფიდუციარის, 
ერთგულების მოვალეობის ნაწილთან უშუალო კავშირში განიხილება. იხ. Allen T. W., Kraakman R., Subramanian 
G., Commentaries and Cases on the Law of Business Organization, 4th ed., Wolter Kluwer Law & Business, 2012, 269-
281.

9 Cox J. D., Hazen T. L., The Law of Corporations, Vol. 2, 3rd ed., St. Paul, 2010, 184.
10 საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, 208-ე მუხლი, საკანონმდებლო მაცნე, 04/08/2021.
11 Pinto R.A., Understanding Corporate Law, 3rd ed., Lexisnexis, 2009, 241.
12 ბურდული ი., სააქციო სამართლის საფუძვლები, II ტომი, თბ., 2013, 371.
13 Cahn A., Donald D. C., Comparative Company Law, Text and Cases on the Laws Governing Corporations in Germany, the 

UK and the USA, Cambridge University Press, 2011, 335-337.
14 Gevurtz F. A., Corporation Law, West Group, 2000, 321.
15 იგულისხმება ფიდუციური მოვალეობის მქონე პირის ვალდებულება.



51

საფუძველზე, კეთილსინდისიერად, კორპორაციისა16 და აქციონერის საუკეთესო ინტერესებში17 და 
გამორიცხავდეს სს-ის ორგანოებისათვის მიწოდებული ინფორმაციის ასიმეტრულობას.18

ხელმძღვანელი პირისთვის მინიჭებული უფლებამოსილების მასშტაბი ქმნის თაღლითური, ოპო-
რტუნისტული ქმედების რისკს. ხელმძღვანელი პირის ქცევის სტანდარტი, რომელმაც ვალდებუ-
ლებებსა და ინტერესს შორის კოლიზია უნდა დაარეგულიროს, გაერთიანებულია „ერთგულების 
მოვალების“ სისტემური ცნების ქვეშ,19 რათა მაქსიმალურად შემცირდეს ქონებისა და ინფორმა-
ციის არასწორი მიმართულებით განაწილების რისკი.20 რისკის პრაქტიცირება კეთილსინდისიე-
რების სტანდარტზე გადის. კეთილსინდისიერების სტანდარტის დარღვევის ფორმასა და შინაარსს 
აყალიბებს ისეთი ქმედებები, როგორიცაა ინტერესთა კონფლიქტი, მათ შორის, საკუთარ თავთან 
დადებული21 გარიგება, დაკავშირებულ მხარესთან დადებული გარიგება, კორპორაციული შესაძ-
ლებლობის მითვისება და ინსაიდერული ინფორმაციით ვაჭრობა. უკანასკნელი ორი შემთხვევა 
სს-ის ინტერესთან კონფლიქტში მყოფი ხელმძღვანელი პირის კონსტანტირებას ახდენს, მაგრამ 
მას ე.წ. კლასიკური გაგების ინტერესთა კონფლიქტის ნიშანი არ აქვს – გარიგების აუცილებელ მხა-
რედ სააქციო საზოგადოება უნდა იყოს,22 რომელიც სამართლებრივად მბოჭვ ურთიერთობაში შევა 
ხელმძღვანელი ორგანოს მეშვეობით და მიღებული შედეგების ბენეფიციარად მოგვევლინება.23

ინტერესთა კონფლიქტი, როგორც საკორპორაციო სამართლით ხელმძღვანელი პირისათვის ქცე-
ვის დადგენილი სტანდარტი, ისტორიულად,24 ფაქტობრივ და გარიგებითსამართლებრივ საფუძ-
ვლებს ითვლის. 

ინტერესთა კონფლიქტის მოწესრიგება, მისი კლასიკური გააზრებით, პირველად საქართველოს 
„ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ კანონში აისახა.25 „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველო კა-
ნონის ახალმა რედაქციამ ინტერესთა კონფლიქტის მომწესრიგებელი ნორმა სს-ის ნაწილში გა-
ითვალისწინა. ორივე კანონის რეგულაციას ერთი პათოსის სამი ქვემიმართულება აერთიანებს: ა) 
აწესრიგებს სამეწარმეო საზოგადოებისა და მმართველი ორგანოს წევრის ინტერესს შორის კო-
ლიზიას და ახდენს მისი შედეგების პრევენცირებას, ბ) ეხება უშუალოდ გარიგებას, სადაც ჩართუ-
ლია დაინტერესებული პირი, გ) მოითხოვს ინტერესთა კონფლიქტის შემცველი გარიგების შესახებ 
ინფორმაციულ გახსნილობას. შედეგად, ინტერესთა კონფლიქტის, როგორც აქამდე არსებული ქა-
რთული კანონმდებლობა, ისე მშსკ-ით ახლად დადგენილი რეგულაცია მოქმედებაში ინტერესთა 
კონფლიქტს აწესრიგებს, რასაც უპირობო საფუძვლად გარიგება განესაზღვრა.26

16 გაერთიანებული სამეფოს სასამართლო გადაწყვეტილებებში, კომპანიის ინტერესი გააზრებულია როგორც აქცი-
ონერთა ინტერესების აგრეგატად. იხ. Cahn A., Donald D. C., Comparative Company Law, Text and Cases on the Laws 
Governing Corporations in Germany, the UK and the USA, Cambridge University Press, 2011, 335.

17 G20/OECD Principles of Corporate Governance, VI. The Responsibilities of the Board, 2015, 45-46.
18 Cox J. D., Hazen T. L., The Law of Corporations, Vol. 2, 3rd ed., St. Paul, 2010, 184.
19 ბურდული ი., სააქციო სამართლის საფუძვლები, II ტომი, თბ., 2013, 432-441.
20 ენრიკესი ლ., ჰერტიგი ჟ., კანდა ჰ., პარგენდლერი მ., დაკავშირებულ პირთა შორის დადებული გარიგებები, კრე-

ბულში: საკორპორაციო სამართლის ანატომია: შედარებითი და ფუნქციური მიდგომა, (მთარგმნელები) ქოჩიაშვი-
ლი ა., მაისურაძე დ., (რედ.) გაბელია თ., მე-3 გამოც., თბ., 2019, 248.

21 Palmiter A. R., Corporations, Examples and Explanations, 5th ed., Aspen Publisher, 2006, 231.
22 Cahn A., Donald D. C., Comparative Company Law, Text and Cases on the Laws Governing Corporations in Germany, the 

UK and the USA, Cambridge University Press, 2011, 342.
23 Revised Model Business Corporation Act, 2021, § 8.60, Official Comment No. 1. 
24 პირველად, ასეთი ტერმინოლოგიური ჩანაწერი ჩნდება 2005 წლის ცვლილებით. იხ. საქართველოს კანონი „მეწა-

რმეთა შესახებ“, სსმ, 40, 18/07/2005 (ძალადაკარგულია, 01/01/2022).
25 საქართველოს კანონი „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ,“ 161 მუხლი, საქართველოს პარლამენტის უწყებანი, 

1(8) 14/01/1999.
26 თუმცა, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ქართულ კანონმდებლობაში ინტერესთა კონფლიქტის მხოლოდ გა-

რიგების დონეზე განსაზღვრა, მის შედარებით ვიწრო გაგებასთან გვაკავშირებს. ინტერესთა კონფლიქტის პრაქტი-
კულად გამოვლენადი სახე მხოლოდ გარიგების „საკუთარ თავთან“ დადება კი არ არის, არამედ ის ასევე ეხება 
ინტერესთა კონფლიქტს სატენდერო შეთავაზებისას, ინტერესთა კონფლიქტს ინსაიდერული ინფორმაციის ვაჭ-
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3. ინტერესთა კონფლიქტის სახეები

3.1. ინტერესთა კონფლიქტის შინაარსობრივი ელემენტები

ერთგულების მოვალეობის დარღვევის მოტივი პირადი ეკონომიკური სარგებელია, რაც ინტე-
რესისა და ვალდებულების კონფლიქტის შედეგია. ერთია ინტერესთა კონფლიქტის ფიდუციური 
მოვალეობის დარღვევის საფუძვლად მოაზრება და მეორე, მისი შინაარსი. არსებობს ინტერესთა 
კონფლიქტის ცნების განმსაზღვრელი ელემენტები და არსებობს მისი პრაქტიკული გამოვლინების 
განსხვავებული შემთხვევები.

სს-ში საკანონმდებლო დონეზე მოწესრიგებული ინტერესთა კონფლიქტის არსი დაფუძნებულია 
რამდენიმე ფორმალურ და მატერიალური ხასიათის ელემენტზე.27 ეს ელემენტებია: ა) გარიგება 
ან გარიგების დადება; ბ) ხელმძღვანელი პირი; გ) ხელმძღვანელი პირის დაინტერესებულად შე-
რაცხვის საფუძვლები; დ) დაინტერესებულ პირთან დაკავშირებული პირის ცნება;28 ე) გარიგების 
დამტკიცების თაობაზე გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო, გადაწყვეტილების მიღების წესი და 
შინაარსი; ვ) ინფორმაციის გახსნილობა გარიგების შესახებ; ზ) გარიგების სამართლებრივი შედე-
გები; თ) გარიგების ეკონომიკური შედეგები.29

ინტერესთა კონფლიქტი შეიძლება განიმარტოს როგორც სიტუაცია, როდესაც პირს ან კორპორა-
ციას ისეთი მდგომარეობა უკავია, რომლის გამოყენებითაც შესაძლებელია პირადი ან კორპორა-
ციული სარგებლის მიღება, რომელიც განსხვავდება პირის სს-თან არსებული სახელშეკრულებო 
ურთიერთობიდან გამომდინარე ანაზღაურებისგან.30 ინტერესთა კონფლიქტის შინაარსი ევროპის 
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (შემდგომში – ეთგო) პრინცი-
პებშიც არის წარმოდგენილი: ინტერესთა კონფლიქტი დაკავშირებული გარიგების თვისებრივად 
სახასიათო ელემენტია, რაც აკრძალვის ნაცვლად,31 სწორად უნდა იქნეს მართული კორპორაცი-
ისა და აქციონერის ინტერესების დაცვით.32 მისი მართვის მექანიზმად გამოყენებულ უნდა იქნეს 
ეფექტიანი მონიტორინგი და ინფორმაციის გახსნილობა.33 

3.2. ინტერესთა კონფლიქტის კატეგორიები

3.2.1. „პირდაპირი“ ინტერესთა კონფლიქტი

ინტერესთა კონფლიქტის ე.წ. კლასიკური ფორმა გულისხმობს სს-სა და მის ხელმძღვანელ პირს 

რობისას და ინტერესთა (პოტენციურ) კონფლიქტს სამეწარმეო საზოგადოების ბიზნეს (საქმიანი) შესაძლებლო-
ბის მითვისებისას. იხ. Pinto R.A., Understanding Corporate Law, 3rd ed., Lexisnexis, 2009, 241-242. მაგალითად, ე.წ. 
თვით-ტენდერის მაგალითია გაანალიზებული საქმეში Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co, 493 A.2d. 946 (Del. 1985), 
სადაც განხილულ იქნა კორპორაციის მიერ საკუთარი აქციების მიმართ გამოცხადებული თვით-ტენდერის ნამ-
დვილობა, რაც გამორიცხავდა აქციონერის მტრულ სატენდერო შეთავაზებაში მონაწილეობის შესაძლებლობას. 

27 Cahn A., Donald D. C., Comparative Company Law, Text and Cases on the Laws Governing Corporations in Germany, the 
UK and the USA, Cambridge University Press, 2011, 338.

28 დაკავშირებული პირის განმარტებისთვის, იხ. საქართველოს კანონი „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ,“ მე-2 
მუხლი, მე-11 პუნქტი, პარლამენტის უწყებანი 1(8), 24/12/1998.

29 საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, 208-ე მუხლი, საკანონმდებლო მაცნე, 04/08/2021. შეად. Delaware 
General Corporation Law, § 144.

30 „კორპორაციული მართვის კოდექსი კომერციული ბანკებისთვის,“ ინტერესთა კონფლიქტი, სბა, IFC, 2009.
31 Allen T. W., Kraakman R., Subramanian G., Commentaries and Cases on the Law of Business Organization, 4th ed., 

Wolter Kluwer Law & Business, 2012, 276.
32 ინტერესთა კონფლიქტის შემცველი გარიგების დადების აკრძალვა აქციონერს უფრო ძვირი შეიძლება დაუჯდეს, 

ვიდრე მისგან მომდინარე სარგებელი იქნება. იხ. Davies P., Introduction to Company Law, 2nd ed., Oxford University 
Press, 2010, 163-164.

33 G20/OECD Principles of Corporate Governance, II. The Rights and Equitable Treatment of Shareholders and Key 
Ownership Function, 2015, 25-26. 
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შორის გარიგების დადებას,34 როდესაც ორივე მხარეს ერთი და იგივე პირია. მას „პირდაპირ“35 
ინტერესთა კონფლიქტსაც უწოდებენ.36 სხვა სიტყვებით, ინტერესთა ხსენებული კონფლიქტის სა-
ხეს დაინტერესებულ დირექტორთან გარიგების დადებასაც უწოდებენ, სადაც ის იღებს ისეთი ტი-
პის შემოსავალს, რომელიც, იმავდროულად, აქციონერთათვის წილთა პროპორციულად არ არის 
გაზიარებული და განაწილებული,37 ე.ი. დაინტერესებული ხელმძღვანელი პირის მიერ სარგებლის 
გენერირება აქციონერთა და კორპორაციის ინტერესების ხარჯზე სრულდება. გარიგების პოტენცი-
ური ზიანი მის ორივე მხარეს ერთი პირის ყოფნიდან წარმოიშობა: გარიგების ორივე მხარეს ერთი 
და იგივე პირის არსებობისას, მოლაპარაკება ან/და ვაჭრობა გამოირიცხება.38 

საკუთარ თავთან დადებული ინტერესთა კონფლიქტის შემცველი გარიგების გავრცელებული ვა-
რიანტი ანაზღაურების საკითხია,39 როდესაც კორპორაცია მის ხელმძღვანელ პირთან კომპენსაცი-
ის საკითხზე თანხმდება. ეს ქმნის საფუძველს, რომ ხელმძღვანელ პირთან ანაზღაურების ძვირა-
დღირებული პაკეტი იქნეს შეთანხმებული, რაც აქციონერთა ხარჯზე მიიღწევა.40 ანაზღაურების გა-
ნსაზღვრული პაკეტის გარეშე, სს-ის წარმომადგენლობით კორპორაციულ თანამდებობას პირი არ 
დათანხმდება, თუ სახეზე არ იქნება საგამონაკლისო ტიპის შემთხვევა. მაგალითად, ე.წ. დახურულ 
სააქციო საზოგადოებაში საკონტროლო პაკეტის მქონე აქციონერი სწორედ იმიტომ მიისწრაფვის 
დირექტორის პოზიციისკენ, რათა ინვესტირებული კაპიტალი დამატებითი ანაზღაურების გარეშე 
დაიცვას.41 თუმცა, ღია (საჯარო) სს-ში,42 სადაც აქციონერთა სტრუქტურა დანაწევრებულია და არ 
არსებობს საკონტროლო პაკეტის მქონე აქციონერი, მცირე აქციონერის სს-ის ხელმძღვანელად 
ყოფნის სამოტივაციო განცდა მინიმალური იქნება.43 აღწერილ მოცემულობას პირდაპირ აწესრი-
გებს მშსკ-ის ახალი რედაქცია, რომელიც ინტერესთა კონფლიქტის შემცველ გარიგებად აკვალი-
ფიცირებს ხელმძღვანელი პირის მხრიდან ისეთი ტიპის დაინტერესებას, როდესაც ის, ერთი მხრივ, 
წარმოადგენს სს-ს, ხოლო, მეორე მხრივ, თავად არის გარიგების მეორე მხარე.44 გარიგებაში მონა-
წილე მხარეთა ხასიათი მომეტებული ინტერესის კონფლიქტის საფრთხეს აყალიბებს, მაგრამ მისი 
პრევენცირება ქართული საკორპორაციო სამართლით მიღწეულია. კერძოდ, პირდაპირ და იმპე-
რატიულად განისაზღვრა, რომ ხელმძღვანელი პირის მიერ დასადები/დადებული გარიგება ექვე-
მდებარება სამეთვალყურეო საბჭოს, ან მისი არარსებობის შემთხვევაში – აქციონერთა საერთო 
კრების მხრიდან წინასწარ დამტკიცებას, სადაც ასეთი დაინტერესების მქონე პირს ეკრძალება 
ხმის მიცემა.45 იმპერატიული მოწესრიგება ინტერესთა კონფლიქტის პოტენციურ საფრთხეს სათა-
ვეშივე ანეიტრალებს. პრაქტიკულად, ჩანაწერი, რომ „დადებული“ გარიგების თაობაზე დაინტე-

34 Palmiter A. R., Corporations, Examples and Explanations, 5th ed., Aspen Publisher, 2006, 232. 
35 Revised Model Business Corporation Act, 2021, § 8.60, Official Comment No. 4. 
36 Gevurtz F. A., Corporation Law, West Group, 2000, 351. იხ. საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, 208-ე მუხლი, 

მე-2 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი, საკანონმდებლო მაცნე, 04/08/2021.
37 Pinto R.A., Understanding Corporate Law, 3rd ed., Lexisnexis, 2009, 243.
38 Cox J. D., Hazen T. L., The Law of Corporations, Vol. 2, 3rd ed., St. Paul, 2010, 190.
39 Cahn A., Donald D. C., Comparative Company Law, Text and Cases on the Laws Governing Corporations in Germany, the 

UK and the USA, Cambridge University Press, 2011, 338.
40 მიჩნეულია, რომ ასეთი გარიგების ინტერესთა კონფლიქტის შინაარსი ჩვეულებრივი სამეწარმეო საქმიანობის ფა-

რგლებში ექცევა, რის გამოც ის მაინც იმიჯნება დაინტერესებული დირექტორის მიერ ჩვეულებრივი სამეწარმეო 
ხაზისგან განსხვავებული გარიგების შინაარსისგან. იხ. Pinto R.A., Understanding Corporate Law, 3rd ed., Lexisnexis, 
2009, 255.

41 სწორედ აქ მოიაზრება სამართლებრივი მდგომარეობა, როდესაც სს-ის, აქციონერისა და ხელმძღვანელი პირის 
ინტერესი ერთმანეთთან თანაფარდობაშია ან/და სრულად ემთხვევა.

42 ბურდული ი., სააქციო სამართლის საფუძვლები, I ტომი, თბ., 2010, 126-127.
43 Gevurtz F. A., Corporation Law, West Group, 2000, 357.
44 საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, 208-ე მუხლი, მე-2 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი, საკანონმდებლო მაცნე, 

04/08/2021. 
45 საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, 208-ე მუხლი, მე-4 პუნქტი, საკანონმდებლო მაცნე, 04/08/2021. ანა-

ლოგიურად არის მოწესრიგებული ფასიანი ქაღალდების ბაზრის კანონმდებლობაში. იხ. საქართველოს კანონი 
„ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ,“ მე-161 მუხლი, მე-5 პუნქტი, პარლამენტის უწყებანი 1(8), 24/12/1998.
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რესებულმა პირმა ინფორმაცია უნდა გაუმჟღავნოს სს-ს, არ იმოქმედებს, რადგან ასეთი გარიგება 
დადების ეტაპზევე გახსნილია – სს-ის ხელმძღვანელ პირთან სასამსახურო ხელშეკრულებას დებს 
სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ან აქციონერთა საერთო კრების თავმჯდომარე.46 ხაზგას-
მით უნდა აღინიშნოს, რომ სასამსახურო ხელშეკრულების განახლება/შეცვლის დროს დაინტერე-
სებულ ხელმძღვანელ პირთან გარიგების შემდგომი მოწონება, თეორიულადაც კი გამორიცხულია. 
ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში, მაგალითად, ხელმძღვანელი პირის მიერ საკუთარი სს-თვის ქონე-
ბის მიყიდვის ან მისგან ქონების შეძენის,47 სესხის48 აღების ან სესხის მიცემის49 და სხვა თეორიუ-
ლად დასაშვებ გარიგებაში, ხსენებული მუხლის მოწესრიგება გარიგების დადებამდე და დადების 
შემდგომ პერიოდზე სრულად ვრცელდება.

3.2.2. დაინტერესებული პირის განსაზღვრა

ხელმძღვანელი პირის ქმედება ან სავარაუდო ქმედება რომ დაექვემდებაროს ინტერესთა კონ-
ფლიქტის ნორმატიულ მოწესრიგებას, აუცილებელია ყურადღების ვექტორი გადატანილ იქნეს 
მისი დაინტერესების შინაარსობრივ ელემენტებზე. გარიგების დადება უშუალოდ მისი კომპეტენ-
ციით წარმოდგენილ სს-თან, როგორც „პირდაპირი“ ინტერესთა კონფლიქტი, გაანალიზებულ იქნა. 
რაც შეეხება ხელმძღვანელი პირის დაინტერესებულ პირად შერაცხვის სხვა საფუძვლებს, მათი 
კონსტრუქცია კიდევ უფრო რთულია.50

„პირდაპირი“ ინტერესთა კონფლიქტის საპირწონედ, არსებობს „არაპირდაპირი“ ინტერესთა კო-
ნფლიქტი,51 როდესაც გარიგებაში წარმოდგენილი კორპორაციის ხელმძღვანელ პირს გარკვეული 
ინტერესი აქვს ხელმშემკვრელ მეორე მხარესთნ, მაგალითად, პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს 
იმ სამეწარმეო საზოგადოების წილთა 50 პროცენტს ან 50 პროცენტზე მეტს, რომელიც გარიგების 
მეორე მხარეა.52 „არაპირდაპირი“ ინტერესთა კონფლიქტის განსხვავებული ვერსიაა ხელმძღვა-
ნელ პირთან დაკავშირებული პირის გარიგებაში53 მონაწილეობის ფაქტი.

ინტერესთა კონფლიქტის ფაქტობრივი გამოვლინების სხვა სახე ორ ან მეტ კორპორაციას შორის 
გარიგების დადებაა, რომელშიც ხელმძღვანელ პირს აქვს ინტერესი,54 მაგალითად, არის სამეწა-
რმეო საზოგადოების ხელმძღვანელი პირი, რომელიც გარიგების მეორე მხარეა.55 სახეზე არის არა 
კორპორაციის და ხელმძღვანელი პირის ინტერესს შორის კონფლიქტი, არამედ ხელშემკვრელ 
ორივე კორპორაციაში ხელმძღვანელობით თანამდებობაზე მყოფი პირის ვალდებულებებს შორის 
კონკურენცია.56 

ტრანზაქციული ურთიერთობის ინტერესთა კონფლიქტად კვალიფიკაციისათვის, რათა მისი შედე-
გების შერაცხვის სუბიექტად დაინტერესებული პირი გამოვიდეს, ის უნდა მონაწილეობდეს მოლა-

46 საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, 45-ე მუხლი, მე-2 პუნქტი, საკანონმდებლო მაცნე, 04/08/2021.
47 Pinto R.A., Understanding Corporate Law, 3rd ed., Lexisnexis, 2009, 244.
48 აშშ-ში, 2002 წელს მიღებული სარბანეს-ოქსლეის კანონით, ფაქტობრივად, აიკრძალა ხელმძღვანელი პირისთვის 

პერსონალური დანიშნულების სესხის მიცემა. იხ. Cox J. D., Hazen T. L., The Law of Corporations, Vol. 2, 3rd ed., St. 
Paul, 2010, 204-205.

49 Cahn A., Donald D. C., Comparative Company Law, Text and Cases on the Laws Governing Corporations in Germany, the 
UK and the USA, Cambridge University Press, 2011, 343.

50 French D., Mayson S., Ryan C., Company Law, 26th ed., Oxford University Press, 2010, 491.
51 Revised Model Business Corporation Act, 2021, § 8.60, Official Comment No. 4. 
52 საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, 208-ე მუხლი, მე-2 პუნქტის ბ) ქვეპუნქტი, საკანონმდებლო მაცნე, 

04/08/2021. 
53 Palmiter A. R., Corporations, Examples and Explanations, 5th ed., Aspen Publisher, 2006, 232.
54 Gevurtz F. A., Corporation Law, West Group, 2000, 351.
55 საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, 208-ე მუხლი, მე-2 პუნქტის დ) ქვეპუნქტი, საკანონმდებლო მაცნე, 

04/08/2021. 
56 Gevurtz F. A., Corporation Law, West Group, 2000, 352.
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პარაკებისა და გარიგების დადების პროცესში,57 წინააღმდეგ შემთხვევაში, ინტერესთა კონფლიქტის 
არარსებობაზე კეთდება აქცენტი.58 აღნიშნულის გამოძახილია ანალიზის ის ასპექტი, რომ ყოველ-
გვარი პირადი ინტერესი59 არ შეიძლება იყოს გარიგების ინტერესთა კონფლიქტად კვალიფიკაცი-
ის საფუძველი. თუ ხელმძღვანელ პირს ან საკონტროლო პაკეტის მქონე აქციონერს (არსებობის 
შემთხვევაში) ძირითადად იგივე ინტერესი აქვს, რაც უმცირესობაში მყოფ აქციონერებს, მაშინ ეს 
არ უნდა იქნეს აღქმული ინტერესთა კონფლიქტად.60 ლოგიკური შედეგია, რამდენადაც ინტერესთა 
შორის კონფლიქტის მორალური საფუძველი61 მათ განსხვავებულ შინაარსსა და შედეგებზე გადის. 
კორპორაციულ ტრანზაქციათა პროცესში მონაწილე ნებისმიერ მხარეს აქვს იდენტიფიცირება-
დი ინტერესი, რომელიც შეიძლება გაიმიჯნოს ან/და თანხვედრაში მოვიდეს ერთმანეთთან. როცა 
ტრანზაქციულ ურთიერთობაში მონაწილე პირთა ინტერესი შედეგობრივად ერთმანეთისაგან გან-
სხვავდება,62 მაშინ წარმოიშობა ინტერესთა შორის კოლიზია.

ინტერესთა კონფლიქტი რაც უფრო მრავალსაფეხურიან ურთიერთობაშია ჩაკარგული, მით უფრო 
მაღალი რისკის მატარებელია. გარიგებაში ხელმძღვანელი პირის დაინტერესებულ პირად მიჩნე-
ვის რთული სქემატური გამოხატულებაა შემდეგი მოცემულობა: პირი დაინტერესებულად ჩაით-
ვლება, თუ ის პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს იმ სამეწარმეო საზოგადოების წილთა 50 პრო-
ცენტს ან 50 პროცენტზე მეტს, რომლის სულ მცირე 50-პროცენტიანი წილის მესაკუთრე გარიგე-
ბის მეორე მხარეა.63 დაინტერესებული პირის ეს შინაარსი რამდენიმე ურთიერთდაკავშირებული 
ელემენტისაგან შედგება.64 კერძოდ, ა) ხელმძღვანელი პირის მიერ პირდაპირი (არაპირდაპირი) 
50% ან მეტი პროცენტული მაჩვენებლის მქონე წილის ფლობა, ბ) გარიგებისგან დამოუკიდებელი 
სამეწარმეო საზოგადოება, რომელშიც წილს ფლობს ხელმძღვანელი პირი, გ) გარიგების მეორე 
მხარე, დ) გარიგების მეორე მხარის მიერ 50% ან მეტი პროცენტული მაჩვენებლის მქონე წილის იმ 
სამეწარმეო საზოგადოებაში ფლობა, რომელშიც ხელმძღვანელი პირი ფლობს წილს. 

დაინტერესებული პირის შინაარსის მაფორმირებელი კიდევ ერთი ელემენტი ინტერესთა კონ-
ფლიქტის იმ პოსტულატშია, როდესაც ხელმძღვანელი პირი გარიგების შედეგად იღებს სარგებელს, 
რომელიც სამეწარმეო საზოგადოებაში წილის ფლობასთან ან ხელმძღვანელ ორგანოს წევრო-
ბასთან არ არის დაკავშირებული.65 ნორმის დისპოზიციიდან გამოსაყოფია სარგებლის მიღების 
კორპორაციულსამართლებრივად აღიარებული და დასაშვები ფორმები. ხელმძღვანელმა პირმა 
შესაძლებელია, მმართველ ორგანოს წევრობიდან გამომდინარე და სასამსახურო ხელშეკრულე-
ბის საფუძველზე, სარგებელი მიიღოს ანაზღაურების ფორმით, მაგრამ ეს ურთიერთობა, როგორც 

57 თუმცა, სამართლიანი (Fair) გარიგება მოითხოვს ინფორმაციულ გახსნილობას რელევანტურ დროს, მიუხედავად 
იმისა, ხელმძღვანელი პირი უშუალოდ მონაწილეობს თუ არა გარიგების პირობების შეთანხმების პროცესში. იხ. 
Revised Model Business Corporation Act, 2021, § 8.60, Official Comment No. 7. 

58 A.L.I. Corporate Governance Project, §5.07.
59 გარიგებაში ემოციური ჩართულობა ვერ დაკვალიფიცირდება ინტერესთა კონფლიქტად, სახეზე უნდა იყოს მა-

ტერიალური-ფინანსური ან სხვაგვარი ინტერესი. იხ. Revised Model Business Corporation Act, 2021, § 8.60, Official 
Comment No. 4. იხ. ბაქაქური ნ., გელტერი მ., ცერცვაძე ლ., ჟუღელი გ., საკორპორაციო სამართალი, სახელმძღვა-
ნელო იურისტებისათვის, თბ., 2019, 102-103.

60 Gevurtz F. A., Corporation Law, West Group, 2000, 353.
61 ერთგულების მოვალეობა ქცევის მაღალი მორალური კატეგორიაა. იხ. Cox J. D., Hazen T. L., The Law of Corporations, 

Vol. 2, 3rd ed., St. Paul, 2010, 184.
62 იურიდიულ ლიტერატურაში ასევე გამოყენებულია ტერმინი „კორპორაციისთვის უცხო ინტერესი.“ იხ. ჭანტურია 

ლ., კორპორაციული მართვა და ხელმძღვანელთა პასუხისმგებლობა საკორპორაციო სამართალში, თბ., 2006, 324. 
63 საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, 208-ე მუხლი, მე-2 პუნქტის გ) ქვეპუნქტი, საკანონმდებლო მაცნე, 

04/08/2021
64 დელავერის ზოგადი საკორპორაციო სამართლის მიხედვით, დაინტერესებულ დირექტორთან დადებული ან და-

სადები გარიგება, პროცენტული მაჩვენებლების გარეშე, გარიგების აქციონერთა საერთო კრების მხრიდან და-
მტკიცებისა ან დაუინტერესებელი დირექტორების მიერ მოწონების შემთხვევაში, ითვლება ნამდილად თუ სხვა 
გარემოება არ მოიკვეთა. იხ. Delaware General Corporation Law, § 144.

65 საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, 208-ე მუხლი, მე-2 პუნქტის ე) ქვეპუნქტი, საკანონმდებლო მაცნე, 
04/08/2021



56

წესი, თავისუფალია ინტერესთა კონფლიქტისაგან,66 რამდენადაც გარიგება მტკიცდება სამეწარმეო 
საზოგადოების კანონით განსაზღვრულ რომელიმე ორგანოს მიერ.67

სს-ის წმინდა შემოსავალში წილის პროპორცილი მოგების დივიდენდის სახით განაწილება, თუ 
ყველა აქციონერის ინტერესი თანაბრად არის გათვალისწინებული, ინტერესთა კონფლიქტის კონ-
სტუქციას არ აყალიბებს.68 განმარტებული ორივე ტიპის სარგებელი სამართლებრივად განჭვრეტად 
მდგომარეობას უკავშირდება. კანონმდებლის მიზანი ურთიერთობის სიმრავლესა და ქმედების 
დასაშვებობის ისეთ დიაპაზონს უკავშირდება, სადაც მრავალი ინტერაქცია და მინიმუმ რამდენიმე 
შუალობითი რგოლი შეიძლება არსებობდეს. მსჯელობის ქვაკუთხედია სიტყვა „სარგებელი“და გა-
რიგების მონაწილე სუბიექტები, რომელთა შორის გარიგება წარმოშობს სარგებელს. 

გარიგების კონსტრუქციის პირველი ნაწილი ასეთია: გარიგების მონაწილე სუბიექტია ხელმძღვა-
ნელი პირის (წარმოდგენილი) სს და მესამე პირი, ვიდრე ეს თავად ხელმძღვანელი ან მასთან და-
კავშირებული პირია. როგორც წესი, გარიგების სამართლებრივი და ეკონომიკური შედეგების ბე-
ნეფიციარი სააქციო საზოგადოებაა, მაგრამ დამოუკიდებლად ან პარალელურად, ხელმძღვანელი 
პირი(ც) შეძლება ღებულობდეს სარგებელს.

მეორე, ბაზისურად, კორპორაციულ-სამართლებრივ „სარგებელში“, როგორც წესი, ფინანსური69 
ან სხვა ინტერესი მოიაზრება, რომლის რეალიზებას გარკვეული მატერიალური, ეკონომიკური შე-
მოსავალი შეიძლება მოჰყვეს. სარგებელი, შინაარსობრივად, სამართლებრივიც შეიძლება იყოს 
და უფლებრივ უპირატესობას გულისხმობდეს. სარგებელი შეიძლება იყოს თაღლითური, ანგარე-
ბითი ან უფლების ბოროტად გამოყენების შედეგი. 

დაინტერესებული პირის ნორმატიული დანაწესის ბოლო ასპექტია მისთვის ახალი შინაარსის გან-
საზღვრის შესაძლებლობა, რასაც „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი, დისპოზიციურობის 
პრინციპიდან გამომდინარე, დასაშვებად სცნობს.70 დაინტერესებული პირის ნორმატიულად და-
დგენილ განმარტებასთან ერთად, საწესდებო ავტონომის ფარგლებში,71 დამატებითი სამართლებ-
რივი კონსტრუქცია შეიძლება დადგინდეს. 

3.2.3. ინტერესთა „არაპირდაპირი“ კონფლიქტი

ინტერესთა კონფლიქტის პოზიტიურსამართლებრივი საფუძველი ნორმატიულად მოწესრიგებული 
გარიგებითსამართლებრივი ურთიერთობაა, სადაც მონაწილე სუბიექტია, ერთი მხრივ, სს, რო-
მელიც ხელმძღვანელი ორგანოს სახით გამოდის ურთიერთობაში, ხოლო მეორე ხელშემკვრელ 
მხარედ წარმოდგენილია ან დაინტერესებული პირი ან მასთან დაკავშირებული პირი. გარიგების 
მიმართ დაინტერესების შინაარსი განსაზღვრავს ინტერესთა კონფლიქტის არსს. თუმცა, არსებობს 
„მესამე პირი“, რომელსაც დაკავშირებული პირი ეწოდება. სხვა სიტყვებით რომ ითქვას, დაკავ-
შირებულ პირს ტრანზაქციაში აქვს პირდაპირი ინტერესი, ხოლო ხელმძღვანელ პირს მხოლოდ 
ირიბად წარმოეშობა ინტერესი და შესაბამისად, ინტერესთა კონფლიქტი, რამდენადაც მასთან 

66 განსხვავებული სამართლებრივი მოცემულობაა კაპიტალის მეორად ბაზარზე ოპერირებადი სს-თვის. იხ. Cahn A., 
Donald D. C., Comparative Company Law, Text and Cases on the Laws Governing Corporations in Germany, the UK and 
the USA, Cambridge University Press, 2011, 419-427.

67 French D., Mayson S., Ryan C., Company Law, 26th ed., Oxford University Press, 2010, 499.
68 Cox J. D., Hazen T. L., The Law of Corporations, Vol. 2, 3rd ed., St. Paul, 2010, 187, 194.
69 მაგრამ არა ყოველთვის. იხ. Davies P., Introduction to Company Law, 2nd ed., Oxford University Press, 2010, 161. 
70 საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, 208-ე მუხლი, მე-2 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი, საკანონმდებლო მაცნე, 

04/08/2021.
71 ბურდული ი., მახარობლიშვილი გ., თოხაძე ა., ზუბიტაშვილი ნ., ალადაშვილი გ., მაღრაძე გ., ეგნატაშვილი დ., სა-

კორპორაციო სამართალი, თბ., 2021, 47-48.
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დაკავშირებული პირია გარიგების მეორე მხარე72 და ამის გამო, თავად ხდება დაინტერესებული 
პირი. ხელმძღვანელი პირი ტრანზაქციის მონაწილე მეორე მხარედ არ გამოდის. დაინტერესებულ 
პირად მასთან დაკავშირებული პირის არსებობა გარდაქმნის. შედეგად, ყალიბდება დაინტერესე-
ბული პირის მსგავსი შინაარსის მქონე, მაგრამ განსხვავებული სუბიექტი.73

დაკავშირებული პირი ფუნქციონალურ დანიშნულებას მხოლოდ ხელმძღვანელ პირთან ერთო-
ბლიობაში ავლენს.74 შეიძლება ითქვას, რომ ხელმძღვანელი პირი ერთგვარი შუამავალია დაკა-
ვშირებული პირის ჩართულობით ტრანზაქციის ინტერესთა კონფლიქტის მატარებელ გარიგებად 
შერაცხვისათვის. ხელმძღვანელი პირის დაინტერესებულად კვალიფიკაციის საფუძვლები პირდა-
პირპროპორციულად გამოიყენება დაკავშირებული პირის მიმართ. მაგრამ, ინტერესთა კონფლიქ-
ტის პრევენცირება უფრო მეტად გართულებულია, რადგან სქემატურ მოდელირებაში კიდევ ერთი 
რგოლი ემატება, რაც მრავალწახნაგიან ინტერესთა კონფლიქტს მულტიდონიანი კონსტრუქციით 
ამდიდრებს. ეს კი მის აღმოჩენასა და პრევენცირებას ართულებს. 

დაკავშირებული პირის სახეებს „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონი აკ-
ლასიფიცირებს. კერძოდ, დაკავშირებული პირია:

ა) ფიზიკურ პირთან ნათესაური კავშირის მქონე ის პირი, რომელიც, საქართველოს სამოქალაქო 
კოდექსის თანახმად, კანონისმიერ მემკვიდრეთა წრიდან I და II რიგში ირიცხება;

ბ) საწარმო, რომელშიც პირი პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს ისეთ წილს, რომელიც მას 
პრაქტიკულ საშუალებას აძლევს, ზემოქმედება მოახდინოს ამ საწარმოს გადაწყვეტილებებზე;

გ) იმ საწარმოს მმართველი ორგანოს წევრი, რომელშიც პირი პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს 
ისეთ წილს, რომელიც მას პრაქტიკულ საშუალებას აძლევს, ზემოქმედება მოახდინოს ამ საწარმოს 
გადაწყვეტილებებზე;

დ) იურიდიული პირის შემთხვევაში:

დ. ა) პირის მმართველი ორგანოს წევრი ან/და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი;

დ. ბ) პირის პარტნიორი ან დამფუძნებელი, რომელსაც პრაქტიკული საშუალება აქვს, ზემოქმედება 
მოახდინოს ამ იურიდიული პირის გადაწყვეტილებებზე.75

„დაკავშირებული პირის“ განმარტების ქართული ნორმატიული დიზაინი,76 ძირითად ნაწილში, სა-
წარმოში წილის ფლობას, მართველ ორგანოს წევრად და იურიდიული პირის პარტნიორად ყოფ-
ნას უკავშირდება.77 

დაკავშირებული პირის განმსაზღვრელი ელემენტები ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა დონეზეა 
გამიჯნული. სიტუაციური მოდელირება და მონაწილე სუბიექტთა იდენტიფიცირება ნორმის კონ-
სტრუქციის სწორად გააზრებისთვის აუცილებელია. ფიზიკური პირის შემთხვევაში, ეს შეიძლება 
იყოს შვილი, მეუღლე, მშობელი და და ძმა.78 სს-ის ხელმძღვანელი პირი ჩაითვლება დაინტერესე-
ბულ პირად, თუ სს მისივე ხელმძღვანელი პირის მშობელთან, დასთან ან ძმასთან დადებს გარი-

72 Gevurtz F. A., Corporation Law, West Group, 2000, 356-357.
73 Revised Model Business Corporation Act, 2021, § 8.60.
74 Davies P., Introduction to Company Law, 2nd ed., Oxford University Press, 2010, 172-173.
75 საქართველოს კანონი „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“, მე-2 მუხლი, მე-11 პუნქტი, პარლამენტის უწყებანი 

1(8), 24/12/1998.
76 დაკავშირებული პირის განმარტება თითქმის იგივე შინაარსით არის წარმოდგენილი „კომპანიების შესახებ“ კა-

ნონში, 2006, ნაწილი 252. იხ. French D., Mayson S., Ryan C., Company Law, 26th ed., Oxford University Press, 2010, 505.
77 უფრო ვრცელ განმარტებას შეიცავს ბიზნეს კორპორაციათა მოდელური კანონი. იხ. Revised Model Business 

Corporation Act, 2021, § 8.60. 
78 საქართველოს „სამოქალაქო კოდექსი,“ 1336 მუხლი, პარლამენტის უწყებანი, 31, 24/07/1997.
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გებას.79 ასევე, ხელმძღვანელი პირი დაინტერესებულად ჩაითვლება მაშინ, თუ გარიგების მეორე 
მხარე არის საწარმო, რომელშიც ის პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს ისეთ წილს, რომელიც 
მას პრაქტიკულ საშუალებას აძლევს ზემოქმედება მოახდინოს ამ საწარმოს გადაწყვეტილებებ-
ზე.80 მაგალითად, საწარმოს გადაწყვეტილებაზე ზეგავლენის მოხდენა შესაძლებელია ე.წ. ჩამკეტი 
უმცირესობის მქონე აქციონერის მხრიდან. სხვა კონსტრუქციის თანახმად, სს-ის ხელმძღვანელი 
პირი დაინტერესებულად ჩაითვლება, თუ გარიგების მეორე მხარეს არის იმ საწარმოს მმართველი 
ორგანოს წევრი, რომელშიც ის პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს ისეთ წილს, რომელიც მას 
პრაქტიკულ საშუალებას აძლევს, ზემოქმედება მოახდინოს ამ საწარმოს გადაწყვეტილებაზე. 

ფიზიკური პირის პარალელურად, დაკავშირებული პირის განმარტება იურიდიული პირის შემთხვე-
ვასაც ითვალისწინებს. სს-ის ხელმძღვანელი პირის უფლებამოსილება იურიდიულ პირს აქვს მინი-
ჭებული. სს-ის ხელმძღვანელი იურიდიული პირი დაინტერესებულ პირად ჩაითვლება, თუ გარიგე-
ბის მეორე მხარეს არის ამავე იურიდიული პირის მმართველი ორგანოს წევრი ან/და წარმომადგენ-
ლობაზე უფლებამოსილი პირი, პარტნიორი ან დამფუძნებელი, რომელსაც პრაქტიკული საშუალება 
აქვს ზემოქმედება მოახდინოს იურიდიული პირის გადაწყვეტილებაზე.81 თავის მხრივ, იურიდიული 
პირის ზოგად განზომილებაში წარმოსახვას ახსნა ესაჭიროება. საკითხი ეხება იურიდიული პირის 
დაყოფას საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიულ პირად, ხოლო კერძო სამართლის იურიდიუ-
ლი პირის – არასამეწარმეო (არაკომერციულ) და სამეწარმეო იურიდიულ პირებად.82 იურიდიული 
პირის დაკონკრეტების გარეშე მოხსენიების მიუხედავად, მაინც შეიძლება მსჯელობის იმ მიმართუ-
ლებით განვითარება, რომ „დაკავშირებული პირის“ ცნება მხოლოდ კერძო სამართლის იურიდიულ 
პირებს უკავშირდება, რადგან ინტერესთა კონფლიქტის მომწესრიგებელი ნორმა სააქციო საზოგა-
დოების სამართლებრივ ფორმას ეხება, ხოლო „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართვე-
ლოს კანონი, ფაქტობრივად, ურთიერთობის ყველა ვექტორს ანგარიშვალდებულ საწარმოს უკავ-
შირებს. 

4. ინფორმაციის გახსნილობა

ინტერესთა კონფლიქტის შემცველი გარიგების არსებობა ან ასეთი გარიგების დასადებად მომზა-
დება თავისთავად არ ნიშნავს ან მის აკრძალვას, ან მის უპირობო ბათილობას,83 ან მის საცილო-
ობას.84 ინტერესთა კონფლიქტის პრობლემის მქონე ხელშეკრულების დადება რეგულირებულია 
საკანონმდებლო დონეზე, რაც მის კონკრეტულ გარემოებათა დაცვით დასაშვებობას გულისხმობს. 
კანონისმიერი მოწესრიგება მას რთული და პრობლემური კონსტრუქციიდან კორპორაციულ 
სტრატეგიად გარდაქმნის. არსებობს ორი გენერალური სავალდებულო წინაპირობა: ა) ინტერესთა 
კონფლიქტის შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნება,85 ბ) გარიგების დამტკიცება აქციონერთა საერთო 
კრების მიერ.86

79 საქართველოს კანონი „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“, მე-2 მუხლი, მე-11 პუნქტის ა) ქვეპუნქტი, პარლამე-
ნტის უწყებანი 1(8), 24/12/1998.

80 იქვე, ბ) ქვეპუნქტი.
81 იქვე, დ) ქვეპუნქტი.
82 ჭანტურია ლ., სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი I, ჭანტურია ლ., (რედ.), თბ., 2017, 8 მუხლი, ვ. 3,4,8,9.
83 გარიგების ბათილობა კიდევ უფრო რთულდება, თუ გარიგებაში მონაწილე მესამე პირი კეთილსინდისიერი იყო. 

იხ. Davies P., Introduction to Company Law, 2nd ed., Oxford University Press, 2010, 166.
84 ისტორიულად, აშშ-ის რეალობაში, 1800-იან წლებში, სასამართლოს კონკრეტული დამოკიდებულება ჰქონდა 

ინტერესთა კონფლიქტის შემცველ გარიგებასთან: ნებისმიერი ხელშეკრულება, რომლის მიმართაც არსებობდა 
დირექტორის ინტერესთა კონფლიქტი, რომელიმე აქციონერის მხრიდან შეცილების შემთხვევაში, ის ბათილდებო-
და. იხ. Gevurtz F. A., Corporation Law, West Group, 2000, 322; Allen T. W., Kraakman R., Subramanian G., Commentaries 
and Cases on the Law of Business Organization, 4th ed., Wolter Kluwer Law & Business, 2012, 282-283; Cox J. D., Hazen 
T. L., The Law of Corporations, Vol. 2, 3rd ed., St. Paul, 2010, 189.

85 Revised Model Business Corporation Act, 2021, § 8.60, Official Comment No. 7. 
86 Gevurtz F. A., Corporation Law, West Group, 2000, 341-346.
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დანაწევრებული საკუთრების87 შედეგად ფორმირებული კორპორაციული მართვის სისტემური გაა-
ზრებით,88 რისკის კორპორაციულ-ფინანსურ-მარკეტინგული მექანიზმებით დაბალანსებული მენეჯმე-
ნტი რელევანტური ინფორმაციის ღიაობის, გახსნილობისა თუ გამჭვირვალობის გარეშე, უტოპიაა.89 

ინფორმაციის გახსნილობის ვალდებულება დაწესებულია ამა თუ იმ ქვეყნის საკორპორაციო სამა-
რთლის როგორც ნორმატიული კანონმდებლობით, ისე ე.წ. რბილი სამართლის გამომვლენი კო-
პორაციული მართვის კოდექსით.90 

სს-თან დაკავშირებული ინფორმაციის გამჟღავნება მულტიფუნქციური დატვირთვის არის, რამდე-
ნადაც ინფორმაცია მრავალფეროვანია. ინფორმაციული გახსნილობა სს-ის მონაცემების, სამა-
რთლებრივი და ეკონომიკური მდგომარეობის, არაზუსტი ინფორმაციის დაზუსტების, აქციონერთა 
სტრუქტურის, აუდიტორული ანგარიშების, ხელმძღვანელი პირების, ორგანიზაციული მართვის 
სისტემის, წესდებისა და დაკავშირებულ მხარეებთან წარმოებული გარიგების შინაარსისა და მას-
შტაბის შესახებ ინფორმაციის რეგულარულ გამჟღავნებას გულისხმობს.91

ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ ინფორმაციულ გახსნილობას შიდა და გარე სამართლებრივი 
მხარე აქვს. შიდა სამართლებრივ განზომილებაში, ხელმძღვანელმა დაინტერესებულმა პირმა და-
ინტერესების ხასიათის, მოცულობისა და გარიგების სხვა შედეგების თაობაზე სს-ის სამეთვალყუ-
რეო საბჭოს ან აქციონერთა საერთო კრებას უნდა წარუდგინოს. ეს არის ინტერესთა კონფლიქტის 
შიდა ორგანიზაციული, მაშასადამე, წმინდა საკორპორაციოსამართლებრივი რეგულაცია. თუმცა, 
ინფორმაციის გახსნილობას აქვს გარე სამართლებრივი ასპექტიც. საჯარო სს-ის ინვესტორისათ-
ვის, არსებითად მნიშვნელოვანია იცოდეს, რომ სამეწარმეო საზოგადოება სწორად ფუნქციონი-
რებს. ამისათვის საჭიროა, ბაზრის მონაწილისათვის გასაჯაროვდეს ინტერესთა კონფლიქტის შე-
მცველ გარიგებასთან დაკავშირებული ყველა გარემოება.92 მართალია ეს ნაწილი მხოლოდ ღია, 
საჯარო, კაპიტალის ბაზარზე ფუნქციონირებად სს-ის „რბილი“ სამართლით დაწესებულ ვალდებუ-
ლებას უკავშირდება, მაგრამ ის მკაფიოდ უსვამს ხაზს დაინტერესებულ პირთან დადებული გარი-
გების შინაარსს – ინტერესთა კონფლიქტის მოწესრიგების მიზანი ხომ სს-ისა და მისი აქციონერის, 
ანუ ინვესტორის სამართლებრივი და ეკონომიკური დაცვის მქონე ბუფერული არეალის შექმნაა.93

ინტერესთა კონფლიქტის შიდაორგანიზაცულ დონეზე გასაცხადებელი გარემოება რამდენიმე მი-
მართულებად იშლება. პირველ ეტაპზე, არსებითად მნიშვნელოვანი ხელმძღვანელი პირის მიერ 
საკუთარი დაინტერესების ხასიათის სუბიექტური შეცნობა და გაანალიზება. დასადები გარიგების 
მომზადების ეტაპზე დაინტერესების ფაქტის აღქმა წარმოშობს მის ფიდუციურ მოვალეობას სამე-
წარმეო საზოგადოებისათვის დაუყოვნებლივ შეტყობინების თაობაზე. იგივე მოთხოვნა ვრცელდე-
ბა გარიგების დადების შემდგომ ფაქტის შეტყობინების შესახებ. დასკვნა მარტივია: ინტერესთა 
კონფლიქტის მოწესრიგების სავალდებულო ნორმები მის შესახებ ინფორმაციის შეცნობისა და გა-
ანალიზების შემდგომ იწყებს ამოქმედებას, უფრო სწორედ, დაინტერესებული პირის ფიდუციური 

87 Coffee Jr. J., C., The Rise of Dispersed Ownership: The Role of in the Separation of Ownership and Control, Columbia 
Law School, Working Paper No. 182, 2001, 24-37.

88 მახარობლიშვილი გ., კორპორაციული მართვის ზოგადი ანალიზი, თბ., 2015, 54-90.
89 G20/OECD Principles of Corporate Governance, V. Disclosure and Transparency, 2015, 37 (The corporate governance 

framework should ensure that timely and accurate disclosure is made on all material matters regarding the corporation, 
including the financial situation, performance, ownership, and governance of the company).

90 ბერიძე თ., ბურდული ი., მახარობლიშვილი გ., ხარაიშვილი ა., სიხარულიძე დ., კიკუტაძე ვ., ლობჟანიძე ნ., რბილი 
სამართლის გავლენა კორპორაციული მართვის ეფექტიანობაზე, თბ., 2018, 91-92.

91 „კორპორაციული მართვის კოდექსი კომერციული ბანკებისთვის,“ ინფორმაციის გამჟღავნება და გამჭვირვალობა, 
სბა, IFC, 2009, 19-22. 

92 G20/OECD Principles of Corporate Governance, V. Disclosure and Transparency, 2015, 40.
93 ინტერესთა კონფლიქტის ნორმატიული მოწესრიგება უნდა იყოს მარტივი და განსხვავებული და იმგვარად უნდა 

ფუნქციონირებდეს, რომ ნებისმიერი ასეთი ტრანზაქცია სასამართლო დავამდე არ მივიდეს. იხ. Allen T. W., 
Kraakman R., Subramanian G., Commentaries and Cases on the Law of Business Organization, 4th ed., Wolter Kluwer 
Law & Business, 2012, 276.
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ვალდებულების აქტივირებას, რაც ქცევის სუბიექტურ მხარეზე ამახვილებს ყურადღებას.94 

ინფორმაციის გახსნილობა, შეიძლება ითქვას, რომ არის ის შუალედური რგოლი, რომელიც ინტე-
რესებსა თუ ვალდებულებებს95 შორის კონფლიქტის შეცნობის ეტაპს მის სამართლებრივად ნამ-
დვილ ურთიერთობად გარდაქმნის96 საფეხურს უკავშირებს.97 ეს უკანასკნელი სს-ის სამეთვალყუ-
რეო საბჭოს ან აქციონერთა საერთო კრების მხრიდან გადაწყვეტილების მიღებას გულისხმობს.98 

პრაქტიკაში, ინფორმაციის გახსნილობა გარიგების სამართლიანობის შეფასების კრიტერიუმადაც 
ყოფილა გამოყენებული. მართალია გარიგების სამართლიანობის ტესტი მისი დადებისა და გარი-
გების ფასის სამართლიანად განსაზღვრას უკავშირდება, მაგრამ, ინტერესთა კონფლიქტის შემ-
ცველი გარიგების თაობაზე ინფორმაციის დამალვა, თავისთავად, არასამართლიანია.99 საქმეში 
State Ex Rel. Hayes Oyster Co. v. Keypoint Oyster Co.100 სასამართლომ ინტერესთა კონფლიქტით 
გარიგების დადების თაობაზე ინფორმაციის დამალვა მიიჩნია სამართლიანობის კრიტერიუმის და-
უკმაყოფილებლად და შესაბამისად, არასამართლიანად. სასამართლოს მიერ სამართლიანობის 
ცნების ამგვარმა გააზრებამ დაბადა კითხვა, თუ რატომ არ უნდა იყოს მხოლოდ ხელშეკრულების 
სამართლიანი ღირებულების კრიტერიუმი ინფორმაციის სრული გახსნილობის გარეშე გარიგების 
სამართლიანად დაკვალიფიცირებისთვის საკმარისი?! დასმულ რიტორიკულ კითხვაზე პასუხი მა-
რტივია: თუ სამართლიანი ღირებულება, ცალკე აღებული, ინფორმაციული გახსნილობის გარეშე, 
საკმარისი იქნებოდა გარიგების სამართლიანად შერაცხვისათვის, მაშინ კორპორაციის მიერ გა-
დაწყვეტილების მიღების უფლება გადაინაცვლებდა სასამართლოს კომპტენეციაში და ნებისმიე-
რი ასეთი გარიგება დაექვემდებარებოდა სამოსამართლო შემოწმებას.101 მოტანილი სასამართლო 
გადაწყვეტილების ერთგვარი ანალიზის შედეგი ლოგიკურად არის ასახული თანამედროვე რეგუ-
ლაციებში: თუ კონტრაჰენტმა იცოდა ინტერესთა კონფლიქტისა და სს-ის ნებართვის არარსებობის 
შესახებ, სს-ს ასეთი ხელშეკრულების შეცილების უფლება აქვს,102 ან თუ დაირღვა ინტერესთა კონ-
ფლიქტის წესების დაცვის მოვალეობა, სს-ს შეუძლია დამრღვევს მოსთხოვოს მიყენებული ზიანის 
ანაზღაურება.103 შედეგი ერთია: სამართლიანობის ტესტი იცავს როგორც გარიგების შესახებ გადა-
წყვეტილების მიღების პროცედურულ წესებს,104 ისე გარიგებით დადგენილი ფასის სამართლიანო-
ბის კრიტერიუმს.105 მსგავსი განმარტება გააკეთა დელავერის სასამართლომ საქმეში Weinberger v. 
UOP Inc.,106 რომ სამართლიანობა ორ ფუნდამენტურ ასპექტს ემყარება: გარიგების პროცედურულ 

94 აღსანიშნავია, რომ ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ კანონმდებლობა გასამჟღავნებელი ინფორმაციის გახს-
ნის ფორმად წერილობით შეტყობინებას განსაზღვრავს. იხ. საქართველოს კანონი „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის 
შესახებ,“ მე-161 მუხლი, მე-3 პუნქტი, პარლამენტის უწყებანი 1(8), 24/12/1998.

95 Cox J. D., Hazen T. L., The Law of Corporations, Vol. 2, 3rd ed., St. Paul, 2010, 186.
96 Allen T. W., Kraakman R., Subramanian G., Commentaries and Cases on the Law of Business Organization, 4th ed., 

Wolter Kluwer Law & Business, 2012, 277.
97 ჭანტურია ლ., კორპორაციული მართვა და ხელმძღვანელთა პასუხისმგებლობა საკორპორაციო სამართალში, თბ., 

2006, 328.
98 საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, 208-ე მუხლი, პირველი და მე-4 პუნქტი, საკანონმდებლო მაცნე, 

04/08/2021.
99 Allen T. W., Kraakman R., Subramanian G., Commentaries and Cases on the Law of Business Organization, 4th ed., 

Wolter Kluwer Law & Business, 2012, 278. ინტერესთა კონფლიქტის მქონე გარიგების თაობაზე ინფორმაციის და-
მალვა, გარიგების დადების პროცედურულ დარღვევად უნდა იქნეს მოაზრებული.

100 State Ex Rel. Hayes Oyster Co. v. Keypoint Oyster Co. 391 P.2d 979 (Wash. 1964).
101 Eisenberg M., Self-Interested Transaction in Corporate Law, Journal of Corporate Law №13, 1988, 997-1008.
102 საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, 208-ე მუხლი, მე-8 პუნქტი, საკანონმდებლო მაცნე, 04/08/2021.
103 იქვე, მე-9 პუნქტი.
104 Davies P., Introduction to Company Law, 2nd ed., Oxford University Press, 2010, 164.
105 საინტერესოა ბიზნეს კორპორაციათა მოდელური კანონის ოფიციალური კომენტარი, რომლის მიხედვითაც, ტრა-

ნზაქციის სამართლიანი ღირებულება და ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ ინფორმაციის გახსნა, შეიძლება არ 
იყოს საკმარისი გარიგების დაცვისა და მოწონებისათვის. იხ. Revised Model Business Corporation Act, 2021, § 8.60, 
Official Comment No. 6.

106 Weinberger v. UOP Inc., 457 A. 2d. 701, 711 (Del. 1983).



61

დანაწესთა დაცვით დადებასა და გარიგების სამართლიან ფასს.107 

ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ ინფორმაციის გახსნილობის განსაკუთრებული ნაწილია გასამ-
ჟღავნებელი ინფორმაციის შინაარსი. ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია საკუ-
თარ თავთან დადებული გარიგების მხოლოდ ფორმალური ნაწილია.108 ინტერესთა კონფლიქტის 
შესახებ გამჟღავნებული ინფორმაცია ყველა მნიშვნელოვანი ფაქტობრივი გარემოების შესახებ 
მონაცემს უნდა შეიცავდეს, რასაც სრული გახსნილობა ეწოდება.109

სს-ის მხრიდან გარიგების დამტკიცების გადაწყვეტილებაში მითითებულ უნდა იქნეს დაინტერე-
სების ხასიათი, მოცულობა110 და სხვა მნიშვნელოვანი პირობები.111 ეს უკავშირდება დაინტერესე-
ბის ხასიათს, ანუ პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ინტერესთა კონფლიქტის კატეგორიებს; ეს უკავ-
შირდება დაინტერესების კვანტიტურ მაჩვენებელს, რაც შეიძლება იყოს გარიგების ღირებულება. 
მართალია ინფორმაციული გახსნილობის განმარტებული შინაარსი სს-ის მხრიდან გადაწყვეტი-
ლების მიღების პროცესსა და დაინტერესებული პირის კონკრეტულ კრიტერიუმებს წარმოადგენს, 
მაგრამ ის ანალოგიურად უნდა იქნეს გაზიარებული დაინტერესებული ხელმძღვანელი პირის მიერ 
სს-თვის პირველად წარსადგენ ინფორმაციის სახისა და შინაარსის მიმართ. ასეთი ინფორმაცია 
უნდა გახდეს სს-ის აქციონერთა საერთო კრებისა თუ სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ გარიგების 
დამტკიცების საფუძველი. 

ნორმატიული დანაწესის ბოლო ნაწილი კიდევ უფრო საინტერესოა, რადგან ის მოიცავს „სხვა 
მნიშვნელოვან პირობებს“, რაშიც მოაზრებულ უნდა იქნეს ნებისმიერი რელევანტური ფაქტობრი-
ვი გარემოება, რაც გარიგების დამტკიცებისას გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოზე პრაქტიკულ 
გავლენას მოახდენს. მაგრამ ისმის კითხვა: ინფორმაციული გახსნილობა უნდა მოიცავდეს თუ 
არა, მაგალითდ, სს-ის ქონების შეძენის შემდგომ დაინტერესებული პირის სამომავლო განზრახ-
ვას მისი გამოყენების თაობაზე? ქართული საკორპორაციო სამართლის ეს ჩანაწერი, ბუნებრივია, 
ფართო სპექტრის მქონეა. ჩანაწერი დაახლოებით ისე შეიძლება იქნეს გაგებული, როგორც საქმე-
ში Rosenblatt v. Getty Oil Co.112 განიმარტა. კერძოდ, ინტერესთა კონფლიქტის მქონე დირექტორმა 
ტრანზაქციასთან დაკავშირებული „ყველა მატერიალური ინფორმაცია“ უნდა გაამჟღავნოს.

5. გარიგების დამტკიცება

ინვესტირებული ქონების მართვის პროცესის კონტროლის სურვილს აქციონერთა აქტივიზმი ეწო-
დება,113 რომლის უპირველესი გამოვლინება საერთო კრების ფორმით გადაწყვეტილებების მიღე-
ბის „ექსკლუზიური“ უფლებამოსილებაა. აქციონერი დაინტერესებულია კორპორაციის ღირებუ-
ლების შენარჩუნებით. საერთო კრებაზე ინტერესთა კონფლიქტის შემცველი გარიგების დამტკი-
ცება ოპორტუნისტული შედეგებისგან დაცვის ძლიერი სტრატეგია114 და კონტროლის რეალიზების 
კორპორაციული ფორმაა.115 

107 Eisenberg M., Self-Interested Transaction in Corporate Law, Journal of Corporate Law №13, 1988, 1001. 
108 Allen T. W., Kraakman R., Subramanian G., Commentaries and Cases on the Law of Business Organization, 4th ed., 

Wolter Kluwer Law & Business, 2012, 280-281.
109 Cox J. D., Hazen T. L., The Law of Corporations, Vol. 2, 3rd ed., St. Paul, 2010, 201.
110 სესხის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, ცალკე რეგულაციაა წარმოდგენილი, მაგალითად, „კომპანიათა შესა-

ხებ“ კანონში, 2006. იხ. French D., Mayson S., Ryan C., Company Law, 26th ed., Oxford University Press, 2010, 503.
111 საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, 208-ე მუხლი, მე-6 პუნქტი, საკანონმდებლო მაცნე, 04/08/2021.
112 Rosenblatt v. Getty Oil Co., 493 A.2d 929 (Del. 1985).
113 მახარობლიშვილი გ., კორპორაციული მართვის ზოგადი ანალიზი, თბ., 2015, 72.
114 ენრიკესი ლ., ჰერტიგი ჟ., კანდა ჰ., პარგენდლერი მ., დაკავშირებულ პირთა შორის დადებული გარიგებები, კრე-

ბულში: საკორპორაციო სამართლის ანატომია: შედარებითი და ფუნქციური მიდგომა, (მთარგმნელები) ქოჩიაშვი-
ლი ა., მაისურაძე დ., (რედ.) გაბელია თ., მე-3 გამოც., თბ., 2019, 239.

115 მახარობლიშვილი გ., კორპორაციული მართვის ზოგადი ანალიზი, თბ., 2015, 73-75.
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საკორპორაციო სამართლის უმრავლესი იურისდიქცია ინტერესთა კონფლიქტის შემცველი გარიგე-
ბისთვის მოითხოვს დაუინტერესებელი დირექტორების უმრავლესობით დამტკიცებას ან/და აქციონე-
რთა მხრიდან მხარდაჭერას.116 საქართველოს საკორპორაციო სამართალში გარიგებას, ორსაფეხუ-
რიანი კორპორაციული მართვის სისტემის არსებობისას,117 წინასწარ ამტკიცებს სამეთვალყურეო საბ-
ჭო, ხოლო მონისტური118 კორპორაციული მართვის სისტემის დროს – აქციონერთა საერთო კრება.119 
დაცვის ასეთი მექანიზმი აქციონერთა საერთო კრებისთვის განსაკუთრებული უფლებამოსილებითა 
და ინვესტიციის დაცვის მაღალი სტანდარტით არის განპირობებული, თუმცა არსებობს კრიტიკაც,120 
რომ თანხმობის მოპოვება რთული იქნება, განსაკუთრებით ისეთ სს-ში, რომელშიც კორპორაციული 
ჯგუფებია. აქციონერთა საერთო კრების თანხმობის ძირითად ხარვეზად დაინტერესებული აქციონე-
რის ინტერესთა კონფლიქტში მონაწილეობაა მიჩნეული მაშინ, როდესაც დამატებით არ არის გან-
საზღვრული აქციონერთა უმცირესობის121 უმრავლესობის თანხმობა.122 თუმცა, ქართული საკორპო-
რაციო სამართლით დაცვის დამატებითი დონეა გათვალისწინებული: თუ ორსაფეხურიან მართვის 
სისტემაში სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა უმრავლესობა დაინტერესებული პირია, მაშინ გარიგება, 
სამეთვალყურეო საბჭოს ნაცვლად, აქციონერთა საერთო კრებამ უნდა დაამტკიცოს.123 ამასთან, ნე-
ბისმიერ ორგანოში გარიგების დამტკიცებისას, დაინტერესებულ პირს ხმის მიცემა ეკრძალება.124

გარიგების დამტკიცების დროში განსაზღვრულობა ინტერესთა კონფლიქტის მოწესრიგების სტრა-
ტეგიული ნაწილია. საკითხი გარიგების წინასწარ დამტკიცებას ეხება.125 ნორმის სტრუქტურა იმგვა-
რად არის ფორმირებული, რომ ის, ძირითადად, წინასწარ დამტკიცების შემთხვევას ეხება და ნა-
კლებად ითვალისწინებს შემდგომ დამტკიცებას, ანუ მოწონებას. ერთადერთი ირიბი გამოძახილია 
სს-ის მხრიდან შეცილების უფლება, რომელიც ორ წინაპირობას მოითხოვს: ა) ხელშეკრულების 
დადებისას კონტრაგენტისათვის ცნობილი უნდა იყო ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ და ბ) ასევე, 
ცნობილი უნდა იყოს სს-ის მხრიდან ნებართვის არარსებობა.126 ნორმის მიზნობრივი განმარტება 
სს-ის დისკრეციულ უფლებამოსილებას ადგენს, რამდენადაც მას შეუძლია შეცილების უფლების 
გამოყენება ან გამოუყენებლად დატოვება. პოზიტიურსამართლებრივად სს-ის დისკრეცია შეიძლე-
ბა განიმარტოს შემდგომ, ირიბ მოწონებად, თუ ის არ გამოიყენებს შეცილების უფლებას გასაჩი-
ვრების ვადის განმავლობაში. შედეგად, შეცილების ვადის გამოუყენებლად გასვლა,127 ფაქტობრი-

116 მაგალითად, იხ. Revised Model Business Corporation Act, 2021, § 8.62, §8.63 (a).
117 Hopt K. J., The German Two-Tier Board: Experience, Theories, Reforms, in: Comparative Corporate Governance: The 

State of the Art and Emerging Research, (Edit.) Hopt K. J., Hideki K., Wymeersch R., Prigge S., Clarendon Press, 1998, 
228.

118 Hopt K. J., The German Law and Experience with the Supervisory Board, Working Paper №305/2016, 2-3.
119 საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, 208-ე მუხლი, მე-4 პუნქტი, საკანონმდებლო მაცნე, 04/08/2021.
120 Lewis v. Vogelstein, 699 A.2d 327 (Del. Ch. 1977). იხ. Allen T. W., Kraakman R., Subramanian G., Commentaries and 

Cases on the Law of Business Organization, 4th ed., Wolter Kluwer Law & Business, 2012, 292-294.
121 ანუ ინტერესის არ მქონე აქციონერების.
122 თუმცა, უმცირესობის უმრავლესობით გარიგების დამტკიცებაც უარყოფით კონტექსტშია განხილული. იხ. ენრიკე-

სი ლ., ჰერტიგი ჟ., კანდა ჰ., პარგენდლერი მ., დაკავშირებულ პირთა შორის დადებული გარიგებები, კრებულში: 
საკორპორაციო სამართლის ანატომია: შედარებითი და ფუნქციური მიდგომა, (მთარგმნელები) ქოჩიაშვილი ა., 
მაისურაძე დ., (რედ.) გაბელია თ., მე-3 გამოც., თბ., 2019, 239-240.

123 საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, 208-ე მუხლი, მე-5 პუნქტი, საკანონმდებლო მაცნე, 04/08/2021. 
124 იქვე, მე-4 პუნქტი. დაცვის ეს სტრატეგია აქციონერთა კეთილდღეობის უზრუნველყოფის ობიექტურად მაღალ სტა-

ნდარტს აწესებს, რამდენადაც გამოირიცხება ისეთი ხელმძღვანელი პირის მხრიდან გადაწყვეტილებაში მონა-
წილეობის მიღება, რომელიც, შესაძლოა, იმავდროულად აქციონერის სტატუსით სარგებლობდეს. იხ. Allen T. W., 
Kraakman R., Subramanian G., Commentaries and Cases on the Law of Business Organization, 4th ed., Wolter Kluwer 
Law & Business, 2012, 292.

125 ანალოგიურად აწესრიგებს გაერთიანებული სამეფოს „კომპანიების შესახებ“ კანონი, 2006, რომლის თანახმად, 
ინფორმაცია უნდა გაცხადდეს გარიგების დადებამდე. იხ. Company Act, S. 177 (4).

126 საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, 208-ე მუხლი, მე-8 პუნქტი, საკანონმდებლო მაცნე, 04/08/2021.
127 ხელმძღვანელი პირის გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლება აქვს პარტნიორს, სამეთვალყურეო საბჭოს, 

აგრეთე, სხვა ხელმძღვანელ პირს. იხ. საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, 93-ე მუხლი, მე-4 პუნქტი, სა-
კანონმდებლო მაცნე, 04/08/2021.
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ვად, შეიძლება ჩაითვალოს ინტერესთა კონფლიქტით დადებული გარიგების მოწონებად.128 

აქციონერთა საერთო კრების გარიგების დამტკიცების კორპორაციული სტრატეგია,129 საკორპორა-
ციო სამართალში, მიჩნეულია ხელმძღვანელი პირისათვის უსაფრთხო ზონის130 შემქმნელ სტრა-
ტეგიად.131 თავის მხრივ, დამტკიცების პროცესში აქციონერები უნდა მოქმდებდნენ კეთილსინდისი-
ერად.132 ისტორიულად, „უსაფრთხო ნავსადგურის“ შექმნა ინტერესთა კონფლიქტის მქონე გარი-
გების შესახებ ინფორმაციის სრული გამჟღავნებითა და მისი დამტკიცების მოთხოვნათა დაცვით 
მიიღწევა,133 რაც მას ნამდვილ გარიგებად აქცევს.134 თუმცა, ეს მიდგომა, მისი დაფარვის ფართო 
არეალის გამო, უმცირესობით, მაგრამ გაკრიტიკებულია და სასამართლოს დამატებითი შინაარ-
სობრივი ელემენტების (მაგალითად, დაინტერესების მიზნის, ხასიათის, სამომავლო გეგმის, სახეზე 
ხომ არ არის კორპორაციის ქონების გაფლანგვის ფაქტი135) ანალიზისკენ უბიძგებს.136 

გარიგების დამტკიცების ბოლო ასპექტია სამეთვალყურეო საბჭოზე, ან აქციონერთა საერთო კრე-
ბაზე გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ხმების რაოდენობა.137 აქციონერთა საერთო კრება 
გადაწყვეტილებას იღებს ხმათა უმრავლესობის პრინციპის დაცვით, კერძოდ, კენჭისყრაში მონა-
წილეთა ხმების უმრავლესობით, თუ წესდებით გადაწყვეტილების მისაღებად ხმათა უფრო დიდი 
რაოდენობა არ არის გათვალისწინებული.138 სს-ის საქმიანობის საგნიდან და გრძელვადიანი სტრა-
ტეგიული პერსპექტივიდან გამომდინარე, ინტერესთა კონფლიქტის შემცველი გარიგების რატიფი-
ცირების დროს, შესაძლებელია დადგინდეს კვალიფიციური უმრავლესობით გადაწყვეტილების 
მიღება, რაც გარიგების დამტკიცების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების სტრატეგიას კიდევ უფრო 
გააძლიერებს აქციონერის კეთილდღეობისა139 და კორპორაციის ინტერესების დაცვის კონტექსტში. 

6. გარიგების სამართლებრივი შედეგები

ინტერესთა კონფლიქტის სამართლებრივი კაუზა იმგვარია, რომ ის ყოველთვის ვერ ჩაითვლება 
კორპორაციის ხარჯზე გარკვეული სარგებლის აპრიორი მიღების საფუძვლად. მისი მოწესრიგე-
ბის ნიშა პოტენციურ საფრთხეშია. სამოსამართლო სამართლის მიხედვით,140 თუ გარიგება „სამა-

128 შეად. ჭანტურია ლ., კორპორაციული მართვა და ხელმძღვანელთა პასუხისმგებლობა საკორპორაციო სამართალ-
ში, თბ., 2006, 329.

129 Cox J. D., Hazen T. L., The Law of Corporations, Vol. 2, 3rd ed., St. Paul, 2010, 197-198.
130 ე.წ. Safe Harbor, ანუ „უსაფრთხო ნავსადგური“. სხვათაშორის, მას აშშ-ის მოდელურ კანონის კომენტარი პირდა-

პირ განმარტავს. იხ. Revised Model Business Corporation Act, 2021, § 8.63 (a), Official Comment, No. 1.
131 Allen T. W., Kraakman R., Subramanian G., Commentaries and Cases on the Law of Business Organization, 4th ed., 

Wolter Kluwer Law & Business, 2012, 281-282.
132 Cox J. D., Hazen T. L., The Law of Corporations, Vol. 2, 3rd ed., St. Paul, 2010, 199.
133 Palmiter A. R., Corporations, Examples and Explanations, 5th ed., Aspen Publisher, 2006, 239-240.
134 Allen T. W., Kraakman R., Subramanian G., Commentaries and Cases on the Law of Business Organization, 4th ed., 

Wolter Kluwer Law & Business, 2012, 284.
135 ჭანტურია ლ., კორპორაციული მართვა და ხელმძღვანელთა პასუხისმგებლობა საკორპორაციო სამართალში, თბ., 

2006, 325.
136 Cookies Food Product v. Lakes Warehouse, 430 N.W. 2d 447 (Iowa 1988).
137 French D., Mayson S., Ryan C., Company Law, 26th ed., Oxford University Press, 2010, 491-492.
138 საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, 195-ე მუხლი, პირველი პუნქტი, საკანონმდებლო მაცნე, 04/08/2021. 

ანალოგიური გადაწყვეტილებაუნარიანობა და გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ხმათა რაოდენობა და სა-
წესდებო ავტონომიაა დაწესებული სამეთვალყურეო საბჭოს მიმართ. იხ. იქვე, 46-ე მუხლი, მე-3 პუნქტი.

139 ე.წ. Shareholder Wealth. იხ. Sharfman B. S., Shareholder Wealth Maximization and its Implementation Under Corporate 
Law, Florida Law Review, Vol. 66, 2014, 393-399.

140 Gevurtz F. A., Corporation Law, West Group, 2000, 325-331.
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რთლიანია“, ის არ უნდა გაბათილდეს.141 გარიგება, მათ შორის, ეკონომიკურად, სამართლიანია,142 
თუ ა) გადაწყვეტილების მიღების პროცედურა დაცული იყო და ბ) ხელშეკრულებით განსაზღვრული 
ფასი სამართლიანია.143 მაგრამ ეს კრიტერიუმები ინტერესთა კონფლიქტით დადებული გარიგების 
საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრული შეფასების კრიტერიუმები არ არის. ისინი გამოიყენება 
სასამართლო დავის დროს.144 სასამართლოს მიერ ხსნებული კრიტერიუმების საფუძველზე მოწ-
მდება გარიგების ფორმალური145 და მატერიალური მხარე, ზოგადად კი, ინტერესთა კონფლიქტის 
დროს, ხელმძღვანელმა პირმა კორპორაციის ინტერესი საკუთარ, პირად ინტერესად უნდა განი-
ხილოს.146 ფორმალური მხარე მოიცავს გარიგების დადების პროცედურულ ნაწილს, ხოლო მატე-
რიალური მხარე – გარიგების შინაარსს. მატერიალურ ნაწილში მოწმდება სს-ის მიერ გასაცემ და 
მიღებულ ეკონომიკურ სიკეთეს147 შორის თანაფარდობა.148 თუმცა, მხოლოდ ღირებულებითი კატე-
გორიის ანალიზი149 სწორი მართლმსაჯულებისთვის ვერ გამოდგება და ის ასევე გაკრიტიკებულია. 
კერძოდ, თუ სასამართლო იმსჯელებს მოსარჩელე მხარისათვის (მაგალითდ, აქციონერი) მიღებუ-
ლი სარგებლის მოცულობით, სრულიად დასაშვებია, რომ მოსარჩელე მხარემ მიიღოს სარგებე-
ლი ინტერესთა კონფლიქტის შემცველი გარიგებიდან, მაგრამ გარიგება არ იყოს სამართლიანი.150 
პარალელურად, გარიგება ვერც მხოლოდ მაშინ იქნება არასამართლიანი, თუ დაინტერესებული 
პირი გარიგებიდან სოლიდურ შემოსავალს მიიღებს. ეს ნიშნავს იმას, რომ გარიგებიდან მიღებუ-
ლი სარგებელი, ცალკე აღებული გარიგების სამოსამართლო შეფასების აბსოლუტურ სტანდარტად 
ვერ გამოდგება.151 გარიგება სამართლიანი რომ იყოს, ის უნდა ემსახურებოდეს კორპორაციის 
ინტერესს, ხოლო ამ ინტერესის ეკონომიკურ ერთეულში გამოხატული მაჩვენებლის თანაფარდო-
ბა ხელმძღვანელი პირს მიერ მიღებულ სარგებელთან, გარიგების სამართლიანად კვალიფიკაციის 
ერთეულ კრიტერიუმად არ უნდა იქნეს გამოყენებული.152 თუ გარიგება კორპორაციისთვის სასა-
რგებლო არ არის არც ერთ განზომილებაში,153 ის შეიძლება ჩაითვალოს უსამართლოდ.154 

საქართველოს საკორპორაციო სამართალში გარიგების სამართლებრივი მდგომარეობა მოწეს-
რიგებულია, რომელიც კონკრეტულ წინაპირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს.155 ინტერესთა კონ-
ფლიქტის დადგენილი წესი დარღვეული უნდა იყოს, იმისათვის რომ სს-მ შეძლოს მოთხოვნის (და 
არა შეცილების) უფლების გამოყენება. წესის დარღვევა იქნება, თუ სათანადო და სრული ინფორ-

141 Allen T. W., Kraakman R., Subramanian G., Commentaries and Cases on the Law of Business Organization, 4th ed., 
Wolter Kluwer Law & Business, 2012, 276.

142 Cahn A., Donald D. C., Comparative Company Law, Text and Cases on the Laws Governing Corporations in Germany, the 
UK and the USA, Cambridge University Press, 2011, 346.

143 Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d. 701 (Del. 1983).
144 ჭანტურია ლ., კორპორაციული მართვა და ხელმძღვანელთა პასუხისმგებლობა საკორპორაციო სამართალში, თბ., 

2006, 325-326.
145 გარიგების ბათილობის საფუძვლად მხოლოდ დირექტორის ტრანზაქციის მხარედ ყოფნა არ არის საკმარისი. იხ. 

Palmiter A. R., Corporations, Examples and Explanations, 5th ed., Aspen Publisher, 2006, 235.
146 Cox J. D., Hazen T. L., The Law of Corporations, Vol. 2, 3rd ed., St. Paul, 2010, 196.
147 გარიგება სს-თვის კონკრეტული (ეკონომიკური) ღირებულების უნდა იყოს. იხ. Palmiter A. R., Corporations, Examples 

and Explanations, 5th ed., Aspen Publisher, 2006, 236.
148 Lewis v. S.L. & E., Inc., 629 F.2d. 764 (2d Cir. 1980).
149 ისეთ მოცემულობაში, როდესაც არსებობს გარიგების არსებითი საგნის მიმართ საბაზრო ღირებულება, მაშინ ხე-

ლმძღვანელი პირის მიერ დადებული გარიგება მარტივად შეფასებადია უკეთესი ან უარესი პირობით დადო თუ 
არა ეს ტრანზაქცია. იხ. Gevurtz F. A., Corporation Law, West Group, 2000, 328.

150 სამართლიანობის შეფასების კრიტერიუმებთან მიმართებით, რომელიც მაკონტროლებელი აქციონერის ინტერე-
სთა კონფლიქტის შემცველ ტრანზაქციას უკავშირდება, იხ. Allen T. W., Kraakman R., Subramanian G., Commentaries 
and Cases on the Law of Business Organization, 4th ed., Wolter Kluwer Law & Business, 2012, 295-308.

151 Gevurtz F. A., Corporation Law, West Group, 2000, 326.
152 Fliegler v. Lawrence 361 A.2d. 218 (Del. 1976).
153 Revised Model Business Corporation Act, 2021, § 8.60, Official Comment No. 6.
154 Gevurtz F. A., Corporation Law, West Group, 2000, 327.
155 საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, 208-ე მუხლი, მე-9 პუნქტი, საკანონმდებლო მაცნე, 04/08/2021.
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მაცია156 ინტერესთა კონფლიქტის თაობაზე არ გაცხადდება და სს-ის შესაბამისი ორგანო გადაწყვე-
ტილების მიღებისათვის დადგენილი წესით არ დაამტკიცებს მას. მაგრამ, მხოლოდ დადგენილი 
წესის დარღვევა პასუხისმგებლობის დაკისრებისთვის არ არის საკმარისი და კუმულაციურად აუ-
ცილებელია სამეწარმეო საზოგადოებისთვის ზიანის მიყენების ფაქტი. ეს წესი ლოგიკურ გამონა-
კლისად ითვალისწინებს დათქმას, რომ სს-ს ზიანი არ აუნაზღაურდება, თუ გარიგება იმავე პირო-
ბებით დაიდებოდა, როგორც ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევაში დაიდო. ბუნებრივია, ხსენებუ-
ლი გარემოება სს-ის შიდაორგანიზაციულ შემოწმებას არ ექვემდებარება და ის უნდა განიხილოს 
განსჯადმა სასამართლომ. ქართულ სასამართლოს კი უცხოური, მათ შორის, ზემოთ მოტანილი 
მაგალითების, მართლმსაჯულებითი ანალიზის ორიენტირის სწორად განსაზღვრის მიზნით გამო-
ყენების შესაძლებლობა აქვს.157

გარიგების სამართლებრივი შედეგის ბოლო ნაწილი მიმართულია დაინტერესებული თუ მასთან 
დაკავშირებული პირის მიერ მიღებული სარგებლის სს-თვის დაბრუნებისკენ. კონკრეტულად კი, 
სს-ს, ზიანის ანაზღაურების სანაცვლოდ, შეუძლია დამრღვევს (ან მასთან დაკავშირებულ პირს) მო-
სთხოვოს გარიგებიდან მიღებული სარგებლის გადაცემა ან ამგვარი სარგებლის მიღების უფლების 
დათმობა რაც,158 შინაარსობრივად, ზიანის ანაზღაურების სპეციფიკურ ფორმას წარმოადგენს.159 
ხელმძღვანელი პირის მიმართ დამატებითი სამართლებრივი სანქციების გატარება სს-ის დისკრე-
ციულ უფლებამოსილებაში მოექცევა. 

7. დასკვნა

კორპორაციული მართვის სისტემური გააზრების შინაარსი ინვესტორის საკუთრებისა და მასზე 
პირდაპირი კონტროლის განხორციელების შესაძლებლობის გამიჯვნაშია. საკუთრების და კონ-
ტროლის განცალკევება „პრინციპალ-აგენტის“ ურთიერთობას და შესაბამისად, ინტერესთა კონ-
ფლიქტს წარმოშობს. შედეგად, ინტერესთა კონფლიქტი, კორპორაციული მართვის, საკუთრებისა 
და კონტროლის გამიჯვნის იმანენტური უფლებრივი კონსტრუქციაა. ინტერესთა კონფლიქტის პრე-
ვენცირება ან აღმოფხვრა, საკორპორაციო სამართლის მიზანთაგანია. მისი აბსოლუტური განე-
იტრალება სს-ის კორპორაციული მართვის კონცეფციას, საკუთრების მინდობის კორპორაციულ 
სტრუქტურას და ინდივიდის, როგორც ჰომო ეკონომიკუსის შინაარსს სრულიად ეწინააღმდეგება. 
ამიტომ, ინტერესთა კონფლიქტი ცენტრალიზებული, დელეგირებული უფლებამოსილების მქონე 
მენეჯმენტის თვისებრივად თანმდევი და სახასიათო ელემენტია, ხოლო საკორპორაციო სამა-
რთლის მიზანი მისი სრული პრევენცირება კი არა, არამედ კონტროლირებადი კორპორაციული 
კონსტრუქციის შექმნაა, რომელიც მის ნებისმიერ სიტუაციურ გამოვლინებას საზედამხედველო 
არეალში მოაქცევს. ნორმატიულად მოწესრიგებული ინტერესთა კონფლიქტი იძენს კორპორაციუ-
ლ-სამართლებრივი სტრატეგიის მნიშვნელობას. ეს სტრატეგია ინვესტირებული კაპიტალის „უცხო 
ხელით“ მართვის შედეგად წარმოშობილ რისკს ფაქტობრივი კორპორაციული და სამოსამართლო 
კონტროლის ქვეშ აქცევს.

156 Cox J. D., Hazen T. L., The Law of Corporations, Vol. 2, 3rd ed., St. Paul, 2010, 217-222.
157 ხელმძღვანელი პირის მიერ ინტერესთა კონფლიქტის შემცველი გარიგების დადება, აშშ-ის მოდელური კანონის 

მიხედვით, ყოველთვის არ შეიძლება დაექვემდებაროს სამოსამართლო განხილვას, ზიანის ანაზღაურებას ან სხვა 
სანქციას და ჩამოთვლის კონკრეტულ გარემოებებს. იხ. Revised Model Business Corporation Act, 2021, § 8.61 

158 Davies P., Introduction to Company Law, 2nd ed., Oxford University Press, 2010, 166-167.
159 Palmiter A. R., Corporations, Examples and Explanations, 5th ed., Aspen Publisher, 2006, 241. 
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მონაწილეობითსამართლებრივი უფლების 
მოპოვებისა და დაკარგვის მექანიზმები 

სამეწარმეო საზოგადოებაში

ნონა ზუბიტაშვილი  (სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი (IBSU); საქართველოს 
ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო, უფროსი იურიდიული მრჩევე-
ლი)

1. შესავალი

სამეწარმეო საზოგადოებაში მონაწილეობითსამართლებრივი უფლების წარმოშობა და მისი რეა-
ლიზება გარანტირებულია საზოგადოების წილზე პარტნიორის საკუთრების უფლებით. 

2021 წლის „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონმა განსაზღვრა ერთი მხრივ, მონაწილეო-
ბითსამართლებრივი უფლების მოპოვებისა და დაკარგვის სრულიად ახალი სამართლებრივი მე-
ქანიზმები, ხოლო მეორე მხრივ, მოახდინა სასამართლო პრაქტიკაში განვითარებული გარიცხვის, 
როგორც წილზე საკუთრების უფლების დაკარგვის მექანიზმის საკანონმდებლო ჩარჩოში მოქცევა 
და მისი დიფერენციაცია შენატანის განუხორციელებლობის შედეგად წილის ჩამორთმევისგან. 

წინამდებარე მიმოხილვაში მონაწილეობითსამართლებრივი უფლების მოპოვებისა და დაკარგვის 
კონკრეტული მექანიზმები განხილულია შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების მაგა-
ლითზე, მათ შორის განსაკუთრებულად აქცენტირებულია საზოგადოებიდან პარტნიორის გასვლი-
სა და გარიცხვის, ასევე წილის ჩამორთმევის ახალი საკანონმდებლო რეგულაციები. 

2. მონაწილეობითსამართლებრივი უფლების მოპოვება დაფუძნების 
გზით 

მონაწილეობითსამართლებრივი უფლების მოპოვების კლასიკური მექანიზმია საზოგადოების და-
ფუძნება. სწორედ დაფუძნების გზით იძენს პარტნიორი საზოგადოების წილზე საკუთრების უფლე-
ბას.1 საკუთრების უფლების მოპოვების მიზნებისათვის დაფუძნება შეიძლება დაიყოს პირველად 
და მეორეულ დაფუძნებად. პირველადი დაფუძნება/დაარსება გულისხმობს შემთხვევას, როცა სა-
ზოგადოება იქმენება ყოველგვარი იურიდიული წინამორბედის გარეშე.2 მეორეული დაფუძნებაში 
მოიაზრება ე.წ. „შექმნა გარდასახვით“, როცა რეორგანიზაციის გზით წარმოშობილ ახალ საზო-
გადოებაში რეორგანიზებული საზოგადოების პარტნიორების მიერ ხდება საკუთრების უფლების 
მოპოვება.3

1 „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი, 2021, მუხ. 5.5 „ა“, მუხ. 7.1, მუხ. 29. 
2 ბურდული ი., მახარობლიშვილი გ., თოხაძე ა., ზუბიტაშილი ნ., ალადაშვილი გ., მაღრაძე გ., ეგნატაშვილი დ., სა-

კორპორაციო სამართალი, მე-2 გამოც., თბ., 2022, 321.
3 იქვე, 323. 
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2.1. პირველადი დაფუძნება; შენატანის განხორციელება, როგორც 
მონაწილეობითსამართლებრივი უფლების შენარჩუნების პირობა

პირველადი დაფუძნებისას წილზე საკუთრების უფლებადამდგენ დოკუმენტს წარმოადგენს პარტ-
ნიორთა სადამფუძნებლო შეთანხმება, რომლის საფუძველზეც ხდება წილზე საკუთრების რეგის-
ტრაცია მეწარმეთა რეესტრში.4 

პირველადი დაფუძნების გზით მოპოვებული მონაწილეობითსამართლებრივი უფლების შენარჩუ-
ნება დაკავშირებულია პარტნიორის მიერ ძირითადი კორპორაციულსამართლებრივი ვალდებუ-
ლების შესრულებასთან – შეთანხმებული შენატანის განხორციელებასთან. შენატანის განუხორცი-
ელებლობის შემთხვევაში, ხდება წილის ჩამორთმევა.5 უნდა აღინიშნოს, რომ შენატანის განხო-
რციელება წინასწარ ან წილზე საკუთრების უფლების მოპოვების მომენტში სავალდებულო არაა.6 
შენატანის განხორციელების ვადის თაობაზე შეთანხმება, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგა-
დოების კაპიტალური ბუნებიდან გამომდინარე, სადამფუძნებლო შეთანხმების არსებით პირობად 
უნდა განიხილებოდეს, თუმცა შენატანის განხორციელების ვადის განსზღვრა კანონდემლობოთ 
მოთხოვნილი არაა, კონკრეტულ ვადაზე შეთანხმების არარსებობის შემთხვევაში, შპს-ში შენატა-
ნი უნდა განხორციელდეს მოთხოვნიდან გონივრულ ვადაში.7 გონივრული ვადის განსაზღვრისას 
მხედველობაში მიიღება საზოგადოების საჭიროება, პარტნიორთა ქონებრივი მდგომარეობა და 
შესასრულებელი ვალდებულების მოცულობა.8 

2.1.1. მონაწილეობითსამართლებრივი უფლების დაკარგვა წილის ჩამორთმევის 
გზით 

მონაწილეობითსამართლებრივი უფლების დაკარგვის ერთ-ერთი მექანიზმია წილის ჩამორთმევა. 
ახალი საკანონმდებლო რეგულაციით, შენატანის განუხორციელებლობის სამართლებრივი შედე-
გი – წილის დაკარგვა საბოლოოდ გაიმიჯნა საზოგადოებიდან გარიცხვის მექანიზმისგან. კანონმა 
ამ მექანიზმისთვის დაადგინა ახალი ტერმინი “წილის ჩამორთმევა”. 

წილის ჩამორთმევა, მნიშვნელოვნად განსხვავდება გარიცხვის მექანიზმისგან. იგი არ საჭიროებს 
პარტნიორთა საერთო კრების გადაწყვეტილებასა და შემდგომ სასარჩელო წარმოებას, რაც გერ-

4 სადამფუძნებლო შეთანხმების სანოტარო წესით დამოწმება სავალდებულო არაა, თუ შეთანხმება ხელმოწერა 
შესრულებულია საქართელოს კანონმდებლობის შესაბამისად, კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით; 
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი, 2021, მუხ. 4.3.

5 „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი, 2021, მუხ. 139.2. 
6 „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი, 2021, მუხ. 138.4; შეად., Directive (EU) 2017/1132, Art. 48 შენატანი გადახ-

დილ უნდა იქნეს ინკოპორაციის მომენტში ან საქმიანობის დაწყების მომენტისათვის არანაკლებ ნომინალური 
ღირებულების 25%-ის ოდენობით, ხოლო არაფულადი შენატანის შემთხვევაში გადაცემულ უნდა იქნას 5 წლის გა-
ნმავლობაში; Delaware General Corporation Law §152 შენატანი გადახილ უნდა იქნეს დირექტორთა ბორდის მიერ 
განსაზღვრული წესითა და ვადაში. 

7 საერთო კრების კომპეტენცია შენატანის მოთხოვნასთან მიმართებით არ არის განსაზღვრული, იხ.: „მეწარმეთა 
შესახებ“ საქართველოს კანონი, 2021, მუხ. 126. ამდენად, შენატანის მოთხოვნას ახორციელებს სადამფუძნებლო 
შეთანხმებით განსაზღვრული ორგანო. ამის საპირისპიროდ, შენატანისგან გათავისუფლება საჭიროებს საერთო 
კრების გადაწყვეტილებას, იხ.: „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი, 2021, მუხ. 138.

8 სადავოა აქვს თუ არა პარტნიორს უფლებას არ დაეთანხმოს ხელმძღვანელის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ 
ვადას საკუთარ ფინანსურ მდგომარეოებაზე აპელირებით და მოითხოვოს ხელმძღვანელის მიერ განსაზღვრული 
ვადის გაზრდა. ხელმძღვანელის შეტყობინება საზოგადოების ცალმხრივი არათანხმობასავალდებულო ნების გა-
მოვლენას წარმოადგენს. იმის გათვალისწინებით, რომ პარტნიორის განდევნა საზოგადოების ლეგიტიმური თვი-
თმიზანი არ არის, წილის ჩამორთმევა უნდა ემსახურებოდეს, თავად საზოგადოების ინტერესებს. შესაბამისად, 
პარტნიორის მხრიდან, დირექტორის მიერ განსაზღვრული დამატებითი ვადის გაზრდის მოთხოვნა, საზოგადოების 
ინტერესების უპირატესობის ჭრილში შეიძლება იქცეს შეთანხმების საგანად. 



69

მანული სამართლაში დამკვიდრებულ ე.წ. „კადუცირების“ მექანიზმია.9 აღსანიშნავია, რომ სასამა-
რთლოს მიღმა წილის ჩამორთმევის მექანიზმი მხოლოდ წმინდა კაპიტალური ტიპის საზოგადოე-
ბაში გამოიყენება,10 რაც იმით აიხსნება, რომ შენატანის განხორციელება ძირითადი კორპორაცი-
ულსამართლებრივი ვალდებულებად სწორედ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას და 
სააქციო საზოგადოებაში გვესახება. 

წილის ჩამორთმევაზე უფლებამოსილია საზოგადოების ხელმძღვანელი და არა საერთო კრე-
ბა, რაც განპირობებულია იმით, რომ სწორედ ხელმძღვანელი პირია საზოგადოების საუკეთესო 
ინტერესების სადარაჯოზე.11 ამდენად, წილის ჩამორთმევის წინაპირობაა შენატანის განუხორცი-
ელებლობა, ხოლო წილის ჩამორთმევის ინიცირებასა და პროცესის წარმართვას ახდენს ხელმ-
ძღვანელი. პროცესი იწყება პარტნიორისთვის შეტყობინების გზით, რომლითაც პარტნიორს განე-
საზღვრება არანაკლებს 30 დღიანი დამატებითი ვადა შენატანის განხორციელებისათვის.12 დამა-
ტებითი ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ, წილის ჩამორთმევის პროცესი სრულდება დამრღვევი 
პარტნიორისთვის საბოლოო შეტყობინების გაგზავნით. აღნიშნული შეტყობინება წარმოადგენს 
საზოგადოების სასარგებლოდ დამრღვევი პარტნიორის წილის დაკარგვის საფუძველს. აღსა-
ნიშნავია, რომ წილის დაკარგვასთან ერთად პარტნიორი ასევე კარგას, ნაწილობრივ განხორცი-
ელებულ შენატანსა და მასთან დაკავშირებულ უფლებებს. „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს 
კანონის 138-ე მუხლის მე-3 პუნქტის მიხედვით, შენატანთან დაკავშირებული მოთხოვნები ძალა-
ში რჩება. აღნიშნულ დანაწესი ორგვარად შეიძლება განიმარტოს. შენატანთან დაკავშირებული 
მოთხოვნა გულისხმობს კანონით გათვალისწინებულ ვადაგადაცილებაზე დარიცხულ პროცენტს,13 
თუმცა ასევე შეიძლება გულისხმობდეს უშუალოდ შენატანით გათვალისწინებულ ვალდებულების 
შესრულების მოთხოვნის უფლებასაც. ამ საკითხის გააზრება უნდა მოხდეს მხარეთა ინტერესების 
სამართლიანი დაბალანსების ჭრილში. ერთი მხრივ, სახეზეა პირი, რომელსაც ვალდებულების შე-
სურულებლობისთვის დაეკისრა ქონებრივი პასუხისმგებლობა– ჩამოერთა წილი და ასევე დაე-
კისრა ვადის გადაცილების პროცენტი, ამავდროულად წილის ფლობის პერიოდში, შეიძლება არც 
მიუღია დივიდენდი, ხოლო, მეორე მხრივ, სახეზეა საზოგადოება, რომელმაც ასევე მიიღო პირდა-
პირი ქონებრივი დანაკლისი შენატანის განუხორციელებლობით, თუმცა დაიბრუნა წილი. აქედან 
გამომდინარე, კანონის დანაწესი, რომლის მიხედვითაც, წილის ჩამორთმევის შემდეგ შენატანთან 
დაკავშირებული მოთხოვნები ძალაში რჩება, არ უნდა მოიაზრებოდეს უშუალოდ შენატანით გათ-
ვალისწინებული ვალდებულების შესრულების მოთხოვნის უფლებას.

აღსანიშნავია, რომ პარტნიორის არ ეკრძალება წილის ჩამორთმევის პროცესში წილის განკარ-
გვა, მაგალითად, დამატებითი ვადის მოქმედების პერიოდში. შენატანთან დაკავშირებული ვალდე-

9 ამ საკითხზე დეტ. იხ.: ბურდული ი., მაღრაძე გ., შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებიდან პარტნიორის 
გარიცხვა“, სამართლისა და ეკონომიკის ცენტრი, წელიწდეული, 2019, 46; ბურდული ი., ჩიტაშვილი ნ., მნიშვნელო-
ვანი საფუძვლით პარტნიორის გარიცხვა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებიდან, შედარებითი სამა-
რთლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი, 9/2020, 3.

10 სპს-ში, შენატანის არსებობის შემთხვევაში, შენატანის განუხორციელებლობის შემთხვევაში გამოიყენება ტერმინი 
„გარიცხვა“, ანალოგიურად, მხოლოდ გარიცხვის მექანიზმი გამოიყენება კს-სა და კოოპერატივში, იხ.: „მეწარმეთა 
შესახებ“ საქართველოს კანონი, 2021, მუხ. 109.3. მუხ.112.2 და მუხ. 236.

11 საზოგადოების საუკეთესო ინტერესებისა და ეკონომიკური ინტერესების შესახებ დეტ. იხ.: ბურდული ი., მახარო-
ბლიშვილი გ., თოხაძე ა., ზუბიტაშილი ნ., ალადაშვილი გ., მაღრაძე გ., ეგნატაშვილი დ., საკორპორაციო სამართა-
ლი, მე-2 გამოც., თბ., 2022, 182-182. 

12 იმ შემთხვევაში, თუ არ არის განსაზღვრული შენატანის განხორციელების ვადა, ჯერ უნდა მოხდეს პირველადი 
მოთხოვნა გონივრულ ვადაში, რომლის უშედეგოდ გასვლის შემდეგაც, წილის ჩამორთმევის პროცესის ფარგლებ-
ში, პარტნიორს მიეცემა დამატებით 30 დღიანი ვადა. დამატებითი ვადის დაწესების თაობაზე პირველადი შეტყო-
ბინების ფორმას კანონი არ ადგენს, თუმცა საბოლოო შეტყობინება, რომლითაც წილის ჩამორთმევა სრულდება, 
პირდაპირი დათქმით წერილობითი ფორმას მოითხოვს, შეად., „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი, 2021, 
მუხ. 139.2 და მუხ. 139.3.

13 დარიცხული პროცენტი განისაზღვრება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ შესაბამისი პერიოდისთვის და-
დგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ორმაგი ოდენობით. იხ.: „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხ. 
139.1.
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ბულების შემძენზე გადასვლის საკითხი დარეგულირებულია 141-ე მუხლი მე-6 პუნქტით, რომლის 
მიხედვითაც, წესდებით განსხვავებული რეგულირების არარასებობის შემთხვევაში, გასხვისებულ 
წილთან დაკავშირებული შეუსრულებელი ვალდებულებებისთვის საზოგადოების წინაშე სოლი-
დარულად აგებენ პასუხს წილის გამსხვისებელი და წილის შემძენი პარტნიორები. ამ შემთხვევა-
ში მოიზრება როგორც უშუალოდ შენატანის განხორციელების ვალდებულება, ასევე დარიცხული 
პროცენტის გადახდის ვალდებულებაც.

აღსანიშნავია, რომ წილის ჩამორთმევა არ წარმოშობს წილის ანაზღაურების/კომპენსაციის 
მოთხოვნის უფლებას (განსხვავებით გარიცხვისგან). რაც უფრო ამყარებს პოზიციას, რომ შენატანის 
განხორციელებამდე წილზე საკუთრების უფლება, გარკვეულწილად პირობითია და დამოკიდებუ-
ლია პარტნიორის მიერ შენატანის განხორციელების ვალდებულების ჯეროვნად შესრულებაზე. 

წილის ჩამორთმევა წარმოადგებს ხელმძღვანელის უფლებას. კანონის ფორმულირება არ გვაძ-
ლევს იმის შესაძლებლობას, რომ წილის ჩამორთმევის პროცედურის განხორციელება განვიხი-
ლოთ ვალდებულებად. თუმცა მეორე მხრივ, ხელმძღვანელი პირის ძირითადი კორპორაციულსა-
მართლებრივი მოვალეობაა საზოგადოების საუკეთესო ინტერესების დაცვა, მათ შორის კანონის 
მიერ განსაკუთრებულად აქცენტირებულია ხელმძვანელის მიერ საზოგადოების ეკონომიკური 
ინტერესების დაცვა.14 აღნიშნული წილის ჩამორთმევის პროცესის გაუჭიანურებლად და გონივ-
რულ ვადებში დაწყება, შეიძლება განიხილულ იქნეს ხელმძღავნელის ზრუნვის მოვალეობის ქვეშ. 

წილის ჩამორთმევის შედეგად მონაწილეობითსამართლებრივი უფლების დაკარგვა საჭიროებს 
რეესტრში რეგისტრაციის შედეგად პარტნიორის ამორიცხვას ამონაწერიდან. გამოთავისუფლებუ-
ლი წილის ბედზე კანონი პირდაპირ დანაწესს არ ითვალისწინებს, განსხვავებით გარიცხვის პრო-
ცედურისგან, რომლის დროსაც გარიცხული პარტნიორის წილები საზოგადოების მიერ უქმდება ან 
ნაწილდება პარტნიორებს შორის.15 ამდენად, გამოთავისუფლებული წილების მიმართ გარიცხვის 
რეგულაციების ანალოგიით გავრცლების შემთხვევაში, წილის ჩამორთმევის შედეგად გამოთავი-
სუფლებული წილებიც წესდებით გათვალისწინებული წესით შეიძლება გაუქმდეს ან განაწილდეს 
დანარჩენ პარტნიორებზე. საწესდებო ავტონომიის ფარგლებში, შესაძლებელი უნდა იყოს გამოთა-
ვისუფლებული წილის გასხვისესება მესამე პირზე.16 უნდა აღინიშნოს, რომ გამოთავისუფლებული 
წილების ხელახლა მიკუთვნებამდე ან გაუქმებამდე, იმ პარტნიორის ამორიცხვის რეგისტრაცია, 
რომელსაც წილების ჩამოერთა, ბუნდოვანია.17 იმის გათვალისწინებით, რომ წილზე საკუთრების 
უფლების მოპოვება ნებაყოფლობითია, უნდა ვივარაუდოთ, რომ გამოთავისუფლებული წილების 
დანარჩენი პარტნიორებისთვის მიკუთვნებისთვის საჭიროა თავად ამ პარტნიორთა ნების გამოხა-
ტვა, რომელიც ასახული უნდა იყოს წერილობით შეთანხმება/ან საერთო კრების გადაწყვეტილება-
ში; შესაბამისად, ამ ეტაპზე ნათელი არაა თუ როგორ შეიძლება დასრულდეს წილის ჩამორთმევის 
პროცესი სამეწარმეო რეესტრში, რა დოკუმენტი შეიძლება იყოს მიჩნეული რეგისტრაციის მიზნე-
ბისათვის უფლებადამდგენ სათანადო დოკუმენტად.

იმის გათვალისწინებით, რომ წილის ჩამორთმევა ხელმძღვანელის კომპეტენციაა, თეორიულად 
წილის ჩამორთმევა განხორციელებადია ერთ პირის საზოგადოებაშიც.18 ამ შემთხვევაში დადგება 
საზოგადოების დაშლის საფუძველი.19 

14 ბურდული ი., მახარობლიშვილი გ., თოხაძე ა., ზუბიტაშილი ნ., ალადაშვილი გ., მაღრაძე გ., ეგნატაშვილი დ., სა-
კორპორაციო სამართალი, მე-2 გამოც., თბ., 2022, 182-182. 

15 „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლ. 143.7. 
16 პარტნიორისგან დაბრუნებული წილის გასხვისების შესაძლებელობას ითვალისწინებს დელავავერის კორპორა-

ციული კანონი. იხ.: Delaware General Corporation Law §164. 
17 თეორიულად შესაძლებელია საზოგადოების ამონაწერში განთავსებული 100% წილების ფარგლებში, კონკრეტუ-

ლი ოდეობის მესაკუთრედ რეგისტრირებული იყოს თავად რეგისტრირებული. 
18 დეტ. იხ.: ი. ბურდული, გ. მაღრაძე „ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებიდან პარტნიორის გარიცხვა“. 

სამართლისა და ეკონომიკის ცენტრი, წელიწდეული, 2019, 48. 
19 „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი მუხ. 78.1 „ბ“.
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კანონის სიახლეს წარმოადგენს ნებაყოფლობით დამატებით შენატანს შპს-ში.20 ნებაყოფლობითი 
დამატებითი შენატანის განუხორციელებლობის შედეგებს კანონი არ არეგულირებს, შესაბამისად 
ცალსახა არაა იწვევს თუ არა ნებაყოფლობითი დამატებითი შენატანის არ განხორციელება წილის 
ჩამორთმევას. ნებაყოფლობითი დამატებითი შენატანი ინდივიდუალურად ხორციელდება პარტ-
ნიორის მიერ, ამასთან ერთი პარტნიორის მიერ შენატანის ნებაყოფლობით განხორციელება, არ 
წარმოშობს დანარჩენი პარტნიორების ვალდებულებას წილების პროპორციულად განახორციე-
ლონ შენატანები. აქედან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ ნებაყოფლობითი დამატე-
ბითი შენატანის განუხორციელებლობა არ წარმოშობს კორპორაციულსამართლებრივი შედეგს – 
წილის ჩამორთმევის სახით. ნებაყოფლობითი დამატებითი შენატანი შეიძლება განხილულ იქნეს 
ჩუქებად და დარეგულირდეს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით. 

2.2 მეორეული დაფუძნება 

რეორგანიზაციის შედეგად, გარდაქმნის გზით წარმოშობილ ახალ საზოგადოებაში, ისევე როგორც 
შერწყმა/გაყოფის გზით დაფუძნებულ საზოგადოებაში აუცილებლად ხდება წილების ხელახალი 
მიკუთვნება/გადაცვლა და შესაბამისად, ამ გზით მონაწილეობითსამართლებრივი უფლების მო-
პოვება. საკუთრების უფლებადამდგენი დოკუმენტებია რეორგანიზაციის გეგმა/ საერთო კრების 
გადაწყვეტილება. 21

3. მონაწილეობითსამართლებრივი უფლების მოპოვება/დაკარგვა 
გასხვისების/შეძენის გზით

მონაწილეობითსამართლებრივი უფლების დაკარგვის მექანიზმია წილის გასხვისება, ნასყიდო-
ბის ან ჩუქების გზით, რაც საკუთრების უფლების რეალიზების უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. 
უფლებადამდგენი დოკუმენტია ჩუქების/ნასყიდობის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც რე-
ესტრი ახდენს საკუთრების უფლების რეგისტრაციას. 

3.1 წილის განკარგვის შეზღუდვა – განკარგვის აკრძალვა საკუთრების უფლების 
ჭრილში 

2021 წლის „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით, გადაწყვეტილება, რომელიც ზღუდავს, 
კრძალავს ან/და პარტნიორების ან შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების თანხმობაზე 
დამოკიდებულს ხდის პარტნიორის მიერ თავისი წილის გადაცემას ..... მიიღება მხოლოდ ყველა იმ 
პარტნიორის თანხმობით, რომელსაც აღნიშნული შეზღუდვა ან აკრძალვა ეხება.22 ამდენად, მოქმე-
დი რეგულაციით, თავად პარტნიორის თანხმობის შემთხვევაში დაშვებულია წილის გასხვისების 
სრულად აკრძალვასაც. უნდა აღინიშნოს, უვადოდ განკარგვააკრძალული წილი დაცლილია სა-
კუთრების უფლების სუბსტანციისგან, რაც წილისთვის, როგორც კერძოსამართლებრივი ბრუნვის 
ობიექტისთვის, შეუსაბამოდ მძიმე ტვირთია. ასეთი აკრძალვა, შეიძლება გამართლებული იყოს 
მხოლოდ განსაკუთრული ინტერესის არსებობისას. 23

20 „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი მუხ. 140.4.
21 „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი მუხ. 67.2. 
22 „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი მუხ. 141.2.
23 შეად., დელავერის კორპორაციული კანონი ითვალისწინებს როგორც შეზღუდვის კონკრეტული სახეებს ასევე 

ადგენს, რომ შეზღუდვის უნდა ემსახურებოდეს გონივრული მიზნის არსებობას იხ.: Delaware General Corporation 
Law §202. განსაზღვრული ვადით განკარგვის აკრძალვა დაშვებულია აშშ-ს ფასიანი ქაღალდების სამართალში, 
რაც ცნობილია ე.წ. “safe harbor” პრინციპის სახელით, იხ.: Securities Act of 1933, Rule 144. 
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3.2 უპირატესი შესყიდვის უფლება

უპირატესი შესყიდვის უფლება შეიძლება ვრცელდებოდეს ახლადგამოშვებულ წილებზე, რაც სა-
კანონმდებლო რეგულირების საგანია, ნაწილობრივი დისპოზციურობის რეჟიმში (მუხ. 137). გამოშ-
ვებული ახალი წილების უპირატესი შესყიდვის უფლება მოქმედებს წილის პროპორციულად, თუ 
ყველა პარტნიორი ამ უფლების გამოყენების სხვა წესზე არ შეთანხმდა. კანონი უშვებს, როგორც 
გამოშვებული ახალი წილების უპირატესი შესყიდვის უფლების შეზღუდვა/შემდგომ გაუქმებას, 
ასევე პარტნიორის მხრიდან ამ უფლების დათმობას მესამე პირის სასარგებლოდ.24 უპირატესი 
შესყიდვის უფლება ასევე შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს პარტნიორის მიერ გასასხვისებელ 
წილებთან მიმართებით, თუმცა მხოლოდ საწესდებო ავტონომიის ფარგლებში, რადგან კანონის-
მიერი უპირატესი შესყიდვის უფლება ვრცელდება მხოლოდ ახალგამოშებულ წილებზე.

4. მონაწილეობითსამართლებრივი უფლების დაკარგვა 
საზოგადოებიდან გასვლის გზით

2021 წლის მეწარმეთა შესახებ კანონის სიახლეს წარმოადგენს საზოგადოებიდან პარტნიორის გა-
სვლის მექანიზმი.25 გასვლის უფლება პარტნიორმა შეიძლება გამოიყენოს შემდეგ შემთხვევებში: 1. 
საზოგადოების საქმიანობის საგნის შეცვლა; 2. დივიდენდის არგანაწილება ბოლო სამი წლის გა-
ნმავლობაში; 3. დამატებითი შენატანის დაწესება; 4. წილიდან გამომდინარე უფლებების შეცვლა. 
5. ხელმძღვანელობის ან სხვა პარტნიორების ისეთი ქმედებები, რომლებიც მნიშვნელოვნად აზია-
ნებს საზოგადოების ინტერესს. იმ შემთხვევაში, როცა ეს გარემობები გამოწვეულია საერთო კრე-
ბის გადაწყვეტილებით, გასვლის უფლებით სარგებლობის უპირველეს წინაპირობას წარმოადგენს 
ასეთ გადაწყვეტილებისთვის მხარის არდაჭერა. გასვლის შემთხვევაში პარტნიორს უნაზღაურდება 
წილის ღირებულება. შპს-დან პარტნიორის გასვლა საჭიროებს საერთო კრების თანხმობას, ხოლო 
უარის შემთხვევაში სასამართლოს გადაწყვეტილებით. იმ შემთხვევაში თუ საზოგადეობამ უარი 
უთხრა პარტნიორს გასვლაზე, ან საერთოდ არ მოახდინა რეაგირება, პარტნიორი უფლებამოსი-
ლია გავიდეს საზოგადოებიდან სასამართლოსთვის მიმართვის გზით. იმ პარტნიორის წილი, რო-
მელიც გავიდა საზოგადოებიდან უბრუნდება საზოგადოებას, რის შემდეგაც ეს წილები შეიძლება 
გაუქმდეს ან განაწილდეს პარტნიორებს შორის. კანონი არ აწესრიგებს, განაწილების მიზნებისათ-
ვის რა დოკუმენტი შეიძლება იყოს უფლებადამდგენი. შესაბამისად, საერთო კრების გადაწყვე-
ტილება, რომლითაც პარტნიორს მიეცა გასვლაზე თანხმობა, თუკი ამავე გადაწყვეტილებით არის 
განაწილებული წილი, რეგისტრაციის მიზნებისათვის წარმოადგენს სათანადო დოკუმენტს. ხოლო 
თუ პარტნიორის გასვლა სასამართლოს გზით ხდება, მაშინ სასამართლოს გადაწყვეტილება, თუ 
მასში გათვალისწინებულია წილების საზოგადოებისთვის მიკუთვნების ანდა დანარჩენ პარტნი-
ორებზე განაწილების საკითხი.26 თუ გადაწყვეტილება, არ ითვალისწინებს წილების განაწილებას, 
მაშინ უფლებამდგენი დოკუმენტად უნდა განვიხილოთ ისეთი დოკუმენტი, რომლითაც გამოხატუ-
ლია დანარჩენ პარტნიორთა ნება საკუთრებაში მიიღონ ახალი წილი. 

24 „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხ. 137. 
25 აღსანიშნავია, რომ გასვლის მექანიზმი არ მოქმედებს მხოლოდ სააქციო საზოგადოებაში. ამასთან სპს-სა და კს-ში 

გასვლისთვის არ არის დადგენილი რაიმე წინაპირობა (გასვლა ხდება პარტნიორთა ინიციატივით, შეტყობინებით, 
სამეურნეო წლის დასრულებამდე სულ ცოტა 6 თვით ადრე), „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხ. 109. 
მუხ. 110. 

26 აღნიშნულ საკითხზე სასამართლო წარმოების ფარგლების გათვალისწინებით, ნაკლებ სავარაუდოა, სასამა-
რთლო გადაწყვეტილებით მოხდეს წილების დანარჩენ პარტნიორებზე განაწილება, რადგან წარმოების მხარეები 
არიან საზოგადოება და გასვლის უფლების განმახორციელებელი პარტნიორი, ხოლო წილების დანარჩენ პარტ-
ნიორებზე გადანაწილება კი, საკუთრების უფლების ნებაყოფილობითი ხასიათიდან გამომდინარე საჭიროებს სა-
კუთრების მიმღები პირების თანხმობას, რომლებიც აღნიშნულ წარმოებაში მხარეებად არ მონაწილეობენ. 
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5. მონაწილეობით სამართლებრივი უფლების დაკარგვა გარიცხვის 
გზით

გარიცხვის სამართლებრივი მექანიზმის განვითარება საქართველოში სასამართლო პრაქტიკით 
მოხდა. სასამართლო პრაქტიკით დადგენილი გარიცხვის მექანიზმი განიხილება უკიდურეს ღო-
ნისძიებად, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა პარტნიო-
რთა შორის შეუძლებელია პარტნიორული ურთიერთობის შენარჩუნება.27 შესაბამისად, გარიცხვა 
დაკავშირებულია პარტნიორის ისეთ ქმედებასთან, რაც არამხოლოდ საზოგადოებისთვისაა ზიანის 
მომტანი, არამედ დანარჩენ პარტნიორებს უსპობს განზრახვას გასარიცხ პარტნიორთან გააგრძე-
ლონ ურთიერთობა. 2021 წლის „მეწარმეთა შესახებ“ საქართელოს კანონმა სასამართლო პრაქტი-
კა მოაქცია საკანონმდებლო ნორმაში. შედეგად გარიცხვის მექანიზმის განხორციელება, პირველ 
რიგში, მოითხოვს მნიშვნელოვანი საფუძველის არსებობას. კანონი განმარტავს მნიშვნელოვან 
საფუძველს, რაც გულისხმობს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ინტერესებისთვის 
მიყენებულ მნიშვნელოვანი ზიანს ან შემთხვევას, როდესაც პირის პარტნიორად დარჩენა საზი-
ანოა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების შემდგომი საქმიანობისთვის. აუცილებელი 
წინაპირობაა მოხდეს ასეთი პარტნიორის წერილობით უშედეგოდ გააფრთხილა, შეზღუდული პა-
სუხისმგებლობის საზოგადოების ინტერესების დამაზიანებელი ქმედების შეწყვეტისა და შესაძლო 
გარიცხვის შესახებ, რამაც თავის მხრივ, არ გამოიღო შედეგი. გარიცხვის შესახებ გადაწყვეტილე-
ბას იღებს საერთო კრება, ხოლო გადაწყვეტილების მიღებიდან 30 დღის ვადაში, საზოგადოება 
მიმართავს სასამართლოს გარიცხვის მოთხოვნით. საერთო კრების მიერ გადაწყვეტილების მიღე-
ბამდე უნდა მოხდეს საზოგადოების მიერ გასარიცხი პარტნიორის გაფრთხილება ზიანის მომტანი 
ქმედების არშეწყვეტის შემთხვევაში მისი გარიცხვის თაობაზე.28 კანონი არ აზუსტებს გაფრთხილე-
ბის გაგზავნიდან რა ვადაში წარმოეშობათ პარტნიორებს გარიცხვის საკითხის თაობაზე გადაწყვე-
ტილების მიღების უფლება. ივარაუდება, რომ გაფრთხილებით განსაზღვრული ვადის უშედეგოდ 
გასვლის შემდეგ საზოგადოებას წარმოეშობა გადაწყვეტილების მიღების უფლება. შესაბამისად, 
კონკრეტული ვადა პარტნიორისთვის გაგზავნილი გაფრთხილებით უნდა იყოს განსაზღვრული. იმ 
შემთხვევაში თუ გაფრთხილების შედეგად აღმოიფხვრება პარტნიორთან დაკავშირებული პრო-
ბლემა, გარიცხვის პროცედურა უნდა შეწყდეს. აღსანიშნავია, რომ კანონის მიხედვით, საზოგა-
დოების მოთხოვნით, სასამართლოს შეუძლია საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე 
პარტნიორს შეუჩეროს ხმის უფლება ან სხვა არაქონებრივი უფლებები. აღნიშნულმა დანაწესმა 
ჩაანაცვლა 1994 წლის „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის დებულება, რომლითაც პარტნიორს ხმის 
უფლება ავტომატურად (სასამართლოს გარეშე) ეზღუდებოდა თუ განსახილველი საკითხი შეეხე-
ბოდა მასთან დავას. 

გარიცხულ პარტნიორს მიეცემა სამართლიანი ფასი, რასაც ადგენს სასამართლო. უშუალოდ გარი-
ცხვასთან მიმართებით სამართლიანი ფასის განსაზღვრის კრიტერიუმები სამოქალაქო საპროცესო 
კოდექსით განსაზღვრული არ არის. სამართლიანი ფასის დადგენის კრიტერიუმები განსაზღვრუ-
ლია აქციათა სავალდებულო მიყიდვისა და წილის გამოსყიდვასთან მიმართებით, რაც ანალოგიის 
წესით შეიძლება გამოყენებულ იქნეს გარიცხვის დროს.29 ამავდროულად, შეიძლება წარმოიშვას, 
მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისა და კომპენსაციის მოთხოვნათა ურთიერთგაქვითვის საკითხიც.

კანონის მიხედვით, პარტნიორი გარიცხულად მიიჩნევა სასამართლოს გადაწყვეტილების კანო-

27 იხ.: ლ. ჭანტურია, თ. ნინიძე, მეწარმეთა შესახებ კანონის კომენტარი, 2002, 286-288. სასამართლო პრაქტიკის მი-
ხედვით ასეთ დროს „საუბარია პიროვნულ თვისებებსა და ურთიერთობებზე, როგორიცაა, მაგალითად, ნდობის 
დეფიციტი, ვალდებულებების მძიმე დარღვევა, დანაშაულებრივი საქმიანობა, ნდობის ბოროტად გამოყენება და 
სხვა პარტნიორებთან დაძაბული ურთიერთობები.“ სუსგ, №ას-324-2021. 

28 წინააღმდეგ შემთხვევაში სახეზე გვექნება გარიცხვის უფლების ბოროტად გამოყენება და სასამართლო არ დააკ-
მაყოფილებს გარიცხვის მოთხოვნას. 

29 სამართლიანი ფასის დასასგენი კრიტერიუმებია, წილის ღირებულება, სავარაუდო შემოსავლები, აქტივები და პა-
სივები, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, მუხ. 309 14, მუხ. 30926. 
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ნიერ ძალაში შესვლის მომენტიდან. თუმცა თუ სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე არ 
მოხდა შესაბამისი ცვლილების რეგისტრაცია, რეესტრში რეგისტრირებული გარიცხული პარტნი-
ორი, საჯარო რეესტრის სისწორისა და უტყუარობის პრეზუმფციიდან გამომდინარე, მესამე პირე-
ბისთვის ჩაითვლება რეგისტრირებულ მესაკუთრედ. ამგვარი სიტუაციის გამოსარიცხად, საზოგა-
დოების მიერ სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების სახით მოთხოვნილ უნდა იქნეს განკარ-
გვის აკრძალვა და შესაბამისი შეზღუდვის რეგისტრაცია რეესტრში. 

გარიცხვის მექანიზმი, წარმოადგენს საკუთრების უფლების შემზღუდავ საგამონაკლისო მექა ნიზმს. 
სწორედ ამიტომ უკიდურესად მნიშნელოვნია, რომ გარიცხვის მექანიზმი გამოყენებულ იქნეს კე-
თილსინდიერად. მხოლოდ ის გარემოება, რომ გასარიცხმა პარტნიორმა ზიანი მიაყენა საზოგადო-
ებას თავისთავად საკმარისი არაა, რადგან ასეთი მოცემულობისთვის საზოგადოების ინეტერსების 
დასაცავად არსებობს სხვა ნაკლებ ტრავმული მექანიზმი – ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის სა-
ხით. მაგალითად, ზიანის ანაზღაურების მექანიზმი, საზოგადოების ინტერესების დასაცავად საკ-
მარისად არის მიჩნეული დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების დროს. სწორედ 
ამიტომ, ივარაუდება, რომ გარიცხვის დროს ზიანთან ერთად არსებობს სხვა მნიშვნელოვანი სა-
ფუძველიც.30 გარიცხვის გადაწყვეტილების მიღებისას კეთილსინდისიერება შეიძლება შეფასდეს 
შემდეგი კუმულატიური ფაქტორებით: ა) გამართლებულია თუ არა გარიცხვა ლეგიტიმური სამე-
წარმეო მიზნით და ბ) ხომ არ არის მოტოვირებული პირადი ინტერესებით.31 უკანასკნელ წლებში, 
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ სწორედ ამგვარი სტანდარტი დაადგინა, გარიცხვისას „...
სასამართლო ამოწმებს რამდენად კეთილსინდისიერად იქნა გამოყენებული გარიცხვის უფლება, 
ხომ არ იყო გადაწყვეტილება მოტივირებული ცალკეული ჯგუფის პირადი ინტერესებით, პირადი 
სარგებლის ან ქონებრივი უპირატესობის მოსაპოვებლად“.32 ამდენად, გარიცხვის უფლების მოქმე-
დების ფარგლები შებოჭილია მარლთზომიერებითა და კეთილისინდისიერების პრინციპით. 

6. მონაწილეობითსამართლებრივი უფლების დაკარგვა საზოგადოების 
ლიკვიდაციით

2021 წლის „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის 79-ე მუხლი განსაზღვრავს დაშლის კანონისმიერი საფუძ-
ვლებს, ნებაყოფლობითი დაშლა საერთო კრების გადაწყევტილებით; დაშლა სისხლის სამართლის 
საქმეზე გამამტყუნებელი განაჩენის საფუძველზე; დაშლა პარტნიორის სარჩელის საფუძველზე. 33

პარტნიორის მიერ საზოგადოების დაშლის შემთხვევა წარმოადგენს საკანონმდებლო სიახლეს. 
ესაა შემთხვევა, როდესაც პარტნიორი მიმართვას სასასამართლოს საზოგადოების დაშლის 
მოთხოვნით. დისპოზიციური რეგულირების რეჟიმში ეს უფლება შეიძლება გაუქმდეს ან შეიზღუ-
დოს წესდებით.

პარტნიორის უფლება დაშალოს საზოგადოება უცხო არაა სხვა სამართლებრივი სისტემებისათვის. 
უნდა აღინიშნოს, რომ ევროკავშირის საკორპორაციო კანონმდებლობა დაშლას არ არეგულირე-
ბს. დაშლა რეგულირდება წევრი სახელმწიფოების ნაციონალური კანონმდებლობის მიხედვით, 
მათ შორის, სუპრანაციონალური სამართლებრივი ფორმების (მაგ. societa europea – european 

30 სასამართლო პრაქტიკით აღნიშნულ საფუძველს წარმოადგენს: „საზოგადოების წინაშე ნაკისრი ვალდებულების 
დარღვევა – საზოგადოების მიზნის შელახვა, რის შედეგადაც შეუძლებელი ხდება ურთიერთობის შენარჩუნება, 
ასევე „ნდობის დეფიციტი, ვალდებულებების მძიმე დარღვევა, დანაშაულებრივი საქმიანობა, ნდობის ბოროტად 
გამოყენება და სხვა პარტნიორებთან დაძაბული ურთიერთობები.“ სუსგ, № ას-1841-2019.

31 ზუბიტაშვილი ნ., პარტიორის გარიცხვა შპს-დან, საკოროპორაციოს სამართლის კრებული, I ტომი ბურდული 
(რედ.), II, 2014, 138.

32 იხ.: სუს № ას-1841-2019.
33 აღნიშნული საფუძვლები არ არის ამომწურავი, საწესდებო ავტონომიის ფარგლებში შესაძლებელია სხვა საფუძ-

ვლების განსაზღვრაც. 
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private company) შემთხვევაშიც.34 მაგალითად, აშშ-ს მოდელური კანონი ითვლისწინებს პარტნი-
ორის უფლებას სასამართლოს გზით დაშალოს საზოგადოება, თუმცა საფუძველები განსხვავებუ-
ლია და უკავშირდება ე.წ. deadlock-სა და კორპორაციული ქონების არამიზნობრივ გამოყენებას/ 
გაფლანგვას.35 აღიარებულია, რომ პარტნიორის უფლება დაშლაზე, არ არის დამოკიდებული მისი 
წილის/აქციის მოცულობაზე.36 

2021 წლის „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით, პარტნიორის უფლებას მოითხოვოს და-
შლა უდგენს შემდეგ წინაპირობებს: სახეზე უნდა იყოს მნიშვნელოვანი საფუძველი. მნიშვნელოვან 
საფუძვლად მიიჩნევა:  თუ ერთ-ერთმა პარტნიორმა განზრახ ან უხეში გაუფრთხილებლობით და-
არღვია კანონით ან წესდებით მისთვის დაკისრებული არსებითი მოვალეობა; ან თუ პარტნიორი 
მოვალეობას ვეღარ ასრულებს და სამეწარმეო საზოგადოების მიზანი ვეღარ მიიღწევა“ (მუხ. 79.2). 
საზოგადოების მიზნის ვერ მიღწევა, მოვალეობის დარღვევასთან/ვერ შესრულებასთან ერთად 
კუმულატიურ წინაპირობად უნდა იქნეს განხილული, რაც ამ მექანიზმს საგამონაკლო ხასიათს შე-
სძენს. 

აღსანიშნავია, რომ დაშლის მოთხოვნის განხორციელებამდე პარტნიორს არ ეკისრება ვალდებუ-
ლება შეატყობინოს საზოგადოებას, ან სასამართლოსთვის მიმართამდე ჯერ მოითხოვოს გასვლა. 
დაშლის მოთხოვნა გასვლის მოთხოვნისაგან დამოუკიდიებელია. 

დაშლის მოთხოვნის სასამართლო გზით განხორციელება ავტომატურად წარმოშობს, სხვა პარტ-
ნიორის უფლებას გამოისყიდოს დაშლის მომთხოვნი პარტნიორის წილი. დაშლის სანაცვლოდ, 
გამოსყიდვის შემთხვევაში, პარტნიორს მიეცემა სამართლიანი ფასი. საინტერესოა, აღნიშნული 
საკითხის განხილვა, საზოგადოებიდან პარტნიორის გასვლის მექანიზმის კონტექსტში. კერძოდ, 
გასვლის შემთხვევაში პარტნიორს უნაზღაურდება წილი, ხოლო გამოსყიდვის შემთხვევაში, პარ-
ტნიორს მიეცემა სამართლიანი ფასი. თავის მხრივ, სამართლიანი ფასი და წილის ღირებულება 
იდენტური არაა. როგორც ზემოთ აღინიშნა, სამართლიანი ფასი მოიცავს, თუმცა არ შემოირგალება 
წილის ღირებულებით. 

34 Council Regulation (EC) No 2157/2001, Art. 63. 
35 Model Business Corporation Act, § 14.30 Grounds For Judicial Dissolution „... (2) in a proceeding by a shareholder if it 

is established that: (i) the directors are deadlocked in the management of the corporate affairs, the shareholders are 
unable to break the deadlock, and irreparable injury to the corporation is threatened or being suffered, or the business 
and affairs of the corporation can no longer be conducted to the advantage of the shareholders generally, because 
of the deadlock; (ii) the directors or those in control of the corporation have acted, are acting, or will act in a manner 
that is illegal, oppressive, or fraudulent; (iii) the shareholders are deadlocked in voting power and have failed, for a 
period that includes at least two consecutive annual meeting dates, to elect successors to directors whose terms have 
expired; or (iv) the corporate assets are being misapplied or wasted;” უკანასკნელი საფუძველი შეიძლება კორე-
ლაციაში იყო გამჭოლი პასუხისმგებლობის დოქტრინასათანაც, თუკი ქონების გაფლანგვას ადგილი აქვს პარტნი-
ორის მხრიდან. ანალოგიურად, Delaware General Corporation Law §273-ის მიხედვით, პარტნიორის მოთხოვნით 
კორპორაციის დაშლის უფლება უკავაშირებდა მხოლოდ “dead lock“-ის შემთხვევას, როდესაც ორი პარტნიორი 
(50%-50%) ვერ თანხმდება კორპორაციიის საქმიანობის გაგარძელების თაობაზე. 

36 საქმეში Flynn v. Pierce, 2020 NCBC 94 მინორიტარმა პარტნიორმა, რომელიც დახურულ კორპორაციაში ფლობდა 
წილების 2%-მდე, განახორციელა დაშლის უფლება სასამართლოსთვის მიმართვის გზით, იმ საფუძვლით, რომ 
პარტნიორთა შორის მოგების განაწილების ნაცვლად, მოხდა მოგების განკარგვა მენეჯმენტის შეუსაბამოდ მაღალ 
ხელფასებად/ბონუსებად დარიგების გზით, მოსარჩელე ასევე ასაბუთებდა აღნიშნული ქმედებებით ფიდუციური 
მოვალეობების დარღვევას. აღნიშნულ საქმეში, სასამართლომ, ერთი მხრივ, დაადგინა მინორიტარი პარტნიო-
რის მიერ სასამართლოს გზით კომპანიის დაშლის უფლების მართლზიმიერება, მეორე მხრივ, დაადგინა, რომ 
მინორიტარ პარტნიორთა ერთად მოქმედ ჯგუფს, რომლებიც ერთობლივად წარმოადგენენ უმრავლესობას, დანა-
რჩენი მინორიტარების წინაშე აკისრიათ ფიდუციური მოვალეობები: „minority shareholders who collectively own 
a majority interest may owe fiduciary duties to minority shareholders, including a requirement to pay the minority 
shareholder a “just proportion” of the business’ income“ დეტ. იხ.: აღნიშული საქმის §23. თუმცა აქვე უნდა აღინიშ-
ნოს, რომ პარტნიორთა შორის ფიდუციური მოვალეობების გავრცელების საკითხი საკამათო და არაერთგვარო-
ვანია, თავად აშშ-ს სასამართლოებშიც. 



76

გაეროს 1980 წლის კონვენციის (CISG), როგორც სახელშეკრულებო სამართლის 
უნიფიკაციის გლობალური ინსტრუმენტის, გამოყენების თავისებურებები ქართულ 
სასამართლო პრაქტიკაში .................................................................................................................................77

1. შესავალი .......................................................................................................................................................................77

2. CISG-ის გამოყენება ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში ...................................................................... 78

3. დასკვნა ........................................................................................................................................................................ 80



77

გაეროს 1980 წლის კონვენციის (CISG), 
როგორც სახელშეკრულებო სამართლის 
უნიფიკაციის გლობალური ინსტრუმენტის, 
გამოყენების თავისებურებები ქართულ 

სასამართლო პრაქტიკაში1

გიორგი ამირანაშვილი  (სამართლის დოქტორი (თსუ); ალტე უნივერსიტეტის სამართლის სკო-
ლის ასოცირებული პროფესორი)

1. შესავალი

1920-იანი წლებიდან მოყოლებული, სამართლის მეცნიერების მიერ გაწეული სამუშაო შეესატყვი-
სებოდა ტრანსასაზღვრო ხელშეკრულებებისთვის უნიფიცირებული წესების შექმნის საჭიროებას, 
რაც განპირობებული იყო საერთაშორისო ვაჭრობის ზრდით. საქონლის საერთაშორისო ყიდვა-გა-
ყიდვის ხელშეკრულებათა შესახებ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 1980 წლის კონვენციით2 
(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)3) ინიცირებულ 
იქნა ახალი ეტაპი სახელშეკრულებო სამართლის განვითარებაში.4 აღნიშნული კონვენცია საქა-
რთველოში ძალაშია პარლამენტის 1994 წლის 3 თებერვლის დადგენილებით.5

საყურადღებოა, რომ ნასყიდობის ხელშეკრულების თავზე მუშაობისას, საქართველოს სამოქალა-
ქო კოდექსის შემმუშავებელმა კომისიამ საერთაშორისო ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულებათა შე-
სახებ კონვენციიდან ბევრი დებულება ასახა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში.6

მოცემულ კონტექსტში, რეგიონული უნიფიკაციის ინსტრუმენტად განიხილება საერთო ევროპული 
ნასყიდობის სამართალი (Common European Sales Law (CESL)7), რომელიც ევროპული პარლამე-

1 წინამდებარე ნაშრომი ეფუძნება ალტე უნივერსიტეტის სამართლის სკოლისა და თსუ-ის იურიდიული ფაკულ-
ტეტის მიერ საუნივერსიტეტო ბაზაზე ერთობლივად დაფუძნებული სტრუქტურული ერთეულის – სამართლისა და 
ეკონომიკის ცენტრის (CoLE) მიერ ორგანიზებულ ფორუმზე 2021 წლის 08 დეკემბერს წაკითხულ ამავე სახელწო-
დების მოხსენებას.

2 ქართული ტექსტი ხელმისაწვდომია: <https://matsne.gov.ge/document/view/4992306?publication=0>, [11/12/2022].
3 ინგლისური ტექსტი ხელმისაწვდომია: <https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/

en/19-09951_e_ebook.pdf>, [11/12/2022].
4 შდრ. Schulze R., Zoll F. (Eds.), The Law of Obligations in Europe: A New Wave of Codifications, Sellier European Law 

Publishers GmbH, Munich, 2013, 5. ასევე, იხ. ამირანაშვილი გ., გარიგების ფორმის იძულება, როგორც ფორმის თა-
ვისუფლების შეზღუდვა, გამომც. „მერიდიანი“, თბ., 2018, 94-95.

5 იხ. ამირანაშვილი გ., გარიგების ფორმის იძულება, როგორც ფორმის თავისუფლების შეზღუდვა, გამომც. „მერიდი-
ანი“, თბ., 2018, 95. იმ მიზეზების შესახებ, რამაც ხელი შეუწყო საქართველოს მიერთებას აღნიშნულ კონვენციასთან, 
იხ. Knieper R., Celebrating Success by Accession to CISG, Journal of Law and Commerce, Vol. 25:477 (2005–06), 477-480.

6 იხ. ზოიძე ბ., საერთო (ინგლისურ-ამერიკული) სამართლის გავლენა ქართულ სამოქალაქო კოდექსზე, ჟურნ. „ქა-
რთული სამართლის მიმოხილვა“, 1999, 355. ასევე, იხ. ამირანაშვილი გ., გარიგების ფორმის იძულება, როგორც 
ფორმის თავისუფლების შეზღუდვა, გამომც. „მერიდიანი“, თბ., 2018, 95.

7 ინგლისური ტექსტი ხელმისაწვდომია: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52011PC0635>, 
[11/12/2022].



78

ნტისა და საბჭოს 2011 წელს გამოქვეყნებულ რეგულაციის პროექტს წარმოადგენს.8 ის იქნებოდა 
პირველი, რომელიც შექმნიდა სპეციალური მატერიალურსამართლებრივი ნორმების არასავა-
ლდებულო სისტემას ტრანსსასაზღვო ხელშეკრულებებისთვის.9 თუმცა, ევროპულმა კომისიამ 2015 
წლის სამუშაო პროგრამიდან ეს პროექტი ამოიღო, რის მიზეზადაც დასახელდა „ერთიან ციფრულ 
ბაზარზე ელექტრონული კომერციის პოტენციალის სრული გახსნის მიზნისათვის მოდიფიცირებუ-
ლი პროექტი. კერძოდ, საუბარია ორი დირექტივის პროექტზე.10

ნაშრომის მიზანია იმის წარმოჩენა, საქართველოს სასამართლოების სხვადასხვა ინსტანციის, გან-
საკუთრებით კი, უზენაესი სასამართლოს, მოსამართლეები როგორი სიხშირითა და რა ფარგლებ-
ში იყენებენ სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში სახელ-
შეკრულებო სამართლის უნიფიკაციის ისეთ გლობალურ ინსტრუმენტს, როგორიცა საქონლის სა-
ერთაშორისო ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულებათა შესახებ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 
1980 წლის კონვენცია.

კერძოდ, ნაშრომში ადგილი ეთმობა აღნიშნული ინსტრუმენტის გამოყენების თაობაზე არსებუ-
ლი ქართული სასამართლო პრაქტიკის ანალიზს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2011-2018 
წლებისა და თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის პრაქტიკიდან აღებულ განჩინებებზე/
გადაწყვეტილებებზე დაყრდნობით.

2. CISG-ის გამოყენება ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში

კვლევის ფარგლებში, შესწავლილ იქნა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2011-2018 წლების 
პრაქტიკიდან ექვსი საქმე11, ხოლო თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის პრაქტიკიდან 
ორი საქმე12.

შესწავლილი საქმეები შეიძლება დაიყოს ოთხ ჯგუფად: I ჯგუფში შემავალ საქმეში CISG-ის გამოყე-
ნების წინაპირობები არ არსებობდა; II ჯგუფში შემავალ საქმეში CISG-ის გამოყენება მოხდა გარე-
მოებების დასადგენად; III ჯგუფში შემავალ საქმეებში CISG-ის გამოყენებულ იქნა მსჯელობის გა-
სამყარებლად; IV ჯგუფში შემავალ საქმეებში კი, CISG-ის გამოყენების წინაპირობები არსებობდა.

I ჯგუფში შემავალი საქმიდან13 როგორც იკვეთება, ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ გაიზია-
რა პირველი ინსტანციის სასამართლოს მსჯელობა. კერძოდ, საქმის გადაწყვეტისას სასამართლო 

8 Magnus U., Introduction, წიგნში: Magnus U. (Ed.), CISG vs. Regional Sales Law Unification: With a Focus on the New 
Common European Sales Law, Sellier European Law Publishers GmbH, Munich, 2012, 1. ასევე, იხ. ამირანაშვილი გ., 
გარიგების ფორმის იძულება, როგორც ფორმის თავისუფლების შეზღუდვა, გამომც. „მერიდიანი“, თბ., 2018, 95.

9 იხ. Gomes A.S., The Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law (CESL): An Introduction, წიგნში: Plaza 
Penades J., Martinez Velencoso L.M. (Eds.), European Perspectives on the Common European Sales Law, Springer 
International Publishing, Switzerland, 2015, 2. საერთო ევროპული ნასყიდობის სამართლის განვითარებისა და ფუნ-
ქციების შესახებ, დაწვრილებით იხ. Бэрнсдорфф Н., Common European Sales Law (CESL) – развитие и функции, 
Южнокавказский Юридический Журнал, №07/2016, Гражданские кодексы в процессе развития, Немецкое Общество по 
Международному Сотрудничеству (GIZ), 2016, 110 და შემდგ. ასევე, იხ. ამირანაშვილი გ., გარიგების ფორმის იძულება, 
როგორც ფორმის თავისუფლების შეზღუდვა, გამომც. „მერიდიანი“, თბ., 2018, 95.

10 იხ. ამირანაშვილი გ., გარიგების ფორმის იძულება, როგორც ფორმის თავისუფლების შეზღუდვა, გამომც. „მერი-
დიანი“, თბ., 2018, 95-96. ასევე, იხ. Amiranashvili G., Unification of European Contract Law and its Potential Influence 
on the Modernization of Private Law in Georgia, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş 
beynəlxalq elmi konfransın MATERİALLARI, Baki Dövlət Universitet, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, 2018, 958.

11 ას-1055-1085-2011 (26 სექტემბერი, 2011 წ.); №ას-1162-1091-2012 (7 მარტი, 2013 წ.); №ას-93-89-2014 (30 მარტი, 2015 წ.); 
№ას-862-828-2016 (24 თებერვალი, 2017 წ.); №ას-515-515-2018 (6 ივლისი, 2018 წ.); №ას-668-668-2018 (20 ივლისი, 
2018 წ.).

12 №2/29306-17 (28 სექტემბერი, 2018 წ.); №2/15846-16 (19 ოქტომბერი, 2018 წ.).
13 იხ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2011 წლის 26 სექტემბრის №ას-1055-

1085-2011 განჩინება.
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ვერ იხელმძღვანელებდა განსახილველი კონვენციით, ვინაიდან ის გამოიყენება იმ მხარეებს შო-
რის, რომელთა კომერციული საწარმოებიც სხვადასხვა სახელმწიფოში იმყოფება. დადგინდა, რომ 
ხელშეკრულება დაიდო სს-სა და ინდ. მეწარმეს შორის, რომელიც, მართალია, ირანის მოქალაქე 
იყო, მაგრამ გარიგების დადებისას მოქმედებდა, როგორც მეწარმე სუბიექტი – ინდ. მეწარმე, რო-
მელიც რეგისტრირებული იყო საქართველოში. სს კი, საქართველოში დაფუძნებული და რეგისტ-
რირებული იურიდიული პირი იყო.

II ჯგუფში შემავალ საქმეში14, უზენაესმა სასამართლომ მიუთითა, რომ სააპელაციო სასამართლოს 
უნდა დაედგინა, ორ შპს-ს შორის დადებული ხელშეკრულებით მხარეებს შორის წარმოიშვა ნა-
რდობისა თუ ნასყიდობის ხელშეკრულება. აღნიშნულის დასადგენად, ერთობლიობაში უნდა შე-
ფასებულიყო საქმეში წარმოდგენილი ხელშეკრულებები და სხვა მტკიცებულებები. უზენაესმა 
სასამართლომ სწორედ განსახილველი კონვენციის გამოყენებაზე მიუთითა, კერძოდ, მის მე-3 
მუხლზე, რომელშიც აღნიშნულია, საქონლის მიწოდებაზე დადებული რომელი ხელშეკრულება 
ითვლება ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულებად. ამასთანავე, აღინიშნა, რომ ამ ნორმაში მოცემული 
სამართლებრივი კრიტერიუმები გაგებულ უნდა იქნეს მხარეთა მიერ დასახული მიზნების გათვა-
ლისწინებით. აქედან გამომდინარე, უზენაესი სასამართლოს მითითებით, გამოსარკვევი იყო, თუ 
რა მიზანს ისახავდა ერთ-ერთი შპს, როდესაც მიწის ნაკვეთი გადასცა მეორე შპს-ს და რა ვალდე-
ბულებას კისრულობდა ეს უკანასკნელი მიწის ნაკვეთის მიღების სანაცვლოდ.

III ჯგუფში შემავალი საქმეებიდან ერთ-ერთში15, საკასაციო პალატამ აღნიშნა, რომ ხელშეკრულე-
ბით განსაზღვრულ ვადაში ვალდებულების შესრულება თანამედროვე სახელშეკრულებო სამა-
რთლის ერთ-ერთ უმთავრეს პრინციპს წარმოადგენს. კერძოდ, ხელშეკრულებით განსაზღვრულ 
ვადაში ვალდებულების შესრულების აუცილებლობის შესახებ დებულებები განმტკიცებულია გან-
სახილველ კონვენციაში. ამავე ჯგუფში შემავალ კიდევ ორ საქმეში16, უზენაესმა სასამართლომ ხაზი 
გაუსვა, რომ კეთილსინდისიერებისა და ნდობის პრინციპები ნაცნობია განსახილველი კონვენციი-
სათვის და ისინი მოიაზრება, როგორც ზოგადი საფუძვლები ამ აქტისთვის. მისი შინაარსი საკმაოდ 
ზოგადი ხასიათისაა და კონკრეტიზაციას ცალკეულ მოთხოვნაში, კერძოდ, ურთიერთგამომრიცხა-
ვი მოქმედებების აკრძალვაში, ასევე, ორმხრივი ინფორმირებულობის ვალდებულებაში პოვებს.

IV ჯგუფში შემავალ ერთ-ერთ საქმეში17, მოდავე მხარეები, ერთი მხრივ, შპს წარმოადგენდა სომხე-
თის რესპუბლიკაში რეგისტრირებულ, ხოლო, მეორე მხრივ, სს − საქართველოში რეგისტრირებულ 
იურიდიულ პირს. მხარეთა შორის არსებული სამართლებრივი ურთიერთობიდან გამომდინარე, 
სადავო საკითხების მოსაწესრიგებლად განსახილველი კონვენციის გამოყენების აუცილებლობაზე 
მიუთითებდა ორივე მოდავე მხარე. როგორც საქართველო, ისე სომხეთის რესპუბლიკა მიერთებუ-
ლია განსახილველ კონვენციას. ზემოაღნიშნულ გარემოებებზე დაყრდნობით, სასამართლოს ჩათ-
ვალა, რომ მოცემულ საქმეში არსებობდა კონვენციის გამოყენების წინაპირობა მხარეთა შორის 
გაფორმებული 2010 წ. 1-ელი იანვრის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მხარეთა უფლება-მოვა-
ლეობების სწორი შეფასებისა და, შესაბამისად, სადავო საკითხების გადასაწყვეტად.

IV ჯგუფში შემავალ სხვა საქმეში18, რამდენადაც სახეზე იყო საქონლის ნასყიდობის საერთაშორისო 

14 იხ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2013 წლის 7 მარტის №ას-1162-1091-2012 
განჩინება.

15 იხ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2018 წლის 6 ივლისის №ას-515-515-2018 
განჩინება.

16 იხ.: საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2017 წლის 24 თებერვლის №ას-862-
828-2016 განჩინება; საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2018 წლის 20 ივლისის 
№ას-668-668-2018 განჩინება.

17 იხ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2015 წლის 30 მარტის №ას-93-89-2014 
განჩინება.

18 იხ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2018 წლის 28 სექტემბრის №2/29306-17 
გადაწყვეტილება.
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ხელშეკრულება, მხარეთა შორის არსებული სადავო ურთიერთობა ექცეოდა ამ კონვენციის რეგუ-
ლირების სფეროში. უდავოდ იყო დადგენილი, რომ მინის ხარისხთან დაკავშირებით, მოსარჩელემ 
მოპასუხეს პრეტენზიით მიმართა პროდუქციისა და სამუშაოების მიღება-ჩაბარებიდან 8 თვის შე-
მდეგ, რაც არ შეიძლება ჩაითვალოს „გონივრულ ვადად“ კონვენციის შესაბამისი ნორმების მიზ-
ნებისათვის. შესაბამისად, სასამართლო ჩათალა, რომ კონვენციის 39-ე მუხლისა და სამოქალაქო 
კოდექსის 495-ე მუხლის საფუძველზე, მოპასუხის შედავება საფუძვლიანი იყო და მოსარჩელეს 
აღარ გააჩნდა უფლება, პრეტენზია წაეყენებინა მისთვის საქონლის შეუსაბამობის შესახებ.

დაბოლოს, IV ჯგუფში შემავალ კიდევ ერთ საქმეში19, რამდენადაც მხარეთა შორის დადებული 
ხელშეკრულება წარმოადგენდა ნასყიდობის საერთაშორისო ხელშეკრულებას, მხარეთა შორის 
არსებული სადავო ურთიერთობა ექცეოდა ამ კონვენციის რეგულირების სფეროში. როდესაც სა-
კითხი ეხება მისაწოდებელი საქონლის თითქმის 60%-იან დანაკლისს, ხოლო მოსარჩელის მხრი-
დან ადგილი არ ჰქონია რაოდენობასა და შესაბამისობასთან დაკავშირებით მოპასუხის მიმართ 
კანონითა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოქმედებების შესრულებას, მიწოდებიდან 
ერთი წლისა და 4 თვის შემდეგ სარჩელის შეტანა არ შეიძლება ჩაითვალოს „გონივრულ ვადად“ 
კონვენციის შესაბამისი ნორმების მიზნებისათვის. შესაბამისად, კონვენციის 39-ე მუხლისა და სა-
მოქალაქო კოდექსის 495-ე მუხლის საფუძველზე, მოსარჩელეს აღარ გააჩნდა უფლება, პრეტენზია 
წაეყენებინა მოპასუხისთვის საქონლის რაოდენობასა და შესაბამისობასთან დაკავშირებით და ეს 
ხელშეკრულება, სამოქალაქო კოდექსის 427-ე მუხლის შესაბამისად, ჩაითვალა შეწყვეტილად მისი 
შესრულებით.

3. დასკვნა

შესწავლილი საქმეების ანალიზი იძლევა იმ დასკვნის გამოტანის საშუალებას, რომ ზოგიერთი საქ-
მის გადაწყვეტისას, სასამართლომ კონვენციით ვერ იხელმძღვანელა კონკრეტული წინაპირობის 
არარსებობის გამო; ზოგ საქმეში, სასამართლომ მიუთითა კონვენციის გამოყენების საჭიროება-
ზე გარკვეული გარემოებების დასადგენად; ზოგიერთ შემთხვევაში, სასამართლომ ჩათვალა, რომ 
არსებობდა კონვენციის გამოყენების წინაპირობა მხარეთა უფლება-მოვალეობების სწორი შეფა-
სებისა და, შესაბამისად, სადავო საკითხების გადასაწყვეტად; რამდენიმე საქმეში კი, კონვენციაზე 
მითითება ემსახურებოდა მხოლოდ იმის ხაზგასმას, რომ სასამართლოს მიერ საფუძვლად აღებუ-
ლი დებულებები მასშიც არის განმტკიცებული ან გამოყენებული პრინციპები მისთვისაც ნაცნობია.20

19 იხ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2018 წლის 19 ოქტომბრის №2/15846-16 
გადაწყვეტილება.

20 იხ. ამირანაშვილი გ., სახელშეკრულებო სამართლის უნიფიკაციის გლობალური ინსტრუმენტების გამოყენება ქა-
რთულ სასამართლო პრაქტიკაში (CISG-ის მაგალითზე), ახალგაზრდა მეცნიერთა VII ინტერდისციპლინური კონ-
ფერენციის მასალები, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, თბ., 2020 (გადაცემულია დასაბეჭდად).
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მედიატორის დილემა მხარეთა ავტონომიისა 
და სამართალიანობის პრინციპთა ზღვარზე

ნათია ჩიტაშვილი  (სამართლის დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელ-
მწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი)

1. შესავალი

მედიაციის პროცესი ეფუძნება ორ ფუნდამენტურ ღირებულებას: მხარეთა ავტონომიას1 და არ-
სობრივ-პროცედურულ სამართლიანობას2. საბაზისო ღირებულებები მედიაციის პროცესში გუ-
ლისხმობს მხარის ავტონომიას, მიერ მიერ პროცესის არჩევისა და კონტროლის თავისუფლებას 
(კანონით ან ხელშეკრულებით განსაზღვრული შეზღუდვების გათვალისწინებით), ნეიტრალური 
მესამე პირის - მედიატორის არჩევისა და დანიშნული ნეიტრალური პირის მონაწილეობაზე თა-
ნხმობის გაცხადების უფლებას (კანონით ან ხელშეკრულებით განსაზღვრული შეზღუდვების გათ-
ვალისწინებით), მედიატორის კეთილსინდისიერი ქცევისა და თავად პროცესის სამართლიანობას3, 
მხარეთა თანასწორობას.4 მედიატორმა უნდა წაახალისოს მხარეთა ნების ავტონომიასა და თვით-
გამორკვევაზე დამყარებული პროცესი, მან უნდა უზრუნველყოს, რომ მხარეთა მიერ გადაწყვეტი-
ლება მიიღებოდეს მხოლოდ სათანადო ინფორმაციის ფლობისა და გაცნობიერების პირობებში, 
შეთანხმების შესრულებაუნარიანობისა და აღსრულებაუნარიანობის გააზრებით.5 მხარეთა თვით-
გამორკვევისა და ინფორმირებული თანხმობის პრინციპი, როგორც მხარეთა ავტონომიურობის 
გამოვლინება, მედიაციის ფუნდამენტური საფუძველია.6 მხარეთა თვითგამორკვევის უფლება შე-
მოიფარგლება არა მხოლოდ მედიაციის დასასრულს მხარეთა მიერ გადაწყვეტილების მიღების 
თავისუფლებით, არამედ ვრცელდება მედიაციის პროცესის მოსამზადებელ სტადიაზე და შემდგომ 
მის ყველა მნიშვნელოვან ეტაპზე.7 

1 აშშ-ში დავის გადაწყვეტის პროფესიონალთა საზოგადოება (Society of Professionals in Dispute Resolution (SPIDR)), 
როგორც მედიატორების ყველაზე დიდი ორგანიზებული ჯგუფი აღიარებს მხარეთა ავტონომიის დაცვის განსაკუთ-
რებულ მნიშვნელობას მედიაციის როცესში. იხ. Society of Professionals in Dispute Resolution, Ensuring Competence 
and Quality in Dispute Resolution Practice, in: Reportn 2 of the SPIDR Commission on Qualifications (1995). 

2 დაწვრილებით იხ. Stulberg J.B., Fairness and Mediation, 13 Ohio St. J. on Disp. Resol, 1998, 909. Shapira O., Conception 
and Perceptions of Fairness in Mediation, South Texas Law Review, Vol.54, 2012, 281-341.

3 იხ.: Alfini J.J., Mediation as a Calling: Addressing the Disconnect between Mediation Ethics and the Practices of 
Lawyer Mediators, South Texas Law Review, Vol. 49, 2008, 830; Menkel-Meado C., Plapinger E., Model Rule for The 
Lawyer as Third-Party Neutral, Preamble, CRP Georgetown Commission on Ethics and Standards in ADR, 2002, 22, 
<http://www.cpradr.org/Portals/0/Third%20Party%20netural%20create%20new%20cover%20page%202012.pdf>. 

4 Taylor A., The Handbook of Family Dispute Resolution, Mediation Theory and Practice, Jossey-Bass, United States of 
America, 2002, 171.

5 Nolan-Haley J., Informed Consent in Mediation: A guiding Principle for Truly Educating Decision-making, Notre Dame 
Law Rev., Vol. 74, 1999, 775. იხ. ასევე, Bush R. A. B., Efficiency and Protection or Empowerment and Recognition? The 
Mediator’s Role and Ethical Standards in Mediation, Fla. Law Rev., Vol. 41, 1989, 253, 278.

6 Bartlett F., Mortensen R., Tranter K., Alternative Perspectives on Lawyers and Legal Ethics, Reimagining the Profession, 
Routledge Research in legal Ethics, London and New-York, 2011, 207; Waldman E., Mediation Ethics, Cases and 
Commentaries, Jossey-Bass, A Wiley Imprint, United States of America, 2011, 12; Model Standards of Conduct for 
Mediators, 2005, Standard I (1).

7 Alfini J.J., Press Sh. B., Stulberg J.B., Mediation, Theory and Practice, Reporter’s Notes, 3rd ed., LexisNexis, 2013, 617, 619.
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მედიაცის ეთიკურ პრინციპებს შორის არ არსებობს იმთავითვე დადგენილი იერარქია, არ შეი-
ძლება წინასწარ განისაზღვროს რომელიმე სტანდარტის წინასწარ განსაზღვრული - prima facie 
უპირატესობა და უნივერსალურობა.8 მედიაციის ფუნდამენტურ პრინციპებს შორის გონივრული 
ბალანსის დაცვით უნდა შეფასდეს კონკრეტული პრინციპის გამოყენების ფარგლები საქმის ინდი-
ვიდუალიზაციის პირობებში. მაგალითად, თვითგამორკვევის უფლება დომინირებულად შეიძლება 
იყოს წარმოდგენილი იმ საქმეებში, სადაც მხარეები თანაბრად არიან კომპენტენტურები და ინ-
ფორმირებულები მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ და მათ მიერ მისაღები გადაწყვეტილება 
უარყოფით გავლენას არ ახდენს მესამე პირების ან საზოგადოების ინტერესებზე. მაშინ როდესაც 
პროცესის სამართლიანობა და ჯეროვანი ხარისხი მნიშვნელოვან და წამყვან პრინციპად წარმო-
დგება, როდესაც მხარეთა შეთანხმება გარკვეულ გავლენას ახდენს იმ პირების კეთილდღეობაზე, 
რომლებიც არ იმყოფებიან მედიაციის სივრცეში და არ არიან ჩართულნი გადაწყვეტილების მიღე-
ბის პროცესში.9

სტატია მიზნად ისახავს მედიაციის ორი ძირეული პრინციპის - მხარეთა ავტონომიისა და სამა-
რთლიანობის ზოგადი შინაარსობრივ-პროცესუალური მნიშვნელობისა და მოქმედების ფარგლე-
ბის განსაზღვრას. 

2. მხარეთა ავტონომიის პრინციპის შინაარსი - ნებაყოფლობითობა, 
მხარეთა თვითგამორკვევა და ინფორმირებული თანხმობა

მხარეთა ავტონომიურობა გულისხმობს ნებაყოფლობითობის, მხარეთა თვითგამორკვევისა და 
ინფორმირებული თანხმობის პრინციპებს, რომლებიც უმნიშვნელოვანესია მედიაციის პროცესის 
არსობრივი მიზნის გააზრებისთვის, წარმოადგენს მედიაციის ღირებულებით ფუნდამენტს და გან-
საზღვრავს მედიატორის ეთიკურ ვალდებულებათა შინაარსს. 

დავის გადაწყვეტის სახელმწიფოებრივი სისტემის დემოკრატიულობის ხარისხი იზომება ამა თუ 
იმ დავის გადაწყვეტის პროცესში მხარეთა ფართო ჩართულობის ხარისხით, შინაარსობრივი და 
პროცესუალური კონტროლის შესაძლებლობის გაძლიერებით.10 დავის გადაწყვეტის პროცესებში 
მხარეთა ავტონომიის ზრდით შეიძლება ითქვას, რომ დასრულდა „მოსამართლეთა მენეჯერობის“11 
ერა და დაიწყო დავის „მხარეთა მენეჯერობის“ ეტაპი.12 მედიაციის პროცესში მხარე აღჭურვილია 
როგორც დავის შინაარსობრივი, ისე პროცესუალური კონტროლის უფლებამოსილებით.13 მხარე-
ები დავის გადაწყვეტის პროცესს მიიჩნევენ სამართლიანად, იმ შემთხვევაში, თუ პროცესუალური 
კონტროლის შესაძლებლობა ენიჭება მათ, როგორც სუბიექტებს, ვის ინტერესებზეც შედეგობრი-
ვად აისახება სამედიაციო მორიგება.14 პროცესუალური კონტროლის შესაძლებლობა განაპირობე-

8 Shapira O., A Theory of Mediator’s Ethics, Cambridge University Press, 2016, 118.
9 Waldman E., Mediation Ethics, Cases and Commentaries, Jossey-Bass, A Wiley Imprint, United States of America, 

2011, 14.
10 Society of Professionals in Dispute Resolution, Ensuring Competence and Quality in Dispute Resolution Practice, in: 

Report #2 of the SPIDR Commission on Qualifications (1995), <https://cdn.ymaws.com/acrnet.org/resource/resmgr/
docs/SPIDR_1989_Qualifications_Re.pdf>.

11 Resnik J., Managerial Judges, 96 Harv. L. Rev., The Harvard Law Review Association, Vol.96, No.2, 1982, 374-448.
12 Cole S.R., Managerial Litigants? The Overlooked Problem of Party Autonomy in Dispute Resolution, Hastings Law 

Journal, Vol.51, Issue 6, 2000, 1201, <https://repository.uchastings.edu/hastings_law_journal/vol51/iss6/3/>.
13 „მედიაციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტები: 2. მხარეები შეიძლება შეთა-

ნხმდნენ მედიაციის წარმართვის წესზე, რომელიც ამ კანონით არ არის დადგენილი. 3. მხარეთა შეთანხმების 
არარსებობის შემთხვევაში მედიაციის წარმართვის წესს განსაზღვრავს მედიატორი დავის ეფექტიანად მოსაგვა-
რებლად, მისი გარემოებებისა და მხარეთა მოსაზრებების გათვალისწინებით. იხ. ასევე, Riskin L.L., Mediation and 
Lawyers, 43 Ohio St. L.J. 29, 1982, 34, <https://core.ac.uk/download/pdf/159560852.pdf>. ლეონარდ რისკინი მიიჩნევს, 
რომ მედიაციაში სრული კონტროლი მხარეებს ეკუთვნით. 

14 E.A. Lind,  Tyler  T.R., The Social Psychology of Procedural Justice (Critical Issues in Social Justice), Springer, 1988, 29. 
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ბს მხარეთა მიერ პროცესში ნებაყოფლობითი მონაწილეობის მამოტივირებელ ფაქტორს.15 აღნიშ-
ნული წარმოადგენს მედიაციაში მხარის ავტონომიისა და თვითგამორკვევის უფლების კრიტიკულ 
ასპექტს.16 „მედიაციაში მხარეებს სრული ავტონომია აქვთ, რამდენადაც ისინი აკონტროლებენ 
პროცესის წესებსა და შედეგებს. მედიაცია ემყარება მხარეთა თვითგამორკვევის პრინციპს და ამ 
პროცესს ახასიათებენ, როგორც მართლმსაჯულებას ადამიანის სახით.“17 

მართალია, მედიატორი გამოკვეთს მხარეთა საერთო ინტერესებს და დავის გადაწყვეტის შესაძლო 
პერსპექტივას, თუმცა გადაწყვეტილების მიღების სრული უფლებამოსილება მხოლოდ მხარეთა პრი-
ვილეგიად რჩება. სამედიაციო მორიგება დაუშვებელია იყოს მედიატორის მიერ ნაკარნახევი, შეთავა-
ზებული და ბუნებრივია, მიღებულიც. მედიატორის მიერ მორიგების აქტის ხელმოწერა18 ადასტურებს 
მედიაციის პროცესში შეთანხმების მიღწევის ფაქტს და არ არის მორიგების მხარედ მედიატორის აღი-
არების გამომხატველი. მედიატორს აქვს ლეგიტიმაცია მხოლოდ პროცესუალურ გადაწყვეტილებებ-
ზე, თუმცა აღნიშნულიც მხარეთა მიმღებლობის/თანხმობის პირობებში არსებითად უნდა იყოს მოტი-
ვირებული მათივე ინტერესებით და გამართლებული პროცესის ლეგიტიმურ- ეთიკური მიზნებით.19 

ამდენად, მედიაცია ესწრაფვის, სწორედ მხარეს მიანიჭოს დავის შინაარსობრივ-პროცესუალური 
კონტროლის უფლება და ნაკლებად მედიატორს, მხარის იურიდიულ წარმომადგენელს თუ სახე-
ლმწიფოს. განსხვავებით სასამართლო სამართალწარმოებისგან, სადაც ადვოკატები სამართლებ-
რივ ჩარჩოში აქცევენ ურთიერთობის შინაარსს, ხოლო მოსამართლეები იღებენ დავაზე გადაწყვე-
ტილებას, მედიაცია ამკვიდრებს პრინციპს, რომ მხარეები წყვეტენ როგორ იქნება პროცესში მათი 
კონფლიქტი წარდგენილი, გაჟღერებული, განხილული და გადაწყვეტილი. გადაწყვეტილების სა-
მართლიანობის შინაარსი სასამართლოში კანონით დგინდება, მედიაციაში სამართლიანობის სტა-
ნდარტს განსაზღვრავს მხარეთა პიროვნულ-მორალურ ღირებულებათა სისტემა. სოციალური და 
სამართლებრივი კატეგორიები მედიაციაში შედარებით უკანა პოზიციაზე გადაინაცვლებს.20 

ავტონომიური გადაწყვეტილება ასახავს მხარისათვის პრიორიტეტულ და უპირატეს ღირებულე-
ბებს და ამდენად მხარის პიროვნულობისა და თვითიდენტობის გამომხატველი ანაბეჭდია.21 მხარის 
ავტონომიურ გადაწყვეტილებაზე გავლენას ახდენს, ერთი მხრივ, მორიგების შინაარსის მიმართ 
მხარეთა შინაგანი სამართლიანობის განცდა, მიმღებლობის გაძლიერება vis-à-vis მიმართ, რაც 
კონფლიქტის ტრანსფორმაციითა და ორმხრივი პერსპექტივის გონივრული აღქმის ხელშეწყობით 
მიიღწევა და, მეორე მხრივ, სასამართლოში დავის გადაწყვეტის პერსპეტივის, სასამართლო დავის 
რისკების / შედეგების რაციონალური „განჭვრეტა“ და ანალიზი.

15 Cole S.R., Managerial Litigants? The Overlooked Problem of Party Autonomy in Dispute Resolution, Hastings Law 
Journal, Vol.51, Issue 6, 2000, 1201, <https://repository.uchastings.edu/hastings_law_journal/vol51/iss6/3/>.

16 Brunet E., Craver C. B., Deason E.E., Alternative Dispute Resolution: The Advocate’s Perspective, Cases and Materials, 
3rd ed., LexisNexis, 2006, 200. 

17 Zalar A., Managing Judicial Change through Mediation — Part 1, ADR Bulletin ADR Bulletin, Vol. 6, Number 8, Article 3, 
2-1-2004, 1. 

18 „მედიაციის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტი: სამედიაციო მორიგება წერილობით დგება 
და მას ხელს მხარეები და მედიატორი აწერენ.

19 მაგალითად, მედიაციის პროცესის შეწყვეტა „მხარეებთან კონსულტაციის შემდეგ“ მედიატორის გადაწყვეტილე-
ბით - „მედიაციის შესახებ კანონის“ მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი - ...მედიაციის გაგრძელება არა-
გონივრული და გაუმართლებელია. ამ შემთხვევაში მედიატორი მხარის ინფორმირების შემდეგ იღებს შესაბამის 
გადაწყვეტილებას პროცესის ეთიკურ-ლეგიტიმური საჭიროებიდან გამომდინარე. ინფორმირების ერთ-ერთი მი-
ზანი ისაა, რომ თუ შეწყვეტის მიზეზი მხარისგან მომდინარეობს, მედიატორმა მიაწოდოს ინფორმაცია მოსალოდ-
ნელი შეწყვეტის შემდეგ და თუ მხარე შეწყვეტის საფუძველს არ აღმოფხვრის, მედიატორის გადაწყვეტილება 
პრივილეგირებულია მხარეთა მიერ პროცესის გაგრძელების სურვილთან მიმართებით. პროცესის შეწყვეტამდე 
მხარეების კონსულტირების, შეტყობინების ნორმატიული მოთხოვნის არსებობა ასევე პროცესუალური მოქმედე-
ბების შესახებ მხარეთა ინფორმირების სავალდებულო წესით არის განპირობებული. იხ. ასევე, საქართველოს 
მედიატორთა ეთიკის კოდექსის მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტი.

20 Waldman E., Mediation Ethics, Cases and Commentaries, Jossey-Bass A Wiley Imprint, San Francisco, 2010, 3-4. 
21 იქვე, 4.
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მხარეთა ავტონომიურობის პრინციპი გულისხმობს მხარეთათვის არა მხოლოდ თავისუფალი 
არჩევანის ხელმისაწვდომობას, არამედ ინფორმირებული არჩევანის უფლებას.22 ინფორმირებუ-
ლი გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა მიემართება როგორც დავის შინაარსობრივ მხა-
რეს, შეთანხმების პირობებს, ისე პროცესუალურ საკითხებს.23 ინფორმირებული გადაწყვეტილების 
ხელშეწყობის მედიატორისეულ მოვალეობას აქვს გარკვეული ეთიკური საზღვრები. კერძოდ, თუ 
მხარეს არ ჰყავს იურისტი წარმომადგენელი პროცესში ან მისთვის არ არის ხელმისაწვდომი იუ-
რიდიული მომსახურების ხარჯი, მედიატორი ამ შემთხვევაშიც ვერ იქნება სამართლებრივი კო-
ნსულტაციის გამწევი, ნეიტრალობის24 ვალდებულებიდან გამომდინარე, მედიატორი იურიდიულ 
დახმარებას ვერ აღმოუჩენს მხარეებს.25 აღნიშნული მომსახურება გულისხმობს ინფორმირებული 
გადაწყვეტილების არა ხელშეწყობის, არამედ უზრუნველყოფის26 მიზანს, რაც ფუნდამენტურად 
შორდება მედიატორის პროფესიულ როლს. სამართლებრივი რჩევის გაცემა მედიატორს კლიე-
ნტის წარმომადგენლად აქცევს, რაც მეორე მხარის თვალში არის მედიატორის მიუკერძოებლო-
ბის პრინციპის საუარესო დარღვევა. ამ შემთხვევაში გამოსავალია მედიატორის მიერ იურიდიული 
დახმარების ცენტრებში ან ადვოკატისგან სამართლებრივი კონსულტაციის მიღების შესაძლებლო-
ბის მხარისათვის განმარტება. ინფორმირებული გადაწყვეტილებისა და თვითგამორკვევის პრი-
ნციპის ხელშეწყობა შეიძლება მხოლოდ მედიატორის ნეიტრალური როლის ფარგლებში ხორციე-
ლდებოდეს, რადგან მედიატორისა და სხვა პროფესიის როლის სინთეზი ეთიკური თვალსაზრისით 
კრიტიკულად პრობლემატურია.

ამდენად, მედიაცია ემყარება მხარეთა კონტროლისა და უფლებამოსილების აღიარებას და მესამე 
პირის მხრიდან ამ უფლებამოსილებაში ჩაურევლობის ფუნდამენტს. მაშინაც კი, როდესაც პირი 
პროცესში წარმომადგენლის თანხლებითაა ჩაბმული, მხარე როგორც წესი, თავად აზიარებს სა-
კუთარ პერსპექტივას, ხედვას მედიატორის მიერ უთანხმოების არსის, კონფლიქტის მიზეზის გა-
მოკვლევის საპასუხოდ.27 ამდენად, თვითგამორკვევის პრინციპის სუბიექტი, მისი სრულყოფილად 
განმახორციელებელი და მასზე პასუხისმგებელი შეიძლება იყოს უშუალოდ მხარე, რამეთუ თვით-
გამორკვევა მოიაზრებს არა მხოლოდ სამართლებრივი, არამედ მრავალმხრივი ინტერესების 
(უსაფრთხოების, სოციალური, აღიარების, თვითრეალიზაციის ინტერესები) შეწონვითი ანალიზისა 
და საუკეთესო ინტერესის თვითგანსაზღვრის პროცესს. 

მედიაციის კანონზომიერი ბუნება, იდეალურ შემთხვევაში, მხარეთა თვითგამორკვევის კონცეპ-
ტუალური და პროცესუალური მიზნის გათვალისწინებით, მოლაპარაკების პროცესში მხარის უშუ-
ალო ჩართულობას და მის მიერ ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას 
მოითხოვს. მხარის ავტონომიისა და თვითგამორკვევის პრინციპი ასევე გულისხმობს, რომ სამე-
დიაციო მორიგების პირობების მდგენელი უნდა იყვნენ თავად მხარეები, რამეთუ მედიატორი არ 
არის უფლებამოსილი მოსამართლის მსგავსად გამოიყენოს და შეუფარდოს მხარეთა ფაქტობრივ 
კონტექსტს სამართლებრივი და სოციალური კონცეფციები. სამედიაციო მორიგების პირობების მე-
დიატორის მიერ დადგენის შეზღუდვა იმთავითვე ემსახურება მედიატორის ნეიტრალურობისა და 
მიუკერძოებლობის უზრუნველყოფის მიზანს. 

22 Cooks L. M., Hale C. L., The Construction of Ethics in Mediation, Mediation Quarterly, 12(1), 1994, 55-76, 66.
23 საქართველოს მედიატორთა ეთიკის კოდექსის მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად,   თვითგამორკვევის პრინცი-

პის ხელშეწყობა გულისხმობს, რომ მხარეებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა მათი ინტერესის შესაბამისად მიიღონ 
ნებაყოფლობითი და ინფორმირებული გადაწყვეტილება როგორც დავის შინაარსობრივ, ისე მედიაციის პროცე-
დურულ საკითხებზე. 

24 მიუკერძოებლობის [ავტორის შენიშვნა].
25 Choung Y., Achieving Justice Through ADR: An Analysis of the Korean Mediation System ,Indiana University Maurer 

School of Law, Theses and Dissertations 39, 5-2017, 97.
26 შეად. საქართველოს მედიატორთა ეთიკის კოდექსის 4.3. მუხლი: ...მედიატორს არ ევალება როგორც მხარე-

თა მიერ ნებაყოფლობითი და ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღების უზრუნველყოფა... ასევე, იხ. Model 
Standards of Conduct for Mediators, AAA, ABA, ACR, 1994, Revised 2005f, Standard 1, A 2. 

27 Rogers N., McEwen C., Mediation: Law, Policy, Practice, Clark Boardman Callaghan, 1994, §1.01, 1.
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3. სამართლიანობა როგორც მედიაციის ნორმატიულ-ეთიკური 
ფუნდამენტი 

სამართლიანობა მედიაციის ფუნდამენტური პრინციპი28, უმთავრესად ნორმატიული და ასევე, ეთი-
კური სტანდარტია.

მედიაციის ეთიკის კოდექსების თანახმად, სამართლიანობა მიემართება მედიაციის პროცესს,29 
რომლის ჩატარებაც უნდა უზრუნველყოს პროვაიდერმა ორგანიზაციამ30, მედიატორმა გულმოდგი-
ნების31, სათანადო წინდახედულების32, მიუკერძოებლობის33, ინტერესთა კონფლიქტის დაუშვებ-
ლობის34, მხარეთა ნებაყოფლობითი,35 გაცნობიერებული36, სამართლიანი37 და თანაბარი მონაწი-
ლეობის38, მონაწილეობის შესაძლებლობის39 და მათი თვითგამორკვევის უფლების40 რეალიზების 
პრინციპთა დაცვით.41 ცალკეული ქვეყნის სამართალი მედიატორის როლს ხედავს სწორედ მხარე-
თა დახმარებაში, მიაღწიონ სამართლიან შეთანხმებას.42

სამართლიანობა გულისხმობს, რომ მხარეებმა მედიაციის პროცესის ძირითადი პრინციპების 

28 Steffek F., Unberath H. (eds.), Genn H., Greger R., Menkel-Meadow C., Regulating Dispute Resolution ADR and Access 
to Justice at the Crossroads, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon, 2013, 17.

29 Ethical Standards for Mediators, Georgia Commission on Dispute Resolution, § IV, <http://godr.org/sites/default/files/
Godr/supreme_court_adr_rules/APPENDIX%20C%2C%20CHAP%201%2C%206-18-2013.pdf>.

30 Trevor M.B., Palo G., EU Mediation Law and Practice, Oxford University Press, 2012, 93.
31 Ethical Standards for Mediators, Georgia Commission on Dispute Resolution, § V, <http://godr.org/sites/default/files/

Godr/supreme_court_adr_rules/APPENDIX%20C%2C%20CHAP%201%2C%206-18-2013.pdf>.
32 Hopt K.J., Steffek F., Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective, Oxford University Press, Oxford, 

2013, 74.
33 Draft General Scheme of Mediation Bill 2012, Ireland, Head 2, <http://www.justice.ie/en/JELR/MedBillGSFinal.pdf/

Files/MedBillGSFinal.pdf>; Austrian Mediation Act, June 6, 2003, Art. 16(2), <http://bgarf.ru/science/baltic-center-of-
mediation-and-conflictology/publikacii/avstriya.pdf>; Bulgaria Mediation Act, (promulgated 2004, amended 2011) Art. 9 
(1), <http://www.pamb.info/index.php?option=com_content&view=article&id=112%3Amediation-act&catid=30%3Aact
sformediation&Itemid=74&lang=bg>; Core Standards of Mediation Practice, §III (Oregon Mediation Association, 2005), 
<http://www.omediate.org/docs/2005CoreStandardsFinalP.pdf>. 

34 Standards of Conduct for New York State CMTY. Dispute Resolution CTR. Mediators, Office of Alt. Dispute Resolution 
& Court Improvement Programs 2009, § III. B, <http://www.courts.state.ny.us/ip/adr/Publications/Info_for_Programs/
Standards_of_Conduct.pdf>.

35 Bulgaria Mediation Act, (promulgated 2004, amended 2011) Art. 5, <http://www.pamb.info/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=112%3Amediation-act&catid=30%3Aactsformediation&Itemid=74&lang=bg>; Chinese Civil 
Procedure Law, Art. 9, მითითებულია: Woo M.Y.K., Callagher M.E., Civil Procedure Law of the People’s Republic of 
China, 1991, 38.

36 Family Mediation Canada Members Code of Professional Conduct, Art. 9.2, 9.3, <http://fmc.ca/sites/default/files/sites/
all/themes/fmc/images-user/Members%20Code%20of%20Professional%20Conduct_0.pdf>.

37 German Mediation Act, 21 July, 2012, § 2 (3), <https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_mediationsg/englisch_
mediationsg.html>; Rützel S., Wegen G., Wilske S., Commercial Dispute Resolution in Germany, 2nd ed., C.H. Beck, 
München, 2016, 202.

38 Bulgaria Mediation Act, (promulgated 2004, amended 2011) Art. 5, <http://www.pamb.info/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=112%3Amediation-act&catid=30%3Aactsformediation&Itemid=74&lang=bg>.

39 Malta Code of Conduct for Mediators, MJCL, Art. 9, <https://mjcl.gov.mt/en/mmc/Pages/Code-of-Conduct-Mediators.
aspx>.

40 Georgia Ethical Standards for Mediators, Georgia Commission on Dispute Resolution 2012, Introduction, <http://godr.
org/sites/default/files/Godr/supreme_court_adr_rules/APPENDIX%20C%2C%20CHAP%201%2C%206-18-2013.pdf>; 
Rützel S., Wegen G., Wilske S., Commercial Dispute Resolution in Germany, 2nd ed., C.H. Beck, München, 2016, 207.

41 Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. Law Rev., 2012, 285.
42 Malta Mediation Act, MJCL, 2004, Art. 26 (1), <https://mjcl.gov.mt/en/mmc/Documents/Chapter_474t.pdf >; Royal 

Decree Law 5/2012, of March 5, on Mediation in Civil and Commercial Matters, Statement of Reasons I, მითითებულია: 
Trevor M.B., Palo G., EU Mediation Law and Practice, Oxford University Press, 2012, 560.
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ცოდნის,43 არსებითად მნიშვნელოვანი გარემოებების გაცნობიერების,44 ხელშეკრულების პირობე-
ბის გააზრებისა45 და ინფორმირებული თანხმობის46 საფუძველზე, მიიღონ არაიძულებითი,47 ნება-
ყოფლობითი48 გადაწყვეტილება მისი მოსალოდნელი შედეგების49 გაცნობიერებით50 ან, სურვილის 
შემთხვევაში, ნებისმიერ დროს შეწყვიტონ51 მედიაცია.52 პროცესის სამართლიანობა დაცულია ასე-
ვე, თუ მასში მონაწილეობა არ ემსახურება უსამართლო უპირატესობის მოპოვებას53 და არ ეფუძ-
ნება მოლაპარაკების მანიპულაციურ და დამაშინებელ მეთოდებს54. 

სამართლიანი პროცესი, რომელიც თავისუფალია მედიატორის მხრიდან დავის შედეგის მიმართ 
დაინტერესებისგან, ასევე რომელიმე მხარის მიმართ მიკერძოებული დამოკიდებულებისგან, მეტი 
ალბათობით ქმნის მხარეებისთვის თანაზომიერი, მათთვის ურთიერთსასარგებლო შეთანხმების 
მიღწევის წინაპირობას. ამასთან, მხარეთა სამართლიანობის განცდა მედიაციის პროცესში დიდ-
წილად ფორმირდება იმ პირობებში, თუ მათ აქვთ გამოხატვის, გაგების შესაძლებლობა, სარგებ-

43 German Mediation Act, 21 July, 2012, § 2 (2), <https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_mediationsg/englisch_
mediationsg.html>.

44 German Mediation Act, 21 July, 2012, § 2 (6), <https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_mediationsg/englisch_
mediationsg.html>; Bulgaria Mediation Act, (promulgated 2004, amended 2011) Art. 13 (1), <http://www.pamb.info/
index.php?option=com_content&view=article&id=112%3Amediation-act&catid=30%3Aactsformediation&Itemid=74&
lang=bg>; Rützel S., Wegen G., Wilske S., Commercial Dispute Resolution in Germany, München, 2nd ed., C.H. Beck, 
2016, 202.

45 Georgia Ethical Standards for Mediators, Georgia Commission on Dispute Resolution 2012, §IV. A, <http://godr.org/
sites/default/files/Godr/supreme_court_adr_rules/APPENDIX%20C%2C%20CHAP%201%2C%206-18-2013.pdf>; 
German Mediation Act, 21 July, 2012, § 2 (6), <https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_mediationsg/englisch_
mediationsg.html>; Rützel S., Wegen G., Wilske S., Commercial Dispute Resolution in Germany, 2nd ed., C.H. Beck, 
München, 2016, 202.

46 Mediation Council of Illinois (MCI) Professional Standards of Practice for Mediators, 1999, § III. E, <http://www.mediate.
com/articles/illstds.cfm>.

47 The California Rules of Court, 3.857(b), < http://www.courts.ca.gov/documents/title_3.pdf>.
48 Family Mediation Canada Members Code of Professional Conduct, Art. 9.1. <http://fmc.ca/sites/default/files/sites/

all/themes/fmc/images-user/Members%20Code%20of%20Professional%20Conduct_0.pdf>; European Mediation 
Training for Practitioners of Justice, A Guide to European Mediation, Association of International Arbitration (ed.), 
Antwerpen, Apeldoorn, Portland, Maklu, 2012, 143.

49 Hopt K.J., Steffek F., Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective, Oxford University Press, Oxford, 
2013, 74.

50 Family Mediation Canada Members Code of Professional Conduct, Art. 9.5, <http://fmc.ca/sites/default/files/sites/
all/themes/fmc/images-user/Members%20Code%20of%20Professional%20Conduct_0.pdf>; Austrian Mediation Act, 
June 6, 2003, Art. 16(2), <http://bgarf.ru/science/baltic-center-of-mediation-and-conflictology/publikacii/avstriya.pdf>; 
Bulgaria Mediation Act, (promulgated 2004, amended 2011) Art. 9 (1), < http://www.pamb.info/index.php?option=com_
content&view=article&id=112%3Amediation-act&catid=30%3Aactsformediation&Itemid=74&lang=bg>. 

51 German Mediation Act, 21 July, 2012, § 2 (5), <https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_mediationsg/englisch_
mediationsg.html>; Bulgaria Mediation Act, (promulgated 2004, amended 2011) Art. 5, <http://www.pamb.info/index.
php?option=com_content&view=article&id=112%3Amediation-act&catid=30%3Aactsformediation&Itemid=74&lang
=bg>; Georgia Ethical Standards for Mediators, Georgia Commission on Dispute Resolution 2012, §V, <http://godr.
org/sites/default/files/Godr/supreme_court_adr_rules/APPENDIX%20C%2C%20CHAP%201%2C%206-18-2013.pdf>; 
Steffek F., Unberath H. (eds.), Genn H., Greger R., Menkel-Meadow C., Regulating Dispute Resolution ADR and Access 
to Justice at the Crossroads, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon, 2013, 284; European Mediation Training for 
Practitioners of Justice, A Guide to European Mediation, Association of International Arbitration (ed.), Antwerpen, 
Apeldoorn, Portland, Maklu, 2012, 143.

52 Shapira O., Conceptions and Perceptions of Fairness in Mediation, 54 South Tex. Law Rev., 2012, 285.
53 Model Standards of Practice for Family and Divorce Mediation, § XI. A. 6, <https://www.afccnet.org/Portals/0/

PublicDocuments/CEFCP/ModelStandardsOfPracticeForFamilyAndDivorceMediation.pdf>; Folberg J., Milne A.L., 
Salem P., Divorce and Family Mediation, Models, Techniques and Applications, The Guilford Press, New York, London, 
2004, 540; Waldman E., Mediation Ethics, Cases and Commentaries, Jossey-Bass, A Wiley Imprint, United States of 
America, 2011, 13.

54 Family Mediation Canada Members Code of Professional Conduct, Art. 9.4, <http://fmc.ca/sites/default/files/sites/all/
themes/fmc/images-user/Members%20Code%20of%20Professional%20Conduct_0.pdf>. 
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ლობენ თავისუფალი და უსაფრთხო სამედიაციო გარემოთი საიმისოდ, რომ იყვნენ მოსმენილ-
ნი დამოუკიდებელი, ნეიტრალური და რეპუტაციით აღჭურვილი მესამე პირისგან. თუ მედიაციის 
პროცესში მხარეებს უყალიბდებათ ღირსებისა და პატივისცემით მოპყრობის განცდა, ისინი მეტად 
სამართლიანად აღიქვამენ და ენდობიან მედიაციის პროცესის შედეგს, განსახილველი მორიგების 
პირობებს.55 

პროცედურული სამართლიანობა გულისხმობს სამართლიანი, ყველა მხარისთვის ბალანსირებული 
პროცედურული მექანიზმების თანაბრად ხელმისაწვდომობას და მათი გამოყენებით სამედიაციო 
მორიგების მიღწევის შესაძლებლობას ყოველგვარი ზეწოლისა და იძულების გარეშე.56 არსობრივი 
სამართლიანობა მოიაზრებს სამედიაციო მორიგების ისეთ შინაარსს, რომელიც აკმაყოფილებს სა-
მართლიანობის, კანონიერების მინიმალურ მოთხოვნებს და გონივრული თანაზომიერებით ასახა-
ვს მხარეთა ინტერესებსა და ბალანსირებულად ეხმიანება მათ მოლოდინებს მედიაციის შედეგის 
მიმართ. აღნიშნული სამი ღირებულება სამედიაციო პრაქტიკაში ხშირად წინააღმდეგობრივია და 
მათ შორის ჰარმონიული ბალანსის უზრუნველყოფა არსებითად განსაზღვრავს მედიატორის მიერ 
პროცედურული გადაწყვეტილებების ეთიკურობის ხარისხს.57 

პროცედურული სამართლიანობა გულისხმობს პროცესში გამოყენებული მეთოდების, სტრატეგიე-
ბისა და პროცედურული გადაწყვეტილებების სამართლიანობას, თანაბრობას. მეცნიერებაში აღი-
არებულია, რომ კონფლიქტის მართვის მიმართ მეთოდოლოგიურად სამართლიანი მიდგომა, ე.წ. 
პროცედურული სამართლიანობა მყარ ფუნდამენტს, წინაპირობას ქმნის მხარეთა მიერ არსობრი-
ვად სამართლიანი გადაწყვეტილების მიღებისთვის და, ამდენად, დიდი ალბათობით განაპირო ბებს 
პროცესის სამართლიან შედეგსაც. თვითგამორკვევის თანაბარი პროცედურული შესაძლებლობა, 
პარიტეტული პროცესუალური კონტროლის მინიჭება მხარეებისთვის განაპირობებს თანაბარ ში-
ნაარსობრივი კონტროლისა და მოლაპარაკების შესაძლებლობებს და, ამდენად, პრეზუმირებუ-
ლად აყალიბებს არსობრივად გაწონასწორებული, თანაზომიერი შეთანხმების მიღწევის პროცე-
სუალურ გარანტიას მხარეებისთვის.

მორიგების არსებითი სამართლიანობა მხარეთა „ინდივიდუალური სამართლიანობის58 მეტრით 
იზომება, სამართლიანობა მედიაციაში მხარეებისგან მომდინარეობს59 და მათ ინდივიდუალურ კა-
ნონად იქცევა. სასამართლოს როლია განსაზღვროს კანონისმიერი სამართლიანობა, რომელიც 
მოსამართლის მიერ დგინდება და არ ტოვებს სივრცეს მხარეთა მიერ კანონის ავტონომიური „მო-
რალიზებისთვის“. 

მხარეთა ინდივიდუალური სამართლიანობის დადგენის უფლება არ გამორიცხავს პოზიტიური სა-
მართლის როლს მედიაციაში. მხარეთა ხელშეკრულების თავისუფლებისა და ნებაყოფლობითო-
ბის პრინციპის ფარგლები შეთანხმების მართლზომიერების მოთხოვნით დგინდება. სამართლის 
როლი მედიაციაში, როგორც ფასილიტირებულ მოლაპარაკებაში, თუმც კი არ არის განმსაზღვრე-
ლი, მაგრამ აღსრულებაუნარიანი შეთანხმების მიღწევის მოლოდინი და მედიატორის მიერ პროცე-
სის ეთიკური ურღვევობის უზრუნველყოფის ვალდებულება მხარეებს ავალდებულებს მოლაპარა-
კება წარმართონ „კანონის ჩრდილ ქვეშ“60. მედიაციაში მხარეთა მიერ მოპოვებული სამართლიანი 
შედეგი და ხელშეკრულების (მორიგების) შინაარსის განსაზღვრის თავისუფლება კანონისა და სა-

55 Waldman E., Mediation Ethics, Cases and Commentaries, Jossey-Bass A Wiley Imprint, San Francisco, 2010, 4-5. 
56 Rules of Conduct for Mediators in Court-Connected Mediation Programs for General Civil Cases (California Rules of 

Court), 2007, Revised January 1, 2013, rule 3.857 (b).
57 Waldman E., Mediation Ethics, Cases and Commentaries, Jossey-Bass A Wiley Imprint, San Francisco, 2010, 3. 
58 იხ. ასევე Trevor M. B., Palo G., EU Mediation Law and Practice, Oxford University Press, 2012, 257.
59 Hyman J. M., Love L. P., If Portia Were a Mediator: An Inquiry into Justice in Mediation, 9 Clinical L. Rev., 157, 2002, 160-

162, <http://www.law.newark.rutgers.edu/ files/If%20Portia%20Were% 20a%20Mediator%209% 20 Clinical%20L%20
Rev%20157.pdf>.

60 Mnookin R., Kornhauser L., Bargaining in the Shadow of the Law: The Case of Divorce, Yale L.J., Vol.88, No.5, 950-997, 
1979.
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ჯარო წესრიგის უზოგადესი, საყოველთაო იმპერატიული აკრძალვების ფარგლებში დგინდება და 
აღნიშნულის გარანტად გვევლინება მედიატორი და მხარეთა იურისტი წარმომადგენლები, ხოლო 
სამედიაციო მორიგების აღსრულების შეთხვევაში - დამატებით სასამართლოც, მორიგების კანო-
ნიერებისა და აღსრულებაუნარიანობის შემოწმების გზით.

მედიაციის პროცესში არსებითი სამართლიანობა მხარეთა ინდივიდუალური ღირებულებათა 
სისტემით და კანონის იმპერატიული მოთხოვნების გათვალისწინებით განისაზღვრება. „მედია-
ციის სივრცეში ყველა მონაწილე, მათ შორის მედიატორიც, საკუთარი ეთიკურ-მორალურ ღირე-
ბულებათა სისტემით შემოდის“61 და წარმოუდგენელია სრული დამოუკიდებლობა, იზოლირება 
იმ ღირებულებითი სამყაროსგან, რწმენისგან, რომელსაც პროცესის თითოეული ინდივიდი თვი-
თმყოფადად საკუთარ თავში ატარებს. მართალია, მედიატორი არ განსჯის მტყუან-მართალს, არ 
განიკითხავს მხარეთა მოქმედებას, მათ მოტივებს, მაგრამ თუ მედიატორს აქვს უფლება შეწყვი-
ტოს პროცესი თუ მხარეებს ის არსებითად უსამართლო, უკანონო და არაეთიკური შეთანხმებისკენ 
მიჰყავთ, მაშინ მედიატორი მხარეთა არსებითი ინტერესების მხედველობაში მიღებასთან ერთად, 
გარკვეულწილად, ქცევნობიერად ხელმძღვანელობს შინაგანი ღირებულებათა სისტემით, რამეთუ 
მას უწევს მორიგების არაეთიკურობის, რომელიმე მხარისთვის მისი აშკარა საზიანოობის, მხა-
რეთა ინტერესების არსებითად არათანაზომიერი განხორციელების რისკების შეფასება პროცესის 
შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად. ამდენად, როდესაც საკითხი სამართლიანი, კა-
ნონიერი და ეთიკური შეთანხმების მიღწევის პროცესში მხარეთა მხარდაჭერას ეხება, მედიატო-
რი სრულად განყენებული და ნეიტრალური ვერ იქნება პროცესის შედეგის მიმართ, მიუხედავად 
იმისა, რომ ის სრულად პასუხისმგებელი არ არის შეთანხმების არსობრივი სამართლიანობის გა-
რანტირებულ უზრუნველყოფაზე.62 მედიატორს მართალია, არ აქვს უფლება, თავად განსაზღვროს 
და მოუწოდოს მხარეებს სამართლიანი გადაწყვეტის ვერსია, თუმცა უფლებამოსილია, უშედეგო 
რეალობის ტესტის შემდეგ მხარეთა ინფორმირებით შეწყვიტოს პროცესი თუ მედიაციის ეთიკური 
მთლიანობის, ურღვევობის მიღწევა შეუძლებელია. ეს არის მედიატორის ვალდებულება პროფე-
სიის და, უპირველესად, მხარეთა წინაშე და ნაკარნახევია მიუკერძოებელი და კეთილსინდისიერი 
ქცევის მოვალეობიდან. 

„მედიაციის პროცესში მხარეებს აქვთ სამართლიანი შედეგის მიღების მოლოდინი, თუმცა სამა-
რთლიანობის შინაარსი და გაგება იმ ინდივიდუალური სამართლიანობით განისაზღვრება, რო-
მელსაც თითოეული მხარე შეიწყნარებს და აღიქვამს სამართლიანად. რა არის სამართლიანი? 
რესურსების თანაბარი განაწილება, საჭიროებების შესაბამისად განაწილება თუ ეკონომიკური 
ეფექტიანობის მიხედვით განაწილება? რა უნდა იყოს სამართლიანობის განმსაზღვრელი შეუც-
ვლელი კრიტერიუმი? ღვიძლი უნდა გადავუნერგოთ ყველაზე ავადმყოფს, იმას ვისაც მეტად გამოა-
დგება (ნაკლებად დაზიანებული ჯანმრთელობით) თუ ადამიანს, რომელსაც სხვა ადამიანებისთვის 
სოციალური სარგებლიანობის და სიკეთის მოტანა შეუძლია? თუ „საზოგადოებრივი სარგებლი-
ანობა“ კრიტერიუმია, მაშინ როგორ უნდა შეფასდეს სარგებლიანობის შინაარსი, რა უნდა ჩაით-
ვალოს სარგებლიანად?“63 თუ ადამიანებს სწამთ, რომ ფორმალური სამართალი დაშორებულია 
სამართლიანობის არსს, კანონის ნორმებს ნაკლებად ექნებათ მათთვის მორალური ძალმოსილე-
ბა და გავლენა მოლაპარაკებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. მედიატორს არც ინსტი-
ტუციური, პროფესიული ლეგიტიმაცია აქვს და არც მორალური კომპეტენცია, თავად დაადგინოს 
მხარეთათვის სახელმძღვანელო სამართლიანობის სტანდარტი.64 ამდენად, მედიატორის მიერ სა-
მართლიანობის კონტროლი გულისხმობს შემდეგს: თუ მედიატორისთვის ცნობილია მხარეთა არ-

61 Waldman E., Mediation Ethics, Cases and Commentaries, Jossey-Bass A Wiley Imprint, San Francisco, 2010, 5.
62 Rules of Conduct for Mediators in Court-Connected Mediation Programs for General Civil Cases (California Rules of 

Court), 2007, Revised January 1, 2013, rule 3.857 (b).
63 Waldman E., Mediation Ethics, Cases and Commentaries, Jossey-Bass A Wiley Imprint, San Francisco, 2010, 5.
64 Susskind L., Environmental Mediation and the Accountability Problem, 6 Vt. L.Rev. 1, 1981; Stulberg J., The Theory and 

Practice of Mediation, A Reply to Professor Sussking, 6 Vt. L.Rev. 85, 1981.



90

სებითი ინტერესები და საჭიროებები, მან არ უნდა დაუშვას ისეთი შეთანხმების მიღწევა, რომელიც 
მხარეთათვის გაუცნობიერებლად ხელყოფს რომელიმე მათგანის არსებით ინტერესებს, მოლო-
დინებს და იმ პირთა ინტერესებს, რომლებიც მედიაციაში არ მონაწილეობენ. ამდენად, მედიატო-
რმა არ უნდა დაუშვას საზიანო შედეგი რომელიმე მხარისთვის, ისევე როგორც გარეშე პირთათ-
ვის. მედიატორი არ უნდა წარმოდგებოდეს როგორც სამართლიანობის არბიტრი, არამედ ის მხარს 
უნდა უჭერდეს მხარეებს იმგვარი შეთანხმების მიღწევის გზაზე, რომელიც სამართლიანობისა და 
თანასწორობის საბაზისო, მინიმალურ მოთხოვნებს მაინც აკმაყოფილებს.65 ამდენად, სამართლი-
ანობის, კეთილსინდისიერებისა და თანასწორობის არსებითი რღვევა და არსებითი დისბალან-
სი მხარეთა ინტერესებს შორის, ასევე, მაგალითად, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების 
დარღვევის მოსალოდნელი საფრთხე, შეიძლება გახდეს მედიატორის მიერ ამგვარი შეთანხმების 
შეუწყნარებლობის და პროცესის შეწყვეტის მიზეზი. ამ პროცესში ოქროს ეთიკური შუალედის მო-
ძებნა და მორალური იმპერატივების პოვნა მხარეთა ინდივიდუალური საჭიროებების კომპლექ-
სური ანალიზითა და მათი თანაზომიერი განხორციელების ოპტიმალური ხელშეწყობით მიიღწევა. 

მედიატორი ნეიტრალური მესამე პირია, რომელიც უნდა ავლენდეს მიუკერძოებლობას მხარეების 
მიმართ და ნეიტრალობას პროცესის შედეგთან მიმართებით. მეცნიერები მედიატორის ნეიტრა-
ლობის პრინციპში ასევე მოიაზრებენ მედიატორის დაინტერესების არარსებობას მედიაციის რაიმე 
შედეგით - მოლაპარაკების შეთანხმებით თუ შეუთანხმებლობით დასრულების მიმართ. ამასთან, 
მედიატორის ნეიტრალობით ბოჭვა სრულდება მორიგების არსებითი შინაარსობრივ-უფლებრი-
ვი არათანაზომიერების ზღვარზე. კერძოდ, მედიატორი ვერ იქნება მორიგების შინაარსის მიმართ 
ნეიტრალური თუ ის არსებითად არახელსაყრელია რომელიმე მხარისთვის ან მნიშვნელოვნად 
ხელყოფს იმ პირთა ინტერესებს, რომლებიც მოლაპარაკების პროცესში არ მონაწილეობდნენ.66 
ამ შემთხვევაში მედიატორი ვერ დაუშვებს იმ მორიგების ფორმალიზებას მედიაციის პროცესში, 
რომელიც აშკრად არათანაბარი და რომელიმე მხარისთვის ან მესამე პირებისთვის საზიანო შედე-
გის დამდგენი იქნება. ამ შემთხვევაში მედიატორი ვერ იქნება ნეიტრალური შეთანხმების შედეგის 
მიმართ, იმისათვის. რომ ხელი შეუწყოს სამართლიანი და თანაზომიერი შეთანხმების მიღწევას.

4. მედიატორის დილემა მხარეთა თვითგამორკვევისა და 
სამართლიანი შეთანხმების ხელშეწყობის პროცესში

საყოველთაოდ აღიარებულია, რომ მხარის ავტონომიისა და მხარეთათვის არსებითად სამა-
რთლიანი შედეგების მიღწევის მხარდაჭერა და პროცედურული სამართლიანობა მედიატორის 
ფუძემდებლური ვალდებულებაა. თუმცა, ამ პრინციპთა მოქმედების ფარგლების გაზომვა და მათ 
შორის ბალანსის შენარჩუნების მეთოდები განსხვავდება მედიაციის ფილოსოფიურ-იდეოლოგი-
ური აღქმის, კონფლიქტისა და ადამიანური ბუნების გააზრების, ასევე მედიაციის მოდელების მი-
ხედვით. მედიაციის მოდელები იმიჯნება განსხვავებული იდეოლოგიური მიდგომებით, პროფესი-
ის ეთიკის განსხვავებული აღქმითა და შესაბამისად, ხდება კიდეც განსხვავებული დასკვნების და 
ეთიკური რეკომენდაციების საფუძველი. 

„მხარეთა თვითგამორკვევის მხარდაჭერისა და ხელშეწყობის პროცესში ასევე გასათვალისწინე-
ბელია, რა ფარგლებით შემოჰყავთ მხარეებს შეთანხმებაში თანასწორობისა და სამართლიანო-
ბის სოციალური ღირებულებები. ცალკეული მედიატორები შეიძლება თვლიდნენ, რომ მედიაცი-
ის შეწყვეტა საუკეთესო გამოსავალია, თუ შეთანხმება დრამატულად დაშორებულია სოციალურ 
ნორმატივებსა და ღირებულებებს. სხვა პროფესიონალთა აზრით, შეიძლება მხარეთა შეთანხმე-
ბა, სამართლიანობიდან ფუნდამენტური გადახვევის საგამონაკლისო შემთხვევის გარდა, ყველა 

65 Waldman E., Mediation Ethics, Cases and Commentaries, Jossey-Bass A Wiley Imprint, San Francisco, 2010, 6.
66 Brunet E., Craver C. B., Deason E.E., Alternative Dispute Resolution: The Advocate’s Perspective, Cases and Materials, 

3rd ed., LexisNexis, 2006, 200.
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შემთხვევაში სარგებლიანი და კეთილგონივრული იყოს მოდავე მხარეებისთვის, ქმნიდეს სიკეთეს 
და ფასეულობას მათთვის გრძელვადიან დაპირისპირებასა და სასამართლო განხილვებთან შე-
დარებით.“67 და კვლავაც, პროცესის ეთიკური მთლიანობის უცვლელი ფორმულის შემუშავება და 
რეკომენდება მიუღწეველია ცხოვრებისეული დილემებისა და მედიაციის ფარგლებში ადამიანური 
ურთიერთობის მრავალწახნაგოვანი გამოვლინების ფონზე. ამდენად, მედიაციის პროცესში აღმო-
ცენებულ ყველა შესაძლო ეთიკურ დილემაზე არ შეიძლება არსებობდეს წინასწარ დადგენილი 
რეკომენდებული მედიატორისეული ქცევის სტანდარტი. ეთიკური გამოწვევა საქმის ფაქტობრივი 
გარემოებების კომპლექსური ანალიზითა და ღირებულებათა შეწონვის მეთოდით უნდა გადაიჭ-
რას.

წარმოვიდგინოთ რამდენიმე შემთხვევა:

საოჯახო დავაში ყოფილი ცოლ-ქმარი თანხმდება ქონების განსხვავებული პროპორციით განაწი-
ლებაზე ¼ - ქალბატონს, ¾ - მამაკაცს. მხარეებს არ ჰყავთ იურისტი წარმომადგენლები მედიაციის 
პროცესში, თუმცა მათი თქმით, მათ ჰყავთ ოჯახის ახლობელი იურისტი, რომლისგანაც მიიღეს სა-
მართლებრივი კონსულტაცია. შეთანხმებისა და ნების ავტონომიის ფორმალური მოთხოვნა და-
ცულია, თუმცა უნდა გამოირკვეს, რა ინფორმაციაზე დაყრდნობით იღებენ მხარეები აღნიშნულ 
გადაწყვეტილებას. რა მოქმედებები შეიძლება განახორციელოს მედიატორმა საიმისოდ, რათა 
დარწმუნდეს რომ მოსალოდნელი შეთანხმება მხარეთა „კომპეტენტურად ინფორმირებული“ თა-
ნხმობის გამოხატულებაა? მნიშვნელოვანია, რომ მხარე გადაწყვეტილებას იღებდეს ამ გადაწყვე-
ტილების თანმდევი უპირატესობებისა და რისკების გააზრების პირობებში. შესაძლებელია არსე-
ბობდეს რამდენიმე რეკომენდაცია სხვადასხვა კონტექსტური და ფაქტობრივი ვარიაციის გათვა-
ლისწინებით:

- მედიატორი არ არის დარწმუნებული რამდენად კვალიფიციურია რჩევა, რომელსაც მხარეთა 
„ახლობელი“ გასცემს სამართლებრივ საკითხებზე. ეს ახლობელი ორივე მხარის საერთო იუ-
რისტია და ორივე მხარის ინტერესებიდან თანაბრად გამოდის? მედიატორმა უნდა დასვას შეკი-
თხვა, როგორ აფასებს ოჯახის ახლობელი სასამართლოში დავის განხილვის სავარაუდო შედეგებს 
ქონების გაყოფის ნაწილში. თუ მედიატორი დარწმუნებდება, რომ ორივე მხარე ძირეულ საკი-
თხებზე სწორად არის ინფორმირებული და სრულყოფილი ინფორმაციის პირობებში აპირებენ 
შეთანხმების დადებას, მედიატორმა შეიძლება გაარკვიოს რა ფაქტორებით არის განპირობებული 
მხარის თანხმობა ¼-ზე (იმგვარად, რომ ეს მორიგებაზე უარის თქმის ან მეტი წილის მოთხოვნის 
წახალისებად არ აღიქმებოდეს). თუ აღმოჩნდება, რომ მხარისათვის სხვა ინტერესები გადამწყვე-
ტია - დროული გადაწყვეტა, შვილების ფსიქოემოციური მდგრადობა, კონფიდენციალობა და სხვა, 
მედიატორმა შეიძლება ჩათვალოს რომ მხარეთა ღირებულებათა წესრიგი და ინდივიდუალური 
სამართლიანობის ამგვარი მოწესრიგება მათი რეალური თვითგამორკვევის შედეგია.

– თუ აღმოჩნდება, რომ მხარე არასათანადოდ არის იურისტისგან ინფორმირებული, მედიატორს 
ეთიკის კოდექსი უფლებას ანიჭებს ურჩიოს მხარეს დამატებითი კონსულტაციის გავლა სხვა იუ-
რისტთან/ადვოკატთან. როგორ შეიცვლება მედიატორის რეკომენდებული ქცევის სტანდარტი, თუ 
იურიდიულ კონსულტაციაზე მხარე უარს აცხადებს „ზედმეტი ხარჯების“ თავიდან არიდების საფუძ-
ვლით, რადგან მიიჩნევს, რომ ახლობლის კონსულტაცია კომპეტენტური და საკმარისია? მოცემულ 
შემთხვევაში, მედიატორმა უნდა აცნობოს მხარეს, რომ კონსულტაციის გაუვლელობის შემთხვევა-
ში მას მოუწევს პროცესის შეწყვეტა. ერთ-ერთი ხშირად გამოყენებული და აღიარებული მეთოდია, 
შესაბამისი კითხვების დასმა საერთო შეხვედრაზე პროცესში მონაწილე მეორე მხარის ადვოკატის 
მიმართ. მაგალითად, იმის შესახებ, თუ კანონი ქონების განაწილების როგორ წესს ითვალისწინებს 
მეუღლეთა განქორწინებისას. თუ ერთ მხარეს არ ჰყავს ადვოკატი წარმომადგენელი მეორე მხა-
რისგან განსხვავებით, მსგავსი შეკითხვა მეორე მხარის ადვოკატს ავალდებულებს სწორად გასცეს 
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პასუხი მედიატორის მიერ დასმულ შეკითხვას, რამეთუ ადვოკატს ეკრძალება მცდარი ინფორმა-
ციის გაზიარება. ასევე შეიძლება მედიატორის მიერ გაიცეს რჩევა ადვოკატი წარმომადგენლის არ-
მყოლი მხარის მიმართ უფასო იურიდიული დახმარების შემთავაზებელი ცენტრების უსასყიდლო 
მომსაურების, კონსულტაციის გამოყენების შესაძლებლობაზე. აღნიშნული რეკომენდაცია ეთიკუ-
რად არათუ დასაშვები, არამედ სავალდებულოცაა მხარის თვითგამორკვევისა და ინფორმირე-
ბული გადაწყვეტილების ხელშეწყობის მედიატორისეული მოვალეობიდან გამომდინარე. საქა-
რთველოს მედიატორთა ეთიკის კოდექსის მე-4 მუხლის მე-5 ნაწილით, მედიატორი უფლებამოსი-
ლია საჭიროებისამებრ წაახალისოს პროცესში მონაწილე მხარე, მიიღოს დამატებითი რჩევა, მათ 
შორის სხვა დამოუკიდებელი პროფესიონალისგან. უფლებამოსილებაზე მითითება არ ნიშნავს, 
რომ დამატებითი რჩევის მიღებისთვის მხარის წახალისება მედიატორის ფაკულტატური უფლე-
ბაა. არამედ, ნორმა უთითებს არა უფლებაზე, არამედ მედიატორისათვის მინიჭებულ უფლებამო-
სილებაზე. თუ ზოგადად მედიატორისთვის რჩევის გაცემა დაუშვებელია, თუმცა როდესაც რჩევა 
თვითგამორკვევის განხორციელების მიზანს ემსახურება და არის არა შინაარსობრივი, არამედ 
პროცედურული - ეთიკის კოდექსი მას დაშვებულ და ლეგიტიმურ უფლებამოსილებად აღიარებს. 
ნორმის სისტემური განლაგების გათვალისწინებით68 მე-4 მუხლის მე-5 ნაწილის ნორმა-დებულე-
ბა სწორედ თვითგამორკვევის ხელშეწყობისთვის აუცილებელ და საჭირო მოქმედებათა აღწერას 
მოიცავს. თვითგამორკვევა - მხარეთა უფლებაა, მისი ხელშეწყობა - მედიატორის მოვალეობა.

„ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღების ხელშეწყობისას კვლავ ნარჩუნდება მხარეთათვის 
მინიჭებული თავისუფლება, ეთიკურობისა და კანონიერების ფარგლებში თავად დაადგინონ ინდი-
ვიდუალური სამართლიანობის სტანდარტი.“69

საყურადღებოა, როგორ შეიძლება განსხვავდებოდეს ეთიკურ ვალდებულებათა შინაარსი იმ მე-
დიატორისთვის, რომელიც არ არის იურისტი და არ შეუძლია შეაფასოს, რამდენად მართებულია 
„ახლობელი იურისტის“ მიერ გაცემული რჩევები? ხომ არ მივყავართ აღნიშნულ დილემას იმის 
აღიარებამდე, რომ იურიდიული განათლების მქონე მედიატორებს მეტი კომპეტენცია აქვთ გან-
საზღვრონ მართლზომიერი მორიგების შინაარსი და მხარეთა ინფორმირებულობის ხარისხი მო-
რიგების მიღწევისას? როგორ შეიცვლება მედიატორისთვის რეკომენდებული ქცევის სტანდარტი, 
თუ ზემოაღნიშნულ შემთხვევას დავამატებთ ერთ ფაქტობრივ გარემოებას - დედას, რომელიც თა-
ნხმდება ქონების ¼-ს, ჰყავს არასრულწლოვანი შვილები. დედა სათანადოდ ინფორმირებულია 
მის უფლებებზე, იმაზეც რომ ჰიპოთეტურად შეიძლება სასამართლომ არა თუ ქონების ნახევარი 
მიაკუთვნოს გადაწყვეტილებით, არამედ გადაუხვიოს წილთა თანაბრობის პრინციპსაც დედის 
სასარგებლოდ არასრულწლოვანი შვილების ინტერესთა გათვალისწინებით. შეიძლება თუ არა 
მედიატორმა იფიქროს, რომ ¼ წილზე შეთანხმება მართალია მშობლის ინფორმირებული გადა-
წყვეტილებაა, მაგრამ საზიანოა იმ არასრულწლოვანი შვილებისთვის, რომლებიც დედასთან რჩე-
ბიან საცხოვრებლად? შეიძლება თუ არა მედიატორმა შეწყვიტოს პროცესი და საკითხის გადაწყვე-
ტა მართლმსაჯულებას მიანდოს? შეიძლება თუ არა არსებობდეს სხვა გარემოებები, რომელთა 
გათვალისწინებაც შეცვლის რისკების სპექტრს? უნდა გავითავლისწინოთ თუ არა უფრო ფართო 
კონტექსტი, რა არის ალიმენტის ოდენობა, რომელზეც მამა თანხმდება შვილების სასარგებლოდ, 
რამდენს შეადგენს ქონების ¼ და ქმნის თუ არა ბავშვების საჭიროებებისა და ღირსეული აღზრ-
დისთვის აუცილებელი წინაპირობას? რა არის აუცილებელი მინიმუმი ბავშვის საუკეთესო ინტერე-
სებისთვის, ქონების ნახევარი მეტად ხომ დააზღვევდა მათ მომავალს? როგორია მამის პიროვნე-
ბა, შეიძლება თუ არა შენარჩუნდეს ბავშვებთან მამის აქტიური კონტაქტი და მზრუნველობა? არის 
თუ არა ის პასუხისმგებლიანი პიროვნება და ა.შ. 

ამასთან მნიშვნელოვანია, ხომ არ არის დედა ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობის მსხვერ-
პლი და რამდენად იღებს ის თავისუფალ, დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებას, თუ მოქმედებს მოძა-

68 მე-4 მუხლი თვითგამორკვევის ხელშეწყობითაა სახელდებული საქართველოს მედიატორთა ეთიკის კოდექსში.
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ლადე მეუღლის შიშის გავლენით? თუ ქალბატონი სამართლებრივ საკითხებზე ინფორმირებულია, 
მაგრამ ძალადობის მსხვერპლია, საერთოდ შეიძლება თუ არა ამ დავაზე მედიაცია გაგრძელდეს, 
რამეთუ არ არსებობს მხარეთა შორის თანასწორობა? დასაშვებია ამ შემთხვევაზე მედიაციის გა-
ვრცელება კანონმდებლობის საფუძველზე?70 თუ მედიატორის მიერ პროცედურული სამართლი-
ანობის უზრუნველყოფის მიუხედავად, მხარეთა თანაბარი თვითგამორკვევა შეუძლებელია, რა-
დგან სავარაუდოა ძალადობისა და ფსიქოლოგიური ზეწოლის არსებობა. რა შეიძლება იყოს მო-
ცემულ შემთხვევაში მედიატორისათვის სახელმძღვანელო ქცევის სტანდარტი? მოცემულ დილე-
მათა პირობებში შეიძლება არსებობდეს განსხვავებული გამოსავლის არაერთი გზა, თუმცა არის 
ფუნდამენტური წესები, რომელთა გათვალისწინებაც გარდაუვალი იქნება მედიაციის პროცესის 
ეთიკური ურღვევობისთვის. მაგალითად, თუ მხარეებს არ აქვთ თვითგამორკვევისა და საუკეთესო 
ინტერესების განხორციელების თანაბარი შესაძლებლობა ძალადობის თუ სხვა დამაბრკოლებელი 
ფაქტორების გამო, მედიაციის პროცესის გაგრძელება გაუმართლებელია. მედიატორი ვერ დააბა-
ლანსებს მხარეთა შორის დარღვეულ თანასწორობას, ვერ იმოქმედებს „სუსტი“ მხარის ინტერე-
სებში, ვერ მიანიჭებს მას მეტ შესაძლებლობას, რამეთუ აღნიშნული ნეიტრალურ ფასილიტატორს 
მიიყვანს მიუკერძოებლობის პრინციპის დარღვევამდე. „მედიატორს შეუძლია შეარბილოს მხარე-
თა ძალთა შეუსაბამოობის ხარიხსი, თუმცა ის ვერ შექმნის სუსტ მხარესთან ალიანსს დარღვეუ-
ლი პარიტეტის აღდგენის მიზნით.“71 ასევე, თუ მედიაციის პროცესში გამოვლინდა ქალთა მიმართ/
ოჯახური ძალადობის შემთხვევა, ასეთი დავა ვერ იქნება განხილული მედიაციის ფარგლებში. მა-
რთალია, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი დაუშვებლად აცხადებს სასამართლო 
მედიაციის გამოყენებას ამგვარი კატეგორიის დავებზე, მაგრამ კანონის მიზნობრივი განმარტები-
დან სასამართლო მედიაციასთან ერთად, დაუშვებელი უნდა იყოს ძალადობის შემცველი ურთიე-
რთობების კერძო მედიაციის ფარგლებში დარეგულირებაც.

თუ მხარის პირდაპირი ინტერესია შეთანხმდეს და ერთმნიშვნელოვან უარს აცხადებს მიიღოს კო-
ნსულტაცია იურისტისგან, უნდა გააგრძელოს თუ არა მედიატორმა პროცესი? თუ მხარეები მორი-
გების აღსრულებაზე შეთანხმებულები არიან, შეიძლება თუ არა მედიატორმა სამედიაციო მორიგე-
ბის კანონიერების შეფასება მოსამართლეს მიანდოს და ამდენად, შესაძლებლობა მისცეს მხარე-
ებს შეთანხმდნენ? შეიძლება თუ არა მედიატორმა გააკეთოს მითითება მორიგებაში, რომ მხარემ 
გამოკვეთილი უარი განაცხადა იურისტის კონსულტაციაზე მედიაციის ფარგლებში? იცვლება თუ 
არა მოცემულობა მაშინ, როდესაც მხარეები აღსრულების პირობაზე არ თანხდებიან? თუ მხარეე-
ბს სურთ კონკრეტული შინაარსის მორიგების მიღწევა იმდენად, რომ ისინი იურისტთან კონსულ-
ტაციის გავლას არ მიიჩნევენ საჭიროდ, მაშინ აღნიშნული თავადაც შეიძლება განახორციელონ 
მედიატორის მონაწილეობის გარეშე. თუ მედიატორი არ არის იურისტი და არ შეუძლია განჭვრი-
ტოს რამდენად შეესაბამება მორიგება კანონის ფუნდამენტურ მოთხოვნებს, შეიძლება თუ არა მას 
ჰქონდეს უფლება დაუშვას იურისტის კვალიფიციური აზრის გათვალისწინების გარეშე მორიგების 
გაფორმება მხარეთა შორის მედიაციის სახელით? მოცემულ შემთხვევაში მიზანშეწონილი უნდა 
იყოს რომ მედიატორმა შეწყვიტოს მედიაცია, ხოლო თუ მხარეებისთვის შეთანხმების მიღწევა არ-
სებითად მნიშვნელოვანია, მათ ეს მედიატორის ფორმალური ოფიციოზის გამოყენების გარეშეც 
შეუძლიათ განახორციელონ სახელშეკრულებო თავისუფლებისა და კერძო ავტონომიის გათვა-
ლისწინებით. 

მოცემულ შემთხვევაში მორიგების ხელმოწერაზე უარის თქმით, მედიატორი საკუთარ თავს, მხა-
რეებს და მედიატორის პროფესიას ზოგადად, თავიდან აარიდებდა შესაძლო დისკრედიტაციას, 

70 სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მუხლი 187 3   -ე მუხლის პირველი ნაწილის (ა) ქვეპუნქტი: სასამართლო მე-
დიაცია შეიძლება გავრცელდეს: საოჯახო სამართლებრივ დავებზე, გარდა შვილად აყვანასთან, შვილად აყვანის 
ბათილად ცნობასთან, შვილად აყვანის გაუქმებასთან, მშობლის უფლების შეზღუდვასთან, მშობლის უფლების ჩა-
მორთმევასთან, აგრეთვე ქალთა მიმართ ძალადობასთან ან/და ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებული დავები-
სა.

71 Waldman E., Mediation Ethics, Cases and Commentaries, Jossey-Bass A Wiley Imprint, San Francisco, 2010, 98.
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რომელიც გარდუვალია თუ რომელიმე მხარისთვის ან მესამე, გარეშე პირებისთვის მორიგების 
შედეგად დადგება საზიანო შედეგები. მედიაცია, როგორც უსაფრთხო პროცესი, უნდა იყოს მხარეე-
ბისთვის და ზოგადად საზოგადოების წევრებისთვის (რომლებიც შესაძლოა არც მონაწილეობდნენ 
მედიაციის პროცესში, მაგრამ მათ ინტერესებზე მედიაციის შედეგი აისახებოდეს) კეთილდღეობის 
მომტანი. 

ეთიკური პროფესიული ზღუდის მიღმა მედიატორს აქვს ფართო გარდამავალი, დისკრეციული 
ზონა, სადაც მას შეუძლია უსაფრთხოდ მუშაობა მხარის ნებაყოფლობითობასა და შინაარსობრივ, 
უფლებრივ სამართლიანობას შორის გონივრული ბალანსის უზრუნველსაყოფად. თუმცა, ეთიკური 
საზღვრების გადაკვეთის საშიშროება მედიატორისათვის მუდმივად თანმდევი საფრთხეა. მაგა-
ლითად, თუ მედიატორი, რომელსაც აქვს სათანადო დარგობრივი კომპეტენცია, განსაზღვროს და-
ვის გადაწყვეტის სავარაუდო სასამართლო შედეგი, მხარეთა ნების საწინააღმდეგოდ ზეგავლენას 
მოახდენს მათზე, შეათანხმონ სასამართლო შედეგთან არსებითად მიახლოებული შედეგი, აღნიშ-
ნული შეიძლება შეფასდეს მხარეთა ნებაყოფლობითობის პრინციპში არაეთიკურ ინტერვენციად 
და ეთიკური საზღვრების გადაკვეთად. ნებაყოფლობითობაზე დაუშვებელი ზეგავლენა უნდა გან-
სხვავდეს მედიატორის იმ ფუნქციური როლისგან, რომელიც გულისხმობს მხარის მიერ გადაწყვე-
ტილების ინფორმირებულად მიღების შემოწმებას. კერძოდ, ნებაყოფლობითობის პრინციპში და-
უშვებელ ჩარევად არ განიხილება იმგვარი შეკითხვების დასმის ტექნიკის გამოყენება, რომელიც 
მიმართულია დაადგინოს რამდენად გაცნობიერებულად, საკუთარი პრიორიტეტული ინტერესების 
გააზრებით იღებს მხარე კომპრომისულ გადაწყვეტილებას - დათმოს სადავო მოთხოვნა ან მისი 
ნაწილი. 

ამგვარ დასაშვებ ინტერვენციად შეიძლება შეფასდეს შემდეგი შეკითხვები: 

- თუ თქვენი ადვოკატის შეფასებით არსებობს შესაძლებლობა სასამართლოში იდავოთ ქონების 
ნახევარზე, რა არის ის პრიორიტეტული ინტერესი, რის გამოც თქვენ თანხმდებით მედიაციაში ქო-
ნების ერთი მესამედის მიღებას?72 ამგვარი შეკითხვა მიზანდ ისახავს გაარკვიოს მხარის პრიორი-
ტეტული ინტერესი ქონების ნახევრის მიღების შანსია თუ მაგალითად, დავის დროული გადაწყვეტა, 
ურთიერთობის შენარჩუნება მეორე მხარესთან, კონფიდეციალობის დაცვა, სასამართლო დავით 
გამოწვეული სტრესისა და ცხოვრების ხარისხის გაუარესების თავიდან არიდება და სხვა. ამგვარი 
ინტერვენცია სავსებით გამართლებული და რეკომენდებულიცაა მხარის მიერ გააზრებულად გაწე-
ული კომპრომისის შეფასების თვალსაზრისით.

დაშვებულ შეკითხვათა წრეს ასევე შეიძლება მივაკუთვნოთ შემდეგი: როგორ ფიქრობთ, როგორ 
შეაფასებთ ამ გადაწყვეტილებას 6 თვის ან 1 წლის შემდეგ? რა უპირატესობა აქვს თქვენთვის ამ 
საკითხის ამგვარად გადაწყვეტას მოცემულ მომენტში? რა არის ამ გადაწყვეტილების საფასური? 
რისი დათმობა გიწევთ აღნიშნულ შემოთავაზებაზე თანხმობით? 

ამგვარი შეკითხვები ამყარებს მედიატორის დარწმუნების ხარისხს იმაში, რომ მხარის მიერ კონ-
კრეტული „დათმობა“ გაცნობიერებულად და სხვა მნიშვნელოვანი ინტერესის განსახორციელებ-
ლად არის განხორციელებული. ამასთან, ამგვარი უფლებამოსილების პირობებშიც გამორიცხუ-
ლია მედიატორის უფლება წაახალისოს მხარის მიერ კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება ან 
უკარნახოს მას საკითხის კონკრეტული გადაწყვეტის გზა.73 მედიატორის სწრაფვა შინაარსობრი-
ვ-უფლებრივი სამართლიანობისკენ გამოწვევის წინაშე აყენებს მხარის ნებაყოფლობითობასა და 
ნების ავტონომიას. მედიატორისათვის ნებაყოფლობითობაზე დასაშვები ზეგავლენა სათანადო 
(მ/შ სამართლებრივი) კონსულტაციის მოპოვების წახალისება-მოთხოვნაა. თუ მედიატორის შეფა-
სებით მოსალოდნელი შეთანხმების კონკრეტული პირობების შინაარსი, შედეგები გაუცნობიერე-
ბელია ან/და ის მოლაპარაკების პროცესში მეორე მხარის მხრიდან იძულებისა თუ მოტყუების შე-

72 Waldman E., Mediation Ethics, Cases and Commentaries, Jossey-Bass A Wiley Imprint, San Francisco, 2010, 17.
73 Waldman E., Mediation Ethics, Cases and Commentaries, Jossey-Bass A Wiley Imprint, San Francisco, 2010, 18.



95

დეგია, მედიატორი ვალდებულია შეწყვიტოს პროცესი არათუ ზეწოლა განახორციელოს მხარეებზე 
მიიღონ მედიატორის მიერ სამართლიანად „შეფასებული“ მორიგების პირობა.74 

5. დასკვნა

ეთიკურ დილემებზე ეთიკის კოდექსებში არ მოიპოვება ერთმნიშვნელოვნად სწორი პასუხი. მედი-
ატორის ეთიკური დისკრეციის გათვალისწინებით, როგორც წესი, შეიძლება არსებობდეს რამდე-
ნიმე მართებული გამოსავალი. მედიაციის პრინციპებს შორის არ არსებობს იმთავითვე დადგე-
ნილი იერარქია, არ არსებობს უპირობოდ და წინასწარ აღიარებული ერთი უზენაესი პრინციპი, 
რომელსაც ყველა სხვა პრინციპი უნდა დაექვემდებაროს ნებისმიერ შემთხვევაში. რეალურად, 
ეთიკურ პრინციპთა ურთიერთქმედება და განხორციელების ბალანსი უნდა შეფასდეს საქმის 
ინდივიდუალური ფაქტობრივი თავისებურების, მოცემულობის გათვალისწინებით. მაგალითად, 
თვითგამორკვევის პრინციპი გამოკვეთილად მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტულია მაშინ, როდე-
საც ორივე მხარე თანაბრად კომპეტენტური და ინფორმირებულია და მორიგების მხარეთა მიერ 
განზრახული შინაარსი არ ეწინააღმდეგება სოციალურ და მესამე პირთა ინტერესებს. ბუნებრივია, 
ასეთ შემთხვევაში მედიატორმა მხარეთა თვითგამორკვევას უნდა მიანდოს შეთანხმების ბედი და 
აღნიშნულ პრინციპს სჭირდება განსაკუთრებული ხელშეწყობა. თუ მედიაციის პროცესში გამოწვე-
ვის წინაშეა მხარის შესაძლებლობა, განჭვრიტოს მისი გრძელვადიანი, საუკეთესო ინტერესები ან 
შეთანხმებამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს იმ პირთა ინტერესებზე, რომლებიც მედიაციის პრო-
ცესში არ არ არიან ჩართულნი, მაშინ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს ხარისხი-
ანი და სამართლიანი პროცესის პრინციპზე, სამედიაციო მორიგების შინაარსის ეთიკურობისა და 
მართლზომიერების განჭვრეტაზე მედიატორის მხრიდან.75 

როსის ეთიკური ინტუიტივიზმი შეიძლება სასარგებლო აღმოჩნდეს მედიაციის პროცესშიც. ფილო-
სოფიის აღნიშნული მიმართულება არ აღიარებს აბსოლუტური ვალდებულების იმთავითვე არ-
სებობას, არამედ აცხადებს, რომ ვალდებულება ხდება მოქმედი და პრიორიოტეტული მხოლოდ 
მას შემდეგ, რაც ერთიანობაში კომპლექსურად შეფასდება ცალკეული შემთხვევის ფაქტობრი-
ვი გარემოებები. მეთოდოლოგიური სიხისტის გამოყენების საპირისპიროდ, როსი მიუთითებდა: 
„ჩვენი ვალდებულებების შემეცნება-შესწავლა კონკრეტული სიტუაციისა და შექმნილი გარემოე-
ბების მხედველობაში მიღებით, მართალია არის დიდწილად შეცდომისკენ მიდრეკილი, არამყარი 
არჩევანი და გზა, მაგრამ ის შეიძლება იყოს ერთადაერთი წინამძღვარი ჩვენი ვალდებულებების 
განსაზღვრის, ამოცნობის პროცესში“.76 მედიატორები, როდესაც ცდილობენ დააბალანსონ მხარის 
თვითგამორკვევის და არსობრივ-პროცედურული სამართლიანობის ხელშეწყობის ვალდებულე-
ბები, შეიძლება გამოვიდნენ იმ პრინციპიდან, რომ სტანდარტები, რომლებიც უპირობოდ მოქმე-
დებს ერთი საქმის ფაქტობრივ კონტექსტში, შეიძლება დაექვემდებაროს სხვაგვარ პრიორიტეტი-
ზაციას განსხვავებული საქმის ფაქტობრივ მოცემულობაში. სამედიაციო საქმის კონტექსტის გათ-
ვალისწინებით ღირებულებათა ბალანსირების პრინციპი, მეთოდის გამოყენება დიდწილად არის 
დამოკიდებული მედიაციის საკანონმდებლო რეგულირების მოდელზე. ეთიკის სტანდარტები გარ-
კვეულწილად უნიფიცირებული და ერთგვაროვანია, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ მედია-
ციის ეთიკა ზედმიწევნით რეგულირებას არ ექვემდებარება და არც არის გამართლებული, ეთიკის 
სტანდარტები სხვადასხვაგვარი შინაარსით განიმარტება და აღიჭურვება კონკრეტული საქმის პი-
რობებში.77

მედიაციის პრინციპებს შორის გარკვეული წინააღმდეგობის არსებობისას, მედიატორებს მართებთ 

74 იქვე.
75 Waldman E., Mediation Ethics, Cases and Commentaries, Jossey-Bass A Wiley Imprint, San Francisco, 2010, 14.
76 Ross W.D., The Right and the Good, Stratton-Lake P. (ed.), Clarendon Press, Oxford, 1930, reprinted 2002, 42.
77 Waldman E., Mediation Ethics, Cases and Commentaries, Jossey-Bass A Wiley Imprint, San Francisco, 2010, 9.
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პროფესიული დისკრეციის იმგვარად გამოყენება, რომ გონივრულად დააბალანსონ პრინციპთა 
რეალიზაციის ფარგლები. მედიაციის სფეროს პრაქტიკოსები უნდა აცნობიერებდნენ, რომ გარ-
კვეული ღირებულებითი კომპრომისი სხვა ღირებულების სასარგებლოდ ეთიკური სამედიაციო 
პრაქტიკის წარმართვისთვის გარდაუვალი და თანმდევი მოვლენაა. მედიატორის მიერ მხარეთა 
ხელშეწყობა მათი საუკეთესო ინტერესების განხორციელებაში უნდა დაბალანსდეს მოწყვლადი 
პირებისა და სოციალური ინტერესების დაცვის საჭიროებასთან. ყველაზე მტკივნეული ეთიკური 
არჩევანი მედიატორისთვის შეიძლება იყოს მხარეთა ავტონომიის შეზღუდვა უფრო მაღალი ლე-
გიტიმური ღირებულების დაცვისთვის. სწორედ ღირებულებათა ურთიერთ შეწონვისა და გაწონა-
სწორების პრინციპით მიიღწევა მედიაციაში ეთიკის ოქროს შუალედი.




