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სიფა-ს საქმიანობა

იურიდიული დახმარებისა და სტრატეგიული 
სამართალწარმოების სერვისები ქვემო ქართლში 

2017 წლის იანვარში დასრულდა არასამთავრობო ორგანიზაცია 
„სამოქალაქო განვითარების სააგენტო“-სთან თანამშრომლობით 
განხორციელებული პროექტი „იურიდიული დახმარებისა და 
სტრატეგიული სამართალწარმოების სერვისები ქვემო ქართლში“. 
პროექტის მიზანი იყო ქალებსა და ეთნიკურ უმცირესობებში 
ცნობიერების ამაღლება ადამიანის უფლებების კუთხით, 
ეთნიკური და გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის ფაქტების 
გამოვლენა, დაზარალებულთათვის იურიდიული კონსულტაციის 
გაწევა და  სასამართლოში ადვოკატირება. პროექტის ფარგლებ-
ში საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის სისხლის 
სამართლის ჯგუფის ექსპერტებმა ერთგვაროვანი საქმეების 
შეფასებისა  და საერთაშორისო პრაქტიკის გაცნობის შედეგად 
შეიმუშავეს რეკომენაციები, რომელიც მიზნად ისახავს როგორც 
საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებას, ასევე, მოძა-
ლადის სავალდებულო აგრესიის დაძლევის პროგრამის შემუშავებასა 
და დანერგვას. პროექტის მხარდამჭერი გახლდათ აღმოსავლეთ-
დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის (EWMI) მიერ განხორციელებული 
პროექტი „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ 
(PROLoG).

სამოქალაქო სამართლის ტრენინგების ციკლი იურიდიული 
დახმარების სამსახურის ადვოკატებისთვის  

მიმდინარე წლის მარტში საქართველოს იურიდიული ფირმების 
ასოციაციამ წარმატებით  დაასრულა კიდევ ერთი საგანმანათლებლო 
პროექტი, კერძოდ, სამოქალაქო სამართლის ტრენინგების 
ციკლი იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატებისთვის. 

დასრულებული პროექტები
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აღნიშნულ ტრენინგებს სიფა ატარებს 2016  წლის აგვისტოდან, 
გაეროს პროგრამის - „ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულება და 
ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების სისტემის განვითარება 
საქართველოში“ - ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება გაეროს 
ბავშვთა ფონდის (UNICEF) და გაეროს განვითარების პროგრამის 
(UNDP) მიერ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. ტრენინგებს 
უძღვებოდნენ სიფა-ს სამოქალაქო სამართლის ექსპერტები, ხოლო 
გეოგრაფიული დაფარვის არეალი მოიცავდა როგორც აღმოსავლეთ, 
ასევე, დასავლეთ საქართველოს. ტრენინგების თემები შეირჩა 
იურიდიული დახმარების სამსახურის მიერ ჩატარებული კვლევის 
შედეგად. კვლევისას ადვოკატების გამოკითხვამ აჩვენა, რომ 
იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატები გაფართოებული 
მანდატის ფარგლებში პროფესიული ცოდნის ამაღლებას სა-
ჭიროებენ სამართლის შემდეგ მიმართულებებში: საოჯახო 
სამართალი, ვალდებულებითი სამართალი, სამემკვიდრეო 
სამართალი, საგადასახადო სამართალი, სამეწარმეო სამართალი, 
სამოქალაქო საპროცესო წარმოება პირველ ინსტანციაში. 

სამემკვიდრეო სამართლის ერთდღიანი ტრენინგები ჩატარდა ქ. 
თბილისში 2016 წლის 6 და 7 აგვისტოს, ხოლო ქ. ქუთაისში 28 და 
29 ოქტომბერს. ტრენინგებს უძღვებოდა სიფა-ს სამემკვიდრეო 
სამართლის ექსპერტი, იურიდიული კომპანია „უსუფაშვილი, 
ზედელაშვილი საადვოკატო ჯგუფის“ პარტნიორი ბატონი გია 
ზედელაშვილი. 

დასრულებული პროექტები

სიფა-ს საქმიანობა
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საოჯახო სამართლის ტრენინგები 
ჩატარდა ქ. თბილისში და ქ. ქუ-
თაისში 9, 10, 23 და 24 სექტემბერს. 
ტრენინგებს უძღვებოდა სიფა-ს 
საოჯახო სამართლის ექსპერტი, 
იურიდიული კომპანია “VBAT”-ის  
პარტნიორი ბატონი დავით კიკა-
ლეიშვილი. 

საგადასახადო სამართლის 
სამი ერთდღიანი ტრენინგი 
ჩატარდა ქ. თბილისში და 
ქ. ქუთაისში 11 და 12 ნოემ-
ბერს ქ. თბილისში, ხოლო 3 
დეკემბერს ქ. ქუთაისში. ტრე-
ნინგებს უძღვებოდა სიფა-ს 
საგადასახადო სამართლის 
ექსპერტი, „ჩარგეიშვილის 
საადვოკატო დარბაზის“ მმა-
რთველი პარტნიორი ბატონი 
აკაკი ჩარგეიშვილი. 

ოთხი ორდღიანი ტრენინგი ჩატარდა სამოქალაქო საპროცესო 
სამართალში ქ. თბილისში  2016 წლის 22 და 23 დეკემბერს, ქ. 
ქუთაისში 2017 წლის 2, 3, 4 და 5 მარტს და 2017 წლის 20 და 21 
იანვარს  სასტუმროში - „ქრაუნ პლაზა ბორჯომი“. ტრენინგებს 
უძღვებოდა სიფა-ს სამოქალაქო საპროცესო სამართლის ექსპერტი, 
„ბოჭორიშვილი, მიქანაძე, პაპუაშვილი - ბიზნეს საკონსულტაციო 
კომპანია“-ის პარტნიორი ბატონი კობა ბოჭორიშვილი. 

დასრულებული პროექტები

სიფა-ს საქმიანობა
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ვალდებულებითი სამართლის ოთხი ერთდღიანი ტრენინგი 
ჩატარდა 2017 წლის 9 და 10 თებერვალს ქ. თბილისში, ხოლო 23 
და 24 თებერვალს ქ. ქუთაისში. ტრენინგებს უძღვებოდა სიფა-ს 
ვალდებულებითი სამართლის ექსპერტი, იურიდიული ფირმა “BLC”-
ის პარტნიორი ბატონი გიორგი ბათლიძე. 

სამი ორდღიანი ტრენინგი სამეწარმეო სამართალში ჩატარდა 3-4 
და 17-18 თებერვალს ქ. თბილისში, ხოლო 24-25 თებერვალს ქ. 
ქუთაისში. ტრენინგებს უძღვებოდა სიფა-ს სამეწარმეო სამართლის 
ექსპერტი, „ჩარგეიშვილის საადვოკატო დარბაზი“-ის პარტნიორი 
ბატონი უჩა ქირია. 

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, სიფა-ს მიერ სულ ჩატარებულ 
იქნა 22 ტრენინგი. პროფესიული გადამზადების შესაძლებლობა 
მიეცა 400-მდე იურიდიული დახმარების სამსახურის და მოწვეულ 
საზოგადოებრივ ადვოკატს. სიფა-ს ტრენერებმა შეიმუშავეს ტრენინგ 
მოდულები საოჯახო, სამემკვიდრეო, საგადასახადო, სამეწარმეო, 
ვალდებულებით და სამოქალაქო საპროცესო სამართალში, 
რომლებიც იურიდიული დახმარების სამსახურს სამომავლო 
გამოყენების მიზნით გადაეცა. ტრენინგები აკრედიტებული იყო 
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მიერ. 

დასრულებული პროექტები

სიფა-ს საქმიანობა
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მხარეთა თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის უზრუნველყოფის 
ღონისძიებების მონიტორინგი სისხლის სამართლის პროცესში

2016 წლის ნოემბერში საქართველოს იურიდიული ფირმების 
ასოციაციამ ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველოს“ მხარ-
დაჭერით დაიწყო პროექტის „სისხლის სამართლის საპროცესო 
კოდექსში მხარეთა შეჯიბრებითობის უზრუნველყოფისათვის 
რეკომენდაციების შემუშავება“ განხორციელება. პროექტი მიზანია 
მოხდეს სახელმწიფოს მოქმედი პირების მხრიდან დანაშაულის 
პროვცირების/წაქეზების პრევენცია და შესაბამისად ბრალდებულის 
სამართლიანი სასამრთლოს უფლების უზრუნველყოფა.  პროექტის 
განხორციელების პირველი ეტაპზე  (24 ნოემბერი - 24 მარტი) სიფა-ს 
ექპერტის, თინათინ  ცხვედიანის, მიერ განხორციელდა      ადამი-
ანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ბოლო პერიოდის 
პრეცედენტული სასამართლო პრაქტიკის შესწავლა  წაქეზებისა 
და პროვოკაციის  საქმეებზე და განისაზღვრა ევროპული სასა-
მართლოს საკვანძო მიდგომები და შეფასებები.1  ასევე დაიწყო 
და მიმდინარეობს  ქართული სასამართლო პრაქტიკის  კვლევა 
და ანალიზი სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლის 
მე-4 და მე-5 ნაწილებით, სსკ. 338-ე, 145-ე და 221-ე მუხლებით 
განხილულ საქმეებზე. როგორც საერთაშორისო გამოცდილება 
ცხადჰყოფს სწორედ მსგავსი ტიპის საქმეები წარნოადგენს რისკის 
შემცველს პროვოცირების აკრძალვასთან მიმართებით. შედეგად 
საერთო სასამართლოებიდან  გამოვითხოვეთ და ვსწავლობთ  
2015-2016 წლების განაჩენებს ზემოთ აღნიშნულ საქმეებზე და 
მოსამართლეებთან. პირველი ასეთი შეხვედრა გაიმართა 28 
მარტს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში, შემდეგი შეხვედრები 
დაგეგმილია რუსთავისა და გორის სასამართლოებში. კვლევა 
2017 წლის აპრილის ბოლოს დასრულდება. გარდა ევროპული 
და ქართული სასამართლო პრაქტიკის კვლევისა, პროექტის 
ფარგლებში გათვალისწინებულია და მიმდინარეობს საქართველოში 
მოქმედი ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობების მარეგულირებელი 
კანონმდებლობისა და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 
ნორმათა ანალიზი.   

მიღებული შედეგების საფუძველზე კი განხორციელდება  აღნიშნული 
კვლევების  შედარებითი ანალიზი, შეფასდება თუ რამდენად 
შეესაბამება  ქართული კანონმდებლობა (სისხლის სამართლის 
საპროცესო კოდექსი და მოქმედი კანონი ოპერატიულ-სამძებრო 
საქმიანობის შესახებ) და სასამართლო პრაქტიკა ევროპულ 
სტანდარტებს და შემუშავდება შესაბამისი რეკომენდაციები, ასევე 
საკანონმდებლო ცვლილებათა და დამატებათა პაკეტი.  

1 კვლევა იხილეთ სიფა-ს ვებ გვერდზე www.alfg.ge 

მიმდინარე პროექტები

სიფა-ს საქმიანობა
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სისხლის სამართლის პროცესში მხარეთა თანასწორობის და 
შეჯიბრებითობის პრინციპისა და მართლმსაჯულების სისტემაში 
ადვოკატის როლის გაძლიერება 

2017 წლის 15 მარტიდან სიფა-მ დაიწყო აღმოსავლეთ-დასავლეთ 
მართვის ინსტიტუტის (EWMI) მიერ განხორციელებული პროექტის  
„კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLoG) მიერ 
დაფინანსებული პროექტის - „სისხლის სამართლის პროცესში 
მხარეთა თანასწორობის და შეჯიბრებითობის პრინციპისა და 
მართლმსაჯულების სისტემაში ადვოკატის როლის გაძლიერება“  - 
განხორციელება.  პროექტის ხანგრძლივობის ვადა შეადგენს 10 
თვეს. პროექტი შედგება ორი ძირითადი კომპონენტისაგან -  ერთის 
მიზანია სისხლის სამართლის პროცესში მხარეთა შეჯიბრებითობის 
და თანასწორობის უზრუნველყოფის მიზნით საკანონმდებლო 
ცვლილებების მომზადება, ხოლო მეორე კომპონენტის კი  
საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის ორგანიზაციული 
განვითარება მისი წევრებისთვის ტრენინგების ორგანიზებისა და 
კორპორატიული ეთიკური სტანდარტების დანერგვის კუთხით. 

პროექტის პირველი კომპონენტის მიზნებისთვის სიფა-ს სისხლის 
სამართლის ექსპერტები დაამუშავებენ სისხლის სამართლის 
პროცესში მხარეთა შეჯიბრებითობის და თანასწორობის თემაზე 
ჩატარებულ ადგილობრივი  და საერთაშორისო კვლევებს. აგ-
რეთვე, შეფასდება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 
ასოციაციის სასამართლო პროცესის მონიტორინგის შედეგები, 
რომელიც განხორციელდება სიფა-ს ექსპერტების მიერ სპეცი-
ალურად შემუშავებული კითხვარის საფუძველზე. კვლევის საწყის 
ეტაპში მონაწილეობას მიიღებენ RPOLoG-ის მიერ მოწვეული 
საერთაშორისო ექსპერტები. იგეგმება საჯარო შეხვედრებისა და 
მრგვალი მაგიდების ორგანიზება სამთავრობო და არასამთავრობო 
სექტორთან სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსსა და 
პრაქტიკაში არსებული ხარვეზების განხილვის მიზნით. პროექტის 
დასასრულს, შემუშავდება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდე-
ქსში საკანონმდებლო ცვლილებების კანონპროექტი, რომლის გან-
ხილვა მოხდება ყველა დაინტერესებულ მხარესთან. 

პროექტის მეორე კომპონენტის ფარგლებში დაგეგმილია სიფა-ს 
წევრების ტრენინგ საჭიროებების გამოვლენის მიზნით საერთო 
გამოკითხვის ჩატარება. შედეგად, შეირჩევა სულ მცირე სამი 
ყველაზე საჭირო და ადვოკატების პროფესიული განვითარებისთვის 
მნიშვნელოვანი თემა, რომლებზეც  სიფა-ს წევრებისთვის ჩატარდება 
ლანჩ შეხვედრები და ტრენინგები.  ამასთან, მეორე კომპონენტის 
მიზნებისთვის, სიფა-ს ფარგლებში შეიქმნება კორპორატიული 
ეთიკის დოკუმენტზე მომუშავე ჯგუფი. ჯგუფის საქმიანობის მიზანი 
იქნება იურიდიული ფირმის კორპორატიული ეთიკის დოკუმენტის 
შემუშავება და იურიდიული წრისთვის გაცნობა. 

მიმდინარე პროექტები

სიფა-ს საქმიანობა
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ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო უნარ-ჩვევები 

2017 წლის 14-17 თებერვალს, სიფა-ს სისხლის სამართლის 
მიმართულების ადვოკატებმა მონაწილეობა მიიღეს აშშ-ის 
სახელმწიფო ანტინარკოტიკული და სამართალდაცვითი პროგ-
რამების საერთაშორისო ბიუროს (INL) მიერ ორგანიზებულ 
ოთხდღიან ტრენერთა ტრენინგში - „ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს 
უნარ-ჩვევები“. ტრენინგს უძღვებოდნენ აშშ.-ის ჯორჯიის შტატის ად-
ვოკატთა ასოციაციის წამყვანი ადვოკატები. ოთხდღიანი კურსის 
მიზანი იყო სისხლის სამართლის სფეროში მომუშავე ადვოკატის 
უნარ-ჩვევების განვითარება ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს 
წინაშე ბრალდებულის ეფექტური დაცვისათვის. კურსი შედგებოდა 
სალექციო (თეორიული) ნაწილისა და პრაქტიკული სავარჯიშოების 
ნაწილისაგან. ყოველი თეორიული ნაწილის დასრულების შემდეგ 
მონაწილეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ჯგუფურ სავარჯიშოებში 
გამოეყენებინათ ლექციის დროს მიღებული ცოდნა.

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

სიფა-ს საქმიანობა
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ილია ჭავჭავაძე 180

ქართული სამართლის ნარკვევებიდან

ilia WavWavaZe 180
1837-1907

„vin ityvis, rom kanoni ar unda ufrTxildebodes adamianis Rirsebis xelSeuxeblobas, vin 
ityvis, rom igi ar unda esarClebodes yovel kacs, romlis pativi da saxeli saqveynod 

gaupatiurebulia da Seuracxyofilia visganme“.1

ilia WavWavaZe

cnobili qarTveli sazogado moRvawe, iuristi, swavlobda peterburgis universitetis 
iuridiul fakultetze, mwerali, Jurnalisti, publicisti, dramaturgi, qarTuli 
dramatuli sazogadoebis Tavmjdomare, qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebeli sazogadoebis 
Tavmjdomare, periodul gamocema „iveria“-s redaqtor-gamomcemeli, mTargmneli, politikuri 
moRvawe, saTavadaznauro saadgilmamulo bankis Tavmjdomare, saqarTvelos erovnul-
ganmaTavisuflebeli moZraobis lideri. muSaobda duSeTis mazris momrigebel mosamarTled.

mokles 1907 wlis 28 agvistos, saguramosken mimavali, wiwamurTan.

dakrZalulia mTaw mindis panTeonSi.

1987 wels saqarTvelos marTlmadideblurma eklesiam ilia WavWavaZe w mindanad Seracxa da 
uwoda - w m. ilia marTali.

1  Sesrulebulia ilia WavWavaZis SriftiT, romelic Seiqmna proeqtis - „sazogado moRvaweTa Sriftebi“ - farglebSi 
korZaZis saadvokato biuros finansuri mxardaWeriT, xelnawerTa erovnuli centrisa da dizainer daviT maisuraZis mier, musikos 
niaz diasamiZis iniciativiT.
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ილია ჭავჭავაძის სამართლებრივი სენტენციები

„ხელშეუხებლობა პირადის საკუთრებისა - მართლა თუ ტყუილად - 
მერმისის ქვაკუთხედად აღიარებულია, და ყოველს, რაც ჰზღუდავს 
და ჰხუთავს ამ ხელშეუხებლობას, რჯული ძნელად იშვნევს, ძნელად 
იწყნარებს“.

„საკუთრება, კუთვნილება გაგებული უნდა იქნეს, როგორც ხელი-
სუფლება, ბატონობა პირისა ნივთზე და არა აუცილებლად და არა 
მარტოოდენ, არამედ სხვისი უფლების, სხვისი მოთხოვნის არ 
არსებობის აზრით; საკუთრების, კუთვნილების უფლების შესახებ 
ცნება თავის თავში შეიცავს პირის ნივთზე განსაკუთრებით სრული 
ბატონობის ცნებას“.

„მართალია კანონის სათავე ცხოვრებაა, მაგრამ არც უამისობაა, 
რომ კანონი არ მოქმედებდეს თვით ცხოვრების ავკარგიანობაზე. აქ 
ერთმანეთის ზეგავლენა უეჭველია და აუცილებელი: თუ ცხოვრება 
სწვრთნის კანონს, კანონიც სწვრთნის ცხოვრებას და მაშასადამე 
საზოგადოებასაცა, ერსაცა“.

„სამართლის ურიგოდ მოწყობილება სვავია - რომელიც შთანთქავს 
ხალხის სიმდიდრესა, მახვილია - რომელიც ჰკვეთს ფრთებსა 
ხალხის ხელთმოქმედებას და ეკონომიურს წარმოებას“.

„თუ მოქმედი კანონი არ არის სრული, არ არის ცხადი და ნაკლულია, ან 
ერთი მეორეს ეწინააღმდეგება, მაშინ სამართალი უნდა დაფუძნდეს 
მთელი კანონმდებლობის საერთო აზრსა და მნიშვნელობაზედ“.

„სამართლის ქმნა მარტო სამართლის ქმნისათვის უნდა იყოს 
და სხვა ამის მეტი არა აეკიდოს რა. თუ სამართლის ჰქმნას სხვა 
საგანიც რაიმე აჰკიდეთ ზურგზედ, იგი ჰკარგავს თავის არსებითს 
მნიშვნელობას, თავისს ბუნებას, თავის მაცხოვრობას, თავის 
საპატიო მიზეზებს არსებობისას“.

„შორს არ არის ის დრო, როცა დედათა საქმე თავისას გაიტანს 
და ეს მთელი ნახევარი სქესი კაცობრიობისა მოწვეული იქნება 
წუთისოფლის სუფრაზედ თავისი კუთვნილი ადგილის დასაჭერად. 
რაკი დედანი კანონმდებლობაში ხმას მოიპოვებენ მისთა მომხრეთა 
კაცთა წარმომადგენლობით და ქვეყნის საქმისა გამგებლობის 
ამორჩევაშიც მონაწილენი იქნებიან“. 

„მოვალეობის გარეშე უფლება არ არსებობს, ხოლო მოვალეობა 
ისაა, რომ პატივი სცე, დაიცვა კიდეც სხვისი უფლება და არ 
დაარღვიო იგი“.

ილია ჭავჭავაძე 180

ქართული სამართლის ნარკვევებიდან



13

ილია ჭავჭავაძე 180

ქართული სამართლის ნარკვევებიდან

Sinauri mimoxilva1

(nawyveti)
† ilia WavWavaZe (1837-1907)

yovelive wyobileba, romlis ZaliTac moqmedobs mTeli kacobrioba, imitom aris 
SemoRebuli, rom adamiani, ramodenadac SesaZloa, bednieri iyos. adamiani calked erTi susti da 
uRono danabadia; misi sulieri da xorcieli buneba isea agebuli, rom calke yofniT, marto 
yofniT, veras-gziT ver miaRwevs bednierebasa. amitomac iZulebul iqmna Tavis msgavs danabadTan 
erTad emoqmedna. am mizezma imoqmeda, rom bolos adamianTagan Sesdga sazogadoeba da sazogadoebisagan 
- saxelmwifo. droTa mimavlobaSi zogan saqme ise warimarTa, rom saxelmwifom imZlavra da 
sruliad daimorCila sazogadoeba saerTod da adamiani calked, yvelaferi TiTon moiTala 
da sazogadoeba da adamiani carielzed dasva. zogan sazogadoebam Tavisi kuTvnili ufleba 
SeirCina da ar dauTmo saxelmwifos, da adamiani ki calked Tvis yurmoWril ymad gaixada. 
zogan kidev, rogorc saxelmwifoSi sazogadoebas, ise sazogadoebaSic calke adamians, anu ukeT 
vsTqvaT - adamianis pirovnebas, Tavisi sakuTari ufleba SerCa. ukeTesi ganwyobileba is aris, 
saca TviToeuli maTgani isea moTavsebuli, rom Tavis sruli ufleba miwyuli aqvs. 
erTi uw mindesi da udidesi movaleoba da sagani yovel sazogadod moqmed Zalisa saerTod da 
literaturisa calked - is aris, rom am yofamde miaRwevinos saxelmwifos, sazogadoebas da 
adamians, da erTmaneTSi TviToeuli maTgani srulis kuTvnilis, uflebiT da movaleobiT 
moaTavsos. amisTvis iRvwis da ibrZvis yovelgan ukeTesi warmomadgeneli adamianisa. iq, amisTana 
saxelmwifoSi, garda saxelmwifosi - TiTon sazogadoebac Tvis mfarvelobis qveS ayenebs adamianis 
pirovnebis uflebasa da yovels SemTxvevaSi esarCleba da eqomageba, Tu igi visganme usabuTod 
gaupatiurebulia da xelSeuxebeli.

Cven am SemTxvevaSi ar gamovudgebiT pirvels ors sagans. Cven marto imazed gvinda CamovagdoT 
sityva, rasac adamianis pirovnebis uflebas eZaxian da amasac im mxares gavusinjavT, romelsac 
zneobiTi kuTvnileba adamianisa Seadgens.

1  WavWavaZe i., TxzulebaTa sruli krebuli aT tomad, tomi V, p. ingoroyvas redaqtorobiT, Tbilisi, 1955 (red.).
Sesrulebulia ilia WavWavaZis SriftiT, romelic Seiqmna proeqtis - „sazogado moRvaweTa Sriftebi“ - farglebSi korZa-
Zis saadvokato biuros finansuri mxardaWeriT, xelnawerTa erovnuli centrisa da dizainer daviT maisuraZis mier, musikos niaz 
diasamiZis iniciativiT.
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Cvenda samwuxarod, unda aRviaroT, rom am saganzed CvenSi dalagebulad cnobili ara aris-ra 
da Cvens literaturasac is unda vusayveduroT, rom am mxriT veraferi samsaxuri gauwia Cvens 
qveyanasa. rasac ki waswvda Cveni literatura, yovelsfers sazogadoebis uflebis mixedviT 
miayena Suqi da adamianis pirovnebis uflebis sarClad ara Tu xeli gasZra, aramed mis Sesaxeb 
erTi umsgavso da metad cudi Cveuleba daiCema.

dRes-aqamomde adamiani, grZnoba adamianis Rirsebisa, adamianis patiosneba, sinidisi da erTob yovelive 
- rac ki Seadgens uZvirfasess zneobiTs kuTvnilebas adamianisas, rac ukeTes nawils kacobriobisas 
imodenad did sagnad miaCnia, rom misTvis sicocxlis gawirva TiTqmis kanonad aqvs aRiarebuli, 
Cven swored mCvrad gagvixdia da ise veqceviT, rogorc fexis mtversa. aba aiReT romelime naweri 
romelsame kaczed CvenSi, Tu im nawerSi yovelive es Seginebuli ar iyos dausjelad, yovelive 
Rirseba adamianisa uaryofili ar iyos. am sazizRarma Cveulebam am ukanasknel aTis-TxuTmetis 
wlis ganmavlobaSi moikida fexi CvenSi da dRes-aqamomde ganukiTxvelad moqmedobs. miT ufro 
savalaloa es, rom misni amyolni dRes-aqamomde qaduloben, rom axal-Taobis kacni varTo da 
w mindas saxels axal-Taobisas da liberalobisas zed afareben am ukadriss saqcielsa.

roca kaczed vismezed sja da laparaki mogvindeba xolme, moqmedebas ki ar vusinjavT; ara, amas Tavs 
vanebebT, sinidisSi, gulSi vcdilobT Caxedvasa da iqaurobas vuqoTebT. ar aris arsad qveyana, rom 
amisTana saqciels aseTi sarbieli hqondes, rogorc CvenSi aqvs, Cvenda samwuxarod. ufro samwuxaro 
is aris, rom am saqcielis momqmedsa kari Ria aqvs Cvens Jurnal-gazeTobaSi da aqaoda kari Ria 
ariso, visac ra moxvdeba, araxunebs moSlil wisqviliviT.

usabuTod gamolaSqreba kaczed, misi gaupatiureba, misis Rirsebis aqeT-iqiT Treva, misis patiosnebis 
wabilweba da Telva, misis ganzraxvis, sinidisis da gulis-nadebis Taviseburad Cxreka da aqoTeba 
- ise gveadvileba aramc Tu Sinaurs laparakSi, aramed sajarod Jurnal-gazeTobaSi, rom TiTqos 
bakla da ispanaxi iyos. yovels Cvengans sxvisi guli, sxvisi sinidisi dauwerel qaRaldad 
miaCnia da rac qeifSi mouva, zed imasa swers.

adamianis Rirseba, patiosneba, sinidisi misi zneobiTi da Zvirfasi kuTvnilebaa da yoveli 
ese saxelmwifosagan, sazogadoebisagan da TviToeul adamianisagan pativcemul unda iyos, 
sruliad xelSeuxebeli, vidre cxadi, ucilo, utyuari sabuTi ar gveqneba xelSi, rom igi 
mag kuTvnilebas sxvis savneblad xmarobs. WeSmarits liberalobas es Zvirfasi kuTvnileba 
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adamianis pirovnebisa didis asoebiT aqvs Tavis droSazed. maSasadame, Cvenma axalma Taobam, Tu 
Tvisda sasaxelod WeSmaritis liberalobis mimdevaria, egeve unda daiweros Tavis droSazed da 
yovelive amis winaaRmdeg momqcevi zizRiT unda sdevnos. gverw muneT, amiT TiTon literaturas 
Tavis simaRlezed davayenebT da Cvens moqmedebas ufro advilad ZleviT SevmosavT.

bevria CvenSi amisTana uwvrTneli, romelsac adamianis waramarad xseneba, gaupatiureba, adamianis 
pirovnebis Segineba, aramc Tu samarcxvinod miaCnia, aramed sasaxelodac, raRac vaJkacobad da 
guladobad hgoniaT, rom me esa da es kaci gazeTSi gamovlanZReo. amasTanac qaduloben kidec, 
Cven axal-Taobis kacebi varTo. bevri balRia CvenSi, am qadiliTa styuvdeba da baraqalas 
uTvlis adamianis Rirsebis fexqveS mTelelsa. balRi imitom aris balRi, rom male 
styuvdeba, da is axal-Taobas ki, romelzedac miqceulia mTeli Cveni sasoeba da romelsac 
ekuTvnis Cveni mermisi, ese igi Cveni momavali, arasodes amiT ar unda motyuvdes. man unda zurgi 
Seuqcios urcxvs moqadules da misi qadili zizRiT uarhyos. Tu unda axal-Taobas Tvisi 
Rirseba daicvas, ese unda moiqces...
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ილია პრესაში პიროვნების პატივისა და ღირსების დაცვის 
შესახებ1

† სერგო ჯორბენაძე (1926-1998)2

ილია ჭავჭავაძის - დიდი ქართველი მწერლის, პუბლიცისტის, 
რედაქტორ-გამომცემლის და იურისტის - საოცრად მთლიანი, 
მრავალღონიერი მოღვაწეობა ადამიანის პატივისა და ღირსების 
დაცვის ღრმა ჰუმანური იდეებითაა გამსჭვალული.

ილიასთვის პიროვნების პატივი და ღირსება უმაღლესი სოციალური 
ღირებულებანია.

პატივი და ღირსება ,,ადამიანის უძვირფასეს და ხელშეუხებელს 
კუთვნილებას შეადგენს“3 და დაცულია იგი ყველასა და თითოეულის 
ხელყოფისაგან.

,,დიდი მოძღვრება ადამიანის ხელშეუხებლობისა“ (9, 303) 
კაცობრიობის უძვირფასესი მონაპოვარია.

აქ იგულისხმება ,,განა მარტო პოლიციის მიერ ხელშეუხებლობა, 
არამედ ყოველგვარი ხელშეუხებლობა და, სხვათა შორის, იგიც, 
როცა სამარცხვინო და სახელგასატეხ ბრალს რასმე სდებს ერთი 
მეორეს ტყუილისა და მართლის წინასწარ გამოუძიებლად და 
აუწონლად“ (9, 270).

კაცს დაუმსახურებლად ჩრდილი არავინ არ უნდა მიაყენოს, 
თავმოყვარეობა არ უნდა შეულახოს, მით უფრო ადამიანის გაქელვის 
უფლება არავის არ უნდა ჰქონდეს.

,,სხვა რა უფლებაა ადამიანისა იმაზედ უცილობელი, იმაზედ სა-
ნატრელი, იმაზედ წმინდა და უძვირფასესი, რომ კაცმა კაცისაგან 
პატივისცემა, ღირსეულად და მართებულად მოქცევა ითხოვოს!“ (3, 

1 პირველად გამოქვეყნდა ჟურნალში - ,,სამართალი“, #9-10, 1997 (რედ.).
2 ცნობილი ქართველი ცივილისტი, იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 
ფაკულტეტის პროფესორი, თსუ-ის პრო-რექტორი, იურიდიული ფაკულტეტის 
სამოქალაქო სამართლის კათედრის გამგე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 
წევრ-კორესპონდენტი, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მოსამზადებელი 
სარედაქციო კომისიის თავმჯდომარე და სამოქალაქო კოდექსის ერთ-ერთი ავტორი.
3 ილია ჭავჭავაძე, თხზულებათა სრული კრებული ათ ტომად, (1951-1961), ტომი 9, 
გვ. 270. პავლე ინგოროყვას რედაქციითა და შენიშვნებით. შემდეგ ამ გამოცემის 
მიხედვით ტექსტშივე ვუთითებთ ილიას ნაწარმოებებზე - ფრჩხილებში პირველად 
მითითებულია ტომი, შემდგომ - გვერდები.
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260). ეს უკლებლივ ყველა ადამიანს ეხება და არ არსებობს რაიმე 
გამონაკლისი, როცა შეიძლებოდა კაცის ღირსების დამცირება. 
ეს დაუშვებელია თვით ავაზაკის მიმართაც კი, რომელიც ,,უკვე 
წამოსკუპებულია დამნაშავეთა სკამზედ და მსჯავრი მის მიერ 
შეგინებულის სათნოებისა უკვე თავს დასტრიალებს სამართლიან 
ზღვევისათვის“ (8, 253). სწორედ ამიტომ, მითუმეტეს მართებთ 
ადამიანებს უფრთხილდებოდნენ სხვის ღირსებას, ისევე როგორც 
სხვის პატივის, ვიდრე  ,,ცხადი, უცილო, უტყუარი საბუთი არ გქვექნება 
ხელში, რომ იგი მაგ კუთვნილებას სხვის სავნებლად ხმარობს“ (5, 
168). უღირსად, უკადრისად ხსენება მართალი კაცისა, დაუშვებელია, 
მაგრამ სამართლის თქმასაც წინდახედულება და გულდინჯობა 
სჭირდება. ეს ადვილი როდია. სათაკილო ქცევის გულღვარძლიანი 
უშვერობითა და გამეტებული ჯიქურობით ძაგება ჩვეულებრივ 
უტიფრობაში გადაიზრდება ხოლმე, და მას გამოუსწორებელი 
ზნეობრივი ტრავმა შეუძლია მიაყენოს პიროვნებას.

ილიას ერთ-ერთ გამოუქვეყნებელ ჩანაწერში ვკითხულობთ: ,,სა-
ბუთიანად ავად ხსენება კაცისა კიდევ შესაწყნარებელია, თუმცა აქაც 
არაბრიყვი და ზნეზრდილი კაცი კინტოურ ლექსიკონის ხმარებას 
უნდა ერიდებოდეს“.4

მაშასადამე, საბუთიანადაც არ არის ადვილი ავადხსენება კა-
ცისა, იგი მხოლოდ შესაწყნარებელია. ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, 
რომ ილია ადამიანებს შორის ურთიერთობაში პირმოთნეობას 
ახალისებდა? სრულიადაც არა, იგი მთლიანად ემიჯნება ამგვარ 
ყალბ დამოკიდებულებას და ადამიანთა შორის ურთიერთობის 
შესანიშნავ მაქსიმას გვთავაზობს: ,,პატივისცემა იმაში კი არ 
უნდა მდგომარეობდეს, რომ ადამიანი ადამიანს პირმოთნეობით 
ექცეოდეს. ეგ პატივისცემა კი არ არის, ეგ შეურაცხყოფა იქნება. 
ცუდია თავისი მეცნიერების შემაგინებელი, ადამიანის მოღალატეა 
ის ექიმი, რომელიც სნეულს უებარს წამალს არ ასმევს მარტო იმის 
გამო, რომ იგი მწარეაო“.

,,არა, ჭეშმარიტი პატივისცემა ის არის, რომ პირში გულახდილად, 
ადამიანმა ადამიანს მართალი სიტყვა უთხრას, ისე უთხრას, რომ 
არ შეუგინოს, არ შეურაცხყოს მისი ადამიანობა, მისი კაცობრიული 
გრძნობა, ღირსება და პატივი, არ დაურღვიოს ის ძვირფასი და 
უკეთესი ზნეობითი კანონი, რომელიც კაცს კაცად ჰქმნის და 
რომლის მეოხებითაც იგი თავისთავს კაცად სცნობს და აღიარებს“ 
(3, 260). სიმართლის ამგვარად თქმა დიდი ხელოვნებაა. ეს მხოლოდ 
მაშინ ხერხდება, თუ დარწმუნებული ხართ მომხდარი ფაქტის 

4  კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ილია ჭავჭავაძის ფონდი, #88 
(88-17-19).
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უტყუარობაში, პირის საქციელის დაგმობის აუცილებლობაში და 
როცა ,,გამხელა და გაკიცხვა წუნის დადების საზღვრებს არ უნდა 
დასცილდეს“ (3, 264).

ილია ჭავჭავაძე, კაცობრიობის ყველა დიდ ჰუმანისტებთან ერთად, 
აღიარებს, რომ პიროვნების ნებისმიერი ქცევა კეთილსინდისიერი 
ქცევაა, თუ ჩვენ უცილოდ არა ვართ დარწმუნებული საპირისპიროში: 
ყოველი ეჭვი უნდა წყდებოდეს დაზარალებულთა სასარგებლოდ 
და ილია აქვე შესანიშნავად აყალიბებს არაბრალეულობის 
პრეზუმფციას, როგორც სოციალური სამართლიანობის განხორ-
ციელების აუცილებელ პირობას.

,,ვარაუდით განკითხვა ადამიანის სინდისისა და ჩირქის მოცხობა 
დიდი უკადრისობაა და, კიდევ ვიტყვით, ადამიანის პიროვნების 
უფლების სრული უარყოფაა. ეს არ უნდა ეპატიოს არავის, ვინც კი 
ამაში დამნაშავედ აღმოჩნდება“ (5, 169). მართლაც ღვარძლიან 
ეჭვიანობას ბევრი ვნება მოუტანია. მხოლოდ უცილობლად, 
უტყუარად დადგენილი გარემოებანი იძლევა საფუძველს პირის 
ბრალეულად გამოცხადებისა. სხვანაირად მარტო თვითიმედოვნება, 
რომ რაც თქვენ უტყუარად გეჩვენებათ, სინამდვილეა, საკუთარი 
უცოდველობის გაზვიადებული რწმენა, შეიძლება სხვადასხვა 
გაუგებრობისა და გადაცდომის წყარო გახდეს. ილია მოუწოდებდა 
პრესის წარმომადგენლებს: მანამდე ნუ იჩქარებენ გამოქვეყნებას, 
ვიდრე სრულად არ დარწმუნდებიან აღნიშნულის სინამდვილეში. 
ერთი პერსონალური კაზუსის გამო ილია წერდა: ,,მინამ საქმე 
გამოძიებული არ იქნება, ძნელია კაცმა იკისროს ბრალი ვისმე 
დასდოს“ (8, 67) და კადნიერება იქნება დავასწროთ გამოძიებასო.

აქ მუდმივი კითხვა იბადება: შეიძლება თუ არა ჟურნალ-გაზეთი 
არ ეხმაურებოდეს მტკივნეულ და საჭირბოროტო ცხოვრებისეულ 
მოვლენებს, ანდა ზედმეტად აგვიანებდეს მათ შესახებ ინ-
ფორმაციას. ილიას აზრით, ჟურნალ-გაზეთს ,,ხელშეუხებლად ვერ 
გადაურჩება“(3, 260) ცხოვრებისეული, საჭირბოროტო საკითხები 
საზოგადოებისა თუ ცალკე პირისა, მაგრამ ყოველთვის, ყველასა და 
თითოეულის მიმართ ,,პატივისცემა დედა-კანონად უნდა ჰქონდეს 
ყოველთვის რიგიანს და მართებულს ჟურნალს თუ გაზეთსა“ (3, 260). 
ეს იმისთვისაა აუცილებელი, რომ ოდნავი ჩირქი არ უნდა მოეცხოს 
დაუმსახურებლად პიროვნების ღირსებას, რომ ,,უსამართლო 
განაჩენმა არავის შეუბღალოს ადამიანური ღირსება და ადამიანური 
პატივი განზრახ, თუ განუზრახველად“ (8, 222).

ილია ჭავჭავაძე როგორც იურისტი, როგორც რედაქტორ-
გამომცემელი, როგორც მწერალი და პუბლიცისტი თავის 
მოღვაწეობაში განუხრელად ახორციელებდა ამ მოთხოვნას. 
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სწორად აღნიშნავდა იონა მეუნარგია: ,,როგორც რედაქტორს 
ილიას მუდმივ ერთი აზრი აქვს: გაზეთი არავის პირადობას 
უმართებულოდ არ შეეხოს. ამ მხრივ ის დაშინებულია გაზეთ 
,,დროების“ განურჩევლობით. სხივის პირადობის დამცველს თავის 
გაზეთში, ილიას არ უნდა, რომ თვითონ უმართებულოდ ეხსენებინა 
ვინმე სხვის გაზეთში“.5

მას გულს ტკენდა გაზეთის ან ჟურნალის გადაქცევა პიროვნების 
სახელის წახდენის თავისებურ მანქანად.

იმ დროს, როცა საჭირო და აუცილებელია მწვავე, საპროექტო 
წერილის გამოქვეყნება, ილია მოუწოდებს თავის გაზეთის თა-
ნამშრომლებს, რომ ისინი ნუ მიეცემიან თვითიმედოვნებას, რომ 
მრავალტირაჟიანი ცალებით ჩაახშობენ ადრესატის უსამართლო 
წყენას და პასუხის გაცემის ინტერესს დაუკარგავენ მას.

საინტერესო მოგონება დაგვიტოვა ,,ივერიის“ უაქტიურესმა, თა-
ნამშრომელმა არტ. ახნაზაროვმა, რომელიც ხშირად წერილებს 
,,ჩიორას“ ფსევდონიმით აქვეყნებდა: ,,ყმაწვილებო, გაზეთის 
ფურცლებზე საპოლემიკო წერილით გამოსვლა სულ იგივე 
ბრძოლა არის, ომია და ვიდრე ასეთ ომს დაიწყებდეთ, საკამათო 
საგანი კარგად უნდა შეისწავლოთ, გაითვალისწინოთ თქვენს 
მოწინააღმდეგეს და მოკამათეს რა პასუხის გაცემა შეუძლიან 
და იმის პასუხსაც ამთავითვე პასუხი მოუმზადეთ. ერთი სიტყვით 
გარშემო ზარბაზნები უნდა შემოიწყოთ და ბრძოლის ველზე ისე 
გახვიდეთ“.6 სხვანაირად პრესის ამოფარებით შეიძლება გამოვიდეს 
ძმაბიჭური მიკერძოება და უწმინდური ანგარიშსწორება მართალ 
პიროვნებასთან იმის დავიწყებით, რომ ,,ადამიანის ურთიერთობა 
შეუძლებელია დააფუძნო უზნეობის საწყისებზე“ (10, 81). 1905 წელს 
ილია იწონებდა ,,ივერიის“ რედაქციის იმ გადაწყვეტილებას, რომ ,,                
პრესა ადამიანის სათელავად არ გაგიხდიათ განუკითხველადო“.7

ილიას დაუშვებლად მიაჩნდა პიროვნების პატივისა და ღირსების 
ხელყოფა, მოითხოვდა შეწყნარებას იმ დროსაც, როცა ცნო-
ბების გამავრცელებელი პირი მოქმედებდა ყოველგვარი ბო-
როტი განზრახვის გარეშე, ანდა როცა შეცდომა მოუვიდოდა 
გაუფრთხილებლობით, ან კიდევ თვით გულმართლობითაც. 
მაშასადამე, შეცდომა უნდა გასწორდეს ყველა შემთხვევაში, 

5  იონა მეუნარგია, ქართული მწერლობა, 1941, II, სოლომონ ციციშვილის რედაქციით 
და წინასიტყვაობით, გვ. 199.
6 არტ. ახნაზაროვი, ილია ჭავჭავაძე და მისი დრო (მოგონება), თბილისის 
უნივერსიტეტის საიუბილეო კრებული - ,,ილია ჭავჭავაძე“, 1939, გვ. 298.
7 იხ. ფილიპე გოგიჩაიშვილი, ორი ეპიზოდი ილია ჭავჭავაძის და ჩემი ნაცნობობის 
დროიდან, ჟურნალი ,,მნათობი“, #12, 1962, გვ. 177.
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სულ ერთია, რა წყაროც უნდა ჰქონდეს მას. ამ თვალსაზრისით 
ნიშნეულია ილიას დამოკიდებულება სოფრომ მგალობლიშვილის 
ჟურნალისტურ შეცდომებისადმი.8

სოფრომ მგალობლიშვილი ილიას ,,ივერიის“ მეტად ნაყოფიერი, 
პატივსაცემი და სასურველი თანამშრომელი იყო. 1887 წლის 
მაისში მის მიერ ,,ივერიაში“ გამოქვეყნებულმა კორესპონდენციამ 
სრულიად დაუმსახურებლად შებღალა ერთ-ერთი მოქალაქის 
ღირსება. ამით დიდად შეწუხებული ,,ივერიის“ რედაქცია, 1887 წლის 
4 ივლისს აქვეყნებს მეთაურ წერილს და პრინციპულად ემიჯნება 
იმას, რომ ,,ერთს საზიზღარ ცოდვაში, ჩვენ, ჩვენდა უნებურად 
მონაწილეობა მივიღეთო“.

სოფრომ მგალობლიშვილი ითხოვს დაიწეროს ის, რომ რაც 
მოხდა, ამაში მის მხრივ არავითარი განზრახვა არ ყოფილა. ამ 
გარემოებას ხაზს უსვამს სოფ. მგალობლიშვილი მარტო იმისათვის 
კი არა, რომ ახსნას მომხდარი ფაქტი, არამდ იმისთვის, რომ 
გაამართლოს მომხდარი ფაქტი. იგი აღშფოთებით წერდა: ,,როცა 
,,ივერიის“მეთაური წავიკითხე საშინლად გამაოცა, გამაოცა იმიტომ, 
რომ ის რედაქცია, რომელიც ჰქადაგობს მაღალ ზნეობას, ნამუსსა 
და პატიოსნების დაცვას, მე დანით მკლავს, ისეთ შეურაცხყოფას 
მაყენებს, რომელსაც სახელი არ მოეძებნება არა რომელსამე 
ლექსიკონში, ბრალსა მდებთ იმისთანა საქმეში, რომელშიც არც 
ხორცით და არც სულით არავითარი დანაშაული არ მიმიძღვის.

როგორა ჰგონია რედაქციას, განა მე იქნამდის ნამუსზე ხელ-
აღებული, იქნამდის ტვინდაბნეული, იქნამდის დაუნდობელი ვარ, 
იქნამდის არ ვაფასებ ძმობას, მეგობრობას, ჩემთვის ძვირფასს 
ადამიანებს, რომ განზრახ ჩავიდენდი იმ საქციელს, რომეშიაც 
რედაქცია ბრალსა მდებს.,,9

ილიას პასუხი არავითარ ეჭვს არ ტოვებს იმაში, რომ არაფრით 
არ შეიძლება პიროვნების ღირსების შელახვის გამართლება, მათ 
შორის იმითაც, რომ ცნობის გამავრცელებლის მხრივ განზრახვის 
არარსებობაა. ილია სოფ. მგალობლიშვილს სწერდა: ,,მე ყოველს 
ეჭვს გარედ დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ამისთანა განზრახვა 
არა გქნონიათ, მაგრამ მით შეცდომა შეცდომად ჰრჩება და მე ჩემდა 
უწმინდეს მოვალეობად ვიცან საქვეყნოდ გამომეცხადებინა, რომ 
ჩვენს გაზეთს იმ ყოვლად მყრალს პასკვილთან არავითარი კავშირი 
არა აქვს და თუ ჩვენს გაზეთში მისი ხსნებაა, ეგ ჩვენ არცოდნით 
მოგვივიდა“ (10, 122).

8 დაწვრილებით იხ. სოფრომ მგალობლიშვილი, მოგონებანი, 1938, გვ. 133-145.
9 იხ. ი. ბოცვაძე, ილია ჭავჭავაძე - წერილები, ი. ბოცვაძის რედაქციით, 
წინასიტყვაობათა და შენიშვნებით, 1949, სოხუმი, გვ. 174.
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ბოდიშის საქვეყნოდ მოხდა, ილიას ღრმა რწმენით, აუცილებელია ამ 
ვითარებაში, რამდენადაც ,,განუზრახველი და უნებური დანაშაული“ 
მაინც დანაშაულია, როცა სხვის ღირსება დაუმსახურებლად ილახება, 
სულერთია მოუფიქრებლობით და არა განგებ, რათა ,,გუმანსაც კი 
თვისის ბრჭყალით არ გაეკაწრა წმინდა სახელი გაზეთისა“ (10, 123).  
ილიას ღრმად სჯერა, რომ ამ დროს ავტორი განსაკუთრებულად უნდა 
ფრთხილობდეს, ვინაიდან ,,ამისთანა შემთხვევაში გადაჭარბებული 
სიფრთხილე სჯობია წინდაუხედავს სითამამეს“ (10, 123). აქ 
გულდინჯად გარჩევა იმისთვისაა აუცილებელი, რომ ადამიანის 
პატივი და ღირსება არც ერთ შემთხვევაში ̀ ჭორის სათამაშო ბურთი“ 
არ უნდა გახდეს (10, 124).

როგორც ყოველი უფლება, ბეჭდვის თავისუფლებაც, ილიას 
გაგებით, განსაზღვრულ ფარგლებში მოქმედებს, რომლის იქით 
იგი შეიძლება თვითნებობად იქცეს და სრულიად დაუმსახურებლად 
შეიწიროს პიროვნების პატივი და ღირსება, მართალი პირი 
შეიძლება აღმოჩნდეს გაწბილებული და შეგინებული, ამიტომ 
ერთია, ინფორმაციის მიღების უფლება და მეორეა, საჩოთირო 
ცნობისმოყვარეობა; ჟურნალისტს ყოველთვის უნდა ახსოვდეს 
ის, რომ მისი უფლება იქ მთავრდება, სადაც მოქალაქის პირადი 
ცხოვრების საიდუმლოება იწყება, რომელიც თვითონ ამ პიროვნების 
ნების გარეშე არ უნდა გააშკარავდეს და არ შეიძლება სათრევი 
და სალანძღავი გახდეს სხვების წინაშე. ყოველთვის სათაკილო 
საქციელია ადამიანის ამგვარი დამცირება.

ასზე მეტი წლის წინათ 1882 წელს ილია მწვავე გულისტკივილით 
წერდა: ,,როცა კაცზედ ვისამეზედ სჯა და ლაპარაკი მოგვიდნება 
ხოლმე, მოქმედებას არ ვუსინჯავთ; არა, ამას თავს ვანებებთ, 
სინდისში, გულში ვცდილობთ ჩახედვასა და იქაურობას ვუქოთებთ“.

ილიას ყველაზე მტკივნეულად ის მიაჩნია, რომ იმდროინდელ 
ჟურნალ-გაზეთებში ამგვარ საქციელს კარი აქვს ღია და შედეგად 
ხდება უსაბუთოდ გამოლაშქრება კაცზედ და ,,მისი განზრახვის, 
სინდისის და გულისნადების თავისებურად ჩხრეკა და აქოთება - 
ისე გვეადვილება არამც თუ შინაურს ლაპარაკში, არამედ საჯაროდ 
ჟურნალ-გაზეთებში, რომ თითქოს ბაკლა და ისპანახი იყოსო. ყოველ 
ჩვენგანს სხვისი გული, სხვისი სინდისი დაუწერელ ქაღალდად 
მიაჩნია და რაც ქეიფში მოუვა, ზედ იმას სწერს“ (5, 167).

ილიას ბასრი კალამი დაუნდობელია საჩოთირო ცნობისმოყვარეთა 
მიმართ, რომელთაც მწვავე სენსაციებით უნდა გააკვირვონ 
მკითხველი, არაფრად უღირთ ქურდულად შეეპაროს ადამიანს მის 
სახლში, ჯაშუშსავით ბოძს უკან აეტუზოს, ,,აცა იქნება მიზეზი რამ 
მამცეს, სამარცხვინო ბოძზე გავაკრა და თავზე ლაფი დავასხაო“ 
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და 1886 წელს ილია წერდა, როცა ამგვარი უკადრისი ქცევა 
აღმოიფხვრება ჩვენს, ეგრეთ წოდებულს, ლიტერატორს, ,,საკბილო 
პირიდამ გამოეცლება და უშვერის წერასა და ბღაჯნისთვის 
გზა შეეკვრას, თავის უხეირო მშვილდ ისარს ძირს დასდებს, 
გამოეთხოვება ლიტერატორობას და თავის ჭკუისა, ცოდნის, 
მართებულობის და ზრდილობის შესაფერის სხვა თანამდებობას და 
საქმეს მონახავს“ (8, 248).

ყველაზე ცუდია, ილიას აზრით, როცა გამკიცხველი ჩასაფრებულია, 
ბოროტი სიხარულით ნიშანში იღებს და ჩხრეკს მხოლოდ ცუდს, 
კარგს განზრახ არ ხედავს - ღვარძლიანი გულისნადების ყოველი 
ამგვარი გამოვლენა, შხამავენ ატმოსფეროს, მხოლოდ სიძულვილს 
და ფუჭ აფორიაქებას იწვევენ.

ილია მძლავრად ილაშქრებს ბეჭდვის თავისუფლების ბოროტად 
გამოყენების წინაღმდეგ. მის აღშფოთებას საზღვარი არა აქვს, 
როცა პიროვნების ღირსებისა და პატივის შელახვას იწვევს 
,,აღვირმიშვებული ვარჯიშობა კალმისა თუ სიტყვისა“. ილიას სწამს, 
რომ ჭუჭყიანი სიტყვა, მის დამწერსა და წარმომთქმელს არცხვენს. 
1887 წელს ილია ასე შოლტავდა ამგვარი საქციელის მოყვარულთ: 
,,ჭუჭყიანი სიტყვა-პასუხი, ჭუჭყიანი გულისნადები, რომელზეც აბეჭდია 
ხოლმე ყოველს კაცს, სხვის გასაბაიბურებლად გამოლაშქრებულს, 
მეტისმეტად ცხადი ნიშანია თვითონ მოლაშქრეს უწმინდურობისა 
და ჭუჭყისა“ (8, 253). ილია ითხოვდა მოპაექრეს ღირსების მიმართ 
პატივისცემის დამოკიდებულებას. სწორედ ამიტომ 1883 წელს იგი 
გულმართალი გაკვირვებით კითხულობდა: ,,არ ვიცი, რათა გვგონია 
ხოლმე ბრძენი და სულელნი ყოველნი ისინი, ვისზედაც ლაპარაკის 
ჟინი მოგვივა, ანუ ვისაც დრო და ჟამი საკამათოდ პირში მოგვცემს 
ხოლმე... აქ უთანხმოების მიზეზი ერთის ჭკუა კი არ არის და მეორის 
სისულელე, ერთის თვალხილულობა და მეორის სიბრმავე, არამედ 
სხვა რამ, რომელსაც პატივისცემა უნდა, ესე იგი, ღრმად დაკვირვება 
გამოჩხრეკა და სხვა არა რა“ (5, 312).

წინასწარ მოუკითხავად, ,,კბილების გაუსინჯველად“, გაზეთის ან 
ჟურნალის მიერ პატიოსანი პიროვნების ლაფში ამოსვრა ბეჭდვის, 
პრესის თავისუფლება კი არ არის, არამედ, წერდა ილია 1905 
წელს, - ,,ბოროტად ხმარებაა იმ გაპატიოსნებულ ძალ-ღონისა, იმ 
ძლევამოსილ შესაძლებლობისა, რომელიც პრესას სამართლაიანად 
ხელთ უპყრია და რომლის მეოხებით დღეს გვირგვინოსანნიც კი 
ქედს იხრიან სასოებით და მოწიწებით“ (9. 271).

ყოვლად დასაძრახია, როცა გულზე მოწოლილი საძაგელი სა-
წადელისათვის ასპარეზად პრესაა გამოყენებული. 1885 წელს 
ილია მძვინვარებდა: ,,ლანძღვა-თრევა გოგო ბიჭების ჩალურშიაც 
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საზიზღარია და გარეთ, მთელი ერის, მთელი ქვეყნის მოვლანზედ 
რაღა თქმა უნდა!“ (3, 263). ილიამ კარგად იცის, რომ ბეჭდვის 
თავისუფლების აღვირმიშვებულ უკადრისობას მრავალი კონფ-
ლიქტი გამოუწვევია და გამოუსწორებელი ზნეობრივი ტრამვები 
და ტანჯვა მოჰყოლია. ამიტომაც ბეჭვდის თავისუფლება 
მისთვის არ არის ღირსების შემლახველი უზნეო მოქმედების 
თავისუფლება. მითუმეტეს შეურიგებელია იგი იმ უპასუხისმგებლო 
ავტორთა მიმართ, რომლებიც ცინიკურად არ მალავენ თავიანთ 
უსაქციელობას. სწორედ ამის გამო ამბობდა ილია, რომ ,,ურცხვობა“ 
ყველა დანაშაულზე მძიმეაო (8, 21). კრიტიკა, ილიას აზრით, არ 
უნდა იყოს შეფარული ღვარძლითა და შხამით, ვინაიდან ,,კრიტიკა 
მართლმოყვარე გამომძიებელია და მართლგამკითხავი სასწორი“ 
(4, 80). თვითონ ილია იძლეოდა სწორედ ამის ნიმუშს. კარგად 
წერს გრ. კიკნაზე, რომ ,,ილიას დაცინვა არასდროს არ გადასულა 
ნიშნის მოგებისა და ღვარძლიანობაში. ამით ამაღლებულა კიდეც 
და შეუნარჩუნებია ესთეტიკური ღირებულება ილიას სატირას“,10 ეს, 
ასევე ეხება მის პუბლიცისტიკასაც.

უპირველესი მოვალეობა ავტორისა ისაა, რომ ყოველთვის წეროს 
სიმართლე (ყველაზე საძრახისია, როცა შეგნებულად არ პოულობს 
იგი სიმართლეს), ყოველ შემთხვევაში თვითონ ავტორი ღრმად უნდა 
იყოს დარწმუნებული, რომ რასაც წერს, სიმართლეა. სხვანაირად, 
თვითონ უნდა ისწრაფოდეს შეცდომის გასწორებას. შეცდომის 
ნებაყოფლობითი გასწორება უდიდესი სიკეთეა. ამ გზით შეიძლება 
მრავალი წყენის გაქარწყლება, წყენისა, რომელიც მართლაც 
გამხდარა მრავალი ჭირთა ბადე. ბოდიშის მოხდა ამ დროს ყველაზე 
ნაღდი და მოსაწონი გზაა წყენის შედეგების აღმოფხვრისა.

გავიხსენოთ, ,,მამებთან“ მწვავე დავის დროს, ახალგაზრდა ილიას 
არა მარტო მიუღია უფროსი თაობის სწორი მინიშნება შეცდომაზე, 
არამედ ამისათვის მას ბოდიში მოუხდია ,,საქვეყნოდ“(3, 51). ამით 
არა თუ არ შელახულა ილიას ავტორისეული თავმოყვარეობა, 
არამედ ამაღლებულა კიდეც მთელი მისი დანარჩენი მტკიცების 
უტყუარობის რწმენა.

ილიასთვის უდავოა, რომ დაუმსახურებლად გაკრიტიკებულ პირს, 
მით უფრო უსამართლოდ გაწბილებულს და შეგინებულს ყოველთვის 
უნდა ჰქონდეს თავის მართლების შესაძლებლობა, ზეპირად თუ 
წერილობით ,,უარყოფის უფლება“.

ყოველივე ეს, სრულიადაც არ ნიშნავს, რომ კრიტიკული ან მით 
უფრო, ღირსების შემლახველი წერილის ავტორს მოქმედების 

10  გრ. კიკნაძე, ლიტერატურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები, 1978, გვ. 275.
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შეუზღუდველი თავისუდლება ჰქონდეს და რაც მოესურვება ის 
წეროს შეუმოწმებლად და უსაბუთოდ, წინასწარ მოუკითხავად 
ლაფში ამოსვაროს ადამიანის პატიოსნება და ღირსება, იმის 
გამოურკვევლად ვინ მტყუანია და ვინ მართალი: ,,რედაქციის 
კალამი ნიჩაბი ხომ არ არის, რომ აიღოს და ვინც არ ესამოვნება, 
ლაფი და ტალახი შეასხას ან თავისი ან სხვისა სახელით“ (9, 271).

ავტორის ამგვარი უკადრისი ქცევის შემდეგ, აღნიშნავს ილია, 
რჩება შესაძლებლობა პირთ პასუხის გაცემისა ისევ ბეჭდვითვე, 
მაგრამ მიუტევებელ შეცდომას დავუშვებდით, თუ პრესის ასეთ 
უსაქციელობას ვადიდებთ ბრმად და განუსჯელად. მართალი კაცი 
,,პასუხის საგებლად მოედანზე გამოსჭიმოს“ (9, 274), იმის იმედით, 
რომ თუ უსაბუთოდ და უსამართლოდ შელახულია მისი ღირსება და 
თვითონვე პრესის გზით თავი იმართლოსო.

ამ ძნელ ვითარებაში, თავის მართლებისას მძიმე ტვირთი არ უნდა 
დავაკისროთ პატიოსან კაცს.

სამართლისა და ეთიკის მდიდარი ჰუმანისტური საწყისების ღრმა 
ცოდნით ილია ჭავჭავაძე წერდა 1905 წელს: ,,ჯერ ბრალმდებელს უნდა 
დაასაბუთებინო ბრალდება იმოდენად, რომ დასაჯერი მაინც იყოს, 
და მას მერეთ, დიაღ, მხოლოდ და მხლოდ მას მერეთ მოეკითხოს 
ბრალდებულს პასუხი. უამისოდ ბრალდებულთა სკამზე ადამიანისა 
პასუხის საგებად წაწყმედაა, მიწასთან გასწორებაა, პირქვე დამხობაა 
იმ საკაცობრიო სამართლისა, მარლთმსაჯულებისა, რომელზედაც 
აშენებულია მთელი ადამიანური ურთიერთობა, მთელი ადამიანური 
ყოფა-ცხოვრება“. ეს ყოვლად შეუწყნარებელია დაუშვას ბეჭდვითმა 
სიტყვამ ,,თორემ აქ აღვირის მიშვება და სადავეს მიგდება კარის 
გაღებაა იმ ერთგვარ უწმინდურებისათვის, რომელსაც შანტაჟს 
ეძახიან“ (9, 272).

მრავალჯერ თვითონ ილიას წინააღმდეგ თქმულა ცილი, ბეზღი, 
ლანძღვა. მას მძლავრად უპასუხნია, მაგრამ მან კარგად იცის, რომ 
ამ არათანაბარ ვითარებაში, როცა ,,მაბეზღარს ყოველივე იარაღი 
ხელში აქვს და დაბეზღებული - კი იარაღ-აყრილია“ (8, 8), ძნელი 
გასახორციელებელია სიმართლის აღდგენა. ამიტომაც წერდა იგი 
1905 წელს: ,,თუ მართალი ხარ, თავი იმართლე ბეჭდვითვეო, ეს 
ადვილად სათქმელია და ზოგჯერ შეუძლებელიც ასასრულებლად“ 
(9, 274). ამ იმედით წახალისებული ცილისმწამებელი შეიძლება 
არ მოერიდოს სრულიად მტკნარ სიცრუეს, სახელდახელოდ 
მოფიქრებულ უწმინდურ გარემოებას, სახელგამტეხ უსაქციელობაზე 
მითითებას, რომ ნიშანში ამოღებული პირის ზნეობრივ ავლადიდებას 
ზიანი მიადგეს და შერცხვენისა რაღაც კვალი მაინც დარჩეს.
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ამ ვითარებაში კითხულობს უწმინდური ჟინით დაბეზღებული თვით 
ილია ჭავჭავაძე, ,,განა აქ ტყუილის დამტკიცება შესაძლებელია? რით 
და რა გზით?... აქ ცარიელ უარყოფის მეტი ხომ სხვა გზა და ღონეც არ 
არის, რაკი დამტკიცებაზე მიდგა საქმე, უარყოფა განა დამტკიცება 
ბრალდების ტყუილისა? უარყოფა პატიოსან კაცისა და აშას კვრა 
ერთმანეთისაგან როგორ უნდა გაირჩეს ამისთანა შემთხვევაში? “(9, 
274). ილიას ღრმად სჯერა, რომ ბეჭდვის თავისუფლება მთლიანად 
გამორიცხავს შეცდომების დაშვების გამართლებას. არავის არ აქვს 
უფლება უსაფუძვლოდ შერისხოს და ზნეობრივად სტანჯოს სხვა 
ადამიანი. 

რა ბედნიერებაა, რომ ჩვენში, ჟურნალისტის ღირსების კოდექსის 
შექმნის სათავეებთან, ილია ჭავჭავაძე დგას. 

ჩვენც ამიტომ ასე უხვად მივმართავდით ილიას მადლიანი კალმით 
ჩამოქნილ ამ კოდექსის ფორმულებს.
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luarsab andronikaSvili 145
1872-1939

„me iuristi var, mtkicebis sabuTebis moyvaruli“.

 „WeSmariteba dialeqtikuria. mxolod cocxali sityvaa gza WeSmaritebisaken“.1

luarsab andronikaSvili

cnobili qarTveli iuristi, peterburgis universitetis iuridiuli fakultetis 
kursdamTavrebuli, aseve, ganaTlebas iRebda haidelbergisa da strasburgis universitetebSi, 
kanonebis ubadlo interpretatori, politikuri damcveli, Sedioda „did rus damcvelTa oqros 
xuTeulSi“, filosofosi, xelovnebaTmcodne, Teatrmcodne, Tbilisis saxelmwifo universitetis 
iuridiuli fakultetis sisxlis samarTlis kaTedris profesori, samoqalaqo samarTlis 
kaTedris gamge. mis saxelTanaa dakavSirebuli Tbilisis saxelmwifo universitetSi iuridiuli 
fakultetis daarseba da samecniero-administraciuli ganviTareba. universitetSi moRvaweobis 
paralelurad igi praqtikul saqmianobasac eweoda, gansakuTrebiT aRsaniSnavia e.w. „harimanis 
saqme“, romelSic luarsab andronikaSvili saxelmwifos interesebs warmoadgenda da es saerTaSoriso 
dava moigo niu iorkis komerciul sasamarTloSi amerikeli diplomatisa da biznesmenis averel 
harimanis winaaRmdeg.

gardaicvala 1939 wlis 19 dekembers. dakrZalulia didubis sazogado moRvaweTa panTeonSi.

1  Sesrulebulia luarsab andronikaSvilis SriftiT, romelic Seiqmna proeqtis - „sazogado moRvaweTa 
Sriftebi“ - farglebSi korZaZis saadvokato biuros finansuri mxardaWeriT, xelnawerTa erovnuli cen-
trisa da dizainer daviT maisuraZis mier, musikos niaz diasamiZis iniciativiT.
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გასული საუკუნის გახმაურებული სასამართლო პროცესები 
- ნარკვევები პროფესორ ანდრონიკაშვილის საადვოკატო 

საქმიანობის ისტორიიდან

საქართველოში იურიდიული განათლების კერის - თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის და-
ფუძნება პროფესორ ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის სახელთანაა 
დაკავშირებული. ფაკულტეტის დაარსების პირველ წლებში, 
სწორედ, ის კითხულობდა ლექციებს ძირითად იურიდიულ დის-
ციპლინებში.1 სამეცნიერო საქმიანობის პარალელურად იგი იყო 
პრაქტიკოსი ადვოკატი. საკმაოდ დიდია იმ საქმეთა ჩამონათვალი, 
რომელშიც ლუარსაბ ანდრონიკაშვილი იღებდა მონაწილეობას, 
როგორც დამცველი, ამიტომაც წინამდებარე წერილში რამდენიმე 
გახმაურებულ საქმეს შევეხებით, რომელიც პროფესორის სა-
მართლებრივ მეცნიერებაში განსწავლულობის მეტრად გამოდგება. 
იგი მონაწილეობდა, როგორც დამცველი, მხოლოდ პოლიტიკურ და 
სამოქალაქო საქმეებზე2 და პეტერბურგის ხუთ საუკეთესო ვექილთა 
რიცხვში, ე.წ. ,,ოქროს ხუთეულში“, შედიოდა3.

ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ნაფიც ვექილად ,,კურთხევა“ და-
კავშირებული იყო ე.წ. ,,კუზიანის საქმესთან“4. პეტროგრადში5 
საოლქო სასამართლოს წევრს სახლში მოსამსახურედ ერთი 
ებრაელი ჰყავდა, რომელსაც ხშირად დამამცირებელი სახელით 
მიმართავდნენ, როგორიცაა - ,,ქეციანი ურია“ (“Жид Порхатый”), 
ან ,,ტილიანი კუზიანი“ (“Вшивый Горбун”). დაცინვა და დამცირება 
იმდენად განუსაზღვრელი იყო, რომ ერთ დღესაც მსახურის 
მოთმინების ფიალა აივსო და ბატონი სამზარეულოს დანით მძიმედ 
დაჭრა, რის შედეგადაც იგი გარდაიცვალა. ვინაიდან მოკლული 
მაღალი საზოგადოების წარმომადგენელი იყო, ამიტომაც საქმეს 
საოლქო სასამართლო განიხილავდა. საზოგადოებაში ფართო 
დაინტერესება ჰპოვა პროცესმა. ვექილ ვატისოვის მოთხოვნით 
პროცესში მონაწილეობის მიღება ლუარსაბ ანდრონიკაშვილს 
დაევალა. თუ იგი ამ საქმეს მოიგებდა, ეს იქნებოდა ანდრონიკაშვილის 

1 პროფესორ ანდრონიკაშვილის ცხოვრებისეული ნარკვევი, წიგნში: 
ქართული სამართლის აქტუალური საკითხები, ეძღვნება პროფესორ ლუარსაბ 
ანდრონიკაშვილის ხსოვნას, ნ. ჭიღლაძისა და თ. ნემსწვერიძის რედაქტორობით, 
თბილისი, 2014, VI-VII.
2  ჯორბენაძე ს., თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 
დაარსების 50 წლისთავისათვის, ჟურნალი ,,საბჭოთა სამართალი“, #4, 1973, 68.
3   გამყრელიძე ო., ბობოქარი ლუარსაბი, ჟურნალი ,,ადვოკატი“, #1, 2013, 80.
4  იხ. ჟვანია ვ., ქართველი იურისტები, ნარკვევები ქართული სამოსამართლო 
მჭერმეტყველების ისტორიიდან, თბილისი, 1961, 78-80.
5  იგულისხმება დღევანდელი პეტერბურგი.
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ვექილად გადაყვანის წინაპირობა, თუ არადა არჩეულ პროფესიაზე 
უარი უნდა ეთქვა. პროკურორის მიერ საბრალდებო სიტყვის 
წარმოთქმის შემდეგ, როდესაც ანდრონიკაშვილს უნდა წარმოეთქვა 
დაცვის სიტყვა, მას საკმაოდ სახიფათო აზრმა გაუელვა. ლუარსაბმა 
დაცვის სიტყვას დიდი პაუზა წარუმძღვარა, რის შემდეგაც 
წარმოთქვა სავალდებულოდ მიღებული მიმართვის ფორმა - 
,,პატივცემულნო ბატონო მოსამართლენო და ნაფიცნო მსაჯულნო“. 
კიდევ პაუზა და გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ მან კვლავ 
გაიმეორა - ,,პატივცემულნო ბატონო მოსამართლენო და ნაფიცნო 
მსაჯულნო“, და პერმანენტულად პაუზებით ამ სიტყვებს იმეორებდა. 
ამან განარისხა სასამართლოს თავმჯდომარე და ზარი ესროლა 
ანდრონიკაშვილს, რომელიც მას ასცდა, და ისტერიულად შესძახა - 
,,თავადო ანდრონიკოვ6, მე თქვენ ჩამოგართმევთ სიტყვის უფლებას 
და შესაძლებელია ჩამოგართვათ წოდებაც“. სწორედ ეს იყო 
ანდრონიკაშვილის ჩანაფიქრიც. მან შემდეგი სიტყვები წარმოთქვა 
- უდიდეს მართლმსაჯულს, სასამართლოს თავმჯდომარეს, რო-
მელსაც იგი პატივსაცემი სიტყვებით მიმართავდა, ვერ გაუძლო 
ხუთი წუთით ესმინა ამ სიტყვებისათვის და ამის საპასუხოდ მას ზარი 
ესროლა, მოქალაქეობისა და წოდების აყრით დაემუქრა და სხვა. 
ამაზე ააგო ანდრონიკაშვილმა ღრმაშინაარსიანი ფსიქოლოგიური 
დაცვის სიტყვა. მან აღნიშნა, რომ ფიზიკური ნაკლის მქონე 
ადამიანს ათეულობით წლების განმავლობაში ამცირებდნენ, 
ადამიანად არ თვლიდნენ და მეცნიერულად დაასაბუთა, რომ მსგავს 
მდგომარეობაში მყოფი ადამიანები ხასიათდებიან მაქსიმალური 
აფექტურობით, რომელიც მცირე გაღიზიანებითაც შეიძლება 
ფსიქიურ აშლილობაში გადაიზარდოს. ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის 
სიტყვებმა გამოიწვია ის, რომ ნაფიცი მსაჯულები ოცი საათის 
განმავლობაში განიხილავდნენ საკითხის გადაწყვეტის შესაძლო 
ვარიანტს და საბოლოოდ მათ გამამართლებელი ვერდიქტი 
გამოიტანეს.

ყურადსაღები სამეცნიერო მსჯელობა განავითარა ანდრონი-
კაშვილმა ე.წ. ,,გაგრის აჯანყების საქმის“7 სასამართლო განხილვის 
დროს, რის საფუძველზედაც სასამართლოს არ დაუტოვა სხვა 
გზა, გარდა მისი სასარგებლო გადაწყვეტილების მიღებისა. საქმე 
შემდეგში მდგომარეობდა - 39 რევოლუციონერს ბრალად ედებოდა 
შეიარაღებული აჯენყების მეთაურობა, ჯარისათვის წინააღმდეგობის 
გაწევა, ადგილობრივი ადმინისტრაციის დამხობა და ძალაუფლების 
ხელში აღება. ბრალდება წარდგენილი იყო 1903 წლის სისხლის 

6 ლუარსაბ ანდრონიკაშვილი რუსეთში ცნობილი იყო, როგორც ლუარსაბ 
ანდრონიკოვი.
7 იხ. წერეთელი თ., ლუარსაბ ანდრონიკაშვილი, როგორც პოლიტიკური დამცველი, 
ჟურნალი ,,საბჭოთა სამართალი“, #2, 1963, 52.
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სამართლის სჯულდების მე-100 მუხლით, რაც სასჯელად სიკვდილით 
დასჯას ითვალისწინებდა. პირველი ინსტანციის სასამარლთომ 
გასამართლებულებს სიკვდილით დასჯა მიუსაჯა, მაგრამ ვინაიდან 
სახეზე იყო შემამსუბუქებელი გარემოება, ამიტომაც სასჯელი 
შეცვალა კატორღით. სასამართლოს აღნიშნული გადაწყვეტილება 
მიუღებელი აღმოჩნდა სამხედრო პროკურორისათვის და ის მთავარ 
სამხედრო სასამართლოში გააპროტესტა. პროკურორმა პროტესტის 
დროს მიუთითა, რომ სასამართლომ დაარღვია იმპერატორ 
ალექსანდრე III-ის მიერ გამოცემული 1887 წლის საიდუმლო ბრძანება, 
დადასტურებული ნიკოლოზ II-ის მიერ, რომლის თანახმადაც 
სასამართლოს უფლება არ ჰქონდა თავისი ნებით სასჯელი - 
სიკვდილით დასჯა, შეეცვალა უფრო მსუბუქი სასჯელით. მოცემულ 
შემთხვევაში სასამართლო ვალდებული იყო გამოეტანა სიკვდილით 
დასჯის ვერდიქტი, მაგრამ ვინაიდან არსებობდა შემამსუბუქებელი 
გარემოება, ამიტომაც მას სასჯელი კი არ უნდა შეემსუბუქებინა, 
არამედ ეცნობებინა მთავარსარდლისათვის, რომელზედაც იყო 
დამოკიდებული ამ გარემოების მხედველობაში მიღება-არმიღება. 
ანდრონიკაშვილისათვის მოულოდნელი აღმოჩნდა იმპერატორის 
საიდუმლო ბრძანების არსებობა, მაგრამ მან, როგორც იურისტმა, 
რომელსაც შესაძლებლობა ჰქონდა პროცესი მის სასარგებლოდ 
წარემართა, მოირგო სასამართლო პროცესზე ,,დირიჟორის“ 
ფუნქცია და აღნიშნა: ,,საიდუმლო ბრძანებას, გამოცემულს 1845 წლის 
სასჯელთა დებულების შესაბამისად, მიზნად ჰქონდა ამ დებულებით 
გათვალისწინებული უფლების შეზღუდვა. მაგრამ ბრალდებულებს 
წაყენებული აქვთ ბრალდება 1903 წლის სისხლის სამართლის 
დებულების მე-100 მუხლის საფუძველზე. მე-100 მუხლი ჩამოხრჩობას 
ითვალისწინებს, იგი კოდექსის განსაკუთრებული ნაწილის მუხლია. 
განსაკუთრებული ნაწილის მუხლი კი არ შეიძლება განხილულ 
იქნეს იზოლირებულად, სახელდობრ, ამავე კოდექსის ზოგადი 
ნაწილის მუხლების გარეშე. 1903 წლის კოდექსის ზოგად ნაწილში 
კი არის ნორმა, რომლის მიხედვით სასამართლო ვალდებულია 
შეცვალოს სიკვდილის განაჩენი, თუ იგი ცნობს, რომ არსებობს 
შემამსუბუქებელი გარემოება. ეს ვალდებულება მოსამართლეს 
მეფის მიერ დამტკიცებულმა კანონმა დააკისრა და მისი შეცვლა 
სიტყვიერი განკარგულებით შეუძლებელია, თუ იგი შეცვლილი 
არ იქნა იმავე წესით, რა წესითაც მიღებულ იქნა თვით კოდექსი“. 
პროფესორ ანდრონიკაშვილის ეს სიტყვა საფუძველი გახდა 
იმისა, რომ 39 ადამიანი სიკვდილით დასჯას გადარჩენილიყო, მით 
უფრო, მეფის სასამართლოში, სადაც ნაფიც ვექილს ყოველმხრივ 
უშლიდნენ ხელს, რათა არ მიეღწია სასურველი შედეგისათვის.

დიდი გამოხმაურება მოჰყვა პროფესორ ანდრონიკაშვილის 
ამერიკაში ვიზიტს. კერძოდ, 1930-1931 წლებში სსრ კავშირის 
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მთავრობამ პროფესორი ლუარსაბ ანდრონიკაშვილი ამერიკის 
შეერთებულ შტატებში მიავლინა, სადაც მან მოიგო დავა კონცესიის 
- ,,საქართველოს მარგანეცის“ ყოფილ მფლობელთან, ავერელ 
ჰარიმანთან, ამიტომაც ეს დავა ცნობილია ,,ჰარიმანის საქმის“8 
სახელით. დავა თავდაპირველად თბილისში დაიწყო და ნიუ იორკში, 
საერთაშორისო კომერციულ სასამართლოში9 დამთავრდა.

საინტერესო იქნება ამ საქმის ფაქტობრივი გარემოებების 
გაცნობა. 1925 წლის 12 ივნისს საბჭოთა კავშირის მთავრობასა 
და ამერიკელ ავერელ ჰარიმანს შორის დაიდო საკონცესიო 
ხელშეკრულება, რომლის ძალითაც ჭიათურის მარგანეცის 
მოპოვების, გამდიდრებისა და ექსპორტის მონოპოლიური უფლება 
მიენიჭა ჰარიმანის სააქციო საზოგადოება ,,ქართულ მარგანეცს“. 
როდესაც ჰარიმანმა საკონცესიო ხელშეკრულებას ხელი მოაწერა, 
მისი მიზანი იყო სხვა კონკურენტი, ჭიათურის მარგანეცს არ 
დაპატრონებოდა და ჰქონოდა ისეთი რეზერვი, რომელიც მსოფლიო 
ბაზარზე სათანადო მანევრირების საშუალებას მისცემდა, ანუ 
მისი მიზანი იყო მარგანეცის მსოფლიო მონოპოლიის მოპოვება. 
ხელშეკრულებით, ჰარიმანს ჭიათურაში პირველ წელიწადს უნდა 
მოეპოვებინა 450000 ტონა მარგანეცი, მომდევნო წელს 600000 
ტონამდე, რასაც კაპიტალური დაბანდებისა და ყველა ხარჯის 
გათვალისწინებით თავიდანვე 30-40% მოგება უნდა მოეტანა. 
ამავდროულად, ჰარიმანს ევალებოდა, რომ დაენერგა ტექნიკა 4 
მილიონი მანეთის კაპიტალური დაბანდებით, შორაპან-ჭიათურის 
ვიწროლიანდაგიანი რკინიგზა გადაეყვანა ფართო ლიანდაგიანზე 
და ექვსი წლის განმავლობაში აეშენებინა ფერომარგანეცის 
ქარხანა. ხელშეკრულება 20 წლის ვადით იყო დადებული. იმის 
გამო, რომ ინგლის-ინდოეთის კომპანიას10 საქმეები კარგად არ 
მისდიოდა; ჰარიმანი ელოდა მსოფლიო ბაზარზე მარგანეცის 
დეფიციტს, რის საფუძველზედაც იგი გაზრდიდა პროდუქციის ფასს. 
მაგრამ, ამ დროს, საბჭოთა მთავრობამ ნიკოპოლის მარგანეცის 
ნაციონალიზაცია მოახდინა, გერმანელებისაგან სპეციალური 
ტექნიკა შეიძინა, რამაც შეამცირა პროდუქციის თვითღირებულება. 
1927 წელს ჭიათურაში 34000 ტონა მარგანეცი მოიპოვა ჰარიმანმა, 
ხოლო ნიკოპოლში საბადოში - 53000 ტონა, ანუ სახეზე გვაქვს, 
როგორც რაოდენობრივი, ასევე, პროდუქციის თვითღირებულებითი 
უპირატესობა, რაც ერთმანეთთან კონკურენტულ მდგომარეობაში 
აყენებდა ამ ორ საწარმოს. ამის პარალელურად, აშშ-ის 
მთავრობამ მარგანეცის იმპორტიორებისათვის დააწესა 30%-

8  იხ. ჟვანია ვ., ქართველი იურისტები, ნარკვევები ქართული სამოსამართლო 
მჭერმეტყველების ისტორიიდან, თბილისი, 1961, 17-22.
9  იგივე კომერციული არბიტრაჟი.
10  იმ დროს მარგანეცის ერთ-ერთი მსხვილი მწარმოებელი მსოფლიოში.
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იანი გადასახადი, რამაც დიდი დარტყმა მიაყენა ჰარიმანის 
კომპანიას. მძიმე მდგომარეობის გამო მან საბჭოთა მთავრობას 
მიმართა, რათა მომხადრიყო ხელშეკრულების გადახედვა, ანუ 
მისადაგება შეცვლილი გარემოებისადმი. საბჭოთა მთავრობა 
დათმობაზე წავიდა, მაგრამ ჰარიმანის კრიზისი ამანაც ვერ 
შეაჩერა. ჰარიმანის ეკონომიკურმა პოლიტიკამ კრახი განიცადა 
- გაძნელდა ჭიათურის მარგანეცის საზღვარგარეთ ექსპორტი და 
1928 წლისათვის ჭიათურის მარგანეცი საზარალო გახდა. ბოლო 
წლებში ჰარიმანი სისტემატიურად არღვევდა ხელშეკრულებით 
ნაკისრ ვალდებულებებს. აქედან გამომდინარე, 1928 წელს შავი 
ქვის მრეწველობის მუშათა პროფკავშირის რესპუბლიკურმა 
კომიტეტმა ჭიათურის სახალხო სასამართლოში ჰარიმანის 
წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა, ამავდროულად, მეორე სარჩელიც 
იქნა შეტანილი - ფოთის ნავსადგურის მტვირთავთა პროფკავშირის 
ინიციატივით, მუშათა ხელფასის დაგვიანების გამო. ჭიათურაში 
დავალიანება 900000 მანეთს შეადგენდა, ხოლო ფოთში კი - თითქმის 
თანხის იგივე რაოდენობას ითხოვდნენ, იმ განსხვავებით, რომ 
ჰარიმანი მუშათა შრომის განაცდურის გადახდაზე უარს ამბობდა. 
შრომის კანონმდებლობის მიხედვით კი ეს თანხა 50%-ით უნდა 
ანაზღაურებულიყო. ყველა სასამართლო ინსტანციამ დარღვეულად 
ცნო მუშათა უფლებანი და ჰარიმანს თანხის გადახდა დააკისრა. 
მუშათა მოთხოვნა, ასევე, ცნო - საქართველოს, ამიერკავკასიისა 
და სრუალიად საკავშირო საკონცესიო კომიტეტმა და შრომის 
სახალხო კომისარიატმა. მუშათა უფლებებს იცავდა საქართველოს 
პროფსაბჭოს იურიდიული განყოფილების გამგე ზაქარია ნარიმანოვი. 
ჰარიმანი არ დაეთანხმა სასამართლოებისა და დასახელებული 
ორგანოების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს და დავა ნიუ 
იორკის საერთაშორისო კომერციულ სასამართლოში განაგრძო. 
აქ მის პოზიციას იცავდნენ ნიუ იორკის ცნობილი იურისტები. 
საბჭოთა კავშირს საერთაშორისო დავაში წარმოადგენდა ცნობილი 
ქართველი ადვოკატი, პროფესორი ლუარსაბ ანდრონიკაშვილი. 
სასამართლო პროცესზე მან გამოააშკარავა ჰარიმანის ყველა ხრიკი 
და სამართლებრივად დაასაბუთა მუშათა უფლებების დარღვევის 
ფაქტი. ნიუ იორკის საერთაშორისო კომერციულმა სასამართლომ 
ცნო მუშათა უფლებების დარღვევა და ჰარიმანს დაეკისრა - 
დავალიანების, საკმაოდ დიდი რაოდენობის სასამართლო 
ხარჯების და საკონცესიო პირობების დარღვევისათვის საჯარიმო 
თანხის გადახდა. და რაც ყველაზე მთავარია, ამის შემდეგ შეწყდა 
საკონცესიო ხელშეკრულების მოქმედება. სამწუხაროა, რომ 
ჩვენამდე არ მოუღწევია ანდრონიკაშვილის მიერ წარმოთქმული 
სიტყვის ჩანაწერს ამ სასამართლო პროცესზე, რაც მეტად 
საინტერესო იქნებოდა ქართველი მკითხველისათვის.
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ასევე, საინტერესოა ერთი საქმე, რომელშიც მონაწილეობა პროფ. 
ანდრონიკაშვილმა პრინციპულად არ მიიღო. სენატში საკასაციო 
წესით მსჯავრდებული მემამულის საქმე იყო განსახილველი, 
რომელმაც თავისი მიწები ნაწილ-ნაწილ, კერძო ხელწერილებით 
ჯერ გლეხებს მიჰყიდა, შემდეგ იგივე მიწები მთლიანად და 
ოფიციალურად სახელმწიფო საადგილმამულო საგლეხო ბანკს 
მიჰყიდა. განაჩენი გასაუქმებელი იყო პროცესუალური დარღვევების 
გამო. ანდრონიკაშვილმა ამ პიროვნების დაცვაზე უარი განაცხადა, 
რაც შემდეგით გაამართლა - ,,უზნეო საქმეს ხელს ვერ მოვკიდებო“11.

საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ პროფესორი ლუარსაბ 
ანდრონიკაშვილი იყო მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა ფლობდე 
სამართლის თეორიულ საფუძვლებს, რათა მოახდინო პრაქტიკაში 
მისი შედეგიანი რეალიზება. ყოველივე ამან განაპირობა ის, რომ 
სამართლებრივ ასპარეზზე ასეთ დიდ წარმატებას მიაღწია მან. იგი 
იყო და დღემდე რჩება იურისტად, რომელმაც რეალურ ცხოვრებაში 
ქართველი ადვოკატის იდეური სახე შექმნა.

თორნიკე ნემსწვერიძე

ჟურნალის რედაქტორი

11  თარხნიშვილი გ., ლუარსაბ ანდრონიკაშვილი, ჟურნალი ,,საბჭოთა სამართალი“, 
#3, 1970, 87.
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ცნობები ავტორის შესახებ

როდესაც ვფიქრობდით პროფესორ ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის 
პიროვნების შესახებ რომელი ავტორის სტატია წარმოგვედგინა 
მკითხველისათვის, ბევრი არც გვიფიქრია - ეს უნდა ყოფილიყო 
ფატი გოკიელი. როდესაც მის წერილს წაიკითხავთ, თვალში 
აუცილებლად მოგხვდებათ ის დამოკიდებულება, რომელიც მას 
პროფესორ ანდრონიკაშვილისადმი ჰქონდა. საჭიროდ მივიჩნიეთ 
ორიოდ სიტყვით ინფორმაცია მოგაწოდოთ თავად ავტორზე.

შესაძლოა იურისტთა უმრავლესობისათვის უცნობი იყოს 
ფატმან გოკიელის სახელი. იგი იყო სიბრძნისმეტყველების 
ფაკულტეტის კურსდამთავრებული სამართალმცოდნე (1924 
წელს), ღირსეული მოსწავლე დიდი იურისტის პროფესორ 
ლუარსაბ ანდრონიკაშვილისა. 1926 წელს, როდესაც ფ. გოკიელი 
უნივერსიტეტის ასპირანტურაში აბარებს სამოქალაქო სამართლის 
განხრით, სწორედ პროფესორი ანდრონიკაშვილი გახლდათ მისი 
სამეცნიერო ხელმძღვანელი, მაგრამ 1927 წელს განვითარებული 
მოვლენებიდან გამომდინარე ფ. გოკიელს უწევს უნივერსიტეტის 
დატოვება. მიზეზზე მოკლედ მოგახსენებთ. ოციანი წლების ბოლოდან 
და ოცდაათიანი წლების დასაწყისში დაიწყო ბრძოლა უფროსი 
თაობის მეცნიერთა წინააღმდეგ - თითქოს და ისინი რეაქციულ 
ძალებთან იყვნენ შეკრულნი და საფრთხეს წარმოადგენდნენ 
საბჭოთა ხელისუფლებისათვის. აღნიშნული მოძრაობა რუსეთიდან 
დაიწყო და გავრცელდა მთელს საბჭოთა კავშირში. ეწყობოდა 
საუნივერსიტეტო „სასამართლოები“, სადაც ახალგაზრდა მეცნიერ-
მკვლევარები, „წითელი პროფესორები“ პარტიული დავალებით 
განიხილავდნენ სახელოვან მეცნიერთა „საქმეებს“. ანალოგიური 
პროცესის მოწყობა სურდათ პროფესორ ანდრონიკაშვილისათვის, 
რაშიც მონაწილეობის მიღება უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობამ 
ფატი გოკიელს მოსთხოვა, რაზეც, რა თქმა უნდა, უარი განაცხადა 
გოკიელმა. საპასუხოდ ის ასპირანტურიდან გაუშვეს. ასევე, არ 
დაკმაყოფილდა განაცხადი მისი ასისტენტად გადაყვანის თაობაზე .

ამის შემდეგ, ფატი გოკიელი იურისპრუდენციაში მეცნიერულ 
მუშაობას თავს ანებებს და ფილოლოგიურ მეცნიერებებში ირგებს 
მკვლევარის მანტიას; 1948 წელს იცავს დისერტაციას. იგი იყო 
მეტად ნაყოფიერი მთარგმნელი. კერძოდ, იურისტებისათვის 
საამაყოდ, 1928 წელს, პროფესორ ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის 
რედაქტორობით გამოიცა მსოფლიო ცივილისტიკის უდიდესი 
ფიგურის ჰეინრიხ დერნბურგის პანდექტების სამტომეულიდან, 
ერთის - ზოგადი ნაწილის ქართულენოვანი თარგმანი, რომლის 
ძირითადი ნაწილი შეასრულა კ. ჯაფარიძემ რუსული გამოცემიდან, 
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ხოლო ფ. გოკიელმა შეადარა გერმანულენოვან მეშვიდე და ბოლო 
გამოცემას და შეიტანა შესწორებები, ასევე, მანვე თარგმნა წიგნში 
არსებული დანართები და თანარედაქტორის ფუნქციაც შეითავსა.

და ბოლოს, დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ფატი გოკიელის 
ქალიშვილს - ქალბატონ ზეინაბ ანთაძეს, და შვილიშვილებს 
- მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორებს პროფესორ ნათელა 
ოკუჯავას, პროფესორ მაია ოკუჯავასა და პროფესორ მიხეილ 
ოკუჯავას, სტატიის მოწოდებისათვის.

თორნიკე ნემსწვერიძე

ჟურნალის რედაქტორი
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ლუარსაბ ანდრონიკაშვილი

† ფატი გოკიელი (1901-1974)

სამართალმცოდნე, ლიტერატურათმცოდნე, ფილოლოგიის 
დოქტორი

1921 წლის შემოდგომაზე შევიკრიბეთ თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის სტუდენტები ჩვენს Alma mater-ში... ბობოქარი, 
მოუსვენარი დრო იყო. საქართველოში სულ რამდენიმე თვის წინ 
დამყარდა საბჭოთა ხელისუფლება, ხოლო რუსეთში ის-ის იყო 
გადაიქუხა სამოქალაქო ომმა; მისი ცალკეული გამოელვებანი 
ჯერაც არ ჩამქრალიყო ამ დიდი ქვეყნის განაპირა კუთხეებში. 

და აი, ჩვენი სასიქადულო, მაშინ სულ ნორჩი უნივერსიტეტის 
არსებობის მეოთხე წელს, სასიხარულო ამბავი დაგვიხვდა: 
რუსეთიდან თბილისს ოჯახით ჩამოსულა დიდი და ცნობილი 
ქართველი იურისტი ლუარსაბ ანდრონიკაშვილი, რომელსაც 
დაევალა უნივერსიტეტში იურიდიული ფაკულტეტის დაფუძნება-
ჩამოყალიბება. ეს ცნობა ელვის სისწრაფით მოედო სტუდენტობას. 
მრავალი აღმოჩნდა იურიდიულ ფაკულტეტზე შესვლის მსურველი. 
მათ შორის მეც გახლდით... 

სწავლების პირველ წელს ბ-ნი ლუარსაბი გვიკითხავდა სამართლის 
ზოგად თეორიას, მეორე წელს - სამოქალაქო სამართლის ზოგად 
კურსს, ხოლო კერძო სამოქალაქო სამართალს გვასწავლიდა მის 
მიერ მოწვეული ცნობილი ცივილისტი გრიგოლ რცხილაძე. სისხლის 
სამართალს, ზოგადსაც და კერძოსაც, კვლავ ბ-ნი ლუარსაბი 
გვიკითხავდა III და IV კურსებზე.  

მოუთმენლად მოველოდით ჩვენს სახელმოხვეჭილ ლექტორთან 
პირველ შეხვედრას. მის შესახებ ბევრი რამ გვქონდა მოსმენილ-
გაგონილი. და აი, პირველად დავინახეთ იგი კათედრაზე... 

მე მგონია, არ ვცვდები, თუ ვიტყვი, რომ ბ-ნი ლუარსაბი თავის 
წლოვანებაზე უფრო ხნიერად გამოიყურებოდა. დაძაბულმა 
გონებრივმა შრომამ, ნაფიცი ვექილის მღელვარებით აღსავსე 
პროფესიამ, როცა დამცველის ნიჭსა და უნარზეა დამოკიდებული 
დასაცავი პირის ბედი და, ხშირად, თვით სიცოცხლე, - ყოველივე 
ამან თავისი კვალი დაამჩნია მის გარეგნობას. ბ-ნი ლუარსაბი 
დადიოდა ჯოხზე დაბჯენილი, - აქ ფეხის ქრონიკული დაავადებაც 
იჩენდა თავს, - მთლად გაჭაღარავებული იყო. მის გარეგნობაში, 
მეტადრე დინჯსა და გამჭრიახ, სულის სიღრმეში ჩახედულ მზერაში 
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იყო რაღაც, რაც სოკრატეს ცნობილ გამოსახულებას მოგაგონებდა. 
იმთავითვე შევამჩნიეთ, რომ მას ახასიათებდა სწრაფი გადასვლა 
ერთი განწყობილებიდან მეორისაკენ: ხან დარბაისლური 
კილოთი გვესაუბრებოდა, ხან კი გამხიარულდებოდა, ლაღად 
გონებამახვილობდა, იცინოდა... 

ბ-ნი ლუარსაბის ლექციის კითხვის მანერა სრულიად ისეთი არ 
გამოდგა, როგორსაც მოველოდით. გაგონილი გვქონდა მისი 
ორატორული ნიჭის შესახებ და დარწმუნებული ვიყავით, რომ 
დავტკბებოდით საზეიმო მჭევრმეტყველების ყველა წესების 
მიხედვით აგებული ლექციებით. ამ მხრივ მოლოდინი არ 
გაგვიმართლდა. ბ-ნი ლუარსაბი თავის ლექციებში არ მიმართავდა 
ანდა თითქმის არ მიმართავდა სამოსამართლო ანდა აკადემიური 
მჭევრმეტყველების ხერხებს. მისთვის მთავარი იყო შინაარსი, 
და არა ფორმა. ვფიქრობ, იგი შეგნებულად გაურბოდა სიტყვიერი 
ეფექტებით სტუდენტებზე შთაბეჭდილების მოხდენის საშუალებას. 

ბ-ნი ლუარსაბის ლექცია მოგვაგონებდა, ერთგვარად, ხმამაღლა 
აზროვნების პროცესს; მას არასდროს თან არ მოჰქონდა არამც 
თუ დაწერილი ლექციის ტექსტი ანდა კონსპექტი, არ მახსოვს, 
რომ მოეტანოს ფურცელი, თეზისების მოკლე ნუსხით. ყველაფერი 
ის, რაც უნდა ეთქვა და დაესაბუთებინა, მეხსიერებაში ჰქონდა. 
ამავე დროს, შესანიშნავად იყო მომზადებული ლექციისათვის: 
იგრძნობოდა, რომ ლექციას წინ უსწრებდა საჭირო მეცნიერული 
ლიტერატურის წაკითხვა, სათქმელის მოფიქრება-დასაბუთება, 
დაძაბული გონებრივი შრომა. სამწუხარო იყო ის, რომ ლექციის 
ჩაწერა სტუდენტის მიერ აგრეთვე ვერ ხერხდებოდა. ამ საქმეში 
საკმაოდ დახელოვნებული გახლდით, მაგრამ მალე დავყარე ფარ-
ხმალი. 

ბ-ნი ლუარსაბი ლექციას იწყებდა დინჯად, ისე როგორც ადამიანი 
იწყებს ფიქრს რაიმე საგანზე, - ჯერ უდგება ამ საგანს შორით, 
მიახლოვებით. ათეული წლების მანძილზე რუსულად მეტყველებას 
მიჩვეულს, ალბათ, ქართულად საჭირო სიტყვებისა და გამოთქმების 
მოძებნაც უჭირდა. ამ პირველი 5-10 წუთის მანძილზე თითქმის სიტყვა-
სიტყვით შეიძლებოდა ყველაფრის ჩაწერა, მაგრამ თანდათან, რაც 
უფრო მეტად ზღვავდებოდა აზრი, მით უფრო სწრაფი ხდებოდა 
ლექციის ტემპი, ცხოველდებოდა რიტმი, თავისუფლად იფრქვეოდა 
სიტყვები. სიტყვებს აღარ ეძებდა, საჭირო სიტყვები თვითონ 
ჩნდებოდა... ჩვენც კალამი ხელიდან გვივარდებოდა და სმენად 
ვიქცეოდით. 

არც უყვარდა მაინცა და მაინც ბ-ნ ლუარსაბს, როცა ჩვენ, 
სტუდენტები ვწერდით ლექციას. მაშინ ძალაუნებურად დასაწყისში 
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კარნახის კილოთი გველაპარაკებოდა, მაგრამ ეს მას ბორკავდა 
და, მოჭარბდებოდა თუ არა გამოსათქმელი აზრი, სასაუბრო 
მეტყველების ტემპზე გადადიოდა. 

ძალიან საინტერესო და თავისებური იყო კომპოზიციურად ბ-ნი 
ლუარსაბის ლექციები: სალექციო საკითხის საერთო დახასიათების 
შემდეგ, - ვთქვათ, ეს იყო იურიდიული პირის პრობლემა ანდა 
სამართლისა და ზნეობის ურთიერთობის საკითხი, - რაკი 
სტუდენტები აითვისებდნენ ძირითადს, რაც კი უნდა სცოდნოდათ 
ამ საკითხზე, ბ-ნი ლუარსაბი გადადიოდა ამა თუ იმ იურიდიული 
კატეგორიის ირგვლივ შექმნილ კონცეფციებისა და თეორიების 
დახასიათებაზე, მათ გარჩევა-შეფასებაზე და აქ, თუ შეიძლება 
ასე ითქვას, მონოლოგს უკვე ცვლიდა დიალოგი, დიალოგი 
წარმოდგენილ მოწინააღმდეგესთან, იმ თეორიის დამცველთან, 
რომელსაც ბ-ნი ლუარსაბი არ ეთანხმებოდა, ეწინააღმდეგებოდა. 
ძალიან კეთილსინდისიერად მოჰყავდა ჩვენს ლექტორს ერთი-
მეორის შემდგომ ყველა ის შესაძლებელი არგუმენტი, რაც კი 
ძალუძდა წარმოედგინა ამა თუ იმ თეორიის მომხმარეს, ვთქვათ, 
ვინმე ვინდშაიდსა ანდა ბრინცს, - და ბრწყინვალედ არღვევდა ამ 
არგუმენტებს თავისი საკუთარი შეხედულებებიდან გამომდინარე 
მოსაზრებით, ანდა გვიჩვენებდა, თუ რა გამოუვალ ლოგიკურ 
რკალში ემწყვდეოდა ანდა შინაგან წინააღმდეგობაში ვარდებოდა 
მისთვის მიუღებელ შეხედულებათა ავტორი. 

ეს დაცვა იყო, შეტოქება, შეპაექრება, მოწინააღმდეგის არგუმენტების 
გაბათილება და ამ გზით საკუთარი აზრისა და შეხედულებების 
განმტკიცება-გამარჯვება. აქ იჩენდა თავს პროფესიული დამცველის 
უბადლო ნიჭი და ოსტატობა. აუდიტორიაში გაისმოდა: „ის გვეტყვის“... 
„მაგრამ ჩვენ ვუპასუხებთ!“... ჩვენი, მსმენელების გაღვიძებული 
აზრიც კვალდაკვალ მისდევდა გაკაფულ ბილიკს. რაოდენ დიდი 
იყო ბ-ნ ლუარსაბის სიხარული, როცა ის საბოლოოდ კედელთან 
მიამწყდვევდა მის აზროვნებაში წარმოსახულ მოწინააღმდეგეს 
და წარმოთქვამდა: „აქ შესდექ!“ - ე.ი. გასაქანი აღარ გაქვს, უნდა 
აღიარო, რომ მტყუანი და მცდარი ხარო. 

გასაგებია, რომ ასეთი ლექციებიდან გამოვდიოდით არა მარტო 
ახალმიღებულ ცოდნით გამდიდრებულნი, არამედ გაღვიძებულნი 
დამოუკიდებელი აზროვნებისათვის, და ეს დამოუკიდებელი 
აზროვნების უნარის გამომუშავება, შესაძლოა, არა ნაკლებ 
ღირებული შენაძენი იყო ჩვენთვის, ვინემ ახლახან შეთვისებული 
ცოდნა.  

მალე სემინარული მუშაობაც გაჩაღდა ახლად ჩამოყალიბებულ 
იურიდიულ ფაკულტეტზე. დაგვირიგდა წასაკითხი მოხსენებების 
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თემები, გამოიყო ოპონენტებიც. მაგრამ ასეთი ღონისძიების 
მიღება არც კი იყო საჭირო, რადგან იურიდიული სემინარის მთელი 
შემადგენლობა აქტიურ მონაწილეობას იღებდა მოხსენების 
ირგვლივ გამართულ კამათში...  

არანაკლებ საინტერესო იყო პრაქტიკული მეცადინეობა 
სამოქალაქო და, შემდეგ, სისხლის სამართალში, მნიშვნელოვანი 
კაზუსების გარჩევა. ბ-ნი ლუარსაბი ძალიან ახალისებდა, აქეზებდა 
სტუდენტებს. თუ ცოცხალ რაიმე მარცვალს დაინახავდა მათ 
მსჯელობაში, - გადამეტებით შეაქებდა, მაგრამ თუ გათამამებას 
შეამჩნევდა, უცებ ადგილზე დააყენებდა. მახსოვს, ერთი სტუდენტის 
მიერ აზრის გამოთქმით აღტაცებულმა შესძახა სტუდენტს: „გენიოსი 
ხარ, შენმა გაზრდამ!“-ო. ახალგაზრდის სიხარულს საზღვარი 
არ ჰქონდა, წრფელად მოიწადინა განმტკიცებულიყო ამ ახალ 
ხარისხში! ხელახლა ჩაერია კამათში, მაგრამ ვაი, რომ ამჯერად 
ბატონმა ლუარსაბმა არ მოიწონა მისი აზრი, სასტიკად შეუტია და 
უცებ ჩამოაყენა გენიოსობიდან ბევრად უფრო მდარე წოდებაზე... 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა მაშინ როდი იყო მდიდარი იურიდიული 
ლიტერატურით, ამიტომ ბ-ნი ლუარსაბი უხვად გვამარაგებდა 
წიგნებით მე და ჩემს ამხანაგებს, როგორც სტუდენტობის, ისე 
ასპირანტ-ასისტენტობის დროს. მას არ უყვარდა თაროზე უქმად 
დადებული წიგნი, ამბობდა, - წიგნი მაშინ ცოცხლდება, როდესაც მას 
ვინმე კითხულობსო. მდიდარი ბიბლიოთეკა ჰქონდა, მისი პატარა 
ბინა სავსე იყო წიგნებით, აქ შეიძლებოდა თქმულიყო: „წიგნებმა 
განდევნეს ადამიანებიო“. ბ-ნ ლუარსაბის მეუღლეს, ქ-ნ ეკატერინეს 
სადიასახლისოდ ერთობ მცირე ფართობი ურჩებოდა, რადგან 
კედლები, მაგიდები, - ყველაფერი წიგნებით იყო გადატვირთული. 

ჩვენ ხშირად ბოროტად ვიყენებდით ბ-ნ ლუარსაბის გულკეთილობას 
და ერთობ ბევრი წიგნი მიგვქონდა სახლში წასაკითხად.  მახსოვს, 
როცა უკვე ასპირანტი ვიყავი, მშობლები ჩამოვიდნენ ერთხელ 
ქუთაისიდან და ბ-ნი ლუარსაბი გვეწვია სტუმრად ბინაზე. ჩემი 
წიგნების თაროს რომ გადახედა, ნახევრად ხუმრობით, ნახევრად 
გაოცებით თქვა: „ამას დამიხედეთ! შენ მთელი ლუარსაბიადა 
გქონია აქ მილაგებულიო“. შემრცხვა და წიგნების ნაწილი სულ მალე 
დავუბრუნე. 

სტუდენტებს ბ-ნი ლუარსაბი ეპყრობოდა, როგორც თავის მომავალ 
კოლეგებს, - უბრალოდ, მეგობრულად, გულითადად, მაგრამ ჩვენ 
მუდამ უღრმესი პატივისცემითა და მორიდებით ვექცეოდით, 
არასდროს არ გვავიწყდებოდა მანძილი ჩვენსა და სახელოვან 
ხელმძღვანელს შორის, თუმცა ყოველთვის ყურადღებით გვისმენდა, 
მიგვაჩვია პატივი გვეცა ერთმანეთის აზრისა და შეხედულებისათვის. 
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ბ-ნი ლუარსაბი ხშირად გვიბარებდა ბინაზე ამა თუ იმ მიმდინარე 
სამუშაოსთვის; ბუნებით ძალიან სტუმართმოყვარეს ხელს უწყობდა 
ოჯახში გამეფებული გულითადობისა და ჭეშმარიტი მეგობრობის 
ატმოსფეროც. 

არ შეიძლება ღრმა პატივისცემითა და უგულითადესი გრძნობით 
არ გავიხსენოთ ბ-ნ ლუარსაბის მეუღლე, ეკატერინე იაკობის ასული 
გურევიჩი-ანდრონიკაშვილისა. იგი, მოწინავე ინტელიგენტურ 
ოჯახში აღზრდილი, მეტად წრფელი, გულღია და კეთილი ადამიანი, 
მშვენიერი მეუღლე და მეგობარი, დედა და აღმზრდელი იყო. ჩვენც, 
სტუდენტებს ძალიან გულთბილად და კარგად გვეპყრობოდა. 
თავიანთი წლოვანებისათვის ერთობ განვითარებული და ნაკითხი, 
სტუმართმოყვარე და მშვენიერი ქცევის ბავშვები იყვნენ იმ დროს 
საშუალო სკოლის მოსწავლენი, ბ-ნ ლუარსაბის ვაჟები ირაკლი და 
ელეფთერი. 

საღამოობით ბ-ნ ლუარსაბთან ხშირად იკრიბებოდა ნაცნობ-
მეგობართა წრე. იმართებოდა მეტად საინტერესო საუბარი, 
მსჯელობა. აქ იყვნენ უნივერსიტეტის მუშაკები, კოლეგა-იურისტები, 
ვექილები, ცნობილი ქართველი მოღვაწეები, მოსკოველი სტუმრები. 
ბ-ნ ლუარსაბს უნდოდა, რომ ჩვენც, ახალგაზრდებიც დავსწრებოდით 
ამ მეგობრულ შეხვედრებს, მოგვესმინა ჩვენთვის მეტად საინტერესო 
სჯა-ბაასი. ერთხელ, მახსოვს, ბ-ნმა ლუარსაბმა მითხრა: ხვალ 
ჩვენსას გამოიარე, ვიქტორ შკლოვსკია ჩამოსული, სხვებიც 
მეწვევიანო. მე რომელიღაც წიგნზე მუშაობა მქონდა სასწრაფოდ 
დასამთავრებელი და გაუბედავად გავახსენე ამის შესახებ. მიპასუხა, 
- „აი, აქაა შენი დიდი შეცდომა. შენ გგონია, რომ კულტურა - ეს 
წიგნის კითხვაა, ნამდვილად კი კულტურა, უმთავრესად, ცოცხალი 
ურთიერთობაა“-ო. რუსულად მითხრა: „Kультура не только в чтении, 
но и в общении“.  

მაშინ ამ სიტყვებისათვის დიდი ყურადღება არ მიმიქცევია, მერე 
კი დავრწმუნდი, რა მნიშვნელობა აქვს პიროვნების შინაგანი 
კულტურის ფორმირებისათვის ცოცხალ ურთიერთობას სულიერად 
დიდბუნებოვან და შინაარსიან ადამიანთა წრესთან. 

ბ-ნი ლუარსაბი მტკიცე მეგობრული და ნათესაური ურთიერთობით 
იყო დაკავშირებული მოწინავე ქართველ მოღვაწეებთან. 
მაგალითად, თუ არ ვცდები, ალალი ბიძაშვილობა აერთებდა ივანე 
ჯავახიშვილთან, ილია ზურაბიშვილთან და სხვ. ახლო მეგობარი 
იყო კოტე მარჯანიშვილისა. დიდი თეატრალი ბ-ნი ლურსაბი ყველა 
პრემიერას ესწრებოდა, თეატრალურ დისპუტებში იღებდა აქტიურ 
მონაწილეობას. 
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ჩვენ, მის მოწაფეებს, გვანცვიფრებდა ჩვენი მასწავლებლის 
მრავალმცოდნეობა და სულიერ ინტერესთა ისეთი სიფართოვე, 
მაგალითად, მუსიკის არაჩვეულებრივი ცოდნა და ურთულესი 
აღქმა-გაგების ნატიფი უნარი. მახსოვს, ერთხელ ბ-ნ ლუარსაბს ეწვია 
ქუთათური ექიმის ბადრიძის მეუღლე, რომელიც ენათესავებოდა. 
თან მოიყვანა თავისი ვაჟი, იმჟამად სამედიცინო ფაკულტეტის 
სტუდენტი დავით ბადრიძე, - თხოვა: „სიმღერა ეხერხება. შეუმოწმე, 
- აქვს თუ არა ხმა და ღირს რომ ვოკალური განათლება მიიღოსო?“ 
ბ-ნი ლუარსაბი აღტაცებული დარჩა დავით ბადრიძის ხმით და 
გამოგვიცხადა, - არაჩვეულებრივი სიტკბო, განუმეორებელი 
მომხიბვლელობაა მის ხმაში და ნახავთ, მისგან გამოჩენილი 
მომღერალი გამოვაო... როგორც ვიცით, ბრწყინვალედ გამართლდა 
ეს წინასწართქმა. 

მეგობრული საუბრების თემატიკა ბ-ნ ლუარსაბის ოჯახში მეტად 
მრავალფეროვანი იყო: იურიდიული მეცნიერების სულ სხვადასხვა 
დარგის სპეციალური საკითხები, საჭირბოროტო ამბები, სჯა-ბაასი 
ხელოვნებაზე და სხვ.  ასეთი შთაბეჭდილება მივიღე, არ ვიცი, 
რამდენად სწორია, რომ ყველა მწერლებზე უფრო გოეთე უყვარდა. 
ერთ-ერთი პროცესის მოგების შემდეგ მადლიერ კლიენტს უჩუქნია 
მისთვის მშვენივრად შესრულებული ტვიფარი გოეთეს ნიღბიდან. 
გოეთეს ეს ნიღაბი საწერ მაგიდის ზევით, კედელზე ჰქონდა 
მიმაგრებული და აღტაცებით შესცქეროდა ხოლმე. როდესაც 
შეიტყო, რომ თვით გოეთეს ნაწარმოებები წამიკითხავს, მაგრამ 
მის შესახებ თითქმის არაფერი, მაშინვე ჩამოიღო თაროდან 
ბელშოვსკის ორტომიანი გამოკვლევა გოეთეზე და დამავალა 
წამეკითხა, შემდეგ მესაუბრა გოეთეს შესახებ, მეც მოვინდომე 
ჩემი ნაკითხობა გამომეჩინა და გავიხსენე, თუ როგორი მოწიწებით 
აღსავსე იუმორით მოგვითხრობს ჰაინრიხ ჰაინე თავის შეხვედრაზე 
გოეთესთან „სამგზავრო სურათებში“, ხაზგასმით აღნიშნავს 
გოეთეს შეუშფოთველობას, ხასიათის ჰარმონიულობას, ოლიმპიურ 
სიმშვიდეს. „ეს კი ასეაო, - მიპასუხა ბ-ნმა ლუარსაბმა, - მაგრამ 
ყველაზე ღირებული გოეთეში არის არა ეს ჰარმონიულობა 
პიროვნებისა, ეს ოლიმპიურობა თავისთავად, არამედ მისი 
მიღწევის გზა, ის რომ გოეთემ ღრმად ჩაიხედა ადამიანის ცხოვრების 
ტრაგიკულ წინააღმდეგობებში, ღრმად ჩასწვდა კაცობრიობის 
ტკივილებს და მაინც შესძლო სულიერი ჰარმონიის მიღწევა, 
გამოსძებნა ამ ტრაგიზმზე მაღლა მდგომი მორალურ-ჰუმანური 
პოზიცია! ეს განვლილი გზა, ეს ავლილი საფეხურები ხდიან მას 
დიად მოაზროვნედ და გენიალურ მწერლად. გაიხსენე, თუნდაც, 
ფაუსტიო“. 
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ბ-ნი ლუარსაბი დაბეჯითებით ადევნებდა თვალყურს ჩვენი, მისი 
მოწაფეების საერთო განვითარებას, ხელოვნებისა და ლიტერატურის 
ცოდნას, ესთეტიკური გემოვნების დახვეწას. 

მახსოვს, ერთხელ მიაქცია ჩემი ყურადღება კედელზე ჩამოკიდებულ 
სურათზე, ეს იყო ალბრეხტ დიურერის ცნობილი სურათის 
„ახალგაზრდა კაცის პორტრეტის“ მშვენივრად შესრულებული 
ასლი. მკითხა, - აბა, მითხარი, რას გამოხატავს ესაო? - მე ბევრი 
ვერაფერი ვუპასუხე... მაშინ გაამახვილა ყურადღება სურათის 
კომპოზიციასა და ფერების შერჩევაზე. ახალგაზრდა კაცის სახის 
გამომეტყველებაზე, მის მზერაზე, რომელიც სურათის გარეთ 
მდებარე რაღაცა წერტილისაკენ იყო მიმართული, თითქოს იქ 
ეგულებოდა ამ ყმაწვილკაცს მისი მომავალი ცხოვრების გამოცანის 
ამოხსნა და ოცნების ხორცშესხმის საიდუმლოება... 

ეს იმის ცოცხალი გაკვეთილი იყო, თუ როგორ უნდა აღვიქვათ 
ხელოვნების შედევრები... 

ანდა, მახსოვს, ლაპარაკი ჩამოვარდა გრიგოლ წერეთლის 
ლექციებზე ძველი ბერძნული ლიტერატურის ისტორიაში. ეს 
ლექციები დიდი მოწონებით სარგებლობდა სტუდენტთა ფართო 
წრეებში. ბ-ნი ლუარსაბიც მოხიბლული იყო გრიგოლ წერეთლის 
შინაგანი არისტოკრატიზმით აღსავსე და თანაც ბავშვურად 
გულმართალი, კეთილშობილური ბუნებით, მისი დიდი მეცნიერული 
ღვაწლით. სიამოვნებით იგონებდა, თუ რაოდენი ბრწყინვალებით 
დაიცვა სამეცნიერო ხარისხების მოსაპოვებელი დისერტაციები 
გრიგოლ ფილიმონის ძემ პეტერბურგში... მერე მკითხა, თუ რა 
მქონდა წაკითხული ძველ ბერძენ მწერალთაგან... მხოლოდ 
სოფოკლე მქონდა წაკითხული. განცვიფრდა, - ნუთუ ევრიპიდეს არ 
იცნობ, ახლავე წაიკითხე მისი „იპოლიტე“ და ზელინსკის შესავალი 
წერილიცო... მაშინვე გამოვიტანე ბიბლიოთეკიდან და წავიკითხე, 
მოვახსენე, რომ უკვე წაკითხული მაქვს. მკითხა, - რომელი ადგილი 
უფრო მოგეწონა ამ ტრაგედიაშიო? - ვუთხარი: ტრაგედიის ფინალი, 
როცა აშკარა ხდება იპოლიტეს უდანაშაულობა და სიმართლე, 
ხოლო ის კვდება მწარედ მონანიებული მამის, მეფე თეზევის გულთან 
მიყრდნობილი. - „მართლაც ეგ შესანიშნავი ადგილიაო, - მითხრა, 
- მაგრამ იქ ერთი მეტად საგულისხმო რეპლიკაა, რომლისთვისაც, 
როგორც ჩანს, არ მიგიქცევია ყურადღება... მომაკვდავი იპოლიტე 
ეუბნება მამას: „პეპლოსით დამიფარე სახე“-ო, - ესაა მისი უკანასკნელი 
სიტყვები. პეპლოსი ხიტონს ზევით მოსხმული მოკლე მოსასხამი 
იყო... ამით იპოლიტემ გააგებინა მამას, - ვკვდებიო. - მას, როგორც 
სილამაზის მოყვარულ, ჭეშმარიტ ბერძენს არ უნდოდა რომ თეზევს 
დაენახა, თუ როგორ გაუქვავებდა სიკვდილი სახის ნაკვთებს, მიტომ 
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თხოვა, - პეპლოსით დამიფარე სახეო. აქ ევრიპიდეს გენიამ სულ 
ერთი რეპლიკით გვამცნო, თუ რაოდენ უყვარდა და ებრალებოდა 
იპოლიტეს უნებლიე შეცდომისათვის მწარედ დასჯილი თავისი მამა, 
როგორი ჰუმანური და ვაჟკაცური ბუნების ადამიანი იყო იგი, თანაც 
ნამდვილი ბერძენი, სილამაზის მოტრფიალე სიცოცხლის ბოლო 
წუთამდე. ამავე დროს, თუ ევრიპიდემ ერთგვარად დაარღვია 
მხატვრული ტრადიცია, რომლის თანახმად ადამიანი უნდა 
მომკვდარიყო სცენის უკან, და არა სცენაზე, მან მაინც შეარბილა 
ნოვატორობა იმით, რომ მომაკვდავი იპოლიტეს სახე პეპლოსით 
დაფარა... 

ბ-ნ ლუარსაბის ლიტერატურულ-მხატვრულ შეხედულებათა მრავალი 
ასეთი მაგალითის მოყვანა შეიძლება, მაგრამ თავს არ შეგაწყენთ და 
მოკლედ მოგახსენებთ მასთან ჩემი საასპირანტო მუშაობის ამბავს. 

მე ძალიან მაინტერესებდა სამართლის ფილოსოფიის, ეთიკისა 
და ესთეტიკის საკითხები, მაგრამ ასეთი სპეციალური კათედრა 
არც ფილოსოფიურ და არც იურიდიულ ფაკულტეტებთან არ 
არსებობდა. ამიტომ დამტოვეს უნივერსიტეტთან სამოქალაქო 
სამართლის კათედრაზე... იურიდიული ფაკულტეტის პირველი 
ასპირანტი გახლდით პატივცემულ სოსო მრევლიშვილთან ერთად, 
ხოლო ჩვენზე უმცროსკურსელები თინათინ წერეთელი, დიმიტრი 
პოლუმორდვინოვი და ვლადიმერ მაყაშვილი, რამდენადაც ვიცი, 
პირდაპირ ასისტენტებად ჩაირიცხნენ. 

უნდა ითქვას, რომ იმ წლებში საუნივერსიტეტო მუშაობის ყველა 
მხარე ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების პროცესში იმყოფებოდა, კერძოდ, 
არავითარი მყარი და დადგენილი გეგმები ასპირანტებთან 
მუშაობისა არ არსებობდა. ყოველი ხელმძღვანელი ამზადებდა 
ასპირანტს ისე, როგორც ამას მიზანშეწონილად თვლიდა, ოღონდ 
სამი წლის დამლევს ასპირანტს უნდა ჩაებარებინა ე.წ. „სადოქტორო 
გამოცდები“ (ეხლანდელი საკანდიდატო მინიმუმი) და წარედგინა 
დისერტაცია, მანამდე მისგან არაფერი მოითხოვებოდა. 

ბ-ნ ლუარსაბს სურდა, რომ სამოქალაქო სამართლის მეცნიერება 
ზედმიწევნით შემეთვისებინა, ამიტომ დისერტაციაზე მუშაობის 
საკითხი ჯერ განზე გადასდო, დამავალა შემესწავლა ლათინური ენა, 
რათა წამეკითხა ლათინურად მთელი ძველი რომაული სამართალი 
და შემდეგ გავცნობოდი ოცამდე პანდექტისტის მრავალტომიან 
თხზულებებს.  

ენთუზიაზმით შევუდექი საქმეს. ლათინური ცოტათი ვიცოდი, 
გავიღრმავე ცოდნა და ჩავუჯექი „Corpus Juris Civilis“-ის ოთხივე 
უზარმაზარი ტომის კითხვას, სამოქალაქო სამართლის ზოგადი 

ლუარსაბ ანდრონიკაშვილი 145

ქართული სამართლის ნარკვევებიდან



43

საწყისებისათვის დამახასიათებელი ადგილების შერჩევა-ამოწერას. 
მალე დავხელოვნდი და ნათლად ვარჩევდი ურთიერთისგან 
რომელიმე პაულუსისა ანდა ულპიანუსის ენასა და სტილს, იურიდიულ 
ფორმულირებათა თავისებურებას და აზრთა თანმიმდევრობის 
გარჩევა-განსხვავებას. 

ახლა პანტექტისტებზე გადავედი. აქ გერმანული ენის სრულყოფა 
დამჭირდა, რათა „allgemeines Recht“-ის ოსტატთა ამ თხზულება-
შრომებს გავცნობოდი, რუსულად სულ რამდენიმე მათგანი იყო 
თარგმნილი... ასპირანტურის მესამე წელს გამოირკვა, რომ ე.წ. 
სადოქტორო გამოცდები, რომლებისთვისაც ხდებოდა, არსებითად, 
ეს სამზადისი, მოხსნილია, გაუქმებულია და ასპირანტს მხოლოდ 
დისერტაციის დაცვა მოეთხოვებოდა.  

ახლა სასწრაფოდ შემირჩია ბ-ნმა ლუარსაბმა სადისერტაციო თემა. 
ეს იყო „ბრუნვიდან ამოღებული საგნები“, ე.წ. Res extra commercium, 
მათი იურიდიული ბუნება. ასეთია ვთქვათ, ზღვები, მდინარეები, 
წყაროები, გზები და სხვ., რომლებიც მონათმფლობელურ რომაულ 
საზოგადოებაშიც კი არ შეიძლებოდა საკუთრებისა და ყიდვა-
გაყიდვის საგანი ყოფილიყო. უნდა გამომეკვლია სამართლის ამ 
ობიექტების იურიდიული ბუნება ძველ რომაულ სამართალში, შემდეგ 
ფეოდალურ საზოგადოებაში, შუასაუკუნეებრივ საადათო წესებისა 
და ეროვნულ კანონმდებლობათა მიხედვით; შემდეგ ცხადმეყო 
მათი არსი ახალი დროის კაპიტალისტურსა და ბოლოს, უახლეს 
სოციალისტურ საზოგადოებაში, სადაც ბრუნვიდან ამოღებული 
საგნების მოცულობა უმაგალითოდ გაფართოვდა, შეუდარებლად 
გაიზარდა საყოველთაო სახალხო საკუთრებაში მყოფ საგნების 
სფერო... 

შევუდექი საქმეს... მოვათავე ბრუნვიდან ამოღებული საგნების 
იურიდიული ბუნების გარჩევა რომაული სამართლის მიხედვით, 
- ეს შედარებით გამიადვილდა, რადგან რომაულ სამართალს 
საკმაოდ ვიცნობდი. გადავედი ფეოდალურ ხანაზე; აქ სამუშაო 
გაძნელდა, რადგან სხვადასხვა ქვეყნებში, საუკუნეთა მანძილზე 
კანონმდებლობის ერთგვარმა სიჭრელემ, დაქსაქსულობამ იჩინა 
თავი. მაგრამ, როგორც შემეძლო, ვიშრომე და, შეიძლება ითქვას, 
რომ სანახევროდ სადისერტაციო შრომა უკვე დაწერილი იყო 
მესამე წლის მაისისთვის. მაგრამ აქვე ცხადი გახდა, რომ უახლოეს 
3-4 თვეში, ე.ი. ასპირანტურის ვადის დამთავრებამდე სამუშაოს 
დასრულება ვერ მოესწრებოდა, კიდევ დამატებით რამდენიმე ხანი 
დასჭირდებოდა. ბ-ნ ლუარსაბს ეს არ აშინებდა. ამბობდა: ძალიან 
გვჭირდება ასისტენტები, შემოდგომას ასისტენტად გადაგრიცხავთ, 
სტუდენტებთან პრაქტიკული მუშაობის ჩატარებაშიც დამეხმარებით 
და სადისერტაციო შრომასაც მოასრულებთო. 
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მაგრამ ყველა ამ გეგმებს არ ეწერა განხორციელება, იმ დროს 
იურიდიულ ფაკულტეტზე შექმნილ არაჯანსაღ ურთიერთობათა 
გამო. 

ფაკულტეტის დეკანს ერქომაიშვილს, რომელმაც მიიმხრო 
სტუდენტთა ერთი ჯგუფი, ათვალწუნებული ჰყავდა ლუარსაბ 
ანდრონიკაშვილი. მან ისარგებლა იმ ფაქტით, რომ ბ-მა ლუარსაბმა 
არ მოინდომა, რათა მისი ხანგრძლივი ავადმყოფობის გამო, 
სტუდენტები გამცდარიყვნენ და დაგვავალა თავის ასპირანტებს 
ჩაგვეტარებინა მეორე კურსზე სტუდენტებისათვის რამდენიმე 
მოხსენება და პრაქტიკუმი... იმ საბაბით, რომ ჩემს მიერ ჩატარებული 
სამუშაო თითქოს თვითნებურად ლექციის წაკითხვა იყო, ფაკულტეტის 
დეკანმა ერქომაიშვილმა გამრიცხა უნივერსიტეტიდან... 

ამ ფაქტის შესახებ მიტომ მოგახსენებთ, რომ პატივცემულმა პრო-
ფესორმა თინათინ წერეთელმა ბ-ნ ლუარსაბის არქივში აღმოაჩინა 
ის ახსნა-განმარტებითი ბარათი, რომელიც ამ ამბით ფრიად 
შეწუხებულმა ჩემმა ხელმძღვანელმა უნივერსიტეტს გაუგზავნა. 
ეს დოკუმენტი მკაფიოდ გვისახავს ამ დიდბუნებოვანი ადამიანის 
მაღალ ზნეობრივ სახეს, მის დაუღალავ ზრუნვას სტუდენტებისა 
და ახალგაზრდა მეცნიერული ძალების ზრდისა და ცოდნის 
სრულყოფის გზების გამონახვაზე მისთვის საყვარელ, მშობლიურ 
უნივერსიტეტში... 

ამავე დროს ეს ვრცელი, 14-გვერდიანი ახსნა-განმარტებითი 
ბარათი ბატონ ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის უდრეკი ლოგიკითა და 
ბრწყინვალე იურიდიული არგუმენტაციის შესანიშავი ნიმუშია.  მისი 
შინაარსი, მოკლედ, შემდეგია: 

1.     ბატონი ლუარსაბი ამტკიცებდა, რომ საკითხი ჩემი უნივერსიტეტიდან 
დათხოვნის შესახებ დაისვა ფაკულტეტის სხდომაზე წინასწარ 
გაუფრთხილებლად, დღის წესრიგში შეუტანლად. 

2. იგი გადაწყდა დადებითად მხოლოდ ფაკულტეტის დეკანისა და 
დამსწრე წევრ-სტუდენტების ხმებით, რადგან საბჭოს სხდომაზე 
მყოფი ყველა პროფესორ-მასწავლებელი ამ წინადადების წინა-
აღმდეგ წავიდა. 

3. ბ-ნი ლუარსაბი მიუთითებდა, რომ ის არც კი გამოიძახეს სხდომაზე, 
არც არაფერი შეატყობინეს, არც ის ჩათვალეს საჭიროდ, რომ საქმე 
მის გამოჯანსაღებამდე გადაედოთ. 

4. მოხსენებით ბარათში მოკლედ აღწერილი იყო, რაც მოხდა, 
და მითითებული, რომ არავითარი „დანაშაული“ არ მომხდარა. 
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ასპირანტებმა ჩაატარეს ხელმძღვანელის მითითებით პრაქტიკუმები, 
წაიკითხეს მოხსენებები, გაარჩიეს კაზუსები. ახსნა-განმარტებაში 
ეწერა: 

„Странно подумать, что если бы я, заболев тяжелой болезнью, представил 
бы факультету свидетельство, оставил бы на произвол судьбы студентов 
2-го курса на все время болезни, то и я, и оставленная при унивеситете 
Фатьма Гокиели жили бы себе преспокойно и она не была бы поставлена 
в столь трагическое положение. Но оттого, что совесть педагога мучила 
меня, оттого, что аспирантка, желая притти мне и студентам на помощь, 
прервала свой обычный труд , выполнила данную ей задачу, словом 
оттого, что она была так бескорыстна, – за это она должна потерпеть 
высшую меру дисциплинарного наказания и раз навсегда оторваться от 
жизни университета“.

5. ახსნა-განმარტებაში ხაზგასმით აღნიშნული იყო ცოცხალი 
ახალგაზრდა მეცნიერული ძალების გამოყენების მიზანშეწონილობა 
უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესში; ასპირანტებისა და 
ასისტენტების რაოდენობის გაზრდის საჭიროება, მით უფრო 
რომ სტუდენტები მხოლოდ ზოგნი ფლობენ რუსულსა და ძალიან 
იშვიათად თუ ფლობენ უცხო ენებს, ხოლო ქართულად იურიდიული 
მეცნიერული ლიტერატურა მაშინ თითქმის არ არსებობდა, და 
ამიტომ სტუდენტების ნაკითხობა სპეციალურ საგნებში მინიმალური 
იყო. 

6. ბ-ნი ლუარსაბი ამტკიცებდა, რომ ასპირანტების დაახლოება 
აუდიტორიასთან, მათი ჩაბმა საყოველდღეო მუშაობაში ყოველთვის 
ნაყოფიერია და კარგ შედეგებს იძლევა; მიუთითებდა, რომ ასეთი 
პრაქტიკა არსებობდა და დღესაც არსებობს ლენინგრადისა და 
მოსკოვის უნივერსიტეტებში. ეს სასარგებლო ტრადიცია თბილისის 
უნივერსიტეტშიც უნდა გადმოვიტანოთ. 

7. ახსნა-განმარტებაში დასაბუთებული იყო ისიც, რომ მე, ასპირანტმა 
მხოლოდ მოხსენება წავიკითხე სემინარზე და არა ლექცია. თვით 
მას, ძირითად ლექტორს არასდროს არ განუცხადებია უარი მთელი 
კურსის ან მისი რომელიმე ნაწილის წაკითხვაზე. მხოლოდ ზოგი 
საკითხის ღრმად შესწავლის პედაგოგიური მიზნით მან გამოიყენა 
თავისი ასპირანტების ცოდნა. 

8. მაგრამ თუ ეს მაინც დანაშაულია, - ამტკიცებდა ბ-ნი ლუარსაბი, - 
ეს თვით მისი, კათედრის გამგის და ხელმძღვანელის დანაშაულია, 
და არა ასპირანტისა. ის წერდა:  
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„Но допустим на минуту, что было нарушено правило и я должен был 
просить разрешения на прочтение доклада у декана. Спрашивается, при 
чем тут аспирантка Фатьма Гокиели? Ведь если виноват кто либо, то это 
только я. Это я предложил прочитать доклад. Я являюсь руководителем, 
определяю задания, которые она выполняет. Моя аспирантка считает меня 
своим наставником, руководителем, авторитетом. Если, поверив мне, 
она подчинилась, разве, этому можно удивляться?! Скорее обратное, а 
именно неподчинение должно было казаться странным и непонятным...“.

მთელ „ბრალს“, თუკი ასეთი არსებობდა, ჩემი ხელმძღვანელი თავის 
თავზე იღებდა. ბოლოს იგი დაასკვნიდა: 

დამნაშავეც რომ იყოს ჩემი ასპირანტი, არსებობს დისციპლინური 
სასჯელის სხვადასხვა ზომები. განა მართებული და სამართლიანია, 
უმცირესი დანაშაულისთვის, თუკი იგი სახეზეა, სასჯელის უმაღლესი 
ზომის გამოყენება, როგორიცაა წევრის განდევნა კორპორაციისგან? 
აქ ხომ ვითომდა ჩადენილი დანაშაული და სასჯელი შეუწყნარებელ 
წინააღმდეგობაშია ერთმანეთთან! 

ბ-ნ ლუარსაბის დაუღალავი შუამდგომლობის შედეგად გააუქმეს 
დადგენილება ჩემი უნივერსიტეტიდან გარიცხვის შესახებ, კვლავ 
აღმადგინეს, მაგრამ მოკლე დროით, სულ 2-3 თვით. 

დადგა 1927 წლის შემოდგომა, ჩემი ასპირანტურის დამთავრებისა და 
ასისტენტად გადაყვანის დრო, მაგრამ ამ დროს უნივერსიტეტში სულ 
სხვაგვარი, ახალი ამბები დატრიალდა, სახელდობრ, დაიწყო ბრძოლა 
მეცნიერთა უფროს თაობასთან (კონდრატიევშჩინა). ასეთი კამპანია 
ჯერ რუსეთის, უმთავრესად, მოსკოვისა და ლენინგრადის უმაღლეს 
სასწავლებლებში დაიწყო, ხოლო აქედან ფართოდ გავრცელდა. 
პრესაში და საჯარო კრებებეზე ამხელდნენ და კიცხავდნენ რეაქციულ 
მოაზროვნეებად, თითქოს კონტრრევოლუციონერებად აღიარებულ 
პროფესორ-მასწავლებლებს, რასაც თან სდევდა მათი დათხოვნა 
უმაღლეს სასწავლებლიდან და ზოგჯერ უფრო მკაცრი ზომებიც. ეს 
მხილება და გაკიცხვა უნდა ეწარმოებინათ ახალგაზრდა მეცნიერულ 
კადრებს, - ასპირანტ-ასისტენტებსა და მოწინავე სტუდენტებს. 

ვერ  მოგახსენებთ,  შესაძლოა, რუსეთის  უმაღლეს სასწავლებლებში 
მართლაც იყვნენ მოკალათებული ძველი დროიდან შემორჩენილი, 
რეაქციულად განწყობილი მეცნიერ-სწავლულები და საჭირო იყო 
მათი გაძევება, მაგრამ საქართველოს ნორჩ, ახლად აღმოცენებულ 
უნივერსიტეტში ასეთები არ იყვნენ და ამ ღონისძიების გადმოტანა 
ჩვენთან, თუნდაც შერბილებული სახით, ერთობ სავალალო 
მოვლენა იყო. 
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ეს თუ გნებავთ იმითაც მტკიცდება, რომ იერიში მიიტანეს ისეთ 
მეცნიერებზე, როგორებიც იყვნენ ივანე ჯავახიშვილი, გიორგი 
გეხტმანი, ფილიპე გოგიჩაიშვილი, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილი 
და სხვ., რომლებიც ამჟამად საყოველთაოდ აღიარებულნი არიან 
ქართული მეცნიერებისა და კულტურის უდიდეს ამაგდარებად 
და რომელთა ღვაწლის ნაყოფით ახლაც ძალიან ფართოდ 
ვსარგებლობთ. 

წარმოსადგენია იმ ასპირანტებისა, ასისტენტების და მოწინავე 
სტუდენტების შესაბრალისი მდგომარეობა, რომელთაც დაევალათ 
პრესაში ან საჯარო კრებებზე გაექირდათ და რეაქციონერებად 
დაესახათ მათი მასწავლებლები. 

ჰო და ერთ დღეს თავის კაბინეტში მომიხმო უნივერსიტეტის 
მაშინდელმა პრორექტორმა კონსტანტინე სულაქველიძემ... ჩვენს 
შორის გაიმართა დაახლოებით ასეთი დიალოგი: 

- თქვენ ხართ ასპირანტი ფატი გოკიელი? 
- დია. 
- ექიმი გაბო გოკიელი რაა თქვენი? 
- ჩემი მამაა. 
- ჰო, მამათქვენს ვიცნობ და დიდად პატივს ვცემ. 

ჩემი მამა საკმაოდ ცნობილი ექიმი და საზოგადო მოღვაწე 
გახლდათ. ხოლო ამ შენიშვნით ბ-ნ კონსტანტინეს უნდოდა შეექმნა 
ჩემში შთაბეჭდილება, რომ მას ჩემდამი მხოლოდ კეთილგანწყობა 
ამოძრავებს. ეგებ ეს ასეც იყო... 

- ერთი მითხარით, თქვენ სამართლის მეცნიერების ყველა 
საკითხებში ეთანხმებით ლუარსაბ ანდრონიკაშვილს? 

- აბა, მე რას წარმოვადგენ მეცნიერებაში, რომ დავეთანხმო ან 
არ დავეთანხმო ასეთ დიდ მცოდნეს? 

- კი მაგრამ, ყველაფერში ხომ არ ეთანხმებით, პატარა 
რამეში მაინც გექნებათ თქვენი საკუთარი მოსაზრებები მის 
შეხედულებათა წინააღმდეგ. ჰო და ზეგ კრებაა, მოიფიქრეთ 
და გამოდით კრებაზე. თქვენგან არ მოითხოვება უკმეხად 
გამოსვლა, ცილისწამება, ოღონდ დალაგებით აღნიშნეთ მისი 
შეცდომები. 

- არა, მე ამას არ გავაკეთებ. 
- რატომ? 
- იმიტომ, რომ მაშინ საკუთარ თავისადმი პატივისცემას 

დავკარგავ. ეს კი ყველაზე საშინელია, რაც კი შეიძლება 
დაემართოს ადამიანს. 
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- ჰო და თუ არ გამოხვალთ კრებაზე, უნივერსიტეტს დაკარგავთ, 
მომავალს დაკარგავთ... გამიფრთხილებიხართ...  

ამ სიტყვებით გამიშვა. 

რა თქმა უნდა, კრებას ახლოს არ მივკარებივარ... გავიდა სულ 
რამდენიმე დღე და მივიღე ოფიციალური ცნობა: რადგან ჩემი 
ასპირანტურის ვადა დამთავრდა და გადაწყდა ჩემი ასისტენტად 
გადაყვანის შუამდგომლობა არ დაკმაყოფილდეს, მეცნობოს, რომ 
თავისუფალი ვარ უნივერსიტეტში მუშაობიდან... 

უნივერსიტეტის დატოვების შემდეგ თანდათან ჩამოვცილდი ბ-ნი 
ლუარსაბის ირგვლივ თავმოყრილ ახალგაზრდა მეცნიერული 
ძალების წრეს. სულიერი ტრავმა იმდენად ძლიერი იყო, რომ არც 
პრაქტიკოს-იურისტის პროფესიის ათვისება მოვინდომე და დავიწყე 
მუშაობა სხვა განხრით. 

მაგრამ ის ცოდნა, ინტელექტუალური მუშაობის ჩვევები და ხერხები, 
ინტერესი მეცნიერებისა და ხელოვნების მრავალი საკითხისადმი, 
რომლებიც შევიძინე და შევითვისე ჩემი მასწავლებლის პროფესორ 
ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ხელმძღვანელობით, - ყოველივე ეს 
დიდ დახმარებას მიწევდა მთელი ჩემი ცხოვრების განმავლობაში. 

მშობლიურ უნივერსიტეტში მთელი თავისი მოღვაწეობის მანძილზე 
ლუარსაბ ანდრონიკაშვილმა აღზარდა ჩვენი დროის გამოჩენილ 
მეცნიერთა და პრაქტიკოს-იურისტთა მთელი თაობები. თავისი 
მეცნიერული, პედაგოგიური და საზოგადოებრივი მოღვაწეობით მან 
სამუდამოდ დაიმკვიდრა საპატიო ადგილი მადლიერი ქართველი 
ხალხის გულში.
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მეფე გიორგი (VIII) მიერ ერისთავ შალვას და ლარგველის 
შუამდგომლობით მღვდელ გიორგი ჟურულისათვის მიცემული 

სასისხლო სიგელის განახლება

1460, 12 ივნისი 

ხეც, Qd- 7118 

ეტრატი, გრაგნილი, 4 კეფი: 121 x 20 სმ; შავი მელანი: XV ს-ის 
კალიგრაფიული მხედრული; დამწერი: კარის მწიგნობარი და 
ჯვარისმტვირთველი გაბრიელ ჯორაშვილი. 

საბუთის თას, I კეფს, ამკობს საყდარზე დაბრძანებული მაცხოვარი 
მაკურთხეველი მარჯვენით და გადაშლილი სახარებით, რომელზეც 
ნუსხურით ნაწერი ტექსტის: მოვედით ჩ(ე)მ| და ყ(ოველ)ნი ტჳირთ | 
მძიმენი  | | და მე გ(ა)ნგ |ისუე | ნო თქ(უე)ნ. გამოსახულების მოჩარჩოების  
ქვედა კიდეს ასევე დაუყვება ნუსხური ტექსტი: {ს} აჴელითა 
საჴიერისა სამგვამოვნისა.  მის ქვემოთ, II კეფაზე წარმოდგენილია 
ტახტზე მჯდომი ერთიანი საქართველოს უკანასკნელი მეფე 
გიორგი VIII (ერთიანი საქართველოს მეფე 1446-1466; I, კახეთის 
მეფე 1466-1476) და მის წინაშე სააჯოდ მყოფი მღვდელი გიორგი 
ჟურულიშვილი. კომპოზიციას განმარტებითი წარწერა არ ახლავს, 
თუ არ ჩავთვლით ჩარჩოს გარეთ, მეფის თავთან განსხვავებული 
ხელით მინაწერს: „მეფეთ-მეფემან“. ტექსტის დასაწყის 7 სტრიქონს 
სიგრძეზე ჩამოუყვება ფოთლოვანი ორნამეტით შემკული ქანწილი, 
ხოლო ტექსტის პირველი სტრიქონი დეკორატიული, ჩახვეული 
მხედრულითაა ნაწერი. 
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სამეცნიერო სტატიები

ინტელექტუალური საკუთრებისა და კონკურენციის 
სამართლის კვეთა: 

კონფლიქტი თუ თანაარსებობა?

ელენე თოთიბაძე1

შესავალი

ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი და კონკურენციის 
სამართალი ორი ცალ-ცალკე მდგომი სამართლის დარგია, 
რომელთა ურთიერთკავშირი და ურთიერთკონფლიქტი წლების 
განმავლობაში უფრო და უფრო იკვეთება. მიუხედავად მათი 
მსგავსი მიზნებისა, როგორიც არის ეკონომიკური განვითარება, 
ტექნოლოგიური წინსვლა, მომხმარებლის უფლებებისა თუ ბიზნესის 
დაცვა, მსგავსება და განსხვავება მათ შორის საკმაოა, როგორც 
სამართლებრივი რეგულაციის, ასევე, პრაქტიკული კუთხით2. 

საგულისხმოა, რომ მიუხედავად ამ ორი დარგის მუდმივი 
აქტუალობისა, მათი ურთიერთმიმართება ნაკლებადაა შეს-
წავლილი, განსაკუთრებით კი საქართველოში. სულ ახლახან 
ძალადაკარგულად გამოცხადდა „თავისუფალი ვაჭრობისა 
და კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონი და ძალაში 
შევიდა ახალი „კონკურენციის შესახებ” საქართველოს კანონი. ამ 
კანონს თანმდევი ცვლილებები მოჰყვა საგადასახადო კოდექსში, 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, სახელმწიფო 
შესყიდვების შესახებ კანონსა და ა.შ, მაგრამ არა ინტელექტუალური 
საკუთრების უფლების მარეგულირებელ სამართლებრივ აქტებში. 
უფრო მეტიც, ზემოხსენებული კონკურენციის შესახებ კანონი 
განსაზღვრავს, რომ არ ეხება ინტელექტუალური საკუთრების 
უფლებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, გარდა იმ შემთხვევებისა, 
როდესაც ამ უფლების გამოყენება ხდება კონკურენციის შეზღუდვისა 
და აღკვეთის მიზნით3, რაც ძალიან მწირი და ზოგადი ჩანაწერია. 
რეალურ სამართლებრივ ინოვაციას წარმოადგენს ხსენებული 

1  საერთაშორისო ჰოლდინგური კომპანია მარუსია ბევერეჯის ბ.ვ-ს  (სს მარუსია 
(საქართველო), სს შატო მუხრანი, შპს ქართული ღვინისა და ალკოჰოლური 
სასმელების კომპანია, შპს ველინგტონი (FIXX))  იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი.
2   Intellectual Property Law and Competition Law, JICLT Journal of International Law and Technology 
Vol.6, Issue 2 (2011), Kiit University, India, Atul Patel, Aurobinda Panda, Akshay Deo, Siddhartha 
Khettry and Sujith Philip Mathew, 120-123 
3  საქართველოს კანონი „კონკურენციის შესახებ“, საქართველოს 2014 წლის 21 
მარტის კანონი #2159, 1-ლი მუხლის მე-4 ქვეპუნქტი.
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კანონი და მის საფუძველზე შექმნილი კონკურენციის სააგენტო4. 
მნიშვნელოვანია, როგორ გავლენას მოახდენს, ან მოახდენს თუ 
არა საერთოდ, ეს სიახლე ინტელექტუალური საკუთრების უფლების 
დაცვაზე, როგორია უცხოური პრაქტიკა და რა ფორმით შეიძლება 
მისი საქართველოში დანერგვა. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ 2014 წლის 27 ივნისს საქართველომ 
ხელი მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას, 
რაც თავისმხრივ,  ეტაპობრივად, იმ უამრავი რეგულაციების 
დამკვიდრებას მოიაზრებს, რაც ევროკავშირში მიღებული და 
აპრობირებულია. საინტერესოა, ინტელექტუალური საკუთრების 
უფლების დაცვისა და კონკურენციის სამართლის თანაარსებობა 
ევროკავშირის სამართალში. უფრო მნიშვნელოვანია, თუ როგორ 
მოხდება მათი გადმოტანა, გათვალისწინება და დამკვიდრება 
უკვე ქართულ სამართლებრივ რეალობაში. ამჟამად უდავოა, 
რომ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებისა და კონკურენციის 
სამართლის მარეგულირებელი კანონმდებლობა საჭიროებს 
დახვეწას. 

1. კონფლიქტი თუ თანაარსებობა?

დღესდღეობით კონკრეტულ ბაზარზე მყოფი ორი კომპანიის 
ინტელექტუალური საკუთრების უფლება, რომელიც პირდაპირ 
კავშირშია შემოსავალთან, ბრუნვასთან თუ წარმატებასთან, შე-
საძლოა საკანონმდებლო ბუნდოვანებით, კონკურენციის სამართლის 
საერთო უგულებელყოფისა და ერთპიროვნული ინტერპრეტაციის 
საფუძველზე შეიზღუდოს. ამ სფეროში მომუშავეთა სამართლებრივ 
აღქმაში და ცნობიერებაში უნდა ჩაჯდეს კონკურენციის სამართლისა 
და ინტელექტუალური საკუთრების უფლების ერთობლივი დაცვის 
მნიშვნელობა.

ინტელექტუალური საკუთრების უფლების მნიშვნელობისა და 
დაცვის მსოფლიო მასშტაბით გაზრდა-გაძლიერებამ, ინტე-
ლექტუალური საკუთრების უფლებისა და კონკურენციის 
მარეგულირებელ ნორმათა ურთიერთკავშირის მიმართაც დიდი 
ყურადღება გამოიწვია. ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი 
ექსკლუზიური კონტროლის უფლებას ანიჭებს მის მფლობელს (Ius 
Excludendi), მაშინ როდესაც კონკურენციის სამართალი ცდილობს 
დაარეგულიროს ბაზარზე არსებული ბარიერები და პროდუქციის, 
მომსახურეობისა თუ ტექნოლოგიის მომწოდებლთა შორის კონ-
კურენციის ლობირებით სარგებელი მოუტანოს მომხმარებელს. 

4 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 აპრილის დადგენილება #288 საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირის - კონკურენციის სააგენტოს დებულების დამტკიცების 
შესახებ.
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უდავოა, რომ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებისა და 
კონკურენციის სამართლის ურთიერთმიმართება რთული და 
ფართოდ სადავო საკითხია. ეს ურთიერთმიმართება არ არის 
მხოლოდ ბალანსი მათ კონფლიქტსა და თანაარსებობას შორის, 
ეს არის, ასევე, ბაზრის რეგულაციის განსხვავებული დონე5. ერთ-
ერთის გამოყენებაში ხარვეზებმა და სისტემურმა ნაკლოვანებებმა, 
შესაძლოა ზიანი მოუტანოს მეორეს ეფექტურობას. შესაბამისად, 
სწორი ბალანსის მოძიება წარმოადგენს ყველაზე დიდ გამოწვევას 
ამ ორი რეგულაციის ურთიერთმიმართებაში. 

ერთი შეხედვით, რეალური განსახვავებაა ინტელექტუალური 
საკუთრების უფლების დაცვასა და არაკეთილსინდიერი კონ-
კურენციისგან დაცვას შორის. ინტელექტუალური საკუთრების 
და მისი თანმდევი განსაკუთრებული უფლების მინიჭება ხდება 
სპეციალური ინტელექტუალური საკუთრების ცენტრების მიერ, 
როგორიც საქართველოს შემთხვევაში არის საქპატენტი, ხოლო 
არაკეთილსინდისიერი კონკურენციისაგან დაცვა ხორცი-
ელდება, არა მსგავსი სახის უფლების მინიჭებით, არამედ კა-
ნონის (საქართველოს კანონი ,,კონკურენციის შესახებ“) ან ზო-
გადი სამართლის პრინციპის საფუძველზე ჩამოყალიბებული 
მართლშეგნების შედეგად - რომ კეთილსინდისიერი ბიზნეს პრაქ-
ტიკის საწინააღმდეგო ქმედება დასჯადია.

არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის პრაქტიკული მაგალითების  
განხილვისას ნათლად იკვეთება მათ შორის კავშირი. მაგა-
ლითად, ზოგიერთი ქვეყნის კანონმდებლობაში სწორედ არა-
კეთილსინდისიერი კონკურენციისაგან დაცვის ქვეშაც ხვდება 
დაურეგისტრირებელი სასაქონლო ნიშნის კანონსაწინააღმდეგო 
გამოყენება ან არაუფლებამოსილი პირების მიერ სავაჭრო სა-
იდუმლოების გამოყენების შედეგად კონკურენციის სრული აღკვეთა. 
აღნიშნული მაგალითები ნათელყოფს, რომ არაკეთილსინდისიერი 
კონკურენციისაგან დაცვა ეფექტურად ავსებს ინტელექტუალური 
საკუთრების უფლების დაცვის საკითხს.

ინტელექტუალური საკუთრების უფლება მომხმარებელს ანიჭებს 
შესაძლებლობას გააკეთოს არჩევანი კონკურენტ კომპანიებს 
და მათ მიერ შემოთავაზებულ პროდუქტებსა თუ სერვისს შორის, 
აქედან გამომდინარე, უნდა ვივარაუდოთ, რომ სხვადასხვა, 
არამატერიალური ბიზნეს აქტივების დაცვის საკითხში ეს უფლება 
არსებითად პრო-კონკურენტუნარიანია. ინტელექტუალური საკუთრე-
ბის უფლების გარეშე ნაკლებად წარმატებული მწარმოებლები 

5 Ullrich (2001), Intellectual Property, Access to Information, and Antitrust: Harmony, Disharmony, 
and international harmonization, p.366, published in Dreyfuss, Zimmerman and First (ed.) 
“Expanding the Boundaries of Intellectual property”, Oxford University Press, 2011
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მოახდენდნენ მათზე ბევრად წარმატებული მწარმოებლების 
კოპირებას და ამით კლიენტთა მოზიდვას, შედეგად წარმატებული 
მწარმოებელი დაკარგავს გაუმჯობესებისა და სიახლის შემო-
თავაზების ყოველგვარ სტიმულს და საბოლოოდ  ზარალდება 
მთლიანად საზოგადოება. ინტელექტუალური საკუთრების სა-
მართალი მოიაზრებს გარკვეულ საზღვრებს, რომელთა მიღმა 
თავისუფლად შესაძლებელია სამართლებრივი ექსკლუზიურობის, 
მონოპოლიის გამოყენება და ამის შედეგად ბაზარზე კონკურენციის 
უგულებელყოფით დომინირება. შეიძლებოდა გვეფიქრა, რომ 
ინტელექტუალური საკუთრების უფლება არაკონკურენტუნარიანია, 
თუმცა ეს უკანასკნელი მსჯელობა წლების განმავლობაში 
დაგროვებული პრაქტიკული მაგალითების შედეგად გაბათილდა, 
მაგალითად, ,,მაიკროსოფტის“კომპანიას აქვს საავტორო უფლებები 
,,ვინდოუსზე“პერსონალური კომპიუტერის წარმატებულ საოპერაციო 
სისტემაზე, თუმცა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებისა და 
ექსკლუზიურობის ქონა მხოლოდ ამ პროგრამის გამოყენება-
ექსპლუატაციაზე არ ანიჭებს მას საბაზრო ძალაუფლებას, ვინაიდან 
არსებობენ სხვა შემცვლელები, როგორიც არის ,,მაკ ოს“-ი ან 
,,ლინუქსი“6. მხოლოდ მაშინ, როდესაც არ არსებობს ალტერნატიული 
ტექნოლოგიები, ინტელექტუალური საკუთრების უფლება შეგვიძლია 
ვთქვათ, რომ მის მფლობელს ანიჭებს კონკრეტულ ბაზარზე 
მონოპოლიურ მდგომარეობას და ამ შემთხვევაშიც კი მხოლოდ ეს 
ელემენტი არ მოდის კონფლიქტში კონკურენციის სამართალთან. 
უფრო მეტიც, საკუთარი ინტერესის რაციონალური გამოყენებისას 
ინტელექტუალური საკუთრების უფლების მქონეს სრული უფლება 
აქვს უჩივლოს პოტენციურ დამრღვევს, რითიც ხელს შეუშლის მის 
კონკურენციას და ახალი ტექნოლოგიების წინსვლის ხელშეშლით 
შეინარჩუნებს დომინანტ მდგომარეობას ბაზარზე. სწორედ ასეთ 
დროს გვევლინება კონკურენციის სამართალი ინტელექტუალური 
საკუთრების უფლების თანმხლებად, რომ ეს უკანასკნელი არ ასცდეს 
კეთილდღეობისაკენ მიმავალ სამართლიან და სწორ გზას. 

მრავალი ქვეყნის ეროვნულ კანონმდებლობაში, განსაკუთრებით 
კი განვითარებული ქვეყნების სამართლებრივ სისტემებში, 
ინტელექტუალური საკუთრებისა და კონკურენციის კვეთის მარე-
გულირებელი სამართლებრივი ჩარჩოების ჩამოყალიბებას ძა-
ლიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. სიტუაცია განვითარებად 
ქვეყნებში მათი ეკონომიკური რეალობის, კანონის არსისა 
და იმპლემენტაციის, ასევე, სხვა სპეციფიკური ადგილობრივი 
ფაქტორების ფონზე, ნაკლებად ოპტიმისტურია. თუმცა, ერ-
თიანი მსოფლიო მიმართულება მაინც ჩამოყალიბდა, რომ ინ-
ტელექტუალური საკუთრების სამართალსა და კონკურენციის 

6  OECD-Competition Policy and Intellectual Property Rights, 14-17.
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სამართალს შორის კონფლიქტის არსებობა წარსულს ჩაბარდა. 
ინტელექტუალური საკუთრების უფლება, როგორც ზოგადად 
საკუთრების უფლება აუცილებელია კონკურენტული საბაზრო 
ეკონომიკის ფუნქციონირებისათვის, ისევე როგორც კონკურენციის 
მნიშვნელოვანი როლია ინტელექტუალური საკუთრების უფლების 
შედეგად წარმოქმნილი საბაზრო ძალაუფლების რეგულაცია. ამ 
თვალსაზრისით, ინტელექტუალური საკუთრების სამართლისა 
და კონკურენციის სამართლის მარეგულირებელი ნორმები უნდა 
გამოყენებულ იქნას ტანდემში, რათა ყველა დაინტერესებული 
პირის, მათ შორის გამომგონებლის, მომხმარებლის თუ მთლიანად 
საზოგადოების უფლებები იყოს დაცული7. ორივე რეგულაციის 
საერთო მიზანია ხელი შეუწყოს ინოვაციას, რისი საბოლოო 
შედეგიც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებაა, ამისათვის კი 
კანონმდებლობით, ხელისუფლების ჩართულობით და საზო-
გადოების მართლშეგნებით უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს კონ-
კურენციის სამართლისა და ინტელექტუალური საკუთრების სა-
მართლის ეფექტური თანაცხოვრება.

2. არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის სახეები და მათი გავლენა 
ინტელექტუალური საკუთრების სამართალზე

მრავალმა განვითარებულმა და განვითარებადმა ქვეყამ შეიმუშავა 
საბაზრო ეკონომიკის სისტემა, რომელიც კანონით განსაზღვრულ 
საზღვრებში უზრუნველყოფს  მეწარმეთა შორის თავისუფალ 
კონკურენციას. სწორედ ეს უკანასკნელი მიიჩნევა პროდუქციის 
ბრუნვის, მომხმარებელთა ინტერესების დაკმაყოფილებისა 
და მთლიანად ეკონომიკის სწორად ფუნქციონირების საუ-
კეთესო საშუალებად. თუმცა, იქ სადაც არის კონკურენცია, 
არაკეთილსინდისიერი ქმედება ანუ არაკეთილსინდისიერი 
კონკურენცია გარდაუვალია. ეს ფენომენი, პოლიტიკური თუ სო-
ციალური სისტემის მიუხედავად  უკვე ყველა ქვეყანაში გამოიკვეთა. 
ხშირად, ეკონომიკურ კონკურენციას ადარებენ კონკურენციას 
სპორტში, სადაც მუდამ ძლიერი იმარჯვებს. ეკონომიკური 
კონკურენციის შემთხვევაში იგულისხმება საუკეთესო მეწარმე, 
რომელიც ყველაზე საჭირო და ეფექტურ პროდუქტს ან მომსახურებას 
სთავაზობს მომხმარებელს და სათანადოდ აკმაყოფილებს მის 
მოთხოვნებს8. თუმცა, აღნიშნული  მიიღწევა მხოლოდ მაშინ, 
როდესაც მოთამაშეები ერთიანი დადგენილი წესების დაცვით 
მოქმედებენ.         
7 Paul Edward Galler, International Intellectual Property Conflicts of Law and Internet Remedies 
(August 19, 2010), 25
8 http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch2.pdf, 130-133.
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ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის სფეროში არსებული 
მთელი რიგი არაკეთილსინდისიერი ქმედებები, როგორიც არის 
მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანა, სხვის ხარჯზე სარგებლის 
მოპოვება, დომინირებული პოზიცია ანუ მონოპოლია, უარი 
ნებართვაზე თუ პარალელური იმპორტი, შეუძლებელია დარე-
გულირდეს მხოლოდ შიდა ინტელექტუალური საკუთრების 
უფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობით, აუცილებელია 
კონკურენციის მომწესრიგებელი ნორმების თანაარსებობა. შე-
საბამისად, ზემოხსენებულ მოთამაშეთა დადგენილ ერთიან 
წესებს ქმნის ინტელექტუალური საკუთრებისა და კონკურენციის 
სამართლის ნორმების ერთობლიობა. 

არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის ზოგად განმარტებას 
გვაძლევს ეროვნულ დონეზე „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს 
კანონი (მე-3 მუხლი, „ბ“ ქვეუნქტი „კონკურენცია – შესაბამის ბაზარზე 
მოქმედ ან პოტენციურ ეკონომიკურ აგენტებს შორის მეტოქეობა ამ 
ბაზარზე უპირატესობის მოსაპოვებლად“), მაგრამ არა ინტე-
ლექტუალური საკუთრების სამართლის მომწესრიგებელი ნორმები. 
ინტელექტუალური საკუთრების უფლებასთან მიმართებაში არა-
კეთილსინდისიერი კონკურენციის დეფინიცია მოცემულია მხოლოდ 
საერთაშორისო დონეზე, სამრეწველო საკუთრების დაცვის 
პარიზის კონვენციის მე-10bis მუხლში. სწორედ ეს უკანასკნელი 
გამოიყენება სასამართლო წარმოებაში კონკურენციის სამართლის 
დარღვევის არსებობის მტკიცებისთვის. ხსენებული მუხლის 
მე-2 ნაწილის თანახმად „არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის 
აქტს წარმოადგენს კონკურენციის ნებისმიერი აქტი, რომელიც 
ეწინააღმდეგება სამეწარმეო ან კომერციული საქმიანობის პა-
ტიოსან ჩვევებს“. ეს განმარტება იმდენად ზოგადია, რომ ეგრეთ 
წოდებული ,,კომერციული პატიოსნების“ განსაზღვრა ეროვნული 
სასამართლოების სრულ კომპეტენციაში რჩება. მე-10bis მუხლის 
მე-3 ნაწილი სამ ამკრძალავ მაგალითს ასახელებს, კერძოდ 
აკრძალულია:

,,1. ისეთი ხასიათის მქონე ყველა ქმედება, რომელსაც შეუძლია 
რაიმე გზით გამოიწვიოს აღრევა კონკურენტის დაწესებულების, 
საქონლის, სამეწარმეო ან კომერციული საქმიანობის მიმართ;

2. კომერციული საქმიანობისას ისეთი ხასიათის ყალბი 
განცხადებების გაკეთება, რომლებიც იწვევს კონკურენტის 
დაწესებულების, საქონლის, სამეწარმეო ან კომერციული საქ-
მიანობის დისკრედიტაციას;

3. ისეთი აღნიშვნების გამოყენება  ან განცხადებების გაკეთება,  
რამაც კომერციული საქმიანობისას შეიძლება შეცდომაში 
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შეიყვანოს საზოგადოება, საქონლის გვარეობის, დამზადების 
ხერხის, მახასიათებლების, დანიშნულებით გამოსაყენებლად 
ვარგისიანობის შესაბამისობის, ან რაოდენობის მიმართ“9.

პირველი ორი მაგალითი ტრადიციულ კონკურენციის სამართლის 
ნაწილად ითვლება და კონკურენტთა დაცვისთვის არის 
განკუთვნილი, მაშინ როდესაც მესამე - შეცდომაში შეყვანა - 
1958 წელს ლისაბონის კონფერენციაზე განხორციელებული 
ცვლილებების შედეგად დაემატა და ის ორივე კონკურენტთა და 
მომხმარებელთა ინტერესების დაცვას ისახავს მიზნად.10  უდავოა, 
რომ ეს ჩამონათვალი  არ არის ამომწურავი, უფრო მეტიც, ეს მხოლოდ 
ის მინიმუმია, რაც ყველა წევრმა ქვეყანამ უნდა უზრუნველყოს.

შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის 
დეფინიციის ზოგადი ხასიათი და ზუსტი, კონკრეტული ქმედებების 
ჩამონათვალის არ არსებობა გამოწვეულია იმით, რომ ყოველთვის 
შეიძლება გაჩნდეს არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის ახალი 
ქმედება, თითქოს, არ არსებობს კონკურენციის სფეროში სიახლის 
გამოგონების საზღვარი. თუმცა, საინტერესოა ინტელექტუალური 
საკუთრების სამართლის სფეროში უკვე არსებული მთელი რიგი 
არაკეთილსინდისიერი ქმედებები, რომლებიც წლების გან-
მავლობაში დამკვიდრებული სასამართლო პრაქტიკის შედეგად 
გამოიკვეთა და სამართლებრივ სივრცეში თავისი ადგილი 
დაიმკვიდრა, კერძოდ:

2.1. შეცდომაში შეყვანა

შეცდომაში შეყვანა, თავის თავში მოიაზრებს ისეთ ქმედებას, 
რომელსაც შეუძლია რაიმე გზით გამოიწვიოს კონკურენტის, 
საქონლის, კომპანიის, სამეწარმეო ან კომერციული საქმიანობის 
მიმართ აღრევა. აღნიშნული გულისხმობს ნებისმიერ ქმედებას, 
რომელიც ჩვეულებრივი სავაჭრო ურთიერთობისას გვხვდება და 
მოიცავს პროდუქციის ნიშნებს, ეტიკეტებს, სლოგანებს, შეფუთვას, 
ფერს, მომსახურეობის მიწოდების ფორმას ან სხვა განმასხვავებელ 
ელემენტს, რომელსაც მეწარმე სუბიექტი საკუთარი თავის 
იდენტიფიცირებისთვის იყენებს.

ყველაზე ხშირად იკვეთება შეცდომაში შეყვანის ორი გზა: 
პროდუქციის წარმომავლობა ან შეხედულება. ქმედების შეცდომაში 

9  სამრეწველო საკუთრების დაცვის პარიზის კონვენცია, მე-10ბის მუხლი, 20 მარტი 
1883 წელი.
10  http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch2.pdf 133, par. 2.762.
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შეყვანად კვალიფიკაციისთვის არ არის საჭირო განზრახვის 
არსებობა, თუმცა არაკეთილსინდისიერება დამრღვევის მხრიდან 
უნდა იყოს სახეზე. ასევე, არ არის აუცილებელი ფაქტის რეალური 
არსებობა, ანუ შეცდომაში შეყვანის ალბათობა ძირითადად 
საკმარისია, რათა დადგინდეს არაკეთილსინდისიერი ქმედების 
ფაქტი. განსახილველი ქმედებისაგან დაცვა ხანდაზმულობით 
შეუზღუდავია  და  გარანტირებულია იმ პერიოდით რა ვადითაც 
დგას აღრევის ალბათობა, თუმცა  დროის ისეთ ფარგლებში, რომ 
მთლიანობაში კონკურენციის დაცვა არ გახდეს ფუჭი. მას შემდეგ 
რაც გამოგონება გვაროვნული ან საყოველთაო გახდება, ის კარგავს 
თავის განმასხვავებელუნარიანობას, რის შედეგადაც მცირდება 
შეცდომაში შეყვანისაგან დაცვის დონე. 

იმის დასადგენად არსებობს თუ არა შეცდომაში შეყვანის ალ-
ბათობა, ჩამოყალიბდა ერთგვარი ზოგადი ტესტი, კერძოდ 
უნდა განისაზღვროს, თუ რამდენ საშუალო მომხმარებელში 
გამოიწვია აღრევა მიმსგავსებულმა ნიშანმა, წესისამებრ დარე-
გისტრირებულ და დაცულ ნიშანთან შედარებით. დაცული ნიშნის 
განმასხვავებელუნარიანობის დონე, მესაკუთრის რეპუტაცია და 
წარმოების სიდიდე, მომხმარებელთა პოტენციური რაოდენობა 
და ნიშანთა მსგავსება, წარმოადგენს იმ ძირითად ფაქტორებს, 
რომელთა განხილვა ხდება შეცდომაში შეყვანის აქტის დადგენისას. 
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ დაცვა გარანტირებულია მაშინ, 
როდესაც ორ მოდავე კომპანიას შორის არსებობს მყარი ბიზნეს 
კავშირი და პროდუქცია იდენტური ან დაკავშირებულია. უფრო 
მკაცრი მიდგომაა სასაქონლო ნიშნების შემთხვევაში, ანუ ისინი 
დაცულია მსგავსი პროდუქციის დროსაც, ვინაიდან სასაქონლო 
ნიშნების უმთავრესი მიზანი სწორედ ერთი მეწარმის პროდუქციის 
მეორისაგან გამორჩევა წარმოადგენს. 

შესაძლებელია ითქვას, რომ შეცდომაში შეყვანისგან დაცვას 
არეგულირებს კონკრეტული ინტელექტუალური საკუთრების 
სამართალი, თუმცა ეს დაცვა ძირითადად შეზღუდულია. შეზღუდვა 
გამოიხატება სხვადასხვა ტიპის შეცდომაში შემყვანი ელემენტების 
კონკრეტული სამართლის ნორმების მორგების პრობლემითა და 
დაცვის ზუსტი ფარგლებით. შესაბამისად, გარდაუვალია შეცდომაში 
შეყვანისაგან დამცავი არსებული ნორმების კონკურენციის 
სამართლით შევსება, რათა შეიქმნას ამ საკითხის დამცავი 
სრული და ეფექტური სამართლებრივი მექანიზმი. მაგალითად, 
თუკი სასაქონლო ნიშნის გამოყენება ხდება სხვადასხვა კლასის 
პროდუქციაზე, დაცვა ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის 
მხრივ ძალიან სუსტია და ესეთ დროს გამოყენებულ უნდა იქნას 
კონკურენციის სამართალი. 
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შეცდომაში შეყვანის მსგავსია დეზინფორმირება ან სხვაგვარად 
რომ ვთქვათ, არასწორი წარმოდგენის შექმნა, რომელიც მცდარ 
შთაბეჭდილებას ქმნის კონკურენტის კუთვნილ პროდუქციასა 
თუ მომსახურეობაზე. აღნიშნული არაკეთილსინდისიერი კონკუ-
რენციის გავრცელებული ფორმაა და მას შეიძლება მოჰყვეს 
საკმაოდ სერიოზული შედეგები, კერძოდ, მომხმარებელმა, 
რომელიც დაეყრდნობა არასწორ ინფორმაციას, შესაძლოა გა-
ნიცადოს ფინანსური ან უფრო მნიშვნელოვანი ზარალი; ხოლო 
კეთილსინდისიერმა მწარმოებლებმა შესაძლოა დაკარგონ კლი-
ენტები. იკლებს ნდობა და გამჭვირვალობა ბაზარზე, რაც უკუეფექტის 
მომტანია მთლიანად ეკონომიკისთვის.  ამ საკითხის მარეგულიებელ 
კანონმდებლობას დაემატა მკაცრი სასამართლო რეგულაცია, რაც 
გამომდინარეობდა საქმეთა სიმრავლით. არასწორი წარმოდგენის 
შექმნა მთლიანად დაკავშირებულია მომხმარებელთან და არა 
კონკურენტთან, რის შედეგადაც ზოგ ქვეყანაში განსახილველი 
ქმედება იწვევს სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. 

ქართულ კანონმდებლობაში ზემოხსენებული არასწორი წარმოდ-
გენის შექმნა რეგულირდება როგორც ინტელექტუალური სა-
კუთრების სამართლის ნორმებით, ასევე, „კონკურენციის შესახებ“ 
კანონის მე-113 მუხლის 2-ე ნაწილის ,,ა“ ქვეპუნქტით, რომელიც 
გარკვეულწილად შეზღუდულია, რადგან თითქოს მხოლოდ კო-
მუნიკაციის საშუალებების გამოყენების დროს დამდგარ შედეგზე 
არის ორიენტირებული. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ შიდა 
კანონმდებლობაში არის მხოლოდ მიახლოებული რეგულაციის 
მეთოდები და არა ამ საკითხის მომწესრიგებელი კონკრეტული, 
მკაცრი, სადამსჯელო ხასიათის ნორმათა ერთობლიობა.  

2.2. სხვის ხარჯზე სარგებლის მოპოვება ("Free Riding")

შეცდომაში შეყვანის გარდა, გვხდება, ასევე, ისეთი ფაქტორებიც, 
რომლებიც გამომდინარეობს, ინტელექტუალური საკუთრებით 
დაცვას დაქვემდებარებული პროდუქტის, ნაწარმოებისა თუ 
გამოგონების იმიტაციით;  ასეთ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქ-
ტორს წარმოადგენს სხვისი აღიარებული და დაფასებული 
სამრეწველო, ან კომერციული მიღწევებით, გაუმართლებელი 
და დაუმსახურებელი შედეგის მიღება, ანუ სხვაგვარად რომ 
ვთქვათ, სხვის ხარჯზე სარგებლის მოპოვება. ეს უკანასკნელი  
გარკვეულწილად კონკურენციის ფართო ფორმაა და თანხვედრაში 
მოდის თავისუფალი ვაჭრობის პრინციპებთან11. 

11 იქვე,154.
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გამოყოფენ სხვის ხარჯზე სარგებლის მოპოვების ორ საინტერესო 
სახეს, ესენია “Slavish Imitation” და “Parasitic Acts”12 სიტყვასიტყვითი 
თარგმანით “მონური იმიტაცია” და “პარაზიტული მოქმედებები”. 
პირველის შემთხვევაში, იმიტატორის მხრიდან, სხვისი დაუცველი 
ან ვადაგასული ინტელექტუალური საკუთრების, ინვესტიციის 
და ძალისხმევის გამოყენებით, ხდება მნიშვნელოვანი თანხების 
დაზოგვა და რისკების თავიდან აცილება. აღნიშნულის აღრევა არ 
უნდა მოხდეს “reverse engineering”-თან რომლის დროსაც პროდუქტის 
გაუმჯობესების მიზნით მისი შემადგენლობისა თუ აგებულების 
შესწავლა ხორციელდება. მეორე, ანუ “Parasitic Acts”, თავის თავში 
გულისხმობს, სხვისი სარგებლის მითვისების მიზნით, მეთოდურ და 
სისტემურ მუშაობას. ამ ფენომენისგან დაცვა უნდა უზრულველყოფილ 
იქნეს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებისა და კონკურენციის 
სამართლის ერთიანი ძალებით. საქართველოს კანონმდებლობაში, 
ამერიკის შეერთებული შტატების ლანჰემის აქტის მსგავსად, 
პარიზის კონვენციის მე-10bis მუხლთან ერთად, „კონკურენციის 
შესახებ“ საქართველოს კანონით აკრძალულია კონკურენტის ან 
მესამე პირის საქონლის ფორმის, შეფუთვის ან გარეგანი იერსახის 
მითვისება ან კონკურენტის რეპუტაციის შელახვა, მისი უსაფუძვლო 
კრიტიკა ან დისკრედიტაცია. 

2.3. დომინირებული პოზიცია (მონოპოლია) და უარი ნებართვაზე

ინტელექტუალური საკუთრების სამართლისა და კონკურენციის 
სამართლის ურთიერთმიმართების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
ფაქტორია მესამე პირის მიერ დაცული ობიექტის გამოყენება 
ინტელექტუალური საკუთრების უფლების მქონე პირის თანხმობის 
გარეშე13. 

ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირისა თუ სხვა 
ქვეყნების სამართლის მიხედვით, ინტელექტუალური საკუთრება 
მიჩნეულია ჩვეულებრივ საკუთრების ობიექტად, რის შედეგადაც 
მესაკუთრეს აქვს მესამე პირების მიერ მისი საკუთრების გა-
მოყენების შეზღუდვის სრული უფლება, რაც გარკვეულწილად 
ქმნის მონოპოლიას და ეკონომიკურ ექსკლუზიურობას. ხსენებული 
ლეგიტიმური ექსკლუზიურობა ავტომატურად არ გულისხმობს 
საბაზრო ძალაუფლებას, არ არღვევს კონკურენციის სამართლის 

12  Maria Teresa Lo Greco, Unfair competition and IP, Geneva 9 October 2008, WIPO, www.wipo.
int, slide N4-11.
13 Carlos M. Correa, Intellectual property and Competition Law, Exploring Some Issues of 
Relevance to Developing Countries, University of Buenos Aires, Argetina; ICTSD Programme on 
IPRs and Sustainable Development, October 2007, 8.
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ნორმებსა და არ აწესებს უფლების მფლობელზე სარგებლობის 
ლიცენზიის გაცემის ვალდებულებას. მაგალითად, ორივე ვოლვოსა 
და რენოს საქმეებში, რომლებიც ავტომანქანის ნაწილების 
დიზაინის გამოყენებას შეეხებოდა, ევროსასამართლომ დაადგინა 
რომ: ,,უარი ნებართვაზე არ წარმოადგენს უფლების ბოროტად 
გამოყენებას, ვინაიდან ექსკლუზიურობის მოხმობა იყო ლეგიტიმური 
და უარი ნებართვაზე იყო ინტელექტუალური საკუთრების უფლების 
მფლობელის ავტონომია“.14 თუმცა, სასამართლომ, ასევე, აღ-
ნიშნა რომ ,,უნდა იქნეს გამოყენებული ევროპის ეკონომიკური 
გაერთიანების ხელშეკრულების 82-ე მუხლი (ახლანდელი 102-ე 
მუხლი) დომინირებული პოზიციის გამოყენების აკრძალვის შესახებ, 
როდესაც სახეზეა თვითნებური უარი პროდუქციის მიწოდებაზე ან 
არასამართლიანი ფასები“.15

სასამართლო უფრო წინ წავიდა საქმეში16, რომელიც სატელევიზიო 
პროგრამების ჩამონათვალზე დაცული საავტორო უფლებების 
გამოყენებასა და კონკურენტთა მიერ ყოველკვირეული სატელევიზიო 
ჟურნალის გამოყენების აკრძალვას შეეხებოდა. კერძოდ, ამ საქმეში 
სასამართლომ დაადგინა, რომ უარი ნებართვაზე წარმოადგენს 
უფლების ბოროტად გამოყენებას მხოლოდ განსაკუთრებულ 
შემთხვევებში, როდესაც არ არსებობს რეალური და პოტენციური 
შემცვლელი, ფერხდება პროდუქციის განვითარება და არ არსებობს 
ლეგიტუმური გამართლება. ინტელექტუალური საკუთრების სა-
მართალთან ერთად ერთმნიშვნელოვნად განისაზღვრა, რომ უარი 
ნებართვაზე ხსენებულ განსაკუთრებულ შემთხვევებში წარმოადგენს 
კონკურენციის საწინააღმდეგო ქმედებას და ეწინააღმდეგება 
ევროპის ეკონომიკური გაერთიანების ხელშეკრულების 102-ე 
მუხლს.

2.4. პარალელური იმპორტი

ინტელექტუალური საკუთრებისა და კონკურენციის სამართლის 
თანხვედრის კიდევ ერთი პირდაპირი და მნიშვნელოვანი სახეა 
პარალელური იმპორტი, რაც ნიშნავს ქვეყანაში პროდუქციის 
ლეგიტიმურად შემოტანას და ბრუნვაში ჩაშვებას გამოგონების, 
საავტორო უფლებებისა თუ სასაქონლო ნიშნის მფლობელის 
ნებართვის გარეშე. აქ არ იგულისხმება პირატული თუ ფალსი-
ფიცირებული საქონელი, პირიქით თავად ინტელექტუალური 
საკუთრების უფლების მქონე, თანახმაა მისი პროდუქციის 

14 ECJ 5.10.1988, CIVRA/Renault, 53/87, ECR 1988, 6093; EC, 5.10.1988 Volvo/Veng, 238/87, ECR 
198, 6211- UNCTAD (2002), Competition Policy and the Exercise of Intellectual Property Rightsm 
TD/B/COM.2/CLP/22/Rev.1,10.
15 Ibid, 12.
16  ECJ, 6.4.1995, RTE and ITP/Commission, C-241/91 P, C-242/91 P, ECR 1995, I-743.
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გაყიდვაზე თუმცა, კონკრეტულ ქვეყანაში იმპორტირება ხდება 
არაუფლებამოსილი დისტრიბუტორის მიერ. პარალელური იმპორტი, 
როგორც არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის ერთ-ერთი სახე, 
იმით გამოირჩევა, რომ არ არსებობს მისი მარეგულირებელი 
საერთაშორისო ნორმები, არცერთი მრავალმხრივი საერთაშორისო 
ხელშეკრულება თუ აქტი პირდაპირ არ ეხება და არ აწესრიგებს 
ამ ინსტიტუტს, ვინაიდან პარალელური იმპორტის პირდაპირმა 
აკრძალვამ შეიძლება სერიოზული პროტესტი გამოიწვიოს თავად 
უფლების მფლობელებშიც კი. ეს უკანასკნელნი ყოველთვის როდის 
არიან კმაყოფილნი ამა თუ იმ ქვეყანაში პარალელური იმპორტის 
შეზღუდვით, რადგან გარკვეულ შემთხვევებში, შეზღუდვის არ 
არსებობის პირობებში, უფრო მეტი პროდუქციის რეალიზაცია ხდება.       

შესაბამისად, აღნიშნული საკითხი რჩება შიდასაკანონმდებლო 
რეგულაციის სფეროდ. ხაზგასასმელია რომ პარალელური იმპორტი 
მოიცავს რა კონკურენციის საკითხებს ბაზარზე, ინტელექტუალურ 
საკუთრების უფლებას და საქონლის თავისუფალ ბრუნვას, ის უნდა 
მოწესრიგდეს, არა მხოლოდ, ინტელექტუალური საკუთრებისა და 
კონკურენციის სამართლით, არამედ, ასევე, საქონლის თავისუფალი 
გადაადგილების მომწესრიგებელი ნორმებითაც17.

პარალელური იმპორტის შემთხვევაში უმთავრეს ფაქტორს 
წარმოადგენს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ამოწურვა, 
სწორედ ამიტომ ამბობენ, რომ პარალელური იმპორტს TRIPS-ის 
მე-6 მუხლი შეეხება, რომელიც სწორედ უფლებების ამოწურვას 
არეგულირებს18. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ინტელექტუალური 
საკუთრების უფლების მფლობელის უფლება, გამოიყენოს თავისი 
დაცული ინტელექტუალური საკუთრება, შეზღუდულია დროით, 
ამ პრინციპის მიხედვით კი მას შემდეგ რაც ინტელექტუალური 
საკუთრების მფლობელი გაყიდის პროდუქციას, რომელიც დაცულია 
ინტელექტუალური საკუთრებით, იგი ვეღარ შეძლებს აკრძალოს 
ამავე პროდუქტის შემდგომი გაყიდვები, რადგან მისი უფლება 
კონკრეტული პროდუქციის ბაზარზე განთავსებისთანავე იწურება19. 

17  Alice Pham, Competition Law and Intellectual Property Rights: Controlling Abuse or Abusing 
Control?, CUTS Centre for Competition, Investment & Economic Regulation, Jaipur Printers P. Ltd, 
2008, 28-32.
18 შეთანხმება ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ვაჭრობასთან 
დაკავშირებული ასპექტების შესახებ (TRIPS), მე-6 მუხლი: „უფლებების ამოწურვა. ამ 
შეთანხმების შესაბამისად დავათა დარეგულირების მიზნით, მე-3 და მე-4 მუხლების 
დებულებების გათვალისწინებით, ამ შეთანხმებაში არაფერი არ შეიძლება იქნეს 
გამოყენებული ინტელექტუალურ საკუთრებაზე უფლებების ამოწურვის საკითხის 
გადასაწყვეტად“.
19 Damian Semionov, Parallel Import, EU and South East Europe, Balkan Legal Forum 2006, 
Bucharest, Romania, Borislav Boyanov & Co. Attorneys at Law, 2-3.
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არსებობს უფლების ამოწურვის სამი სახე:

• ადგილობრივი რეჟიმი, როდესაც ინტელექტუალური 
საკუთრების უფლება ამოიწურება პროდუქციის ეროვნულ 
ბაზარზე განთავსებისთანავე, თუმცა შესაძლებელია 
ინტელექტუალური საკუთრების მფლობელის მიერ სხვა 
ქვეყნებთან პარალელური ვაჭრობის შეზღუდვა;

• რეგიონული რეჟიმი, როდესაც ინტელექტუალური საკუთრების 
უფლება ამოიწურება პროდუქციის რეგიონულ დონეზე 
განთავსებისთანავე. აღნიშნულის მაგალითია ევროკავშირის 
მიდგომა პარალელური იმპორტის მიმართ; 

• საერთაშორისო რეჟიმი, როდესაც ინტელექტუალური 
საკუთრების უფლება ამოიწურება პროდუქციის ნებისმიერ 
ქვეყანაში განთავსებისთანავე და შესაბამისად პარალელური 
იმპორტი დაშვებულია. 

სხვადასხვა ქვეყანამ განსხვავებულად მოაწესრიგა პარალელური 
იმპორტის საკითხი და შესაბამისად მას სხვადასხვა სამართლებრივი 
სტატუსი შესძინა, კერძოდ, იაპონიაში გამოგონებათა თუ სასაქონლო 
ნიშნებით დაცული პროდუქციის პარალელური იმპორტი დაშ-
ვებულია, თუკი კონკრეტული შეზღუდვები არ არის დაწესებული 
ხელშეკრულებით. ამერიკის შეერთებულ შტატებში შერეული 
რეგულაციაა ანუ პარალელური იმპორტი იკრძალება მხოლოდ 
გარკვეული პროდუქციის შემთხვევაში, მაგრამ მთლიანობაში 
ამერიკაში რეგისტრირებული პატენტისა და საავტორო უფლების 
მფლობელი დაცულია პარალელური იმპორტისგან. ევროკავშირში, 
საქონლის თავისუფალი მიმოქცევისა და უფლებების ამოწურვის 
ფარგლებში, პარალელური იმპორტი სხვა ევროკავშირის ქვეყნიდან 
დაშვებულია, მაგრამ  არაწევრი ქვეყნის მხრიდან აკრძალულია.  

საქართველოში, პირდაპირ პარალელურ იმპორტს არ ეხება 
არცერთი ინტელექტუალური საკუთრებისა თუ კონკურენციის მა-
რეგულირებელი ნორმა. არსებობს მხოლოდ ზემოხსენებული 
TRIPS-ის ხელშეკრულება და, ამჟამად, უკვე ევროკავშირს, ევროპის 
ატომური ენერგიის გაერთიანებას, მათ წევრ სახელმწიფოებსა და 
საქართველოს შორის დადებული ასოცირების ხელშეკრულების 
152-ე მუხლი, რომლის საფუძველზეც საქართველო ვალდებულია 
უახლოს მომავალში უზრუნველყოს ინტელექტუალური საკუთრების 
უფლებების ამოწურვის ადგილობრივი და რეგიონული რეჟიმი20. 
აღნიშნული ცვლილება სავარაუდოდ სასაქონლო ნიშნების შესახებ 
20 ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის 
ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ, 
საქართველოს შორის,  მუხლი 152: „უფლებების ამოწურვა თითოეულმა მხარემ უნდა 
უზრუნველყოს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ამოწურვის ადგილობრივი 
ან რეგიონული რეჟიმი“, 254.
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საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტში უნდა შევიდეს21, 
თუმცა ეს საკითხი სახიფათო და პოლიტიკურია ვინაიდან ყველა 
ადგილობრივი იმპორტიორისთვის სასიხარულოა უფლებების 
ამოწურვის ფარგლების დავიწროვება, მაგრამ ამის შედეგად არ 
უნდა მოხდეს პარალელური იმპორტის ცალსახა აკრძალვა.

საინტერესო გადაწყვეტილებები მიიღო ინგლისის სასამართლომ 
Davidoff vs. A&G Imports-ისა და Levi Strauss vs. Tesco and Costco22 საქმეებში 
რომლებიც პარალელური იმპორტის რეგიონალურ ამოწურვასა 
და სახელშეკრულებო რეგულაციას შეეხებოდა. კერძოდ, პირველ 
საქმეში Davidoff-მა ექსკლუზიური დისტრიბუციის ხელშეკრულება 
გაუფორმა ერთ-ერთ კომპანიას სინგაპურში, რომელსაც უნდა გაეყიდა 
პარფიუმერული ნაწარმი ყველგან ევროკავშირის გარდა და, ასევე, 
უნდა დაეწესებინა აკრძალვა თავისი ქვეკონტრაქტორებისთვის, 
რათა ისინიც დამორჩილებოდნენ იგივე წესს. თუმცა, A&G Imports-
მა შეისყიდა Davidoff-ის პროდუქცია სინგაპურში და გაყიდა დიდ 
ბრიტანეთში. მეორე საქმეშიც, Levi Strauss-მა, რომელიც ცნობილი 
ჯინსის LEVI’s-ის მწარმოებელი კომპანიაა, უარი უთხრა Tesco და 
Costco-ს ცნობილ ბრიტანულ სუპერმარკეტებს თავისი პროდუქციის 
განთავსებაზე, ამ უკანასკნელმა კომპანიებმა კი, შეისყიდეს 
ამერიკაში, მექსიკასა და კანადაში ლეგიტიმურად შეტანილი Levi 
Strauss-ის პროდუქცია და გაყიდეს ევროკავშირის ბაზარზე. ორივე 
შემთხვევაში დავა დაიწყო სასაქონლო ნიშნის უფლების დარღვევის 
კუთხით, თუმცა შემდეგ სასამართლომ იმსჯელა პარალელურ 
იმპორტზე, უფლების რეგიონული ამოწურვის რეჟიმზე და განსაზღვრა, 
რომ თანხმობა პარალელურ იმპორტის განსახორციელებლად 
მკაფიოდ და ცალსახად უნდა იყოს გამოხატული, სხვა შემთხვევაში 
სახეზეა არაკეთილსინდისიერი კონკურენცია. 

პარალელური იმპორტის საკითხს ეხებოდა აფრიკაში შიდსის 
(AIDS) წამლების შეტანა. სამხრეთ აფრიკაში, სადაც ჩვიდმეტ 
მილიონამდე ინფიცირებული და უკიდურესად გაჭირვებული ხალხი 
ცხოვრობს, ხელისუფლებამ იპოვა გამოსავალი და მიიღო კანონი, 
რომლის თანახმადაც ხორციელდებოდა ძვირადღირებული და 
ინტელექტუალური საკუთრების არაერთი უფლებით დაცული 
წამლების შეტანა ინდოეთიდან აფრიკაში. ამერიკის შეერთებულმა 
შტატებმა, ისევე როგორც მედიკამენტების მწარმოებელმა 

21 ,,სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონი, მე-7 მუხლის მე-2 
პუნქტი: „სასაქონლო ნიშანზე განსაკუთრებული უფლების მქონე პირს არა აქვს 
უფლება აუკრძალოს მესამე პირს ამ დაცული სასაქონლო ნიშნის გამოყენება 
ისეთ საქონელზე, რომელიც სამოქალაქო ბრუნვაში შეტანილი იქნა უშუალოდ 
სასაქონლო ნიშნის მფლობელის მიერ ან მისი ნებართვის საფუძველზე. ეს წესი არ 
მოქმედებს, თუ საქონლის თვისებები შეიცვალა, ხარისხი გაუარესდა ან არსებობს ამ 
აკრძალვისათვის სხვა მნიშვნელოვანი საფუძველი“.
22 Judgment of the ECJ dated November 20, 2001, Joined Cases c-414/99 to C416/99.
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კომპანიებმა, გააპროტესტეს კანონი და მოითხოვეს კონკურენციისა 
და ინტელექტურალური საკუთრების უფლების დაცვა, მიუხედავად 
იმისა, რომ მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე გადარჩებოდა23. 

ერთი მხრივ, პარალელური იმპორტის აკრძალვა გამართლებულია, 
რადგან ბიზნესს აქვს თავისი ლეგიტიმური ინტერესი გააკონტროლოს 
საკუთარი საქონელის დისტრიბუცია სხვადასხვა ბაზარზე, იზრუნოს 
ბრენდის იმიჯზე და ებრძოლოს ფალსიფიცირებულ თუ პირატულ 
იმიტაციებს, მეორე მხრივ, პარალელური იმპორტის ლეგიტიმურობა, 
მიუხედავად იმისა, რომ წარმოადგენს არაკეთილსინდისიერი 
კონკურენციის ნაირსახეობას, უზრუნველყოფს მეტ კონკურენციას 
ბაზრებზე, პროდუქციის მეტი რაოდენობის რეალიზაციასა და 
დაბალ ფასებს მომხმარებლებისთვის. რთულია იმის განსაზღვრა, 
თუ რომელი გზა არის უფრო სწორი, მთავარია დაცულ იქნეს მეტი 
სიკეთე და არ დაირღვეს ინტელექტუალური საკუთრებისა და 
კონკურენციის სამართლის მთავარი პრინციპები. 

3. ინტელექტუალური საკუთრებისა და კონკურენციის სამართლის 
საკანონმდებლო რეგულაციები ევროკავშირსა და საქართველოში

ევროკავშირის კონკურენციის სამართალი, რომელიც ერთ-ერთი 
სამაგალითო და საბაზისოა კონკურენციის სფეროში, იზიარებს 
ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის მსგავს მიზნებსა და 
მისწრაფებებს და ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების 
სამართალთან თანაარსებობით, ზრუნავს მომხმარებლის უფ-
ლებების დაცვასა და საკითხის ეფექტურ რეგულაციაზე. 

ევროკავშირის სამართლის ფარგლებში, ინტელექტუალური საკუთ-
რების სამართალის განხილვა, დაუშვებელია ორი მნიშვნელოვანი 
პრინციპის - საქონლის თავისუფალი მიმოქცევისა და კონკურენციის 
გარეშე.

პირველი რეგულირდება ევროპის ეკონომიკური გაერთიანების 
ხელშეკრულების 34-ე და 37-ე მუხლებით და კრძალავს ქვეყანათა 
შორის ვაჭრობაზე გაუმართლებელი ბარიერების დაწესებას, 
ხოლო 36-ე მუხლი, წევრი ქვეყნების კანონმდებლობაში სწორედ 
ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დასაცავად უშვებს ამ 
ხსენებული პრინციპიდან გამონაკლისს. მეორე რეგულირდება 
ევროპის ეკონომიკური გაერთიანების ხელშეკრულების 101-ე 
(ანტიკონკურენტული ხელშეკრულებები) და 102-ე (დომინირებული 
მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება) მუხლებით. გამომდინარე 

23 http://www.sslug.dk/~chlor/lessig/freeculture/c-conclusion.html.
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იქიდან, რომ ინტელექტუალური საკუთრების უფლების ლიცენზირება 
ხორციელდება ხელშეკრულებების მეშვეობით, ხსენებული 101-ე 
მუხლი არის მსგავსი სახელშეკრულებო ურთიერთობების უმთავრესი 
მომწესრიგებელი ნორმა. ასევე, კომპანიის მიერ ინტელექტუალური 
საკუთრების უფლების გამოყენებამ, შესაძლოა წარმოშვას ბაზარზე 
მისი დომინირებული პოზიცია, მაგალითად როდესაც კონკურენტი 
კომპანიები  ბაზარზე უძლურნი არიან, თუკი არ მოიპოვებენ დო-
მინანტი კომპანიისგან სპეციალურ ლიცენზიას გამოგონებაზე ან 
სასაქონლო ნიშანზე, გამოიყენება 102-ე მუხლი. ამავე მუხლით 
ხელმძღვანელობენ სასამართლოები, როდესაც კომპანიები უარს 
ამბობენ ლიცენზიის გაცემაზე, რაც როგორც უკვე განვიხილეთ, 
წარმოადგენს არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის ერთ-ერთ 
სახეს24. სწორედ 102-ე მუხლით იხელმძღვანელა ევროკომისიამ უკვე 
ხსენებულ საქმეში მაიკროსოფტის წინააღმდეგ25  და განსაზღვრა 
რომ უარი ნებართვაზე წარმოადგენს ბაზარზე დომინირებული 
პოზიციის ბოროტად გამოყენებას 102-ე მუხლის ფარგლებში, თუკი 
უარი არ არის ობიექტურად გამართლებული და სახეზეა შემდეგი 
სამი პირობა:

1) უარი დაკავშირებულია საქონელთან თუ მომსახურებასთან, 
რომელიც აუცილებელია ბაზარზე კონკრეტული საქმიანობის გან-
სახორციელებლად;

2) უარი იმ სახისაა რომ გამორიცხავს ყოველგვარ ეფექტურ კონ-
კურენციას ბაზრებზე;

3) უარი ხელს უშლის ისეთი ახალი პროდუქტის წარმოშობას, რო-
მელზეც მომხმარებელთა დიდი მოთხოვნაა. 

სასამართლომ დაადგინა, რომ მაიკროსოფტის შემთხვევაში სამივე 
კრიტერიუმი სახეზე იყო და ქმედებას არ ჰქონდა ობიექტური 
გამართლება, ამიტომაც ავტომატურად მოექცა 102-ე მუხლის 
რეგულირების საზღვრებში26. 

შესაბამისად შეიძლება ითქვას რომ, ევროკავშირის სამართლის 
ფარგლებში ინტელექტუალური საკუთრების მფლობელს აქვს 
საკმარისი დაცვა და სრული შესაძლებლობა, გამოიყენოს 
საკუთრების ექსკლუზიური უფლება, მაშინაც კი როდესაც ეს 
უფლება მნიშვნელოვან პოზიციებს ანიჭებს. თუმცა, ამავე დროს, 
იმავე მესაკუთრეს არ შეუძლია კონკურენტებს აუკრძალოს 

24  Slaughter and May, The EU Competition Rules on Intellectual Property Licensing, A guide to 
the European Commission’s Technology Transfer Block Exemption Regulation, May 2012, 1-2.
25 Case T-201/4 Microsoft v. Commission, Microsoft did not appeal the judgment to the ECJ.
26 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=62940&doclang=EN.
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თავისი უფლების გამოყენება, თუ ეს უკანასკნელი აუცილებელია 
კეთილსინდისიერი კონკურენციისთვის . 

მიუხედავად ევროკავშირში არსებული კონკურენციის მყარი 
მომწესრიგებელი ნორმებისა, ცალკეულმა ქვეყნებმა მაინც 
მიიღეს არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის მარეგულირებელი 
სპეციალური კანონები, მაგალითად შვეიცარიამ 1986 წელს, 
ესპანეთმა 1991 წელს და ბეგლიამ 1991 წელს - ,,კანონი 
არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის შესახებ“, რომლებიც TRIPs-
ისა და პარიზის კონვენციებთან ერთად ქმნიან ინტელექტუალური 
საკუთრების სამართლისა და კონკურენციის სამართლის ერთიან 
საკანონმდებლო რეგულაციას.

წლების განმავლობაში საქართველოში კონკურენციის მარეგული-
რებელი კანონმდებლობა მოიცავდა მხოლოდ საქართველოს 
კონსტიტუციის 30-ე მუხლის მე-2 ნაწილს27, საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის 195-ე მუხლს, რომელიც ადგენს სისხლის 
სამართლის პასუხისმგებლობას მონოპოლიური საქმიანობისა და 
თავისუფალი და სამართლიანი კონკურენციის შეზღუდვისათვის 
შესაბამისი ჯარიმის ან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებას და 
„მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს 
კანონს, რომელიც მოიცავს დებულებებს არაკონკურენტული 
პირობების არსებობის დროს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის 
შესახებ. საქართველოში ანტიმონოპოლიური რეგულირება შე-
მოღებულ იქნა 1992 წელს სახელმწიფო საბჭოს დეკრეტით 
„მონოპოლიური საქმიანობის შეზღუდვისა და კონკურენციის 
განვითარების შესახებ“ და შემდეგ 1996 წელს „მონოპოლიური 
საქმიანობისა და კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონით, 
თუმცა მნიშვნელოვან აქტად მიიჩნევა 2005 წლის 03 ივნისის 
საქართველოს კანონი ,,თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის 
შესახებ“ რომელიც 2012 წელს ჩაანაცვლა საქართველოს კანონმა 
,,კონკურენციის შესახებ“.

ინტელექტუალური საკუთრების სამართლისაგან განსხვავებით, 
კონკურენციის რეგულირება 2005-დან 2012 წლამდე დამო-
უკიდებლად არ არსებობდა და იგი ჩაბმული იყო სახელმწიფო 
შესყიდვებთან. არ არსებობდა კონკურენციის მარეგულირებელი 
ორგანო და მთლიანად ეს სფერო მიტოვებული და დავიწყებული 
იყო. მხოლოდ, 2014 წლის 21 მარტს, ზემოხსენებულ კონკურენციის 
შესახებ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებებითა და 2014 

27 საქართველოს კონსტიტუცია, 30-ე მუხლის მე-2 პუნქტი: „სახელმწიფო 
ვალდებულია, ხელი შეუწყოს თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის 
განვითარებას. აკრძალულია მონოპოლიური საქმიანობა, გარდა კანონით 
დაშვებული შემთხვევებისა. მომხმარებელთა უფლებები დაცულია კანონით...“.
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წლის 14 აპრილს კონკურენციის სააგენტოს შექმნით, საქართველოს 
კანონმდებლობამ წინ წაიწია, ზემოთ განხილული ევროპული 
სტანდარტებისკენ. გაიზარდა ჯარიმები და შეიცვალა მათი გა-
მოთვლის ფორმულა. კერძოდ, თუკი 2012 წლის კანონმდებლობით, 
ჯარიმა გამოიანგარიშებოდა ეკონომიკური აგენტის მოგების 10%-
დან, ხოლო ზარალზე გასვლის შემთხვევაში ბრუნვის 2%-დან, დღეს 
მიუხედავად მოგება-ზარალისა, ჯარიმა გამოითვლება ეკონომიკური 
აგენტის ბრუნვის 10%-დან. ასევე, შემცირდა საპროცენტო გა-
ნაკვეთები გამონაკლისებიდან, რომელიც იყო 25%, მაშინ როდესაც, 
ევროპის სტანდარტია 10%. სააგენტო მთლიანად გამოეყო სა-
ხელმწიფო შესყიდვებს და უფლებამოსილია დამოუკიდებლად 
გააკონტროლოს კონკურენციის შემზღუდველი აქტები, მაგალითად 
ანტიკონკურენტული გარიგებები თუ კომპანიების დომინირებული 
პოზიციები ბაზარზე28. საქართველოში საგრძნობლად ნაკლებია 
პრაქტიკა, ტრადიცია და მითუმეტეს გამოცდილება, შესაბამისად 
ეს ცვლილებები სწორი გეზია თავისუფალი და სამართლიანი 
კონკურენციის პოლიტიკის ყოვლისმომცველი სტრატეგიისა და 
სამოქმედო პროგრამის ჩამოყალიბებისთვის. 

მიუხედავად ამისა, მაინც შეიძლება დარწმუნებით ითქვას, რომ 
კონკურენციის კანონმდებლობა კიდევ მრავალ ცვლილებას 
საჭიროებს. მაგალითად, ინტელექტუალურ საკუთრების უფლებებზე, 
საუბარია მხოლოდ ,,კონკურენციის შესახებ“  საქართველოს კანონის 
მე-4 მუხლის ,,ბ“ ქვეპუნქტში, რომლის თანახმადაც ,,კონკურენციის 
შესახებ“ საქართველოს კანონი არ ვრცელდება ინტელექტუალურ 
საკუთრების უფლებებთან დაკავშირებულ ურთიერთობებზე, გარდა 
იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს უფლებები კონკურენციის შეზღუდვისა 
და აღკვეთისთვის გამოიყენება.

გაურკვეველია, რატომ ჩაიდო ინტელექტუალური საკუთრების 
სამართალი გამონაკლისთა სიაში და რას ემსახურება ეს ძალიან 
მოკლე და ზოგადი ჩანაწერი. ასევე, არაკეთილსინდისიერ კონ-
კურენციას ეხება მხოლოდ ერთი, შვიდ პუნქტიანი მუხლი, რომელიც 
არ იძლევა ამომწურავ ჩამონათვალს და ტოვებს უამრავ კითხვის 
ნიშანს. ამ უკანასკნელი საკითხის მოწესრიგებას ესაჭიროება მეტი 
მარეგულირებელი ნორმა, სულ ცოტა ათამდე მუხლი და ფართო 
განმარტება. 

ამასთანავე, ინტელექტუალური საკუთრების უფლების მარეგუ-
ლირებელ კანონმდებლობაშიც გაპარულია ხარვეზები, რომლებიც 
წარმოშობს კონკურენციის დარღვევის რეალურ საფრთხეებს. ამის 
ერთ-ერთი ნათელი მაგალითა ,,სასაქონლო ნიშნების“ შესახებ 

28 http://radio1.ge/media-view/16710.
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საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტი, 
რომლის თანახმადაც: ,,სასაქონლო ნიშანზე განსაკუთრებული 
უფლების მქონე პირს, არ აქვს უფლება აუკრძალოს მესამე პირს 
სამოქალაქო ბრუნვაში სასაქონლო ნიშნად გამოიყენოს საკუთარი 
სახელი ან მისამართი, თუ ისინი ემთხვევა განსაკუთრებული უფლების 
მქონე პირის სასაქონლო ნიშანს“. აუცილებელია ამ მუხლის ცვლილება 
და მაგალითად შემდეგი წინადადების დამატება: ,,ამასთან, მესამე 
პირის მიერ საკუთარი სახელის ან მისამართის სასაქონლო ნიშნად 
გამოყენება უნდა ხორციელდებოდეს კეთილსინდისიერად და არ 
უნდა იწვევდეს მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანას“. ამ ცვლილების 
აუცილებლობა გამოვლინდა ,,ლაღიძის“ საქმის შემთხვევაში, 
როდესაც ვინმე მიტროფანე ლაღიძეს, რომელსაც არანაირი 
საერთო არ ჰქონდა ნამდვილ ლაღიძესთან, ამოფარებულმა პირებმა 
გახსნეს ,,ლაღიძის წყლები“ და ადვოკატები უძლურნი იყვნენ 
მიეღოთ ზომები ნამდვილი ,,ლაღიძის“ დასაცავად. თუკი ,,ლაღიძის“ 
სახელით ეს პირები გახსნიდნენ მაგალითად შოკოლადის მაღაზიას, 
რა თქმა უნდა, მათ ვერავინ მოედავებოდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში 
მათ ცნობილი სახელის ამოფარებით შექმნეს ,,ლაღიძის წყლები“, 
რითაც დაარღვიეს კონკურენცია და გამოიწვიეს მომხმარებელთა 
შეცდომაში შეყვანის რეალური საშიშროება29. 

შესაძლებელია ითქვას, რომ ჩამოყალიბდა არასწორი მიდგომაც 
პრაქტიკოსი იურისტების მხრიდანაც, რომლებიც დავის არსე-
ბობისას, სარჩელებში, შესაგებლებსა თუ განცხადებებში პირ-
დაპირ გამოიყენებენ მხოლოდ პარიზის კონვენციის მე-10bis 
მუხლს, რომელიც საერთაშორისო დოკუმენტია და სახელმწიფოს 
აკისრებს ვალდებულებებს. საგულისხმოა, რომ ,,საქართველოს 
საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“ საქართველოს 
კანონის  მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის30 განმარტებით ხსენებული მე-
10ბის მუხლი არ ადგენს კონკრეტული ხასიათის უფლებას და ის 
სახელმწიფოს აკისრებს ვალდებულებას მიიღოს დამაზუსტებელი 
შიდასახელმწიფოებრივი ნორმატიული აქტები, შესაბამისად მას 
არ აქვს უშუალოდ მოქმედების ძალა და საეჭვოა მისი პირდაპირი 
გამოყენება იურისტების მიერ.

აღსანიშნავია, რომ ეს საკითხი ეხება არა მხოლოდ იურისტებს, 
არამედ მოსამართლეებსაც. პრაქტიკა და გამოცდილება, 

29 როდის დაბრუნდება „ლაღიძის წყლები“ თავდაპირველ მისამართზე – მიტროფანე 
ლაღიძის შთამომავალი ბრძოლას იწყებს http://kvira.ge/?p=65488.
30 „საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“ საქართველოს 
კანონი, მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტი: „ოფიციალურად გამოქვეყნებული საქართველოს 
საერთაშორისო ხელშეკრულების დებულებები, რომლებიც ადგენენ კონკრეტული 
ხასიათის უფლებებსა და მოვალეობებს და არ საჭიროებენ დამაზუსტებელი 
შიდასახელმწიფოებრივი ნორმატიული აქტის მიღებას, საქართველოში მოქმედებენ 
უშუალოდ“.
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როგორც ინტელექტუალურ საკუთრების სამართალში, ასე-
ვე, კონკურენციის სამართალში, ძალიან მწირია, რომ აღა-
რაფერი ვთქვათ მათ ერთობლიობაზე. როდესაც დავა ეხება 
არაკეთილსინდისიერ კონკურენციას ინტელექტუალური სა-
კუთრების სფეროში, სასამართლო იმის მაგივრად, რომ 
იხელმძღვანელოს კონკრეტული სამართლებრივი ნორმებით, 
ხელმძღვანელობს კერძოსამართლებრივი ზოგადი ნორმებით, 
როგორიც არის სამოქალაქო სამართლის კანონმდებლობა და 
ბუნდოვნად განმარტავს ადვოკატების მიერ სამართლებრივ 
საფუძვლებში მოხსენიებულ საერთაშორისო ნორმებს, როგორიც 
არის, მაგალითად, მე-10bis მუხლი. ღია სააქციო საზოგადოება 
,,ფარმსინტეზი“-სა და შპს ,,პრიმა-ვიტა“-ს საქმე31, სასაქონლო 
ნიშნის ,,ნეოვორის“ არაკეთილსინდისიერ რეგისტრაციას შეე-
ხება, კერძოდ მხარეთა შორის გაფორმებული ნასყიდობისა და 
ექსკლუზიური წარმომადგენლობის ხელშეკრულებების საფუძველზე 
შპს ,,პრიმა-ვიტა“-მ იკისრა სასაქონლო ნიშნის ,,ნეოვორის“ ღია 
სააქციო საზოგადოება ,,ფარმსინტეზი“-ს სახელზე რეგისტრაციის 
ვალდებულება, თუმცა სადაო სასაქონლო ნიშანი საქპატენტში 
საკუთარ სახელზე დაირეგისტრირა. მოსარჩელე მხარემ დავა 
დააფუძნა ,,სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კა-
ნონის 28-ე მუხლსა32 და პარიზის კონვენციის მე-10bis მუხლზე, 
რაზეც სასამართლომ განმარტა რომ: ,,სასაქონლო ნიშნების 
შესახებ“ კანონის 28-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტი 
წარმოადგენს, პარიზის კონვენციის ზემოხსენებული ნორმებით 
სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების რეალიზების 
ერთადერთ საშუალებას, რომელიც განხილულ უნდა იქნას სხვა 
სამართლებრივ საშუალებებთან ურთიერთკავშირში“.33 შესაბამისად, 
თავად სასამართლო აღიარებს, რომ 28-ე მუხლი ერთადერთი 
გამოვლინებაა სახელმწიფოს მხრიდან პარიზის კონვენციით 
დაკისრებული ვალდებულების შესრულების და ასევე ბუნდოვნად 
ახსენებს და არ აკონკრეტებს თუ რა ,,სხვა სამართლებრივ 
საშუალებებთან ურთიერთკავშირში“ უნდა იქნეს ეს ერთადერთი 
მუხლი გამოყენებული. ამასთანავე, სასამართლო საერთოდ არ ან 

31 თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2014 
წლის 16 ივლისის გადაწყვეტილება საქართველოს სახელით საქმეზე #2/16417 ღია 
სააქციო საზოგადოება „ფარმსინტეზი“-ს შპს „პრიმა-ვიტა“-ს წინააღმდეგ, შტრიხკოდი 
1276739281932. www.info.court.ge.
32 „სასაქონლო ნიშნების შესახებ“ საქართველოს კანონი მუხლი 28. სასაქონლო 
ნიშნის რეგისტრაციისბათილად ცნობა. 1. სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციას 
ბათილად ცნობს სასამართლო მესამე პირის მოთხოვნით, თუ: ...ბ) სასაქონლო 
ნიშნის რეგისტრაცია მოხდა არაკეთილსინდისიერი განზრახვით“.
33 თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2014 
წლის 16 ივლისის გადაწყვეტილება საქართველოს სახელით საქმეზე #2/16417 ღია 
სააქციო საზოგადოება “ფარმსინტეზი”-ს შპს “პრიმა-ვიტა”-ს წინააღმდეგ, შტრიხკოდი 
1276739281932; www.info.court.ge.



71

სამეცნიერო სტატიები

ვერ ხელმძღვანელობს „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს 
კანონის მე-113 მუხლით, რომელიც არაკეთილსინდისიერ კონკუ-
რენციას შეეხება და არაკეთილსინდისიერებაზე მსჯელობს სა-
მოქალაქო კოდექსის 115-ე34 და მე-8 მუხლის მე-3 ნაწილებით. 
შესაძლებელია ითქვას, რომ თავისი განმარტებით სასამართლო 
ცდილობს გამოასწოროს ადვოკატების საერთაშორისო აქტის 
პირდაპირი გამოყენების არასწორი პრაქტიკა, მაგრამ მაინც 
ხარვეზების გამოსწორება სასამართლოს არ ძალუძს ვინაიდან 
პრაქტიკა დიდი არ არის. 

საქართველოს უზენაესი სასამართლო ძირითადად ერიდება 
ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დარღვევის საქმეების 
მიღებას, ხოლო პირველი და მეორე ინსტანციებში არც საქმეთა 
ოდენობაა დიდი და არც გამოცდილება. 

ყველა ჩამოთვლილი პრობლემის არსებობას აღიარებს, ერთის 
მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას 
და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და, მეორეს მხრივ, საქართველოს 
შორის დადებული ასოცირების შესახებ შეთანხმებაც, სადაც 
სპეციალური მე-9 და მე-10 თავები ეთმობა ინტელექტუალურ 
საკუთრების სამართალსა და კონკურენციას. უმნიშვნელოვანეს 
მავალდებულებელ მუხლებს წარმოადგენს ინტელექტუალურ 
საკუთრების სამართალის თავიდან 151-ე მუხლი (ვალდებულებების 
არსი და ფარგლები), რომლის თანახმადაც: 

,,1. მხარეებმა უნდა უზრუნველყონ ინტელექტუალური საკუთრების 
სფეროში დადებული იმ საერთაშორისო შეთანხმებების ადეკვატური 
და ეფექტიანი განხორციელება, რომლის ხელმომწერებიც 
თავად არიან და რომლებიც მოიცავს ვაჭრობის მსოფლიო 
ორგანიზაციის შეთანხმებას ინტელექტუალური საკუთრების 
უფლებების ვაჭრობასთან დაკავშირებული ასპექტების შესახებ 
(TRIPS-ის შეთანხმება). წინამდებარე თავის მოთხოვნები უნდა 
ავსებდეს და დამატებით აკონკრეტებდეს TRIPS-ის შეთანხმებას 
და ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში არსებული სხვა სა-
ერთაშორისო შეთანხმებებით განსაზღვრულ მხარეების უფლებებსა 
და ვალდებულებებს. 

2. წინამდებარე შეთანხმების მიზნებისთვის, „ინტელექტუალური 
საკუთრება“ ეხება ინტელექტუალური საკუთრების მინიმუმ ყველა 
იმ კატეგორიას, რომელზეც ვრცელდება წინამდებარე შეთანხმების 
153-189 მუხლები. 

34  საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 115. უფლების ბოროტად გამოყენების 
დაუშვებლობა - „სამოქალაქო უფლება უნდა განხორციელდეს მართლზომიერად. 
დაუშვებელია უფლების გამოყენება მარტოოდენ იმ მიზნით, რომ ზიანი მიადგეს 
სხვას“.
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3. ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა მოიცავს არაკე-
თილსინდისიერი კონკურენციისგან დაცვას, როგორც ეს სამ-
რეწველო საკუთრების დაცვის პარიზის კონვენციის (1967) 10ბ-ის 
მუხლითაა დარეგულირებული (პარიზის კონვენცია).“

ხოლო, კონკურენციის თავიდან 204-ე მუხლი (ანტიტრასტული  
და შერწყმების მარეგულირებელი კანონმდებლობა და მისი 
განხორციელება) რომელის თანახმადაც:

,,1. მხარეებს მათ შესაბამის ტერიტორიაზე უნდა გააჩნდეთ ყოვ-
ლისმომცველი კონკურენციის კანონები, რომლებიც ეფექტიანად 
იქნება მიმართული ანტიკონკურენციულ შეთანხმებებზე, შეთანხ-
მებულ ქმედებებსა და დომინირებული საბაზრო ძალაუფლების 
მქონე კომპანიების ერთპიროვნულ, ანტიკონკურენციულ ქმედებაზე 
და რომლებიც ითვალისწინებს შერწყმების ეფექტიან კონტროლს,  
დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების თავიდან 
აცილების მიზნით. 

2. მხარეებს უნდა გააჩნდეთ ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული 
კონკურენციის კანონების ეფექტიან აღსრულებაზე პასუხისმგებელი 
და შესაბამისი  უფლებამოსილებით აღჭურვილი ორგანო. 

3. მხარეები აცნობიერებენ თავიანთი კონკურენციის კანონების 
გამოყენებისას საჯაროობისა და არადისკრიმინაციულობის დაცვის 
მნიშვნელობას პროცედურული სამართლიანობის პრინციპისა და 
მხარეთა დაცვის უფლების გათვალისწინებით.“

ყოველივე ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, ცლილებების 
საჭიროება ნათელი და აღიარებულია. მთავარია მოხდეს სწორი 
დაგეგმვა, კონკრეტული საკითხების მნიშვნელობის გაანალიზება 
და ისეთი სახის ცვლილებების იმპლემენტაცია, რომლებიც შემდეგ 
დაექვემდებარება რეალურ აღსრულებას.
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დასკვნა

ჰარმონიზაციისაკენ მიმავალი გზა და რეკომენდაციები

ინტელექტუალური საკუთრების და კონკურენციის სამართლის 
ურთიერთმიმართება გამომდინარეობს მათი ძირითადი პრინცი-
პებიდან, შესაბამისად ერთის მეორისაგან განცალკევებით აღს-
რულება აბრკოლებს ჰარმონიზაციის პერსპექტივებს და საფრთხეს 
უქმნის ორივე დარგის განვითარებას1. 

ნათელია, რომ არ არსებობს ურთიერთკონფლიქტი ამ ორ დარგს 
შორის, პირიქით, ინოვაცია და ეკონომიკური წინსვლა წარმოადგენს 
ორივეს უმთავრეს მიზანს. მართალია, მსოფლიო სტანდარტებისა და 
რეჟიმების სხვადასხვაობა ხელს უშლის ჰარმონიზაციასა და ამ ორი 
სამართლის მკვეთრ დაახლოებას, მაგრამ დღესდღეობით მთავარი 
ამოცანა უნდა იყოს ისეთი ინსტიტუციური და სამართლებრივი 
გარემოს შექმნა, რომელიც ევროკავშირისა და საერთაშორისო 
სტანდარტების შესაბამისად ხელს შეუწყობს ინტელექტუალური 
საკუთრების უფლების ეფექტურ დაცვას, საბაზრო ეკონომიკის, 
თავისუფალი სამეწარმეო საქმიანობისა და კონკურენციის ჩამო-
ყალიბება-განვითარებას. 

საკანონმდებლო ხარვეზების გამოსწორებისთვის, იურისტების, 
მოსამართლეების და მთლიანად სასამართლო პრაქტიკის გაუმ-
ჯობესებისთვის, ისევე როგორც საზოგადოებაში ინტელექტუალური 
საკუთრების სამართლისა და კონკურენციის სამართლის ურთი-
ერთკავშირის მართლშეგნების ამაღლებისთვის. ამჟამად, ზე-
მოთ განხილული ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში 
ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის შესახებ შე-
თანხმების (DCFTA) 2014-2017 წლებში შესრულებისთვის შეიქმნა 
საქართველოს სამოქმედო გეგმა2, რომელშიც გაწერილია 
ასოცირების ხელშეკრულებაში განხილულ ყველა საკითხთან 
მიმართებით განსახორციელებლი ღონისძიებების ჩამონათვალი. 
ინტელექტუალური საკუთრების სამართლისა და კონკურენციის 
სამართლისთვის დასახული პრიორიტეტების შესრულებისთვის 
საქპატენტს, სსიპ იუსტიციის უმაღლეს სკოლასა და კონკურენციის 
სააგენტოს, სახელმწიფო ბიუჯეტისა და სხვა ორგანიზაციების 
(გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ), 
პოლონეთის ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების 
1  Atul Patel, Aurobinda Panda, Akshay Deo, Siddhartha Khettry and Sujith Philip Mathew, JICLT 
Journal of International Commercial Law and Technology Vol.6, Issue 2 (2011) Intellectual Property 
Law and Competition Law, Kiit University, India, 122-130. 
2 საქართველოს სამოქმედო გეგმა ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის 
შესახებ შეთანხმების (DCFTA) განხორციელებისათვის 2014-2017, 25-28.
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თანახმად კონკურენციისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის 
ოფისი (UOKiK), CLDP-ს ფინანსები) დაფინანსებით დაევალათ მთელი 
რიგი ქმედებების განხორციელება, კერძოდ:

1) საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის შესაბამის კანო-
ნმდებლობასთან დაახლოებითა  და ინტელექტუალური საკუთრების 
მარეგულირებელ საპროცესო კანონმდებლობაში ცვლილებების 
განხორციელებით ორივე მხარის ინტელექტუალური საკუთრების 
უფლების მაღალ დონეზე დაცვის უზრუნველყოფა და ამ უფლებების 
დაცვისთვის შესაბამისი მექანიზმების შემოღება;

2) მოსამართლეებისთვის ინტელექტუალური საკუთრების უფლე-
ბებთან დაკავშირებულ საკითხებზე ტრეინინგების ჩატარება, 
სასამართლო სისტემის გამართულად ფუნქციონირების უზ-
რუნველსაყოფად, რათა გარანტირებულ იქნას უფლების მფლო-
ბელებისთვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა და სანქციების 
ეფექტური იმპლემენტაცია;

3) შეხვედრებითა და საინფორმაციო ბიულეტენებით ინტე-
ლექტუალური საკუთრებისა და სამრეწველო საკუთრების 
დაცვის სფეროში საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებისკენ 
მიმართული ღონისძიებების განხორციელება და უფლების მფლო-
ბელებთან ეფექტური დიალოგის უზრუნველყოფა;

4)  კონკურენციის სააგენტოს ინსტიტუციური გაძლიერება;

5) კონკურენციის სფეროში დიალოგის გაღრმავება და კანონ-
მდებლობის აღსრულების;

6) კონკურენციის ჩარჩო კანონიდან გამომდინარე მეორადი 
ნორმატიული აქტების მომზადება და მიღება; 

7) კონკურენციის სააგენტოს თანამშრომლებისა და საჯარო და 
კერძო სექტორის წარმომადგენლებისთვის ტრენინგების ჩატარება 
კონკურენციის პოლიტიკის სხვადასხვა თემაზე. 

ყველა ჩამოთვლილი ქმედება საჭირო და აუცილებელია, თუმცა 
არა ამომწურავი. მითუმეტეს, რომ ისინი ეხება ცალ-ცალკე 
ინტელექტუალურ საკუთრების სამართალსა და კონკურენციას და 
არა მათ ერთობლიობას, თუმცა მათი ერთმანეთის მიყოლებით 
განხილვა, საერთო პრიორიტეტების დასახვა და იმის მითითება, 
რომ თითოეულის განხილვა უნდა მოხდეს სხვა საკანონმდებლო 
რეგულაციებთან მიმართებაში, თავის თავში გულისხმობს, რომ ამ 
ორი სამართლის ინსტიტუტის ჩამოყალიბება-განვითარება მოიცავს 
მათ ურთიერთმიმართებასაც. 
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ასევე, რეკომენდირებულია:

1) ეფექტური და დაცული ბაზრების მეშვეობით თავისუფალი და 
სამართლიანი კონკურენციის უზრუნველყოფა;

2) ინტელექტუალური საკუთრების უფლების ანტიკონკურენტული 
ქმედებებისგან მეტი დაცვის უზრუნველყოფით ეკონომიკური 
კეთილდღეობის მიღწევა; 

3) საქართველოს კონკურენციისა და ინტელექტუალური საკუთრების 
კანონმდებლობის დაკავშირება და გამყარება;

4) არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის ნორმების უკეთესი და 
უფრო ფართო ჩამოყალიბება და ამით ბაზარზე ანტიკონკურენციული 
ქმედებების საწინააღმდეგო ზომების განსაზღვრა;

5) სამოქალაქო თუ სისხლისამართლებრივი ჯარიმების შემოღება 
და ეფექტური აღსრულების მექანიზმების დაწესება;

6) კონკურენციის სააგენტოსა და საქპატენტის ურთიერთთა-
ნამშრომლობის დარეგულირება;

7) დარღვევების თავიდან ასაცილებლად ერთიანი პოლიტიკის 
ჩამოყალინება; 

8) სახელმძღვანელოების შემოღება, როგორც ინტელექტუალური 
საკუთრების უფლების გამცემი ორგანოსთვის, ასევე, განმ-
ცხადებლებისთვის, წარმომადგენლებისა თუ სასამართლოსთვის; 
და

9) ინტელექტუალური საკუთრების, კონკურენციის კანონების 
და შესაბამისი სამართლებრივი აქტების იმპლემენტაციისთვის 
ინსტიტუციური და ადმინისტრაციული შესაძლებლობების გაძლი-
ერება.

ამჟამად, საქართველოში მიმდინარეობს ევროკავშირის კა-
ნონმდებლობასთან საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოება, 
ეგრეთ წოდებული ,,აპროქსიმაცია“, შესაბამისად ჰარმონიზაციამდე 
ჯერ დიდი გზაა გასავლელი, თუმცა მთავარია ნება, სწორი გეზი და 
ქვეყნის სტრატეგია, რაც ერთი შეხედვით საქართველოს ნამდვილად 
აქვს. 

საქართველო გამოხატავს პოლიტიკურ ნებას, შეიმუშაოს კონ-
კურენციისა და ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის 
დამაკავშირებული პოლიტიკა, მოიყვანოს კანონმდებლობა 
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და ინსტიტუტები საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან 
შესაბამისობაში და შეავსოს ტოტალიტარული რეჟიმიდან 
თავისუფალ და სამოქალაქო რეჟიმზე გადასვლით ოცწლიანი 
წყვეტის შედეგად გამოწვეული სიცარიელეები. ამჟამად ნამდვილად 
მიმდინარეობს ცვლილებები და დაახლოება ევროკავშირისა 
გამოცდილებასთან, თუმცა ამ კონკრეტულ საკითხშიც, ქვეყანამ 
არ უნდა დაკარგოს ინდივიუალური გეზი, ჰარმონიზაცია უნდა 
მოახდინოს საკუთარი იდენტიფიცირების სწორი გათვალიწინებით, 
არ ჩამორჩეს განვითარების დინამიურ გზას და თავად გახდეს 
კონკურენტუნარიანი სხვა ქვეყნებთან მიმართებით.
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2016 წლის დეკემბერში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტურმა 

თვითმმართველობამ გამართა ყოველსემესტრული სტუდენტური 
სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს იურიდიული ფირმების 
ასოციაცია ამ პროექტში თანამშრომლობდა თსუ-ის სტუდენტურ 

თვითმმართველობასთან და გადაწყვიტა კონფერენციაში 
გამარჯვებული სტუდენტების სტატიები გამოექვეყნებინა 

ასოციაციის ჟურნალში. მსგავს აქტივობებში ჩართულობით 
სიფა ხელს უწყობს სტუდენტებში სამეცნიერო საქმიანობის 

პოპულარიზებასა და მათ წახალისებას.

ინფორმირების ვალდებულება სახელშეკრულებო 
ურთიერთობებში

ეთო რუხაძე1

რევაზ დეკანოსიძე2

შესავალი

თანამედროვე კერძო სამართლის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი 
ქონებრივი სიკეთის დაგროვებაა. იგი კერძო სამართლის სუბიექტებს 
აძლევს შესაძლებლობას, კანონით აუკრძალავი ნებისმიერი 
საქმიანობის განხორციელებით დააგროვონ მატერიალური 
დოვლათი და დაამყარონ ისეთი სამართალურთიერთობა, რო-
მელიც მიმართული იქნება სუბიექტთა თანასწორუფლებიანობის 
სრულყოფისაკენ.

მხარეთა შორის სახელშეკრულებო ურთიერთობა იწყება 
მოლაპარაკების, ანუ წინასახელშეკრულებო ეტაპიდან. შესაბამისად, 
სწორედ ეს მომენტია მათი უფლებებისა და ვალდებულებების 
გადანაწილებისათვის განმსაზღვრელი. ამ ვალდებულებათაგან 
მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს ინფორმირების ვალდებულება, 
ანუ მხარეთა ტვირთი, მიაწოდონ ხელშემკვრელ მხარეს 
ხელშეკრულებისათვის აუცილებელი ინფორმაცია. ცხადია, ხშირ 
შემთხვევაში, ეს ინფორმაცია არასწორი ან არასრულია, რამაც 

1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
იურიდიული ფაკულტეტის VIII სემესტრის სტუდენტი.
2 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
იურიდიული ფაკულტეტის VIII სემესტრის სტუდენტი.
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შესაძლოა წარმოშვას ზიანი, რომლის ანაზღაურების საკითხიც 
დადგება. თუმცა დღევანდელ სამართლებრივ სისტემებში არსებობს 
ურთიერთსაპირისპირო დამოკიდებულება ზიანის დელიქტურ 
თუ სახელშეკრულებო ბუნებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, 
მოცემული ნაშრომის მიზანია სახელშეკრულებო სამართლის ერთ-
ერთი ინსტიტუტის - ინფორმირების ვალდებულების - ფარგლებისა 
და გამოყენების სფეროს განსაზღვრა; მისი დარღვევით 
წარმოშობილი ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის სამართლებრივი 
საფუძველის მოძიება და ნორმაშეფარდების საკითხი. ნაშრომში 
გაანალიზებული იქნება ინგლისის, საფრანგეთისა და გერმანიის 
მოდელები ინფორმირების ვალდებულებასთან დაკავშირებით, რაც 
გააადვილებს  ინფორმირების ვალდებულების ქართული მოდელის 
ჩამოყალიბებას.

1. ინფორმაციის მიწოდება, როგორც ხელშეკრულების 
ნამდვილობის წინაპირობა

ხელშეკრულება სოციალური სიკეთის განაწილების უმნიშვ-
ნელოვანესი ინსტრუმენტია. ხელშეკრულებას მხარეები მხო-
ლოდ მაშინ დებენ, როდესაც თითოეული მხარის სარგებელი 
გათვალისწინებულია.3 ხელშეკრულება დადებულად ითვლება, თუ 
მხარეები ურთიერთმბოჭავ შეთანხმებას მიაღწევენ და ერთმანეთის 
წინაშე იკისრებენ გარკვეულ ვალდებულებებს და ერთმანეთის 
მიმართ შეიძენენ გარკვეულ მოთხოვნის უფლებებს.4 ხელშეკრულება 
ვალდებულების წარმოშობის ყველაზე გავრცელებული 
საფუძველია, რომელიც, უპირველეს ყოვლისა, სამოქალაქო 
ურთიერთობის მონაწილეთა ნების გამოვლენის შედეგია, მხარეთა 
ავტონომიურობის პრინციპის გამოხატულებაა, რომლის ძალითაც 
მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას, შეასრულონ ან არ 
შეასრულონ ესა თუ ის მოქმედება.5

ხელშეკრულების ნებისმიერ მხარეს უნდა ჰქონდეს გონივრული 
მოლოდინი, რომ მეორე მხარე მას მიაწოდებს ფაქტობრივ და 
სამართლებრივად მნიშვნელოვან ინფორმაციას ხელშეკრულების 
დადებამდე. ცხადია, არ არსებობს ძირითადი პრინციპი, რომელიც 
დაავალდებულებს მხარეს გაამჟღავნოს ნებისმიერი ინფორმაცია, 
თუმცა მხარე ვალდებულია კონტრაჰენტს სრულყოფილად 

3  ძლიერიშვილი ზ., ცერცვაძე გ., რობაქიძე ი., ცერცვაძე ლ., ჯანაშია ლ., 
სახელშეკრულებო სამართალი, თბილისი, 2014, 50.
4  იქვე, 107.
5  თოდუა მ., ვილემსი ჰ., ვალდებულებითი სამართალი, თბილისი, 2006, 15.
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მიაწოდოს ის ინფორმაცია, რომელიც განსაზღვრავს მის მიერ 
სრულად ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღებას.6 

ინფორმირების ვალდებულებას აქვს სამი ძირითადი მიზანი: 1) 
მხარეებმა ერთმანეთს უნდა მიაწოდონ ყველა ის ინფორმაცია, 
რომელსაც შესაძლოა გავლენა ჰქონდეს მხარეთა ნებაზე; 2) მხარეებმა 
ერთმანეთს უნდა მიაწოდონ ინფორმაცია იმ ხელშეკრულების 
მომავალ შედეგებზე, რომელზეც ისინი თანხმდებიან; 3) მხარეებმა 
უნდა გაცვალონ ინფორმაცია საკუთარი რეალური, ნამდვილი 
განზრახვის შესახებ.7

ეჭვგარეშეა, რომ წინასახელშეკრულებო ეტაპზე კონტრაჰენტის 
ინფორმირება ხელშეკრულების საგნის არსებითი მახასიათებლების 
შესახებ ხელშეკრულების ყველა მხარის ვალდებულებაა. სწორედ 
ამ ვალდებულებას აკისრებს საქართველოს სამოქალაქო 
კოდექსის (შემდგომში - სსკ) 318-ე მუხლი, რომლის მიხედვითაც, 
ვალდებულებიდან შეიძლება გამომდინარეობდეს ამა თუ 
იმ ინფორმაციის მიღების უფლება. ინფორმაციის გაცემა უზ-
რუნველყოფილი უნდა იყოს მაშინ, როცა მას მნიშვნელობა აქვს 
ვალდებულების შინაარსის განსაზღვრისათვის და კონტრაჰენტს 
შეუძლია საკუთარი უფლების შელახვის გარეშე გასცეს ეს 
ინფორმაცია. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული ნორმით დაცული 
სიკეთე შეიძლება სულაც არ იყოს ხელშეკრულების რომელიმე 
არსებითი პირობისათვის განმსაზღვრელი, კანონმდებელი 
ხელშეკრულების მხარეს აკისრებს ვალდებულებას, რომ მიაწოდოს 
მეორე მხარეს მის ხელთ არსებული ყველა სახის ინფორმაცია, 
რომელიც არსებით გავლენას მოახდენს მეორე მხარის უფლებებსა 
და მოვალეობებზე, ასევე მის სამართლებრივად დაცულ სიკეთეებზე. 

ინფორმირების (ანუ შეტყობინების) ვალდებულება დამოკიდებულია 
ხელშეკრულების საგანზე, მხარეთა შორის არსებული ურთიერთობის 
ხასიათზე. თავისი სამართლებრივი ბუნებით, ინფორმაციის 
გაცემის ვალდებულება შეიძლება დამატებითი ვალდებულებების 
კატეგორიას მივაკუთვნოთ, რადგან ინფორმაციის ხასიათი 
დამოკიდებულია ვალდებულების შინაარსზე, ვალდებულების 
საგანზე. წინასწარ იმის განსაზღვრა, თუ რა ინფორმაცია 
შეიძლება მოითხოვოს კონტრაჰენტმა, კანონით შეუძლებელია.8 

6  Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of 
Reference (DCFR), New York, 2010, 245.
7 Beale H., Hartkamp A., Kotz H., Tallon D., Cases, Materials and Text on Contract Law, Oxford, 
2002, 287.
8  ჭანტურია  ლ., სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მესამე, თბილისი, 2001, 52-
53. აგრეთვე, იხ. ხუნაშვილი ნ., კეთილსინდისიერების პრინციპი სახელშეკრულებო 
სამართალში, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური 
ხარისხის მოსაპოვებლად, თსუ, თბილისი, 2014, 166.
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ამ უკანასკნელი მოსაზრების საწინააღმდეგოდ, შეიძლება ითქვას, 
რომ სსკ-ში არსებობს მთელი რიგი ნორმები, რომლებიც პირდაპირ 
აკისრებენ მხარეს ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულებასა და 
განსაზღვრავენ მის შინაარსს. მაგალითად, სსკ-ის 808-ე, 813-814-ე, 
874-ე მუხლები.

თუ ერთ მხარეს აქვს ინფორმაცია, რომ საქონლის ან ვალდებულების 
შესრულების ხარისხი ნორმალურ სტანდარტზე დაბლა დაეცემა, ეს 
უკვე აკისრებს მას ვალდებულებას, რომ გაუმჟღავნოს ინფორმაცია 
მეორე მხარეს.9 ამასთან, თუ პროდუქტი პირდაპირ მოქმედებს 
აბსოლუტურ უფლებაზე, მხარეს უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია 
აღნიშნულის თაობაზე და გააფრთხილონ სავარაუდო თანმდევ 
შედეგებზე.10 ინფორმირების ვალდებულების დარღვევის ყველაზე 
ნათელი მაგალითია შეცდომითა და მოტყუებით დადებული 
გარიგებები, რომლის დროსაც აშკარაა კონტრაჰენტის მიზანი 
- არ მიაწოდოს ან დაუმალოს მეორე მხარეს ის არსებითი 
ინფორმაცია, რომელიც განსაზღვავს მის თავისუფალ ნებას - 
დადოს ან არ დადოს ასეთი ტიპის გარიგება. გაცილებით რთულია 
ისეთი მდგომარეობა, როდესაც მხარე თავის კონტრაჰენტს არ 
აწვდის იმ ინფორმაციას, რომელიც, მართალია არ წარმოადგენს 
ხელშეკრულების დადებისათვის აუცილებელ წინაპირობას და არც 
მხარის თავისუფალ ნებას განსაზღვრავს, მაგრამ ამ ინფორმაციის 
მიუწოდებლობით მხარეს რეალური ზიანი მიადგება. მაგალითად, 
მაცივრის ნასყიდობის ხელშეკრულების დადებისას გამყიდველი 
არ მიაწოდებს მყიდველს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ 
მაცივარს ყოველთვე სჭირდება სპეციალური ხსნარით დამუშავება 
და ამასთან, გამორიცხულია მყიდველის მიერ ამ ინფორმაციის 
მოძიების შესაძლებლობაც. ამ შემთხვევაში რთულდება არამარტო 
ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლების რეალიზება, არამედ 
მოთხოვნის სამართლებრივი საფუძვლის მოძიებაც.

ინფორმირების ვალდებულება ვრცელდება როგორც წინა-
სახელშეკრულებო, ისე ხელშეკრულების მიმდინარეობის პერიოდში 
არსებულ ურთიერთობებზე. წინასახელშეკრულებო ეტაპზე ხდება 
მოლაპარაკება მხარეებს შორის ხელშეკრულების არსებით 
პირობებზე, საქონელსა თუ მომსახურებაზე, მიწოდებასა და სხვა 
მახასიათებლებზე. შესაბამისად, მხარეთა ურთიერთინფორმირების 
ვალდებულება, უპირველესად, სწორედ წინასახელშეკრულებო 
ურთიერთობიდან გამომდინარე ვალდებულებაა.

9  Contract I: Pre-Contractual Obligations, Conclusion of Contract, Unfair Terms, Germany, 2007, 
79.
10 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №ას-296-624-07 
გადაწყვეტილება.
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2. ინფორმირების ვალდებულება წინასახელშეკრულებო 
ურთიერთობის ეტაპზე

წინასახელშეკრულებო ურთიერთობისას ინფორმაციის გაცვლის 
ვალდებულება არის კეთილსინდისიერების პრინციპის მოქმედების 
გამომჟღავნების ერთ-ერთი ნიშანი. სწორედ კეთილსინდისიერების 
პრინციპიდან გამომდინარე, წინასახელშეკრულებო ურთიერ-
თობისას მხარეებმა უნდა გაცვალონ ის საჭირო და შესაბამისი 
ინფორმაცია, ანუ ხელშეკრულების ფუნდამენტური ელემენტები, 
რომელთაც შეუძლიათ გავლენა მოახდინოს მხარის გადაწყ-
ვეტილებაზე. დღევანდელი თანამედროვე კანონმდებლობა 
ამ ვალდებულებას ხელშეკრულების ყველა მხარეს აკისრებს. 
კეთილსინდისიერების პრინციპი, ასევე, გამოიყენება ინდივიდის 
ქცევის ადეკვატურობის განსაზღვირისას წინასახელშეკრულებო 
ურთიერთობაში.11 კეთილსინდისიერების პრინციპის უნივერ-
სალურობა განაპირობებს მის გამოყენებას არსებითად ნებისმიერ 
კერძოსამართლებრივ ურთიერთობაში, ვინაიდან იგი აწესებს 
ზოგად უფლებასა თუ მოთხოვნის განხორციელების ფარგლებს.12

როგორც წესი, ვალდებულება წარმოიშობა ხელშკერულების 
დადების შემდეგ. მაგრამ თუკი აღმოჩნდება, რომ თითქმის 
გამზადებული ხელშეკრულება არ დაიდო მეორე მხარის ბრალით, 
ამ შემთხვევისთვის სასამართლო პრაქტიკამ განავითარა ნორ-
მათა მთელი ჯგუფი, რომელიც ბრალეულ მხარეს აკისრებს 
პასუხისმგებლობას.13

მხარეთა მიერ ერთმანეთისათვის მიწოდებული ინფორმაცია უნდა 
იყოს შესაბამისი ხელშეკრულებასთან. შესაბამისია ინფორმაცია, 
რომელიც შეიცავს მხოლოდ იმ ინფორმაციას, რომელიც საჭიროა 
ხელშეკრულების დადებისათვის. ინფორმაცია, რომელიც არ 
ეხმარება მხარეს ხელშეკრულების დადების გადაწყვეტილების 
მიღებაში ან რომელიც შეიძლება იყოს ზიანის მომტანი გამცემი 
მხარისათვის, არ უნდა იყოს გამჟღავნებული.14  

როდესაც ხელშეკრულების ერთი მხარე არაა საკმარისად 
ინფორმირებული ხელშეკრულების რომელიმე გარემოების 
შესახებ, მათ შორის, თუ ეს გამოწვეულია მისი ბრალით, ცხადია, 
ხელშეკრულების სიმყარე ეჭვქვეშ დგება. მეცნიერებს შორის 
არსებობს მოსაზრება, რომ მხარის არასაკმარისი ინფორმირება 

11  კერესელიძე დ., კერძო სამართლის უზოგადესი სისტემური ცნებები, თბილისი, 
2009, 85.
12  იქვე.
13  ჭანტურია ლ., სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი, თბილისი, 2011, 75.
14  Beatson J., Friedmann D., Good Faith and Fault in Contract Law, New-York, 2002, 103.
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არ უნდა გახდეს ხელშეკრულების ბათილობის საფუძველი. 
ამის მიზეზად სახელდება, რომ მხარეებს უმეტესად არ აქვთ 
სრულყოფილი ინფორმაცია ხელშეკრულების დადებამდე. მათი 
ინფორმაციული სიზუსტე დგება მხოლოდ ხელშეკრულების დადების 
შემდეგ. შესაბამისად, ორივე მხარე არის ერთგვარად შეცდენილი. 
მათი აზრით, ყველა შეცდომა თუ ინფორმაციის გაუმჟღავნებლობა 
არ უნდა გახდეს მიზეზი ხელშეკრულებაზე უარის თქმის.15 აგრეთვე, 
მეცნიერთა ერთი ნაწილის მიხედვით, არ არსებობს ინფორმირების 
ვალდებულება, როდესაც მხარე, რომელსაც სჭირდება ინფორმაცია, 
უკვე იცის ის. მხოლოდ იმ მხარეს, რომელმაც არ იცოდა, სჭირდება 
ინფორმირება. ინფორმირების ვალდებულება შესაძლოა იყოს 
შეზღუდული. როდესაც მხარე, რომელიც არ ფლობს მისაწოდებელ 
ინფორმაციას, მიიჩნევა ინფორმაციის არმცოდნედ, თუ მისთვის 
შეუძლებელი იყო ამ ყველაფრის ცოდნა ან თუ იგი ლეგიტიმურად 
ენდობოდა მისთვის მიწოდებულ ინფორმაციას.16  

შესაძლოა, რომ წინასახელშეკრულებო მოლაპარაკების პროცესში 
ერთ-ერთმა მხარემ იმოქმედოს არაკეთილსინდისიერად - მცდარი 
ინფორმაციის წარმოდგენის გზით მეორე მხარე შეაცდინოს და ა.შ. 
მსგავსი ქმედებების გამო მხარეს შეიძლება დაეკისროს გარკვეული 
პასუხისმგებლობა, მიუხედავად იმისა, მოხდება თუ არა მხარეებს 
შორის ხელშეკრულების დადება.17  წინასახელშეკრულებო ეტაპზე  
მხარეთა პასუხისმგებლობის დაკისრება მცდარი ინფორმაციის 
მიწოდებისას ჯერ კიდევ რომის სამართლიდან მოდის, სადაც მხარეს 
ეკისრებოდა პასუხისმგებლობა ე.წ Dolus in Contrahendo -სთვის.18 

პრეზუმფცია, რომლის მიხედვითაც, ხელშეკრულების დადებამდე 
ინფორმაციის გაცვლის ვალდებულება არის შესრულებული, 
თუ ადგილი არ აქვს ძალადობას, მოტყუებას, შეცდომას ან 
არაკომპეტენტურობას, შესაძლოა დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ, 
როდესაც ხელშეკრულების რომელიმე მხარე არასაკმარისადაა 
ინფორმირებული ხელშეკრულების რომელიმე გარემოების 
შესახებ.19  

კეთილსინდისიერების პრინციპი გამოიყენება, აგრეთვე, იმი-
სათვის, რომ გამოირიცხოს დისპროპორცია სახელშეკრულებო 

15 Legrand P.,  Pre-Contractual Disclosure and Information: English and French Law Compared, 
Oxford Journal of Legal Studies Vol. 6, No. 3 , 1986, 76.
16 Beatson J., Friedmann D., Good Faith and Fault in Contract Law, New-York, 2002, 105.
17 ძლიერიშვილი ზ., ცერცვაძე გ., რობაქიძე ი., ცერცვაძე ლ., ჯანაშია ლ., 
სახელშეკრულებო სამართალი, თბილისი, 2014, 111.
18  Sefton-Green R., Mistake, Fraud and Duties to inform in European Contract Law, Cambridge, 
2006, 62.
19  Legrand P.,  Pre-Contractual Disclosure and Information: English and French Law Compared, 
Oxford journal of Legal Studies Vol. 6, No. 3 , 1986, 75.
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ურთიერთობებში ინფორმირების საკითხში. ეს უკანასკნელი 
მასობრივი მოვლენა გახდა, რასაც განაპირობებს  სტანდარტული 
პირობების ამსახველი ხელშეკრულებების ფართოდ გავრცელება. 
სტანდარტულ პირობებს მარტო იმიტომ როდი თანხმდება 
კონტრაჰენტი, რომ არ გააჩნია ამგვარ პირობათა შეცვლის 
შესაძლებლობა.20 კეთილსინდისიერების პრინციპის ძირითადი 
ფუნქცია სამართლიანი შედეგების დადგომა და ამავე დროს 
აშკარა უსამართლო შედეგის თავიდან აცილებაა, რაც პირდაპირ 
უკავშირდება სამოქალაქო ურთიერთობათა სტაბილურობასა და 
სიმყარეს.21

თუმცა, მაგალითად, კეთილსინდისიერების პრინციპის ადგილი 
ინგლისურ სამართალში კვლავ საკამათო საკითხად რჩება, 
განსაკუთრებით, თუ საქმე ეხება მეწარმე სუბიექტებს შორის დადებულ 
ხელშეკრულებებს. ამ ყოველივეს კი აქვს პირდაპირი ზეგავლენა 
წინასახელშეკრულებო ვალდებულებებზე, ვინაიდან ნებისმიერი 
ქმედება უნდა იყოს შესაბამისობაში კეთილსინდისიერების 
პრინციპთან. ხელშეკრულების ნამდვილობასა და ძალაში შესვლას 
საფრთხე შეექმნება, თუ ეს მოთხოვნები არ იქნება დაცული.22 
ინგლისის სასამართლოები განსაკუთრებით არიდებენ თავს 
ინფორმირების, როგორც ძირითადი ვალდებულების დაფუძნებას. 
შესაბამისად, იქ არ არის ფაქტების გამჟღავნების მთავარი 
ვალდებულება ხელშეკრულების დადებამდე და მხარეთა სიჩუმე, 
ჩვეულებრივად,  არ აღიქმება ინფორმაციის დამალვად.23 

საგულისხმოა, რომ ინფორმირების ვალდებულება არ არსებობს 
შეუზღუდავად და წინასახელშეკრულებო ეტაპზე ხელშეკრულების 
მხარეებს იგი არ აკისრებს ვალდებულებას, მეორე მხარეს 
წარუდგინოს მის ხელთ არსებული ინფორმაცია სრული მოცულობით. 
დამკვიდრებული მიდგომების თანახმად, არ არის აუცილებელი 
ნებისმიერი ინფორმაციის მიწოდება მანამ, სანამ არ იქნება 
გარკვეული ინტერესთა კონფლიქტის არსებობა. მხარეს არ უნდა 
ჰქონდეს მოლოდინი ნებისმიერი ინფორმაციის გამჟღავნებისა, 
სანამ სანაცვლო შესრულება არ იქნება სახეზე. მაგალითად, 

20 ხუნაშვილი ნ., კეთილსინდისიერების პრინციპი სახელშეკრულებო სამართალში, 
სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის 
მოსაპოვებლად, თსუ, თბილისი, 2014, 165.
21  საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2015 წლის 10 თებერვლის №ას-841-799-
2013 გადაწყვეტილება.
22  Banakas S., Liability for Contractual  Negotiations in English Law:  Looking for the Litmus Test, 
Barcelona, 2009, 5. <http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/viewFile/124354/172327> 
[21.12.2016].
23  Markesinis B. S., The German Law of Contract: A Comparative Treatise, USA, Canada: Hart 
Publishing, 2006, 306.
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რაიმეზე თანხმობის გაცხადება და სხვა.24 რომის სამართლიდან 
მომდინარე პრინციპი - Culpa in Contrahendo - გამოიყენება სწორედ 
წინასახელშეკრულებო ურთიერთობის ეტაპზე მხარის ინფორმირების 
ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში, როდესაც მხარეს ჰქონდა 
ვალდებულება, გადაეცა მეორე მხარისათვის ინფორმაცია და მან 
ეს ვალდებულება ჯეროვნად არ შეასრულა.25 Culpa in Contrahendo-
დან გამომდინარე ინფორმირების ვალდებულება არსებობს მაშინ, 
როდესაც ერთმა მხარემ არ იცის ისეთი გარემოებები, რომლებიც 
ხელშეკრულების დადებისთვის არსებითი მნიშვნელობა აქვს და 
რომელთა გაგება მეორე მხარეს არ შეუძლია.26 ერთი მოსაზრების 
თანახმად, ინფორმირების ვალდებულების დარღვევისას მეორე 
მხარეს წარმოეშობა ხელშეკრულების გაუქმების უფლება.27

2.1. ინფორმირების ვალდებულება მომხმარებლის მიერ 
ხელშეკრულების დადებისას

ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2011/83 დირექტივა სხვა აქტებთან 
ერთად ევროკავშირის მასშტაბით ადგენს მომხმარებელთა 
უფლებების დაცვის საკმაოდ მაღალ სტანდარტს და მეწარმეს 
ე.წ business-to-consumer ხელშეკრულების დადებისას აკისრებს 
ინფორმირებისა და გულისხმიერების განსაკუთრებულ მოვალეობას. 
მომხმარებლის უფლებების დაცვისათვის, პირველ რიგში, იგი უნდა 
იყოს ინფორმირებული, რათა დაცული იყოს თაღლითობისაგან, 
მოტყუებისაგან, ზიანისაგან და არასწორი ინფორმაციებისაგან. მას 
უნდა მიაწოდონ ფაქტობრივი გარემოებები, რომელიც საჭიროა 
ინფორმირებული არჩევანის გასაკეთებლად.28

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სამართალში ერთ-ერთი 
საკვანძო საკითხია ბაზარზე მოჭარბებული ასიმეტრიული ინფორ-
მაციისგან მომხმარებელთა დაცვა. ასეთი დამოკიდებულებაც 
გამომდინარეობს კერძო სამართალში დამკვიდრებული 
თანასწორობის პრინციპიდან, რომელიც გულისხმობს მხარეების 

24  Aryan Sh., Mirabbasi B., The Good Faith Principle and Its Consequences in Pre-Contractual 
Period: A Comparative Study on English and French Law, Journal of Politics and Law; Vol. 9, No. 2, 
2016, 237.
25  Sefton-Green R., Mistake, Fraud and Duties to inform in European Contract Law, Cambridge, 
2006, 63.
26  ჭეჭელაშვილი ზ., სახელშეკრულებო სამართალი, თბილისი, 2014, 20.
27 Borrows A., Peel E., Contract Formation and Parties, 2010, 139.
28  Legrand P.,  Pre-Contractual Disclosure and Information: English and French Law Compared, 
Oxford journal of Legal Studies Vol. 6, No. 3 , 1986,  322.
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ინფორმირებული და თანმხვედრი ნების გამოვლენას.29

მომხმარებელი სუსტი, გამოუცდელი, დაუცველი პირია და მას 
სჭირდება მყარი გარანტიები გაწაფულ მეწარმესთან ურთიერთობის 
დამყარებისას. დირექტივის დაცვითი ფუნქცია, ერთი მხრივ, 
მიმართულია მეწარმეთა ფსიქოლოგიური ზეწოლისაგან, ხოლო, 
მეორე მხრივ, არასათანადო ინფორმაციის მიწოდებით გამოწვეული 
უარყოფითი შედეგებისაგან მომხმარებელთა დასაცავად.30 
განსხვავებული მიდგომაა განვითარებული, თუ ხელშეკრულება 
იდება მეწარმე სუბიექტების მიერ ე.წ. business-to-business. მათ 
შორის, წინასახელშეკრულებო ეტაპზე გამჟღავნების ვალდებულება 
გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე მეწარმესა და მომხმარებელს შორის 
დადებული გარიგებისას.31

მომხმარებლის კანონით დაცული უფლება, მიიღოს სრული და 
ამომწურავი ინფორმაცია შესაძენი საქონლისა თუ მისაღები 
მომსახურების შესახებ, წარმოშობს მეწარმის შემხვედრ 
ვალდებულებას გამჭვირვალე ინფორმაციის მიწოდების თა-
ობაზე. ეს ურთიერთგამომდინარე უფლება ვალდებულება 
საერთოა მომხმარებლის მონაწილეობით დადებული ყველა 
ხელშეკრულებისათვის შესაბამისი სპეციფიკის გათვალისწინებით.32 
მეწარმის მიერ მიწოდებული ადეკვატური ინფორმაციის სა-
ფუძველზე, მომხმარებელს უნდა შეეძლოს გააზრებულად და 
წინდახედულად მიიღოს გადაწყვეტილება. ამიტომაც, თანამედროვე 
სამომხმარებლო სამართალში ე.წ. ინფორმირებული მომხმარებლის 
მოდელი დომინირებს.33 

რომის სამართლის ზოგადი პრინციპი - emptor curiosus esse 
debet - ხელშეკრულების ყოველი მხარე უნდა იყოს საკმარისად 
დაინტერესებული იმით, რომ მოიპოვოს შესაბამისი ინფორმაცია 
ხელშეკრულების დადებისათვის, დამკვიდრებულია თითქმის 
ყოველი სახელმწიფოს მართლწესრიგში. თუმცა ევროპის 

29  ლაკერბაია თ., ინფორმირებული მომხმარებლის ევროპული სტანდარტი, 
სამართლის ჟურნალი, #1, 2015, 146.
30  ლაკერბაია თ., ხელშეკრულების უარყოფის უფლება: ქართული და ევროპული 
სახელშეკრულებო სამართლის შედარებითი ანალიზი, სადისერტაციო ნაშრომი 
სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, თსუ, თბილისი, 2016, 
131.
31  Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law : Draft Common Frame of 
Reference (DCFR), New York : Oxford University Press, 2010, 246-247.
32  ლაკერბაია თ., ინფორმირებული მომხმარებლის ევროპული სტანდარტი, 
სამართლის ჟურნალი, #1, 2015, 164.
33 ლაკერბაია თ., ხელშეკრულების უარყოფის უფლება: ქართული და ევროპული 
სახელშეკრულებო სამართლის შედარებითი ანალიზი, სადისერტაციო ნაშრომი 
სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, თსუ, თბილისი, 2016, 
128.
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სამართლის ბოლოდროინდელმა განვითარებამ ცხადყო, რომ 
მან, ფაქტობრივად, დაკარგა თავისი პირვანდელი მნიშვნელობა. 
კერძოდ, მომხმარებელთა მონაწილეობით დადებულ ხელ-
შეკრულებებში ინფორმაციის მოპოვების განსხვავებული წესი 
მოქმედებს. უპირველეს ყოვლისა, ეს ვლინდება ევროპის დი-
რექტივებით რეგლამენტირებულ მხარეთა უფლება-მოვალეობების 
გადანაწილებაში ინფორმაციის მოპოვებისა და მიწოდებების 
მიმართ. ხელშეკრულებაში, სადაც ერთ-ერთი მხარე მომხმარებელია, 
ინფორმაციის მიწოდება მეწარმის უპირობო ვალდებულებაა.34

როდესაც მეწარმე სუბიექტი მოქმედებს საკუთარი სამეწარმეო 
საქმიანობის ფარგლებში და მომხმარებელს სთავაზობს საქონელს 
ან/და მომსახურებას, მას აკისრია ვალდებულება, რომ არ მიაწოდოს 
არასწორი ინფორმაცია. ინფორმაცია მიიჩნევა არასწორად, თუ ის 
წინააღმდეგობაში მოდის მომხმარებლის მიერ ინფორმირებული 
ნების გამოხატვასთან, რომელიც მიმართულია ხელშეკრულების 
დადებისაკენ. როდესაც მომხმარებელს ვახსენებთ, ცხადია, 
მხედველობაში ვიღებთ საშუალო გონებრივი შესაძლებლობების 
მქონე პირს, რომელიც მოქმედებს სახელშეკრულებო თავისუფლების 
ფარგლებში. საშუალო შეძლების მომხმარებელს უნდა ჰქონდეს 
ინფორმირების მოლოდინი თავისი საკომუნიკაციო შეზღუდვების 
გათვალისწინებით.35  

ხელშეკრულების საგნის თუ პირობების შესახებ არასრული 
ინფორმაციის მიწოდების ალბათობა ეწინააღმდეგება საბაზრო 
პოლიტიკის უზოგადეს პრინციპებსაც. ინფორმაციული უპი-
რატესობა მიმწოდებელს, თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე, 
ხელშეკრულების პირობების განსაზღვრის შესაძლებლობას აძლევს 
და შესაბამისად, ასეთ ურთიერთობებში მომხმარებელს „სუსტ“ 
მხარედ აქცევს. აქედან გამომდინარე, მომხმარებელთა დაცვა, 
მით უმეტეს ინფორმაციის მიწოდების კონტექსტში, გულისხმობს 
მათ ხელშეკრულების სრულუფლებიან მხარეებად ყოფნის 
უფლების უზრუნველყოფასაც. აქ მეწარმეთა სახელშეკრულებო 
თავისუფლების შეზღუდვის აუცილებლობა გამომდინარეობს 
მომხმარებელთა სტრუქტურული არასრულყოფილებიდან, რაც 
სწორედ ინფორმაციულ უთანასწორობაში ვლინდება.  თავის 
მხრივ, ინფორმაციის შესაბამისობა გავლენას ახდენს არა 
მხოლოდ მომხმარებლებზე, არამედ ამ საკითხის სამართლებრივ  
მოწესრიგებაზეც.36  
34  ლაკერბაია თ., ინფორმირებული მომხმარებლის ევროპული სტანდარტი, 
სამართლის ჟურნალი, #1, 2015, 147.
35  Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law : Draft Common Frame of 
Reference (DCFR), New York, 2010, 249. 
36  ლაკერბაია თ., ინფორმირებული მომხმარებლის ევროპული სტანდარტი, 
სამართლის ჟურნალი, #1, 2015, 149. 
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მომხმარებლისათვის მიწოდებული ინფორმაცია უნდა იყოს სრული 
და გამჭვირვალე. იმისათვის, რომ ინფორმაცია ჩაითვალოს 
გამჭვირვალედ: 1) იგი უნდა იყოს გადმოცემული არაორაზროვნად, 
შინაარსი უნდა იყოს მარტივი და გასაგები; 2) წინადადებები, უნდა 
შედგებოდეს წინასწარ კარგად მოფიქრებული ტექსტისაგან; 3) 
რაც შეიძლება ნაკლებად უნდა იქნეს გამოყენებული სპეციალური 
ტერმინოლოგია. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ინფორმაცია 
უნდა იქნეს გადმოცემული იმდაგვარად, რომ იგი გასაგები იყოს 
საშუალო მომხმარებლისათვის. ინფორმაციის მიღების შემდეგ მას 
უნდა შეეძლოს ინფორმირებული არჩევანის გაკეთება.37   მეწარმე 
სუბიექტის მიერ ამ ვალდებულების დარღვევა უმეტესწილად 
იწვევს ინფორმაციულ ნაკლს. ამ უკანასკნელში შეიძლება 
იგულისხმებოდეს, ასევე, არასრული მითითებანი პროდუქტის 
საშიშ, სახიფათო თვისებებზე. მწარმოებლის მხრიდან ე.წ. 
გაფრთხილების მოვალეობის მიზანი ისაა, რომ მომხმარებელს 
მიეცეს შესაძლებლობა თავი დაიცვას საშიშროებისგან, რომელსაც 
ის ვერ გაითვალისწინებდა.38 

„მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს 
კანონის გაუქმების შემდეგ მისი ფუნქცია საქართველოს კანონმა  
„პროდუქტის უსაფრთოხებისა და თავისუფალი მიმოქცევის 
კოდექსმა“ შეითავსა, თუმცა მხოლოდ ნაწილობრივ. საქართველოს 
სამოქალაქო კოდექსიც შეიცავს დათქმებს ინფორმაციის მიწოდების 
შესახებ, მაგრამ ასეთი დებულებები არ არის კონკრეტულად 
მომხმარებელზე  მიმართული. ამის საილუსტრაციოდ შეგვიძლია 
მოვიყვანოთ შეცილების უფლება შეცდომით დადებული გარიგების 
შემთხვევაში.39

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მნიშვნელოვანი მექანიზმია 
კრედიტორის მოვალეობა, უზრუნველყოს ინფორმაციის 
გახსნილობა. ინფორმაციის გახსნილობის მოვალეობის მთავარი 
მიზანი ისაა, რომ მომხმარებლებს შეუძლიათ სავალდებულოდ 
გახსნილი ინფორმაციის წაკითხვა და გაგება და ამგვარად უკეთესი 
(გონივრული და ინფორმირებული) არჩევანის გაკეთება მას შემდეგ, 
რაც მიიღებენ კონკრეტული გარიგების უპირატესობებისა და 
საფრთხეების შესახებ ინფორმაციას.

37  იქვე, 154-155.
38  ზოიძე თ., წუნდებული პროდუქტით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება (ქართული 
და გერმანული სამართლის შედარებითი ანალიზი), სადისერტაციო ნაშრომი 
სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, თსუ, თბილისი, 2015, 
165.
39  ლაკერბაია თ., ხელშეკრულების უარყოფის უფლება: ქართული და ევროპული 
სახელშეკრულებო სამართლის შედარებითი ანალიზი, სადისერტაციო ნაშრომი 
სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, თსუ, თბილისი, 2016, 
129.
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მაგალითად, მომხმარებელთა ინფორმირებულობის გაძლიერების 
ინტერესებში სამომხმარებლო კრედიტის ხელშეკრულების შემთ-
ხვევაში ინფორმაციის გახსნილობის მოვალეობა გულისხმობს 
პოტენციური კლიენტებისათვის რეკლამაში და უშუალოდ ხელ-
შეკრულების დადებამდე კონკრეტული კლიენტისთვის ინფორმაციის 
გახსნილობას. სახელშეკრულებო ინფორმაციის შემთხვევაში 
ინფორმაციის გახსნილობის მოვალეობა ძირითადად შეეხება 
ხელშეკრულების უარყოფისა და ვადამდე დაფარვის უფლების 
გამოყენების შესახებ ინფორმაციას.40  

2.2. ხელშეკრულების უარყოფის შესახებ მომხმარებლის 
ინფორმირების ვალდებულება

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მნიშვნელოვანი გარანტიაა 
ხელშეკრულების უარყოფის უფლება (Right of Withdrawal), რომლის 
მიზანია მომხმარებლის დაცვა ნაჩქარევი გადაწყვეტილების 
მიღებისაგან. ერთი შეხედვით, იქმნება შთაბეჭდილება, რომ 
ხელშეკრულების უარყოფის უფლება მომხმარებელს იცავს 
ხელშეკრულების სავალდებულო ბუნების შეზღუდვით და ამით 
წინააღმდეგობაშია სახელშეკრულებო სამართლის ერთ-
ერთ ძირითად პრინციპთან, როგორიცაა „ხელშეკრულება 
უნდა შესრულდეს“. თუმცა ამ შემთხვევაში უარყოფის უფლება 
სინამდვილეში წინააღმდეგობაში არ მოდის pacta sunt servanda-ს 
პრინციპთან, როგორც pactum-თან, რომელზეც ხელშეკრულების 
სავალდებულო ბუნებაა დაფუძნებული, რადგან რეალურად არ 
ემყარება მომხმარებლის მიერ თავისუფლად განსაზღვრულ 
თანხმობას.41  

ხელშეკრულების უარყოფის უფლების დაცვითი ფუნქციის 
უზრუნველსაყოფად, ამ  უფლების თაობაზე მომხმარებლის 
ინფორმირებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება.42 მომ-
ხმარებლებს თვალსაჩინოდ უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია 
ხელშეკრულების უარყოფის უფლების, მისი რეალიზების პირობებისა 
და ვადის შესახებ; მეწარმის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების, 

40 რამიშვილი ა., მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კერძოსამართლებრივი 
მექანიზმები სამომხმარებლო კრედიტის ხელშეკრულებაში, სამართლის ჟურნალი, 
#2, 2011, 181.
41 იქვე, 183.
42 ლაკერბაია თ., ხელშეკრულების უარყოფის უფლება: ქართული და ევროპული 
სახელშეკრულებო სამართლის შედარებითი ანალიზი, სადისერტაციო ნაშრომი 
სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, თსუ, თბილისი, 2016, 
137. 
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საქონლის უკან დაბრუნებასთან დაკავშირებული ხარჯების 
შესახებ; ინფორმაცია ფულადი დეპოზიტებისა და სხვა ფინანსური 
გარანტიების შესახებ, რაც გადახდილი ან უზრუნველყოფილი უნდა 
იყოს მეწარმის მოთხოვნის შემთხვევაში.43 

ამასთან, მნიშვნელოვანია, რომ ინფორმაციას ხელშეკრულების  
უარყოფის უფლების შესახებ არ ჰქონდეს სტანდარტული პირობის 
სახე. ტექსტი იმდაგვარად უნდა იყოს მოცემული, რომ მომხმარებელს 
შეეძლოს მისი წაკითხვა და აღქმა. მაგალითად, თუ მხარეს აქვს 
ხელშეკრულების უარყოფის უფლება, მაგრამ ინფორმაცია, რომელიც 
სავალდებულოდ მიიჩნევა მოცემულია უამრავი სტანდარტული 
პირობის სახით, ეს არ ჩაითვლება გონივრულ ინფორმირებად. 
ინფორმაცია უნდა იქნეს მიწოდებული გასაგები და მარტივი ენით.44

„საერთო მიმართულებათა ჩარჩოს პროექტის“ (DCFR)45 II.-5:104 
პუნქტის მიხედვით, მეწარმემ თავის ხელშემკვრელ მხარეს 
ხელშეკრულების უარყოფის თაობაზე ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს 
ორჯერ. პირველად, წინასახელშეკრულებო ეტაპზე, ანუ როდესაც 
მიმდინარეობს მოლაპარაკება ხელშეკრულების დადებაზე. ხოლო 
მეორედ მან ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს ტექსტური სახით 
ხელშეკრულების დადებისთანავე.46

შეიძლება ითქვას, რომ ინფორმაციის მიწოდების ვალდე-
ბულებასთან ერთობლიობაში, ხელშეკრულების უარყოფის უფ-
ლება ითვლება მნიშვნელოვან ინსტრუმენტად მომხმარებელთა 
რაციონალური არჩევანის დაცვის მიზნებისათვის. ეს უფლება 
რეგულარულად გამოიყენება ხელშეკრულების ფორმირების 
სპეციალური შემთხვევებისათვის, რომელშიც მომხმარებელი სუსტ 
პოზიციაშია მეწარმესთან შედარებით, ხელშეკრულების დადებაზე 

43  იქვე, 137-138. 
44  ზოიძე თ., წუნდებული პროდუქტით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება (ქართული 
და გერმანული სამართლის შედარებითი ანალიზი), სადისერტაციო ნაშრომი 
სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, თსუ, თბილისი, 2015, 
139.
45 აღნიშნული დოკუმენტით განისაზღვრა ერთიანი მიმართულებები ევროპის 
სახელშეკრულბო სამართლის შემდგომი განვითარებისათვის. დასახელებული 
დოკუმენტი ითვალისწინებს მომხმარებელთა უფლებების დაცვისათვის ეფექტური 
მექანიზმების შემუშავებას და მათ ინტეგრირებას სახელშეკრულებო სამართლის 
რეჟიმებში. ცალკე ყურადღება ეთმობა არაოფიციალურ ვითარებასა და დისტანციური 
კომუნიკაციის წესით დადებულ ხელშეკრულებებში მომხმარებლებისათვის 
ხელშეკრულების უარყოფის უფლების მინიჭებას. ელექტრონული ვერსია 
ხელმისაწვდომია: <http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf> 
[19.12.2016]
46  Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of 
Reference (DCFR), New York, 2010, 393-394.
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გადაწყვეტილების მიღებისა და ხელშეკრულების შინაარსის 
გაცნობისა და აღქმის თვალსაზრისით.47

ცხადია, ხელშეკრულების უარყოფის თაობაზე ინფორმაციის 
მიწოდების ვალდებულების დარღვევას თავისი სამართლებრივი 
შედეგები მოჰყვება. ხელშეკრულების მონაწილე ვერ შეიბოჭება 
მეორე მხარის ისეთი მოქმედებით რაც მისთვის ზიანის მომტანია. 
დაუშვებელია ორმხრივი ხელშეკრულება, რომელიც ერთი 
მხარისათვის თავისუფლება იქნება და მეორისათვის კი ამ 
თავისუფლების შეზღუდვა.48 თუ მეწარმემ მომხმარებელს არ 
მიაწოდა დეტალური ინფორმაცია ხელშეკრულეის უარყოფის ვადისა 
და პროცედურების შესახებ, ხელშეკრულების გადახედვისათვის 
განსაზღვრული 14 დღიანი ვადის ათვლა არ დაიწყება სანამ 
მომხმარებელი არ იქნება ადეკვატურად ინფორმირებული მისი ამ 
უფლების შესახებ და მეორე, მოსაფიქრებელი ვადის ხანგრძლიობა 
ერთ წლამდე გაიზრდება.49

3. ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება ცალკეული 
ხელშეკრულებების შემთხვევაში

ინფორმირების ვალდებულება და მისი ჯეროვანი ან არაჯეროვანი 
შესრულება განსაზღვრავს ხელშეკრულების სამომავლო ბედს. 
სწორედ მასზეა დამოკიდებული, შესრულება თუ არა ნაკისრი 
ვალდებულებები და ხომ არ წარმოეშობა რომელიმე მხარეს 
მეორადი მოთხოვნის უფლებები. ცხადია, ინფორმირების 
ვალდებულება სხვადასხვა მოცულობითაა სხვადასხვა ხელ-
შეკრულების შემთხვევაში. თავად ამ ხელშეკრულების ბუნება 
განსაზღვრავს, ინფორმირების რა ვალდებულება ექნებათ მხარეებს 
ერთმანეთის მიმართ. ინფორმირების ვალდებულება წინამდებარე 
ნაშრომისათვის განხილულია, როგორც კანონისმიერი დანაწესი. 
თუმცა მხარეები არ არიან შეზღუდული, შეთანხმდნენ დამატებით 
ინფორმირების სავალდებულოობაზე. ერთ-ერთ სასამართლო 

47  ზოიძე თ., წუნდებული პროდუქტით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება (ქართული 
და გერმანული სამართლის შედარებითი ანალიზი), სადისერტაციო ნაშრომი 
სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, თსუ, თბილისი, 2015, 
140.
48  ზოიძე ბ., ევროპული კერძო სამართლის რეცეპცია საქართველოში, თბილისი, 
2005, 266.
49  ზოიძე თ., წუნდებული პროდუქტით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება (ქართული 
და გერმანული სამართლის შედარებითი ანალიზი), სადისერტაციო ნაშრომი 
სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, თსუ, თბილისი, 2015, 
145.
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გადაწყვეტილებაში საკასაციო სასამართლომ განმარტა, რომ 
ვინაიდან მხარეს არ მიუღია შეტყობინება, იგი არ იყო უფლებამოსილი, 
განეხორციელებინა კონკრეტული სამართლებრივი ქმედებები.50

3.1. ინფორმირების ვალდებულება ფრენშაიზინგის 
ხელშეკრულების დადებისას

ინფორმირების ვალდებულების არსი ყველაზე კარგად ჩანს 
ისეთ გრძელვადიან სახელშეკრულებო ურთიერთობაში, როგო-
რიცაა ფრენშაიზინის ხელშეკრულება. ფრენშაიზის მიმცემის 
ინფორმირების ძირითადი ვალდებულება გამომდინარეობს კე-
თილსინდისიერების პრინციპიდან  და თუ ეს ვალდებულება არ 
შესრულდა, აღნიშნული ხდება ინდივიდუალური მოთხოვნის 
უფლების სამართლებრივი საფუძველი.51 მაგალითად, გერმანიაში 
ფრენშაიზინგულ ურთიერთობებში წინასახელშეკრულებო 
ეტაპზე ინფორმაციის გამჟღავნების ვალდებულება არ არის 
მოწესრიგებული სპეციალური კანონით და მასზე ვრცელდება 
ზოგადი კეთლსინდისიერების პრინციპის მოქმედება.52 გერმანიაში 
ინფორმირების წინასახელშეკრულებო ვალდებულება მყარადაა 
განმტკიცებული გსკ-ის 242-ე მუხლის მიხედვით, რომელიც 
ადგენს კეთილსინდისიერების ყველაზე ზოგად ვალდებულებას.53 
მიუნხენის უმაღლესმა რეგიონალურმა სასამართლომ განმარტა, 
რომ ფრენშაიზის მიმცემმა მეორე მხარეს უნდა მიაწოდოს სრული 
და ამომწურავი ინფორმაცია, რომელიც უზრუნველყოფს ამ 
უკანასკნელის მომგებიანობას.54 

მთავარი მიზანი ფრენშაიზინგულ ურთიერთობებში წინა-
სახელშეკრულებო ეტაპზე ინფორმაციის გამჟღავნებისა არის, რომ 
პოტენციურ ფრენშაიზის მიმღებს მიეწოდოს ზუსტი ინფორმაცია 
ფრენშაიზის სისტემის შესახებ, რათა მან მიიღოს სრულად 
ინფორმირებული გადაწყვეტილება.55 ფრენშაიზის მიმცემის შესახებ 

50  საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2016 წლის 17 ივნისის გადაწყვეტილება, 
საქმე №ას-322-307-2016.
51  Walduz D.,   Germany - Pre-Contractual Disclosure Requirements and Relevant Case Law, 
International Journal of Franchising Law, Volume 12, Issue 5, 2014, 4.
52 Bassani L., Fragnani A., Jones P., Metzlaff K., Court Decisions on Pre-Contractual Disclosure: A 
Minefield for Franchisors, International Journal of Franchising Law, Volume 12, Issue 3, 2014, 14.
53 Walduz D.,   Germany - Pre-Contractual Disclosure Requirements and Relevant Case Law, 
International Journal of Franchising Law, Volume 12, Issue 5, 2014, 4.
54 იქვე, 5. 
55  Bassani L., Fragnani A., Jones P., Metzlaff K., Court Decisions on Pre-Contractual Disclosure: A 
Minefield for Franchisors, International Journal of Franchising Law, Volume 12, Issue 3, 2014, 10.
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ინფორმაცია საშუალებას აძლევს ფრენშაიზის მიმღებს წარმოდგენა 
იქონიოს მიმცემის ეკონომიკურ, ფინანსურ და სხვა მდგომარეობაზე, 
აგრეთვე, შემოთავაზებულ ფრენშაიზინგის სისტემაზე, რომელიც 
დაუფარავად უნდა გასცეს მას.56 გერმანიის სასამართლოების 
მიერ დადგენილი პრაქტიკის მიხედვით, ფრენშაიზის მიმცემს 
აკისრია ზრუნვისა და კეთილსინდისიერების განსაკუთრებული  
ვალდებულება მოლაპარაკების ეტაპზე. განსხვავებით სხვა ტიპის 
წინასახელშეკრულებო ურთიერთოებისაგან.57

ფრენშაიზის გამცემის ინფორმირების ვალდებულება ძირითადად 
დამოკიდებულია ფრენშაიზის მიმღების საჭიროებაზე, რომ მან 
უნდა იცოდეს და ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ მიიღოს შესაბამისი 
ინფორმაცია.58 მატერიალური ფაქტების სრულად გამჟღავნების 
ვალდებულება ფრენშაიზინგულ ურთიერთობებში სულაც არ ნიშნავს 
მხარეთა სახელშეკრულებო თავისუფლებაში ჩარევას. პირიქით, 
იგი ძალიან ზრდის ფრენშაიზინგის მნიშვნელობასა და როგორც 
ფრენშაიზინგის მიმღების, ისე გამცემის ფინანსურ სარგებელს.59 
ნებისმიერ შემთხვევაში ინფორმაციის გაცემამ საფრთხე არ 
უნდა შეუქმნას კონტრაჰენტის ინტერესებს. მხარეებისათვის 
მნიშვნელობა აქვს არა ნებისმიერ ცნობებს, არამედ იმ არსებით 
ფაქტებს, რომელთაც სამეწარმეო გადაწყვეტილებებზე შეუძლიათ 
გავლენის მოხდება.60

საგულისხმოა, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში ფრენშაიზინგული 
ურთიერთობებისას მხარეთა ინფორმირებისათვის დადგენილია 
მინიმალური ვადა. მაგალითად, საფრანგეთის სავაჭრო კოდექსის 
მიხედვით, ფრენშაიზის გამცემმა პოტენციურ ფრენშაიზის მიმღებს 
უნდა მიაწოდოს წერილობითი ფორმით ხელშეკრულების 
დადებისათვის ყველა საჭირო ინფორმაცია ხელშეკრულების 
დადებამდე ან თანხის გადახდამდე 20 დღით ადრე.61

სსკ განსაკუთრებით ამახვილებს ყურადღებას იმ გარემოებაზე, 
რომ ფრენშაიზის მიმცემის ვალდებულება - გადასცეს ფრენშაიზის 
მიმღებს მაქსიმალური ცოდნა და ინფორმაცია ფრენშაიზინგის 

56 ჯორბენაძე ს., ფრენშაიზინგის ხელშეკრულება, თბილისი, 2000, 19.
57  Walduz D.,   Germany - Pre-Contractual Disclosure Requirements and Relevant Case Law, 
International Journal of Franchising Law, Volume 12, Issue 5, 2014, 10.
58  იქვე, 6.
59  Sattler T., Franchise Full Disclosure Comment, Nebraska Law Review, Volume 50, No. 3, 1971, 
529.
60 ჩაჩანიძე თ., ფრენშაიზინგული ურთიერთობების სამართლებრივი რეგულირება, 
თბილისი, 2010, 57.
61  Pofsky L., Baer J., Hero M., Flohr E., Disclosure in International Franchising, International Journal 
of Franchising Law, Volume 3, Issue 6, 2005, 12.
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სისტემის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით - ერთჯერადი არ არის. 
ფრენშაიზის გამცემი ვალდებულია ინფორმაციების მიწოდებითა 
მხარი დაუჭიროს ფრენშაიზის მიმღებს.62

ინფორმაციის მიწოდება იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ მისი 
შესრულება ფრენშაიზის მიმცემს შეიძლება ხელშეკრულების 
დადებამდეც დაეკისროს. ევროპული პრაქტიკა და დოქტრინა 
ერთხმად უთითებს ფრენშაიზის მიმცემის მიერ ფრენშაიზინგის 
სისტემასთან დაკავშირებული ინფორმაციის სრულყოფილად 
მიწოდების ვალდებულებაზე.63

3.2. ინფორმირების ვალდებულება სადაზღვევო ურთიერთობებში

დაზღვევა ეფუძნება მხარეთა  ურთიერთნდობასა და კეთილსინდი-
სიერებას და რომ დამზღვევის მიერ  მიწოდებული ინფორმაცია 
განსაზღვრავს დაზღვევის ხელშეკრულების ძირითად პირობებს 
და ასეთი ხელშეკრულების დადების ბედსაც.64 ინფორმაციის 
მიწოდების ვალდებულება სადაზღვევო ურთიერთობებში კე-
თილსინდისიერების პრინციპის ერთ-ერთ გამოხატულებას წარ-
მოადგენს და ხშირად მის აღმნიშვნელადაც გამოიყენება.65

ხელშეკრულების მომზადების ეტაპზე ხელშეკრულების მხარეები 
ცვლიან ინფორმაციას. ისინი იზიარებენ საერთო ინტერესს 
ინფორმაციის გამჟღავნების თაობაზე, რადგან ამით მათ შეუძლიათ 
თავიდან აიცილონ გაუმართლებელი ფინანსური დანახარჯები. 
ინფორმაციის გამჟღავნების ვალდებულება კეთილსინდისიერების 
პრინციპიდან გამომდინარე ერთ-ერთი ძირითადი ვალდებულებაა. 
განსხვავებით სხვა ხელშეკრულებებისაგან, სადაც ინფორმაციის 
გამჟღავნების ვალდებულება შესაძლოა უფრო მცირე იყოს, 
სადაზღვევო ხელშეკრულებები უპირატესად დაფუძნებულია 
სწორედ ორივე მხარის კეთილსინდისიერებაზე.  შესაბამისად, 
ინფორმაციის გამჟღავნების ვალდებულება დაზღვევის სამართალში 
მიჩნეულია ხელშეკრულების ორივე მხარის ვალდებულებად.66  

62  ცერცვაძე გ., სამოქალაქო კოდექსის ელექტრონული კომენტარი, მუხლი 608, 6. 
<www.gccc.ge> [18.02.2016].
63  იქვე, მუხლი 608,  1.
64  ცისკაძე მ., ნებაყოფლობითი დაზღვევის სამართლებრივი რეგულირება, თბილისი, 
2001, 28.
65   ირემაშვილი ქ., სამოქალაქო კოდექსის ელექტრონული კომენტარი, მუხლი 808, 
1. <www.gccc.ge> [18.02.2016].
66  Borsell A. I, Cognosceat Emptor: On the Insurer’s Duty to Inform the Prospective Policyholder 
in Europe, Insurance Law Review, Volume 55, 2012, 55.
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ხშირად დამზღვევის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია განსაზღვრავს 
დაზღვევის ხელშეკრულების ძირითად პირობებს და ასეთი 
ხელშეკრულების დადების ბედსაც.67 შესაბამისად, სწორედ ამითაა 
განპირობებული სადაზღვევო ურთიერთობებში ინფორმირების 
ვალდებულების მაღალი სტანდარტი. დამზღვევმა ხელშეკრულების 
დადებისას მზღვეველს უნდა შეატყობინოს ყველა მისთვის ცნობილი 
გარემოება, რომლებსაც არსებითი მნიშვნელობა აქვს საფრთხის ან 
დაზღვევით გათვალისწინებული შემთხვევის დადგომისათვის.68

სსკ-ის მიერ აღნიშნული ვალდებულებების განმტკიცება 
მიზნად ისახავს მხარეთა შორის არსებული სახელშეკრულებო 
ურთიერთობის მოქცევას ურთიერთნდობის, თანამშრომლობისა 
და კეთილსინდისიერების ჩარჩოებში.69 ერთ-ერთ სასამართლო 
გადაწყვეტილებაში საკასაციო სასამართლომ ხაზგასმით მიუთითა 
დაზღვევის სამართლებრივი ურთიერთობისათვის დამახასიათებელ 
იმ თვისებაზე, რომ ამ სახის ურთიერთობა დამყარებულია 
განსაკუთრებული ნდობის მომენტზე, რითიც აიხსნება სწორედ 
დამზღვევის განსაკუთრებული ვალდებულების არსებობა, რაც 
გამოიხატება - მზღვეველისათვის შეტყობინების, ინფორმაციის 
მიწოდების ვალდებულებაში.70

კეთილსინდისიერების პრინციპი თამაშობს ერთ-ერთ უმ-
ნიშვნელოვანესროლს დაზღვევის ხელშეკრულებებში. სწორედ 
ამიტომაა ცნობილი დაზღვევის ხელშეკრულება, როგორც 
კეთილსინდისიერების პრინციპიდან გამომდინარე ხელშეკ-
რულებად, ე.წ  good faith contract. დაზღვევის ხელშეკრულებები 
დამყარებულია სწორედ იმ წარდგენილ ინფორმაციაზე, რომელსაც 
მზღვეველი გადასცემს დამზღვევს. თავის მხრივ, სანამ მზღვეველი 
მას დაზღვევის ხელშკერულების პირობებს გააცნობს, დამზღვევი 
ვალდებულია კეთილსინდისიერებიდან გამომდინარე, მიაწოდოს 
მას ხელშეკრულების დადებისათვის არსებითი ინფორმაცია.71  

სადაზღვევო ურთიერთობის ხასიათიდან გამომდინარე, როგორც 

67 ცისკაძე მ., საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეოთხე, 
ტომი მეორე, ლ. ჭანტურიას რედაქტორობით, თბილისი, 2001, 127.
68  საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2005 წლის 21 ოქტომბრის განჩინება, 
საქმე №ას-733-1003-05.
69 ირემაშვილი ქ., სამოქალაქო კოდექსის ელექტრონული კომენტარი, მუხლი 808, 1. 
<www.gccc.ge> [18.02.2016].
70  საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2014 წლის 10 ოქტომბრის გადაწყვეტილება 
საქმეზე №ას-657-624-2014.
71  Aryan Sh., Mirabbasi B., The Good Faith Principle and Its Consequences in Pre-Contractual 
Period: A Comparative Study on English and French Law, Journal of Politics and Law, Volume 9, 
No. 2, 2016, 234.
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დამზღვევს, ისე მზღვეველს აქვს ვალდებულება, ხელშეკრულების 
დადებამდე ერთმანეთს მიაწოდონ ზუსტი და სრულყოფილი 
ინფორმაცია ხელშეკრულების პირობების შესახებ.72 აღნიშნული 
ვალდებულება ასევე გულისხმობს დამზღვევის ინფორმირებას 
ხელშეკრულების იმ გარემოებების შესახებ, რომელთა დარღვევის 
შემთხვევაში, იგი დარჩება სადაზღვევო თანხის ანაზღაურების 
გარეშე.73

ინფორმირების დაახლოებით მსგავსი სტანდარტი მოქმედებს 
ინგლისურ დაზღვევის სამართალში, სადაც შემთავაზებელი 
ვალდებულია რისკების გათვალისწინებით გაუმჟღავნოს მეორე 
მხარის ყველა ინფორმაცია დაზღვევის ხელშეკრულების 
დადებისას.74 ინგლისში დაზღვევის ხელშეკრულებათა მიმართ 
გამოიყენება ე.წ. უმაღლესი  კეთილსინდისიერების (uberriame fidei) 
პრინციპი, რაც იგივე კეთილსინდისიერების პრინციპია. მოცემული 
პრინციპი გამოყენებული  იქნა საქმეში Carter v. Boehm (1766). 
მოცემული საქმის საფუძველზე თანდათან ჩამოყალიბდა წესი, რომ 
მხარეებს ეკისრებათ ინფორმაციის გამჟღავნების ვალდებულება 
ხელშეკრულების დადების დროს. ზემოაღნიშნულ საქმეში 
გათვალისწინებული იქნა დამზღვევის ვალდებულება გაამჟღავნოს 
მისთვის ცნობილი ყველა არსებითი ფაქტი.75

დაზღვევის ხელშეკრულების შემთხვევაში სადაზღვევო კომპა-
ნიებისათვის  ძალიან ძნელია, და დიდ დანახარჯებს მოითხოვს, 
მისთვის მიწოდებული ყველა ინფორმაციის შემოწმება. შესაბამისად, 
სწორედ ამიტომ მოქმედებს კეთილსინდისიერების უმაღლესი 
სტანდარტი სადაზღვევო ურთიერთობებში.76

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ მზღვეველს არ აკისრია 
დამზღვევისაგან მიღებული ინფორმაციის შემოწმების ვალ-
დებულება. ამ შემთხვევაში მოქმედებს ე.წ. მხარეთა უდიდესი 
ნდობის პირობის პრინციპი - uberriame fidei. მოცემული პრინციპის 
დარღვევის, ე.ი. დამზღვევის მიერ მზღვეველისათვის არასწორი 

72  Song W., The Extent of the Insured’s Duty of Disclosure: a comparative Analysis of the 
disclosure obligations of insured in Australia, Singapure and China, 2012, 18. <http://eprints.qut.
edu.au/54638/1/Wei_Song__Thesis.pdf> [15.12.2016]
73  Havenga P., The Duty of an Insurance Broker to Inform the Insured about the Terms of the 
Contract Case Comments, SA Mere Law Journal, 2002, 820.
74  Beatson J., Friedmann D., Good Faith and Fault in Contract Law, New-York, 2002, 103.
75 ხუნაშვილი ნ., კეთილსინდისიერების პრინციპი სახელშეკრულებო სამართალში, 
სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის 
მოსაპოვებლად,თბილისი, 2014, 166.
76  Beatson J., Friedmann D., Good Faith and Fault in Contract Law, New-York, 2002, 105.
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ინფორმაციის მიწოდების შემთხვევაში, მზღვეველი უფლებამოსილი 
ხდება უარი თქვას ხელშეკრულებაზე.77

მზღვეველის წინასახელშეკრულებო ვალდებულება ინფორმაციის 
მიწოდებაზე რეგულირებულია ევროკავშირის დირექტივების 
დონეზეც. დირექტივის პრეამბულაში მოწესრიგებულია მომხ-
მარებლის უფლებები. რის მიხედვითაც, მომხმარებელს აქვს 
დაზღვევის ხელშეკრულების დადების ფართო არჩევანი 
სხვადასხვა სადაზღვევო კომპანიებთან. იმისათვის, რომ მან 
მიიღოს მაქსიმალური სარგებელი ხელშეკრულების დადებისაგან, 
აუცილებელია, რომ მზღვეველისათვის მიწოდებული იყოს 
შესაბამისი ინფორმაცია, რომელიც მას სჭირდება იმისათვის, რომ 
დამზღვევმა მიიღოს მისთვის საჭირო მომსახურება.78  

წინასახელშეკრულებო ინფორმირების ვალდებულებასთან ერთად, 
სსკ-ის 817-818-ე მუხლები სადაზღვევო შესატანის შეთანხმებულ 
ვადაში გადაუხდელობისას, მზღვეველს ავალდებულებს, გო-
ნივრულ ვადებში შეატყობინოს დამზღვევს მოსალოდნელი 
შედეგები. აღნიშნული ნორმები არ არის მავალდებულებელი, მაგრამ 
კეთილსინდისიერების პრინციპი ავალდებულებს მზღვეველს, 
მართლზომიერად გამოიყენოს მისთვის მინიჭებული უფლება და 
სადაზღვევო პრემიის გადაუხდელობის შემთხვევაში გააფრთხილოს 
დამზღვევი ხელშეკრულების მოშლის თაობაზე.79

4. ინფორმირების ვალდებულება ვენის ნასყიდობის კონვენციის 
[CISG] მიხედვით

4.1. წინასახელშეკრულებო ეტაპზე

დღესდღეისობით, ვენის ნასყიდობის კონვენცია არის საერ-
თაშორისო კომერციული ხელშეკრულებების ყველაზე მნიშვ-
ნელოვანი წყარო. თუმცა საგულისხმოა, რომ ვენის კონვენცია 
სპეციალურად არ ადგენს წინასახელშეკრულებო პასუხისმგებლობას. 

77  ხუნაშვილი ნ., კეთილსინდისიერების პრინციპი სახელშეკრულებო სამართალში, 
სადისერტაციო ნაშრომი სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის 
მოსაპოვებლად, თსუ, თბილისი, 2014, 167.
78  Borsell A. I, Cognosceat Emptor: On the Insurer’s Duty to Inform the Prospective Policyholder 
in Europe, Insurance Law Review, Volume 55, 2012, 56.
79  საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2015 წლის 16 მარტის გადაწყვეტილება 
საქმეზე №ას-896-858-2014.
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დოქტრინაში გაბატონებული მოსაზრების მიხედვით, აღნიშნული არ 
არის მოქცეული ვენის კონვენციის სფეროში.80

მეცნიერთა ერთი ნაწილის აზრით, ვენის კონვენციის მე-7 
მუხლით გათვალისწინებული კეთილსინდისიერების პრინციპი 
უნდა განიმარტოს ფართოდ და მან უნდა მოიცვას მხარეთა 
შორის ინფორმაციის გამჟღავნების ვალდებულება როგორც 
წინასახელშეკრულებო მოლაპარაკების, ისე ხელშეკრულების 
შესრულების ეტაპებზე. თუმცა, აღნიშნული მოცემულობა ცხადია 
არ ჯდება ვენის კონვენციის მე-8 მუხლის მე-3 პუნქტის ფარგლებში, 
რომლის მოქმედების სფეროც უფრო ვიწროა და განსაზღვრავს 
მხარეთა განზრახვის მნიშვნელობას განცხადებული ფაქტების 
მიმართ. შესაბამისად, წინასახელშეკრულებო ეტაპზე მხარეთა 
ინფორმირების პრინციპი არაა მოქცეული ვენის კონვენციის 
ფარგლებში.81

როგორც აღინიშნა, ვენის კონვენცია არ მოიცავს წინასა-
ხელშეკრულებო ვალდებულებების დარღვევის რეჟიმს. შე-
საბამისად, აღნიშნული ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში 
უნდა გამოვიყენოთ შიდა კანონმდებლობა მიუხედავად იმისა, რომ 
ხელშეკრულება ექვემდებარება ვენის კონვენციას.82

4.2. ხელშეკრულების შესრულებისას

მიუხედავად იმისა, რომ ვენის ნასყიდობის კონვენცია არ აწესრიგებს 
წინასახელშეკრულებო მოლაპარაკების ეტაპზე ინფორმირების 
ვალდებულებას და მას ეროვნულ კანონმდებლობას მიანდობს, იგი 
სრულად და ამომწურავად ადგენს ხელშეკრულების შესრულებისა თუ 
მიმდინარეობისას ინფორმირების (შეტყობინების) ვალდებულებას. 

80  Filipovic M. B., Vehovec M. T., Precontractual Liability in EU and in Croatian law, 19. <http://
www.harmonius.org/dokumenta/01%20Precontractual%20Liability%20In%20Eu%20and%20
Croatian%20Law.pdf> [11.12.2016],  აგრეთვე, იხ. Spagnolo L., Opening Pandora’s Box: Good 
Faith and Precontractual Liability in the CISG, Temple International and Comparative Law Journal, 
2008, 37. <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/spagnolo.html> [12.12.2016].
81  Walt S. D., The Modest Role of Good Faith in Uniform Sales law, Boston University International 
Law Journal,Vol. 33:37, 2015, 59. <https://www.bu.edu/ilj/files/2015/01/Walt-Modest-Role-of-
Good-Faith.pdf> [22.12.2016]. აგრეთვე, იხ. Schlechtriem & Schwenzer, Commentary on the 
UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), Third Edition, New York, 2006, 145 და 
შემდგომნი.
82  Alastair Mullis P. H., The CISG A new textbook for students and practitioners, 2007, 28-
29. <https://vismoot.pace.edu/media/site/about-the-moot/perspectives/HuberMullis.pdf> 
[16.12.2016].
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ვენის კონვენციის 39-ე მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, 
მყიდველმა, რომელიც იღებს საქონელს, უნდა შეამოწმოს იგი 
ამისათვის გონივრულ ვადაში და ნივთობრივი ნაკლის შესახებ 
შეატყობინოს გამყიდველს. ცხადია, არსებობს შეტყობინების 
მოთხოვნის გამომრიცხავი გარემოებები, მაგრამ ისინი შეზღუდულად 
უნდა იქნეს გამოყენებული.83 მყიდველის შეტყობინება მიმართული 
უნდა იყოს გამყიდველისადმი და ზედმიწევნით ზუსტად აღწერდეს 
მის მოთხოვნას.84 ამ ვალდებულების შესასრულებლად კონვენცია 
მყიდველს უწესებს ორწლიან ვადას საქონლის ფაქტობრივად 
გადაცემის მომენტიდან. თუმცა აქვე ადგენს ამ უფლების 
განხორციელების შემაფერხებელ გარემოებას, საგარანტიო ვადის 
შეუსაბამობას ორწლიან ვადასთან. 39-ე მუხლის გამოყენების 
საფუძველია არამარტო ის, რომ მიწოდებული საქონელი ნაკლიანია, 
არამედ ისიც, რომ გამყიდველმა დაარღვია ინფორმირების 
ვალდებულება მყიდველის მიმართ.85 რაც შეეხება ინფორმირების 
ფორმას, კონვენცია მხარეს არ ზღუდავს ფორმასავალდებულო ნების 
გამოვლენით. მყიდველი თავისუფალია ინფორმირების ნებისმიერი 
ფორმის გამოყენებაში. მას შეუძლია, როგორც წერილობით, ისე 
ზეპირად ან სხვა ფორმით გამოხატოს საკუთარი ნება.86 

კონვენციაში ინფორმირების (შეტყობინების) ვალდებულების 
ყველაზე ზოგადი ნორმაა 48-ე მუხლის მე-4 პუნქტი, რომლის 
მხიედვითაც, გამყიდველის მიერ მყიდველის მიმართ შეტყობინება 
არ იქნება სამართლებრივი ძალის მქონე, თუ იგი მიღებული არ 
იქნება მყიდველის მიერ. შესაბამისად, კონვენციის თანახმად, 
შეტყობინება არის მიღებასავალდებულო ნების გამოვლენა, 
რომელიც საჭიროებს მეორე მხარესთან მისვლას.87

ვენის კონვენცია ასევე ადგენს ხელშეკრულების მოშლის თაობაზე 
მეორე მხარის ინფორმირების ვალდებულებას 26-ე მუხლის 
შესაბამისად.

კონვენციის 65-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ადგენს გამყიდველის ვალ-
დებულებას მყიდველის ინფორმირების თაობაზე, თუ გამყიდველი 

83  Fountoulakis Ch., Remedies for breach of contract under the United Nations Convention on the 
International Sale of Goods, 17. <https://www.unifr.ch/ius/assets/files/chaires/CH_Fountoulakis/
files/Remedies.pdf> [18.12.2016].
84  Schlechtriem & Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the International Sale of 
Goods (CISG), Third Edition, New York, 2006, 624. 
85  UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention   on Contracts for the  
International Sale of Goods, 2012, 175. <https://www.uncitral.org/pdf/english/clout/CISG-digest-
2012-e.pdf> [19.12.2016].
86  იქვე, 176.
87  Schlechtriem & Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the International Sale of 
Goods (CISG), Third Edition, New-York, 2006, 744.
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თვითონ ადგენს გადასაცემი საქონლის სპეციფიკაციას. ამ 
შემთხვევაში, მან დაწვრილებითი ინფორმაცია  უნდა მიაწოდოს 
მყიდველს მისი შინაარსის შესახებ და დაადგინოს გონივრული 
ვადა, რომლის განმავლობაშიც მყიდველი შეძლებს, შეადგინოს 
სხვა სპეციფიკაცია.

გარდა ამისა, კონვენცია ეხება ასევე ვალდებულების შე-
უსრულებლობის შემთხვევაში მოვალის მიერ კრედიტორის 
ინფორმირების ვალდებულებას, რომლის მიხედვითაც, მხარემ, 
რომელიც ვერ ასრულებს თავის ვალდებულებას, უნდა შეატყობინოს 
მეორე მხარეს დაბრკოლების არსებობისა და ამ დაბრკოლების 
გავლენის შესახებ მის მიერ ხელშეკრულების შესრულების უნარზე.

 
5. ინფორმირების ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში 

მოთხოვნის სამართლებრივი საფუძვლის განსაზღვრის პრობლემა

გასარკვევია, თუ რა სამართლებრივი მექანიზმები არსებობს 
წინასახელშეკრულებო ეტაპზე ინფორმირების ვალდებულების 
დარღვევის შემთხვევაში მოთხოვნის უფლების მქონე პირის 
დასაცავად.

პირველ რიგში, განსასაზღვრია, თუ რა ტიპის ვალდებულებაა 
ინფორმირების ვალდებულება სახელშეკრულებო ურთიერთობებში. 
სამართლის დოქტრინაში ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულებას 
დამატებით ვალდებულებას უწოდებენ, რადგან იგი ემსახურება 
სხვა ძირითადი ვალდებულებების შესრულებას.88 შესრულებასთან 
დაკავშირებული არაძირითადი ვალდებულებაა ინფორმაციის 
მიწოდების ვალდებულება, რომლის შესაბამისად, ხელშეკრულების 
ნებისმიერი მხარე ვალდებულია, ხელშემკვრელ მხარეს მიაწოდოს 
ძირითად ვალდებულებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, 
მიუთითოს ცალკეულ მნიშვნელოვან გარემოებებზე.89 ინფორმაციის 
მიწოდება არ წარმოადგენს ცალმხრივ გარიგებას. იგი კანონით 
განმტკიცებული მოვალეობაა და ემსახურება მომავალში ორმხრივი 
გარიგების დადებას.90

88  ჩაჩანიძე თ., ფრენშაიზინგული ურთიერთობების სამართლებრივი რეგულირება, 
თბილისი, 2010, 63.
89  ჩაჩავა ს., მოთხოვნების და მოთხოვნის საფუძვლების კონკურენცია კერძო 
სამართალში, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლი დოქტორის აკადემიური ხარისხის 
მოსაპოვებლად, თსუ, თბილისი, 2011, 118.
90  ჩაჩანიძე თ., ფრენშაიზინგული ურთიერთობების სამართლებრივი რეგულირება, 
თბილისი, 2010, 59.
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შესრულებასთან დაკავშირებული არაძირითადი ვალდებულება 
გულისხმობს კრედიტორის მიერ მოვალისათვის ვალდებულების 
შესრულებაში ხელშეწყობას. აღნიშნული მოვალეობის დარღვევა, 
როგორც წესი, არ წარმოშობს მოთხოვნას, თუმცა კრედიტორის 
მიერ ამ მოვალეობის დარღვევამ შესაძლოა, მისი უფლებრივი 
მდგომარეობის გაუარესება, კერძოდ, ცალკეული უფლებების 
დაკარგვა გამოიწვიოს.91 მაგალითად, „ევროპის სახელშეკრულებო 
სამართლის პრინციპები“ ცალსახად არ ასხვავებს ერთმანეთისაგან 
რეალურ ვალდებულებებსა და ჩვეულებრივ, უბრალოდ 
მოვალეობებს, თუმცა სადაც ზიანი გამოწვეულია მცდარი 
ინფორმაციის მიწოდებით, არ აქვს მნიშვნელობა თუ რომელი 
ვალდებულება დაირღვევა.92

ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულების დარღვევა განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანი ხდება სწორედ ისეთ შემთხვევაში, როდესაც მისი 
მიუწოდებლობა ძირითად ვალდებულებას არ არღვევს, მაგრამ ამ 
ინფორმაციის არქონის გამო უფლებამოსილ პირს ადგება ზიანი. 
ამასთან, მნიშვნელოვანია ის, რომ შესაბამისი ინფორმაციის 
გათვალისწინების შემთხვევაში ზიანი არ დადგებოდა, ხოლო 
ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება მხარეს გულისხმიერებისა 
თუ კეთილსინდისიერების პრინციპების გათვალისწინებით უდავოდ 
ეკისრებოდა.93  კეთილსინდისისერების პრინციპი ვრცელდება 
ყველა სახის კერძოსამართლებრივ ურთიერთობაზე.94 სწორედ 
კეთილსინდისიერების პრინციპით კონკრეტდება ინდივიდის 
მოქმედების თავისუფლების ფარგლები, განსაკუთრებით მაშინ, 
როდესაც ეს შესაბამისი სამართლებრივი ურთიერთობიდან 
ან ურთიერთობის მარეგულირებელი სამართლის ნორმიდან 
პირდაპირ არ გამომდინარეობს.95 

პასუხისმგებლობის საკითხი წინასახელშეკრულებო ეტაპზე 
დგება მხოლოდ მაშინ, თუ ინფორმაციის გაუმჟღავნებლობამ 
გამოიწვია ზიანი. სხვა შემთხვევაში ინფორმირების ვალდებულების 

91  ჩაჩავა ს., მოთხოვნების და მოთხოვნის საფუძვლების კონკურენცია კერძო 
სამართალში, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლი დოქტორის აკადემიური ხარისხის 
მოსაპოვებლად, თსუ, თბილისი, 2011, 118.
92  Storme M. E., Information Requirements and Remedies in the Principles of European 
Contract Law, 2-3. <https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/PECLinformationTrier.pdf> 
[18.02.2016].
93  ჩაჩავა ს., მოთხოვნების და მოთხოვნის საფუძვლების კონკურენცია კერძო 
სამართალში, სადისერტაციო ნაშრომი სამართლი დოქტორის აკადემიური ხარისხის 
მოსაპოვებლად, თსუ, თბილისი, 2011, 118.
94  კროპჰოლერი ი., გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის სასწავლო კომენტარი, თ. 
დარჯანიასა და ზ. ჭეჭელაშვილის თარგმანი, თბილისი, 2014, 113.
95 კერესელიძე დ., კერძო სამართლის უზოგადესი სისტემური ცნებები, თბილისი, 
2009, 83.
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დამრღვევი პირის პასუხისმგებლობა გამორიცხულია.96 ამ დროს 
პასუხისმგებლობის საფუძველს წარმოადგენს არა გარიგება, 
არამედ ხელშეკრულების დასადებად წარმოებული მოლაპარაკების 
მზადყოფნისას არსებული ნდობის ფაქტი.97

ზოგიერთ ქვეყანაში (ავსტრია, გერმანია და პორტუგალია) 
წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებიდან გამომდინარე ინფორ-
მირების ვალდებულების დარღვევისას დგება სახელშეკრულებო 
პასუხისმგებლობა, ხოლო საფრანგეთსა და ფრანგული სამართლის 
გავლენის ქვეყნებში აღნიშნული დაკავშირებულია დელიქტურ 
პასუხისმგებლობასთან.98 მეცნიერთა ერთი ნაწილის აზრით, 
წინასახელშეკრულებლო ეტაპზე წარმოშობილი პასუხისმგებლობა 
განიხილება, როგორც „მესამე კატეგორია“ სახელშეკრულებო 
და დელიქტურ პასუხისმგებლობებს შორის. სსკ-ის 316.2 მუხლით 
გათვალისწინებული, ე.წ. „გულისხმიერების“ ვალდებულება 
იცავს არა მხოლოდ აბსოლუტურ ღირებულებებს, არამედ 
იმ სიკეთესაც, რომელიც სახელშეკრულებო ურთიერთობის 
სპეციფიკიდან გამომდინარე შეიძლება არსებობდეს. გერმანულ 
სამართლებრივ ლიტერატურაში გავრცელებული მოსაზრებით, 
ხელშეკრულების მომზადების ეტაპზე წარმოშობილი ურთიერთობა, 
სინამდვილეში დელიქტური სამართლის რეგულირების სფეროს 
განეკუთვნებოდა, თუმცა შემდგომში, ცნობილი ხარვეზების გამო, ის 
წინასახელშეკრულებო ურთიერთობათა მარეგულირებელ ნორმათა 
მოწესრიგების არეალში მოექცა.99 განსხვავებით კონტინენტური 
სამართლის სისტემებისაგან, ინგლისში კეთილსინდისიერების 
ვალდებულება არ მოიცავს მოლაპარაკების დროს ძირითად 
ვალდებულებებს, როგორიცაა მაგალითად ინფორმაციის გამჟ-
ღავნების ვალდებულება. სირთულეები იმატებს, როდესაც იწყება 
ცდა, რათა აღნიშნული პრინციპი იქცეს ძირითად პრინციპად და 
სასამართლოზეც გავრცელდეს ეს ყოველივე იმ დროს, როდესაც 
ინგლისის სასამართლოები კონსერვატიულად არიდებენ თავს ახალი 
პრინციპის ჩამოყალიბებას ან ძველის ფარგლების ცვლილებას.100 
96  Aryan Sh., Mirabbasi B., The Good Faith Principle and Its Consequences in Pre-Contractual 
Period: A Comparative Study on English and French Law, Journal of Politics and Law, Volume 9, 
No. 2, 2016, 239.
97  ჭეჭელაშვილი ზ., სახელშეკრულებო სამართალი, თბილისი, 2014, 19.
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ფრანგული სამართალი ინგლისური სამართლისაგან განსხვავებით 
culpa in conrahendo-ს შემთხვევაში აწესებს უფრო მოქნილ მექანიზმს 
დელიქტური ზიანის ანაზღაურებისას. ფრანგული სასამართლოები 
მოწოდებული არიან, დააკისრონ პასუხისმგებლობა ვალდებულების 
დამრღვევს, ამასთან, მოახდინონ ფოკუსირება დელიქტზე 
და  წარმოშვან დამრღვევი პირის ერთგვარი ფსიქოლოგიური, 
მორალური დასჯის ფაქტი, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს ფრანგული 
სასამართლოების ე.წ მზრუნველურ დამოკიდებულებას.101 განს-
ხვავებით გერმანული სამართლისაგან, მოლაპარაკების ეტაპზე 
წარმოშობილი ზიანი მიეკუთვნება დელიქტური სამართლის სფეროს. 
საფრანგეთში ეს ითვლება არა ხელშეკრულების დარღვევად, 
არამედ როგორც დელიქტურ ქმედებად. შემდეგი მნიშვნელოვანი 
განსხვავება არის, რომ ფრანგულის სამართალი მხარეს ანიჭებს 
წინასახელშეკრულებო მოლაპარაკებისას წარმოშობილი  ზიანის 
ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებას სრული მოცულობით. ზიანი 
შეიძლება მოიცავდეს მოლაპარაკების ხარჯებს, დაკარგულ 
სარგებელს, კონფიდენციალური ინფორმაციის გასაჯაროებით 
მიღებულ ზიანს და ბოლოს მხარეს შეუძლია მოითხოვოს 
არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურება მისი პირადი უფლებების 
შელახვისას.102 

გსკ-ის 311-ე პარაგრაფის მიხედვით, როდესაც მხარეები იწყებენ 
მოლაპარაკებას, მათ შორის მყარდება ე.წ კვაზი-სახელშეკრულებო 
ურთიერთობა, რომელიც მოწესრიგებულია კანონით. ამიტომ, 
წინასახელშეკრულებო შეთანხმების მიხედვით, ორივე მხარემ 
უნდა გააგრძელოს მოქმედება კეთილსინდისიერების ფარგლებში, 
მეორე მხარის უფლებებისა და ინტერესების პატივისცემის 
გათვალისწინებით, რასაც სახელშეკრულებო ერთგულებისა და 
გულისხმიერების პრინციპს უწოდებენ.103

ერთი მოსაზრების თანახმად, სახელშეკრულებო სამართლის 
სფეროში მოცემულია ძირითადი, არაძირითადი და დამცავი 
ვალდებულებები. არაძირითადი და დამცავი ვალდებულების 
დარღვევისათვის კრედიტორს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის 
ანაზღაურება სსკ-ის 394-ე მუხლის I ნაწილზე დაყრდნობით.104 
შესაბამისად, მეცნიერთა ეს ჯგუფი ისეთი არაძირითადი 
ვალდებულების, როგორიცაა ინფორმირების ვალდებულება, 
დარღვევას განიხილავს სახელშეკრულებო ვალდებულების 

org/10.12775/CLR.2015.016> [20.12.2016].
101  იქვე, 165. 
102 იქვე, 162.
103  იქვე, 166.
104  ბიოლინგი ჰ., ლუტრინგჰაუსი პ., საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 
ცალკეული მოთხოვნის საფუძვლების სისტემური ანალიზი, თბილისი, 2009, 32-33.
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დარღვევად და მოთხოვნის სამართლებრივ საფუძვლად მიუთითებს 
სახელშეკრულებო სამართლის ნორმებს. ხოლო როგორც ზემოთ 
აღინიშნა, მეორეა დელიქტური პასუხისმგებლობის დაკისრება 
ინფორმირების ვალდებულების დამრღვევი პირისათვის. 
ცხადია, სამართალში წარმოშობილი საკითხი გადაუწყვეტელი 
არ უნდა დარჩეს კანონში ზუსტად მისი მომწესრიგებელი 
ნორმის არარსებობის გამო. სამართალმა უნდა შეასრულოს 
თავისი ძირითადი ვალდებულება, რაც გამოიხატება შემდეგში 
-  „მართლწესრიგის უმთავრესი ამოცანაც სწორედ ის არის, რომ 
სამოქალაქო კანონებმა უნდა უზრუნველყოს სამოქალაქო ბრუნვის 
თავისუფლება, თუ ამ თავისუფლებათა განხორციელება არ ხელყოფს 
მესამე პირთა უფლებებს.105 მოცემულ შემთხვევაში, ვინაიდან სსკ-ში 
სახელშეკრულებო და დელიქტური პასუხისმგებლობის დაკისრების 
წინაპირობები დაახლოებით მსგავსია (იგულისხმება, ერთი მხრივ, 
სსკ-ის 394.1-სა და 395.1-ის ერთობლიობის შეპირისპირება სსკ-ის 
992-ე მუხლთან), პასუხისმგებლობის სამართლებრივი საფუძველი 
უნდა გამომდინარეობდეს უშუალოდ დარღვეული ვალდებულების 
არსიდან. გასარკვევია, ეს ვალდებულება არის სახელშეკრულებო 
თუ კანონისმიერი. მოცემულ შემთხვევაში, ინფორმირების 
ვალდებულება წარმოადგენს ხელშეკრულების დადების ინტე-
რესის თანმხვედრ ვალდებულებას, რომელიც ითვალისწინებს 
ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებული ინფორმირების 
მიწოდებას. შესაბამისად, ინფორმირება თავისი ბუნებით 
არის სახელშეკრულებო ხასიათის, შესაბამისად, მოთხოვნის 
სამართლებრივი საფუძველი თავისუფლად შეიძლება გახდეს 
სსკ-ის 394-ე მუხლის პირველი ნაწილი, ვინაიდან, მოვალე იქნება 
ინფორმირების ვალდებულების მატარებელი პირი, ინფორმაციის 
გაუმჟღავნებლობით დაირღვევა ეს ვალდებულება და წარმოიშობა 
ზიანი. მიუხედავად იმისა, რომ სსკ-ის 992-ე მუხლით დაცული 
სფერო არამხოლოდ პირის აბსოლუტური უფლებაა, განსხვავებით 
გერმანული სამართლისაგან, სადაც გსკ-ის 823-ე პარაგრაფის 
მიხედვით, მხოლოდ კონკრეტული უფლებებია დაცული, არამედ 
ნებისმიერი სხვა სამართლებრივი სიკეთეც. თუმცა 992-ე მუხლის 
ფართო დანაწესი არ უნდა გახდეს ინფორმირების ვალდებულების 
მომცველი, ვინაიდან, არსებობს მასთან უფრო ახლოს მდგომი 
სამართლის ნორმა, რომელიც სახელშეკრულებო მოთხოვნებს 
აწესებს. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, ქართულ სამართალში, 
ინფორმირების ვალდებულება უნდა განისაზღვროს, როგორც 
სახელშეკრულებო ვალდებულება და მისი დარღვევის შემთხვევაში 
და შესაბამისად, ზიანის წარმოშობისას მოთხოვნის სამართლებრივი 
საფუძველი უნდა იყოს არა სსკ-ის 992-ე მუხლი, არამედ სსკ-ის 394-ე 
მუხლის პირველი ნაწილი ზიანის ანაზღაურების დაკისრების ზოგად 
ნორმებთან ერთად.

105  თოდუა მ., ვილემსი ჰ., ვალდებულებითი სამართალი, თბილისი, 2006, 16.
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დასკვნა

როგორც წინამდებარე ნაშრომიდან გამოჩნდა, ინფორმირების 
ვალდებულება სახელშეკრულებო ურთიერთობებში წარმოადგენს 
არაძირითად, დამატებით ვალდებულებას, თუმცა მისი მნიშვ-
ნელობა ამ დახასიათებით სულაც არ კნინდება. იგი მაინც 
რჩება ვალდებულებად, რომელიც ხელშეკრულების მხარეებს 
განსხვავებულად ეკისრებათ მათი სამართლებრივი სტატუსისა და 
ობიექტური შესაძლებლობების გათვალისწინებით. ინფორმირების 
ვალდებულება მხარეებს აკისრიათ ხელშეკრულების დადების 
თაობაზე მოლაპარაკების ეტაპის დაწყებიდან ხელშეკრულების 
შესრულებამდე, ხოლო გრძელვადიანი ურთიერთობებისას 
ურთიერთობის მთელი ხნის განმავლობაში.

უდავოა, რომ მომხმარებელთა უფლებების ჭრილში, ინფორმაციის 
მიწოდება ერთ-ერთი უმთავრესი წინაპირობაა ინფორმირებული 
და თანმხვედრი ნების ჩამოყალიბებისათვის. ამასთან, მეწარმე 
სუბიექტს აკისრია ვალდებულება მომხმარებელს მიაწოდოს 
არამხოლოდ ხელშეკრულების შესრულებისათვის აუცილებელი 
თუ საგნის/მომსახურების თაობაზე ზუსტი და უტყუარი ინფორმაცია, 
არამედ იგი ვალდებულია განახორციელოს მომხმარებლის 
ინფორმირება ხელშეკრულების უარყოფის თაობაზეც, ანუ იმ 
პერიოდზე, როდესაც მომხმარებელს ხელშეკრულებაზე უარის თქმა 
შეუძლია. ამ ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში, შესაძლოა 
ხელშეკრულების უარყოფის ვადა გაიზარდოს.

საგულისხმოა, ინფორმირების ვალდებულება უმეტესად გაიგი-
ვებულია ნდობისა და კეთილსინდისიერების პრინციპთან და ამ 
ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში ზოგ შემთხვევებში ეს 
პრინციპი მოთხოვნის სამართლებრივ საფუძვლადაც კი გვევლინება. 

სახელშეკრულებო ურთიერთობებში ინფორმირების ვალდებუ-
ლების დარღვევიდან წარმოშობილი ზიანის ანაზღაურების სა-
კითხი საკამათოა სხვადასხვა სამართლებრივ სისტემაში. ზოგან 
იგი განსაზღვრულია, როგორც დელიქტური, ხოლო ზოგან, 
როგორც სახელშეკრულებო მოთხოვნა. ქართულ სამართალში 
არც დოქტრინალურ და არც პრაქტიკულ დონეზე არაა ფართოდ 
განხილული. კერძოდ, არაა გამიჯნული მისი დელიქტური თუ 
სახელშეკრულებო ბუნება. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობთ, რომ 
იგი უფრო მეტად ენათესავება სახელშეკრულებო ვალდებულებათა 
დარღვევიდან გამომდინარე პასუხისმგებლობის დანაწესს. ჩვენი 
აზრით, მოთხოვნის სამართლებრივი საფუძველი უნდა იყოს არა 
დელიქტური, არამედ სახელშეკრულებო სამართლის დანაწესი 
მოვალის მიერ ვალდებულების დარღვევისაგან წარმოშობილი 
ზიანის ანაზღაურების სახით.
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1. სტატიაში უნდა მიეთითოს ავტორის ვინაობა, სტატუსი და სტატიის 
სახელწოდება.

2. ავტორმა საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის 
ჟურნალში ნაშრომი უნდა წარმოადგინოს პირველად გამოქვეყნების 
მიზნით (სტატია არ უნდა იყოს მანამდე გამოქვეყნებული, ან 
გამოსაქვეყნებლად გადაცემული).

3. სტატიის ძირითადი, ქართულენოვანი ტექსტი აკრეფილი უნდა 
იყოს Acadnusx-ში - 11 ფონტში (სქოლიო იმავე ფონტის 10-იანი 
შრიფტით), ხოლო უცხოენოვანი ტექსტი კი - Times New Roman - 11 
(სქოლიო იმავე ფონტის 10-იანი შრიფტით).

4. ძირითად ტექსტში ხაზებს შორის მანძილი უნდა იყოს 1,15, ხოლო 
სქოლიოს ტექსტში - 1,0. აბზაცებს შორის მანძილი უნდა იყოს 0.

5. სტატია უნდა შესრულდეს A4 ფორმატის word-ის დოკუმენტში, 
მინდორი, ოთხივე მხრიდან უნდა იყოს 2-2-2-2.

6. აბზაცი უნდა იყოს 0,5 სანტიმეტრი, რომელიც შექმენით ENTER-ით 
და არა TAB კლავიშით.

7. წარმოდგენილი სტატია უნდა იყოს მკაფიოდ სტრუქტურირებული 
(შესავალი, ძირითადი ნაწილი, დასკვნა). შესავალი და დასკვნა არ 
ინომრება, ხოლო ნაშრომის ძირითადი ნაწილი სტრუქტურულად 
უნდა იქნეს ჩაშლილი: თავებად, ქვეთავებად და ა.შ. შესაბამისად 
დანომრილი: 1.; 1.1.; 1.2.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.3. და ა.შ.

8. შენიშვნა (სქოლიო) უნდა განთავსდეს ყოველი გვერდის ბოლოში.

9. ლიტერატურის ავტორის გვარი და სახელის ინიციალი (ასევე, 
მთარგმნელისა და სამეცნიერო რედაქტორის - არსებობის 
შემთხვევაში) დაწერეთ დახრილი ასოებით ანუ ე.წ. Italic.

10. სამეცნიერო ლიტერატურის ციტირებასთან დაკავშირებით 
საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის მიერ  დადგენილი 
მოთხოვნები იხილეთ ასოციაციის ვებ-გვერდზე.

რეკომენდაციები ავტორებისათვის
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