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სიფა-ს საქმიანობა

იურიდიული კლინიკის როლი და მნიშვნელობა იურიდიულ 
განათლებაში

თინათინ შუღაროვა

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის აღმასრულებელი 
დირექტორი

იურიდიული კლინიკა კომპრომისია, მათთვის  ვინც თვლის რომ 
სამართალმცოდნეობა ხელოვნებაა, რომელსაც კონკრეტულ 
საქმეზე მუშაობით შეგიძლია დაეუფლო, ასევე მათთვის ვინც 

თვლის, რომ სამართალმცოდნეობა მეცნიერებაა, რომელსაც 
სიღრმისეული დასწავლა სჭირდება. ამ სივრცეს დღეს 

სწორედ იურიდიული კლინიკა წარმოადგენს, სადაც  ორივე  
შესაძლებლობა, ერთდროულად, ხელმისაწვდომია.1

რა არის იურიდიული კლინიკა, როგორია მისი განვითარების ისტო-
რია და რა გავლენას ახდენს სტუდენტებზე იურიდიულ კლინიკაში 
სწავლება, ამის შესახებ წინამდებარე სტატიაში ვისაუბრებთ. სა-
ქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის (შემდგომში - სიფა), 
როგორც პროფესიული გაერთიანების, ინიციატივითა და გაეროს 
განვითარების პროგრამის (UNDP) და ევროკავშირის (EU4Justice) 
ერთობლივი პროექტის - „ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულება და 
ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების სისტემის განვითარება 
საქართველოში“, - მხარდაჭერით დაიწყო კვლევა, რომლის მიზანია 
შეისწავლოს სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტებში არსებული 
იურიდიული კლინიკები, შეუსაბამოს საერთაშორისო სტანდარტებს 
და უზრუნველყოს ხარისხიანი იურიდიული მომსახურება 
განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფებისთვის. კვლევის შედეგებსა 
და საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით 
საერთაშორისო ექსპერტი, სიფა-ს ექსპერტებთან ერთად, მიღებული 
რეალობის გათვალისწინებით შეიმუშავებს იურიდიული კლინიკების 
სწავლების ოპტიმალურ მოდელს. აღნიშნული ხელმისაწვდომი 
იქნება ნებისმიერი დაინტერესებული მხარისთვის. შედეგად  
უმაღლეს სასწავლებლებს ექნებათ შესაძლებლობა  გააუმჯობესონ 
ის ნაკლოვანებები, რომლებსაც აწყდებიან იურიდიული კლინიკის 
სწავლების პროცესში, ან ამ მოდელზე დაყრდნობით დანერგონ 
იურიდიული კლინიკა თავიანთ ბაზაზე. სიფა მადლობას უხდის ყველა 
უმაღლეს სასწავლებელს, რომელმაც პროექტის მიმდინარეობის 
პროცესში გამოხატა მზაობა თანამშრომლობისთვის.

1  Gubbins M. R., A biT of history on law clinics and law schools, July 4, 2011. <http://legalnews.com/
ingham/1001290> [5.03.2018].
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1. რა არის იურიდიული კლინიკა?

„იურიდიული კლინიკა“ წარმოადგენს უნივერსიტეტის სამართლის 
სკოლის პროგრამის შემადგენელ ნაწილს, რომლის მიზანია, 
რეალური საქმეების წარმოების გზით, სტუდენტებს დაეხმაროს 
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების დასწავლასა თუ განვითარებაში და, 
შედეგად, საზოგადოების სოციალურად დაუცველ ფენას შესთავაზოს 
უფასო იურიდიული დახმარება.  

თავად სიტყვა „კლინიკა“ შეიძლება მოვიაზროთ, როგორც 
სამედიცინო სფეროში არსებული კლინიკის ანალოგი, სადაც 
დამწყები ექიმები ხვდებიან ნამდვილ პაციენტებს2. 

იურიდიული კლინიკის ან იურიდიული კლინიკური სწავლების  
განმარტებას  იძლევა  ამ  სფეროში  ცნობილი ბრიტანელი ექპსერტი, 
ჩვენი მიმდინარე პროექტის საერთაშორისო მრჩეველი პროფ. 
რიჩარდ გრაიმსი, რომელიც თვლის რომ: „იურიდიული კლინიკა ეს 
არის სასწავლო გარემო, სადაც სტუდენტები ახდენენ  პრობლემის 
იდენტიფიცირებას, ახორციელებენ შესაბამის კვლევას და თავიანთ 
ცოდნას, ნაწილობრივ მაინც, რეალურ სამყაროს არგებენ. 
სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის, რომ სტუდენტი საქმეს ისევე 
უდგება, როგორც ეს რეალურად მისი პროფესიული საქმიანობის 
განხორციელებისას ხდება“3.

განსხვავებული მოსაზრება აქვს ემილი ვინკლერს4, რომელიც 
თვლის რომ აღნიშნულ განმარტებას აკლია იურიდიული კლინიკის 
მნიშვნელოვანი ასპექტი, კერძოდ, სოციალური პასუხისმგებლობა. 
მისი თქმით, სწორედ პრაქტიკული სწავლებისა და უფასო 
იურიდიული დახმარების ერთობლიობაა იურიდიული კლინიკა.

მიუხედავად იმისა, თუ როგორი სტრუქტურული და ორგანიზაციული 
ფორმით არის იგი წარმოდგენილი სასწავლო დაწესებულებაში და 
რომელ  განმარტებას  მივიჩნევთ   უფრო   სწორად,   იურიდიულ  კლინიკას 
როგორც იურიდიული განათლების შემადგენელ ნაწილს გააჩნია 
სასწავლო-პედაგოგიური მიზანი. იურიდიულ კლინიკაში სტუდენტები, 
ხელმძღვანელი პრაქტიკოსი ადვოკატების ზედამხედველობის 
ქვეშ უწევენ იურიდიულ  დახმარებას საზოგადოების იმ ნაწილს, 

2  Winkler E., Clinical Legal Education, A Report on the Concept of Legal Clinics, 2012, 4. იხ. <http://
law-school.open.ac.uk/sites/law-school.open.ac.uk/files/files/JCLLE%20Vol%2012%20No%201%20
Autumn%202017.pdf> [5.03.2018].
3 Grimes R., The Theory And Practice Of Clinical Legal Education, in: Teaching Lawyers’ Skills, Edited 
by J. Webb and C. Maugham, London, 1996, 138.
4  Winkler E., Clinical Legal Education, A Report on the Concept of Legal Clinics, 2012, 4. იხ. <http://
law-school.open.ac.uk/sites/law-school.open.ac.uk/files/files/JCLLE%20Vol%2012%20No%201%20
Autumn%202017.pdf> [5.03.2018].

სიფა-ს საქმიანობა
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რომელთაც საკუთარი სახსრებით არ შესწევთ უნარი მიიღონ 
იურიდიული მომსახურება. „იურიდიული დახმარება“ შეიძლება 
მოიცავდეს იურიდიულ კონსულტაციებს, იურიდიული დასკვნების 
მომზადებას, მოქალაქის წარმომადგენლობას ადმინისტრაციულ 
თუ სხვა სახელმწიფო ორგანოში და სხვა.  

იურიდიული დახმარება და სოციალური პასუხისმგებლობა იუ-
რიდიული კლინიკის მნიშვნელოვანი დამახასიათებელი ნიშან-
თვისებაა. იურიდიულ კლინიკაში მიღებული განათლება სტუდენტს 
უვითარებს საზოგადოებისადმი სოციალური პასუხისმგებლობის 
გრძნობას, რომელიც მთელი მისი იურიდიული კარიერის საფუძველია. 
მოქალაქეებთან ურთიერთობა, მათი სოციალური პრობლემების 
გადაწყვეტის გზებზე ფიქრი, ეს ყველაფერი, კლინიკის სტუდენტებს 
უღვივებს საზოგადოებისადმი პასუხისმგებლობისა და თანადგომის 
გრძნობას, რაც, საბოლოო ჯამში, დადებითად აისახება მაღალი 
სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე იურიდიული პროფესიის 
განვითარებაზე.5

თუმცა, მიუხედავად ზემოთქმულისა, იურიდიულ ლიტერატურაში არ 
არსებობს ზუსტი დეფინიცია იმისა, თუ რა არის იურიდიული კლინიკა 
და რა ტიპის სწავლებას უნდა მოიცავდეს იგი. იურიდიული კლინიკები 
ერთმანეთისგან განსხვავდებიან, ორგანიზაციულ-სტრუქტურული 
ფორმით, ასევე იურიდიული მომსახურების და ბენეფიციართა 
სახეობის მიხედვით, რომელთა შესახებ ქვემოთ გვექნება საუბარი. 

 

2. როგორია იურიდიული კლინიკის წარმოშობისა და 
განვითარების ისტორია?

იურიდიული კლინიკა, როგორც იურიდიული განათლების 
შემადგენელი ნაწილი, პირველად გამოჩნდა ამერიკის შეერთებულ 
შტატებში, ხოლო მოგვიანებით მისი კონცეფცია გავრცელდა 
კანადაში, ავსტრალიასა და დიდ ბრიტანეთში. იურიდიული 
კლინიკის ისტორიული განვითარების ეტაპებს თუ გადავავლებთ 
თვალს, დავინახავთ, რომ მისი კონცეფციის ჩამოყალიბებაში 
მთავარი როლი ორმა ძირითადმა ფაქტორმა ითამაშა. ეს 
ფაქტორებია: საზოგადოების მზარდი მოთხოვნა ხელმისაწვდომ 
მართლმსაჯულებაზე და იურიდიული განათლების რეფორმის 
საჭიროება, სწავლებაში პრაქტიკული ელემენტების შემოტანის 
გზით.6

5  Legal Clinics, Serving People, Improving Justice, Open Society Justice Initiative, 6. იხ. <https://www.
opensocietyfoundations.org/sites/default/files/legalclinics_20090101.pdf> [6.03.2018].
6 Winkler E., Clinical Legal Education, A Report on the Concept of Legal Clinics, 2012, 5. იხ. <http://
law-school.open.ac.uk/sites/law-school.open.ac.uk/files/files/JCLLE%20Vol%2012%20No%201%20Au-
tumn%202017.pdf> [05.03.2018].
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2.1. ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულება

იდეა ხელმისაწვდომი და თანაბარი მართლმსაჯულების შესახებ  
ჯერ კიდევ შორეულ წარსულში იღებს დასაბამს. მართალია 
ხელმისაწვდომი მართმსაჯულების მოძრაობა მეოცე საუკუნეში 
იწყება, მაგრამ უფასო იურიდიული მომსახურება, ჯერ კიდევ, 1495  
წელს, ინგლისში, მეფე ჰენრი VII-ის მმართველობის დროს იქნა 
შემოღებული გადახდისუუნარო ხალხისთვის. მოსამართლეებს 
პირველად დაეკისრათ ვალდებულება უზრუნველეყოთ გადახდი-
სუუნარო მომჩივანისთვის ადვოკატის მომსახურება.
შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო პირველი ნიშანი კანონის წინაშე 
თანასწორობის მოძრაობის დაწყებისა. ბრიტანეთის აღნიშნული 
პრაქტიკა მალევე გავრცელდა ბრიტანეთის კოლონიებში. თუმცა, ამ 
ინიციატივას არ მოჰყოლია მნიშვნელოვანი შედეგი და, მიუხედავად 
იმისა, რომ საზოგადოების დაბალი ფენა სარგებლობდა იურიდიული 
დახმარებით, ზოგიერთი კატეგორიის დავებში, ღარიბი ხალხი 
მაინც ვერ ახერხებდა თავიანთი უფლებების დაცვას საზოგადოების 
დიდგვაროვანი წარმომადგენლების წინააღმდეგ. 
მოგვიანებით, რამდენიმე საუკუნის შემდეგ, ცხადი გახდა, რომ 
კანონის წინაშე თანასწორობის იდეა მხოლოდ ფორმალურ 
ხასიათს ატარებდა7. პროგრესულად მოაზროვნე იურისტებმა და 
აკადემიური წრეების წარმომადგენლებმა გაანალიზეს, რომ ეს 
უფლება მხოლოდ  საკანონმდებლო ჩანაწერი იყო და რეალურად 
არ მოქმედებდა. საზოგადოებაში არსებული სოციალურ-ეკო-
ნომიკური პრობლემები კი იურიდიული დახმარების საჭიროებას 
წარმოშობდა. არსებული იურიდიული სისტემის ნაკლოვანების 
აღმოსაფხვრელად, პრეზიდენტმა ლინდონ ჯონსონმა ბრძოლა 
გამოაცხადა სიღარიბის წინაღმდეგ და 1964 წელს აშშ-ში ძალაში 
შევიდა „თანაბარი შესაძლებლობების აქტი“ (“Equal Oportunity Act”). 
შეიქმნა ე.წ. ეკონომიკური შესაძლებლობების ოფისები, რომელთა 
დაფინანსებით სიღარიბის ზღვართან მყოფი მოსახლეობით 
დასახლებულ ტერიტორიებზე იქმნებოდა იურიდიული ფირმები, 
სადაც დასაქმებული ადვოკატები და თანაშემწეები მოსახლეობას 
უფასო იურიდიულ მომსახურებას უწევდნენ.8

იურიდიული დახმარების ოფისების დაარსება იყო მხოლოდ 
მცირედი ნაწილი,  გლობალური იურიდიული დახმარების მოძრაობის 
დაწყების. იურიდიული დახმარების პროგრამები ამოქმედნენ 
სხვა ქვეყნებშიც (საზოგადოებრივი იურიდიული ცენტრები 
კანადაში, სამართლის ცენტრები ბრიტანეთში და ავსტრალიის 
საზოგადოებრივი იურიდიული ცენტრები).

7 Bloch F.S., Noone M.A., Legal Aid Origins of Clinical Legal Education, The Global Clinical Movement, 
155.
8  The Global Clinical Movement, Educating Lawyers for Social Justice, Edited by F. S. Bloch, New York, 
2011, 22.
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2.2. იურიდიული კლინიკა, როგორც სასწავლო დისციპლინა

უმაღლეს იურიდიულ განათლებაში იურიდიული კლინიკის 
კომპონენტის შემოტანა განაპირობა იმ ფაქტის გაანალიზებამ, რომ 
სამართლის სწავლების ტრადიციული აკადემიური მიდგომა ვერ 
უზრუნველყოფდა მომავალ იურისტებს პრაქტიკული უნარ-ჩვევებით. 
უნივერსიტეტის ბაზაზე მოქმედი კლინიკის კონცეფციები პირველად 
განიხილეს სამეცნიერო ჟურნალებში მეოცე საუკუნის დასაწყისში, 
როგორც სამედიცინო სკოლებში არსებული კლინიკების ანალოგი. 
1901 წელს, რუსმა მეცნიერმა ალექსანდრე ლუბლინსკიმ გამოაქვეყნა 
სტატია იურიდიულ კლინიკებზე, სადაც მიუთითებდა გერმანულ 
სამეცნიერო სტატიაზე.9  დაახლოებით ამ პერიოდში, პოლონეთის 
სამეცნიერო წერეებშიც გამოქვეყნდა სტატია იმავე თემაზე. 1917 წელს 
ვილიამ როუმმა გამოაქვეყნდა სტატია კოლუმბიის უნივერისტეტსა 
და ნიუ იორკის შტატისთვის დაწერილ მემორანდუმზე დაყრდნობით. 
მემორანდუმში ის მიუთითებდა უნივერისტეტის ბაზაზე არსებული 
იურიდიული კლინიკის შექმნის აუცილებლობაზე. იურიდიული 
კლინიკის მისეული მოდელი შთაგონებული იყო კოპენჰაგენის 
უნივერსიტეტთან არსებული დანიური იურიდიული დახმარების 
პროგრამით.10 1921 წელს კარნეგის სწავლების გაუმჯობესების 
ხელშემწყობმა ფონდმა აღნიშნა, რომ იურიდიული სწავლება 
მოკლებული იყო პრაქტიკული სწავლების კომპონენტს11.

ყველა ზემოაღნიშნულ სტატიაში, ავტორები იურიდიული კლინიკების 
მოდელს ადარებდნენ სამედიცინო პროფესიაში არსებულ 
ტრადიციას, რომლის თანახმადაც სტუდენტები ვალდებულნი 
იყვნენ  ექიმი-პროფესორების ხელმძღვანელობით პრაქტიკული 
გამოცდილება შეეძინათ ნამდვილი პაციენტების მკურნალობით. 
კლინიკის ეს მოდელი არ წარმოადგენდა მცდელობას ჩაენაცვ-
ლებინა არსებული შეგირდობის სისტემა, სადაც სამართლის სკო-
ლის სტუდენტი უნივერსიტეტისგან დამოუკიდებლად მუშაობდა 
გამოცდილი იურისტის/ადვოკატის ხელმძღვანელობით. ეს იყო 
მოწოდება ახალი ტიპის განათლების შექმნისკენ, რომელიც 
საშუალებას მისცემდა სტუდენტს რეალურად დაენახა სამართლის 
მოქმედება, მისი პრაქტიკაში რეალიზება.

9  Lyublisnky, A., About Legal Clinics, Journal of Ministry of Justice (Russia), January 1901, pp. 175-181. 
მითითებულია: The Legal clinic - The Idea, Organization and  Methodology, Edited by D. Łomowski, 
The Legal Clinics Foundation, Warsaw, 2005, 45.
10  The Legal clinic - The Idea, Organization and  Methodology, Edited by D. Łomowski, The Legal Clin-
ics Foundation, Warsaw, 2005, 46.
11 Winkler E., Clinical Legal Education, A Report on the Concept of Legal Clinics, 2012, 7. იხ. <http://
law-school.open.ac.uk/sites/law-school.open.ac.uk/files/files/JCLLE%20Vol%2012%20No%201%20Au-
tumn%202017.pdf> [05.03.2018].
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მიუხედავად იმისა, რომ მეოცე საუკუნის დასაწყისში აშშ-ში უკვე 
ფუნქციონირებდა რამდენიმე იურიდიული კლინიკა, იურიდიული 
განათლების ამ კონცეფციას ამერიკის სამართლის  სკოლებში 
გამოყენების ფართო მასშტაბები 60-იან წლებამდე არ ჰქონია. 
როგორც უკვე ზემოთ აღვნიშნეთ, მთავარი მიზეზი, რამაც იურიდიული 
კლინიკური განათლების განვითარება განაპირობა ამერიკის 
შეერთებულ შტატებში, გახლდათ მზარდი სოციალური პრობლემები, 
სამოქალაქო უფლებები ვიეტნამის ომის საპირისპიროდ და 
სიღარიბის დასაძლევად მიმართული პოლიტიკური დღის წესრიგი. 
სამართლის სტუდენტები მოითხოვდნენ  „შესაბამის“ იურიდიული 
განათლებას, რომელიც შესაძლებლობას მისცემდა მათ თავი 
გაერთმიათ მოსახლეობის ღარიბი ფენისათვის საჭირო იურიდიული 
მომსახურების მიღებაზე. დონორი ორგანიზაციებიდან ერთ-ერთი 
პირველი, ვინც იურიდიული კლინიკური განათლების საჭიროება 
დაინახა, გახლდათ ფორდის ფონდი (The Ford Foundation). 1959 
წელს ფონდმა დაიწყო იურიდიული კლინიკების დაფინანსება, 
ხოლო 1965 წელს დააარსა საგრანტო ინტიტუტი „პროფესიულ 
პასუხისმგებლობაზე ორიენტირებული იურიდიული განათლების 
საბჭო/ the Council on Legal Education for Professional Responsibility (CLEPRT). 
როცა საბჭომ 1978 შეწყვიტა არსებობა, იურიდიული კლინიკების 
დაფინანსება განაგრძო ამერიკის მთავრობამ. დაფინანსებაზე 
პასუხისმგებელი ორგანო 1997 წლამდე გახლდათ განათლების 
დეპარტამენტი.12 

მოგვიანებით კი, უნივერსიტეტებმა დაინახეს კლინიკის მნიშვ-
ნელობა იურიდიული განათლების მიღებაში და მათ თავად და-
იწყეს კლინიკების დაფინანსება საკუთარი ბიუჯეტით, კლინიკის 
აქტივობაში სტუდენტის მონაწილეობა კი მალე მოხალისეობრივი 
ბუნებიდან  უნივერსიტეტის სავალდებულო სასწავლო დისციპლინად 
გადაიქცა. 

ამერიკის პარალელურად, იურიდიული კლინიკების პროგრამა 
განვითარდა სამხრეთ აფრიკაში, ბრიტანეთსა და სხვა საერთო 
სამართლის სისტემის ქვეყანაში. სამხრეთ აფრიკაში იურიდიული 
კლინიკებს აფინანსებდნენ ფორდის ფონდი (the Ford Foundation) 
და ძმები როკფელერების ფონდი (the Rockefeller Brothers Found). 
1978 წელს პირველი იურიდიული კლინიკა ოფიციალურად იქნა 
აღიარებული უნივერსიტეტის მიერ. დღესდღეობით, სამხრეთ 
აფრიკაში მოქმედებს 21 იურიდიული კლინიკა, რომლებიც 
ამავდროულად არიან უნივერიტეტის იურიდიული დახმარების 
ინსტიტუტის წევრები (AULAI).

12 იქვე, 7-8. 
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2.3. იურიდიული კლინიკა და  იურიდიული დახმარების პროგრამა

ამერიკის იურიდიული კლინიკური განათლების ადრეულ ისტორიაში 
უმეტესი სამართლის ფაკულტეტის კლინიკის პროგრამები 
ხორციელდებოდა იურიდიული დახმარების ოფისებში, რომლებიც 
მომსახურებას უწევდნენ ღარიბ მოსახლეობას. ავსტრალიაში, 1970 
წელს დაარსებული კლინიკის პროგრამებიც ხორციელდებოდა 
ადგილობრივ იურიდიულ (იურიდიული დახმარების) ცენტრებში.13 
დღესდღეობით, ამერიკაში არსებული ბევრი იურიდიული კლინიკა, 
ერთ დროს წარმოადგენდა სწორედ იურიდიული დახმარების 
ფილიალს. 

გამომდინარე იქიდან,  რომ იურიდიულ დახმარების ცენტრებს 
იურიდიული დახმარების სხვადასხვა მისია და მიმართულება 
ჰქონდათ, გაჩნდა განსხვავებული იურიდიული კლინიკების 
განათლების მიმართულებებიც. იურიდიული დახმარების ცენტ-
რები ადრევე განასხვავებდნენ ერთმანეთისგან იურიდიულ კონ-
სულტაციას და იურიდიულ წარმომადგენლობას. იურიდიული 
კონსულტაცია გულისხმობდა კონსულტაციების გაცემას ყვე-
ლასთვის, ხოლო წარმომადგენლობა უზრუნველყოფილი იყო 
მხოლოდ საზოგადოების კონკრეტული ჯგუფისთვის. ასეთმა განს-
ხვავებულმა მიდგომებმა - რას მოიცავს იურიდიული დახმარება და 
ვისთვისაა იგი განკუთვნილი, დასაბამი დაუდო სამი სხვადასხვა 
ტიპის იურიდიული კლინიკის შექმნას. საგულისხმოა, რომ შეკითხვა, 
რას უნდა მოიცავდეს იურიდიული კლინიკის მომსახურება, მხოლოდ 
კონსულტირებას თუ წარმომადგენლობასაც, დღესაც აქტუალურია.14

2.4. იურიდიული კლინიკის განვითარება აღმოსავლეთ ევროპაში

კომუნიზმის დამარცხების შემდეგ აღმოსავლეთ ევროპის 
ქვეყნების სამართლის არსებული სისტემები ვერ უმკლავდებოდნენ  
ხელმისაწვდომ მართმსაჯულებასთან და ადამიანის უფლებებთან 
დაკავშირებულ საზოგადოებრივ პრობლემებს. წარმოიშვა მართ-
ლმსაჯულების სისტემის რეფორმირების აუცილებლობა, მთავარი 
აქცენტი კი იურიდიული პროფესიის რეფორმისკენ იყო მიმართული. 
ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში რეფორმირების პროცესი 
დაიწყო 1990-იანი წლების დასაწყისში, ხოლო ყოფილი საბჭოთა 
კავშირის ქვეყნებში 1990-იანი წლების შუა ხანებში. სხვადასხვა 
საერთაშორისო ორგანიზაციამ დაიწყო რეფორმის პროცესის 

13  Winkler E., Clinical Legal Education, A Report on the Concept of Legal Clinics, 2012, 6. იხ. <http://
law-school.open.ac.uk/sites/law-school.open.ac.uk/files/files/JCLLE%20Vol%2012%20No%201%20
Autumn%202017.pdf> [05.03.2018].
14 იქვე, 7.
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დაფინანსება. დაიწყო მოსამართლეების, პროკურორებისა და 
ადვოკატების გადამზადება ადამიანის უფლებების, დემოკრატიის 
საწყისებისა და კანონის უზენაესობის მიმართულებით. საერ-
თაშორისო დონორმა ორგანიზაციებმა - ამერიკის იურისტთა 
ასოციაციის ცენტრალური ევროპის და ევრაზიის სამართლის 
ინიციატივამ (the American Bar Association’s Central European and Eurasian 
Law Initiative, ABA CEELI) და ფორდის ფონდმა (the Ford Foundation) 
დაიწყეს უნივერსიტეტის ბაზაზე მოქმედი სამართლის პრაქტიკული 
კურსების ფინანსური მხარდაჭერა. ღია საზოგადოების ინსტიტუტმა 
(the Open Society Institute (OSI)) და სოროსის ფონდების კავშირმა, 
აგრეთვე, მხარი დაუჭირეს იურიდიული კლინიკების ამოქმედებას. 

დღესდღეობით, იურიდიული კლინიკა აღმოსავლეთ ევროპაში 
ჩვეულებრივ გრძელდება ერთი ან ორი სემესტრი და განკუთვნილია 
მესამე, მეოთხე და მეხუთე კურსის სტუდენტებისთვის. იურიდიული 
კლინიკის ოფისი მდებარეობს უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე, 
თუმცა, შესაძლებელია განლაგებული იყოს მის ფარგლებს მიღმაც. 
იურიდიულ კლინიკას ჩვეულებრივ მიმართავენ სოციალურად 
დაუცველი, სიღარიბის ზღვარს მყოფი მოსახლეობა, აგრეთვე, 
ლტოლვილები, ბრალდებულები, უმცირესობის წარმომადგენლები, 
ქალები და ბავშვები, დასაქმებულები და სხვა. იურიდიული 
მომსახურების სახეები განსხვავებულია, თუმცა, კლინიკები, რო-
გორც წესი, უზრუნველყოფენ შემდეგ იურიდიულ მომსახურებას: 
იურიდიული კონსულტაცია, სასამართლო წარმომადგენლობა, 
კონფლიქტის გადაწყვეტის სერვისები საოჯახო, შრომითი, ად-
მინისტრაციული, სოციალური უსაფრთხოებისა და, ზოგიერთ 
შემთხვევაში, სისხლის სამართლის დავებიდან გამომდინარე.

პროგრამის თეორიული კომპონენტი მოიცავს პრაქტიკული უნარ-
ჩვევების შეძენაზე ორიენტირებულ სწავლებას. სტუდენტები 
მონაწილეობენ იმიტირებულ სასამართლო პროცესებში, სიმუ-
ლირებულ ინტერვიუებში კლიენტთან და სხვა. ამას გარდა, ისინი 
ეუფლებიან ანალიტიკური და სამართლებრივი წერის უნარებსაც.15

15  იქვე, 19.
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3.  იურიდიული კლინიკის მოდელები

მსოფლიოში არსებულ იურიდიულ კლინიკებს შორის განასხვავებენ 
სამი ტიპის მოდელს16: 
1) ინდივიდუალური მომსახურების; 
2) სპეციალიზირებული; 
3) საზოგადოებრივი მომსახურების. 

3.1. ინდივიდუალური მომსახურების მოდელი

ინდივიდუალური მომსახურების მოდელის მიზანია უფასო იუ-
რიდიული მომსახურების უზრუნველყოფა ღარიბი და სოციალურად 
დაუცველი საზოგადოების ფენისთვის. აღნიშნული მოდელი იუ-
რიდიული კლინიკის ტრადიციული, კლასიკური ფორმაა და 
გავრცელებულია ამერიკაში, დიდ ბრიტანეთსა და სამხრეთ 
აფრიკაში. საგანმანათლებლო მიზანი აღნიშნული კლინიკის უფრო 
ფართოა და არ არის ფოკუსირებული კონკრეტული საზოგადოების 
იურიდიული დახმარების საჭიროებაზე ან სამართლის რომელიმე 
დარგზე. ინდივიდუალური მომსახურების მოდელი სტუდენტის 
კონცეტრირებას ახდენს სამართლის ყველა იმ საკითხზე, 
რომელსაც მოქმედი იურისტი პრაქტიკაში შეიძლება გადააწყდეს და 
ფოკუსირებულია სტუდენტისთვის ისეთი გამოცდილების შეძენაზე, 
რომელსაც იძენს იურისტი ნებისმიერი ტიპის საქმიდან.

თუმცა, ინდივიდუალური მომსახურების მოდელის აკრიტიკებს 
აშარ სამერი, ვინაიდან თვლის რომ  ეს მოდელი განათლებულ 
იურისტებსა და ღარიბ მოსახლეობას შორის აჩენს ნაპრალს 
და იწვევს მათ შორის გაუცხოვებას.  ბენეფიციარები კლინიკას 
მიმართავენ სასოწარკვეთილ მდგომარეობაში და მარტივად 
მანიპულირებადები არიან17

3.2. სპეციალიზირებული მოდელი 

სპეციალიზირებული მოდელის მიერ უზრუნველყოფილი იურიდიული 
დახმარების მიზანი შემოფარგლულია სამართლის კონკრეტული 
დარგით. იურიდიული კლინიკის სპეციალიზირებული მოდელები 
მოქმედებენ კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალში. მაგალითად, 
ურბანულ დასახლებებში მოქმედი კლინიკის იურიდიული მომსა-
ხურება მოიცავს საოჯახო სამართალს, სოციალურ უსაფრთხოებას, 

16 იქვე, 17-19. 
17 Sammer A;  Law Clinics and Collective Mobilization, Clinical Law  Review, Vol 14, 2008. 
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ხოლო ემიგრანტებით დასახლებულ ტერიტორიაზე მოქმედი 
კლინიკის მომსახურების სფერო მოიცავს იმიგრაციის სამართალს. 
ასევე, შესაძლებელია, რომ სპეციალიზირებული კლინიკა მუშაობდეს 
მხოლოდ კონკრეტული ტიპის იურიდიული პრობლემებზე მათი 
ეროვნული და საერთაშორისო მნიშვნელობის გათვალისწინებით. 
ამის მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ ოჯახური ძალადობა ან 
დისკრიმინაცია. 

ამ ტიპის იურიდიული კლინიკის საგანმანათლებლო მიზანი 
მდგომარეობს იმაში, რომ სტუდენტებს გამკლავება უწევთ ერთი 
და იმავე ტიპის სამართლებივ პრობლემებთან, თუმცა, ყოველთვის 
განსხვავებული პერსპექტივიდან. ეს ყველაფერი ეხმარება სტუ-
დენტს მიიღოს ღრმა და ყოვლისმომცველი ცოდნა კონკრეტული 
სამართლებრივი ურთიერთობის შესახებ. ამიტომაც არის, რომ 
სპეციალიზირებულ კლინიკას მიმართავენ შედარებით რთული 
სამართლებრივი პრობლემის მოსაგვარებლად, გამომდინარე 
იქიდან, რომ სტუდენტებს გაცილებით მეტი ცოდნა და გამოცდილება 
აქვთ სამართლის კონკრეტულ დარგში. 

სპეციალიზირებული მოდელის კრიტიკოსთა აზრით, აღნიშნული 
მოდელი მთლიანად ორიენტირებულია სტუდენტის, როგორც 
სამართლის კონკრეტულ დარგში პროფესიონალის ჩამოყალიბებაზე 
და ბენეფიციარები მხოლოდ საშუალებაა ამ მიზნის მისაღწევად. 

3.3. საზოგადოებრივი იურიდიული კლინიკა 

საზოგადოებრივი იურიდიული კლინიკის მთავარი მახასიათებელი 
მდგომარეობს შემდეგში: იურიდიული კლინიკის მიზანია 
კონკრეტული გეოგრაფიული არეალის ან თემის პრიორიტეტულ 
საჭიროებებზე მუშაობა.  საზოგადოებრივი იურიდიული კლინიკები 
რამდენიმე ფორმით შეიძლება იყოს წარმოდგენილი. ზოგი მათგანი 
წარმოადგენს კონკრეტულ თემში მოქმედი არასამთავრობო 
ორგანიზაციათა და მცირე საწარმოთა ინტერესებს. ზოგი მათგანი 
მოქმედებს კონკრეტული თემის ტერიტორიაზე და ემსახურება თემის 
წევრთა საჭიროებებს. ზოგიერთი მათგანი მხოლოდ კონკრეტულ 
თემეზე მუშაობს, მაგალითად, მიწასთან ან საცხოვრებელ სახლთან 
დაკავშირებული საკითხები, ხოლო ზოგიერთი მათგანი მიზანი 
შეიძლება იყოს სტრატეგიული მისიის შესრულება,  მაგალითად, 
თემის წევრთა მობილიზება მარგინალიზებული ჯგუფების გა-
საძლიერებლად კოალიციის შექმნის მიზნით. 

საზოგადოებრივი მომსახურების იურიდიული კლინიკის საგან-
მანათლებლო მიზანი განსხავებულია ზემოთ განხილული იური-
დიული კლინიკებისგან. საზოგადოებრივი იურიდიული კლინიკების 
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ოფისები, ჩვეულებრივ, განთავსებულია უნივერსიტეტის სამართლის 
სკოლისგან დამოუკიდებლად, რის გამოც სტუდენტი ვალდებულია 
თავად ეწვიოს იმ თემს, რომელსაც ის ემსახურება. ეს კი სტუდენტს 
ეხმარება თავად გამოსცადოს ის განსხვავებული მდგომარეობა, 
რომლიდან გამომდინარე პრობლემათა მოგვარებას მას სთხოვენ. 
იმისათვის, რათა სტუდენტმა იმუშაობს საზოგადოებრივ კლინიკაში, 
მას სჭირდება მთელი თემის იურიდიული საჭირობების ცოდნა, 
რომელიც, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო 
სარგებელია. საზოგადოების ჩართულობა საზოგადოებრივ კლი-
ნიკებში აუცილებელი მოთხოვნაა. ხშირად, სტუდენტებს უწევთ 
იურისტისთვის არატრადიციული ფორმით საკუთარი თავის 
წარმოჩენა. მაგალითად, მოეთხოვებათ იყვნენ სამართლის 
მასწავლებლები თემის წევრთა განათლების მიზნით.

Street Law (პრაქტიკული სამართლის კლინიკა) თავისი შინაარსით 
საზოგადოებრივი იურიდიული კლინიკის მოდელს მიეკუთვნება.

იურიდიულ კლინიკებში ძირითადად მუშაობენ საზოგადოების 
ჯგუფების, ან დიდი კომპანიების/ორგანიზაციების ისეთ საქმეებზე, 
რომელთაც მნიშვნელოვანი გამოხმაურება მოჰყვება მედიაში და 
რომლებიც საზოგადოების აქტიური განხილვის საგანია.

საზოგადოებრივი კლინიკის კრიტიკოსთა აზრით, ასეთი იურიდიული 
კლინიკები კონკრეტულ საქმეს იღებენ მხოლოდ უნივერსიტეტის 
და კლინიკის პოპულარიზაციის და სახელის შეძენის მიზნით 
(განსაკუთრებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში), საზოგადოების 
სოციალურად დაუცველი და სხვა მოწყვლადი ჯგუფის დახმარების 
მიზანი კი ასეთ კლინიკებში რეალურად არ გააჩნიათ. ასევე, 
კრიტიკოსთა აზრით, ამ ტიპის იურიდიული კლინიკის უარყოფითი 
დამახასიათებელი თვისებაა ისიც, რომ საზოგადოებას არ ეძლევა 
შესაძლებლობა გამოავლინონ იურიდიული დახმარების საჭიროება. 
ნაცვლად იმისა, რომ კლინიკამ ეძებოს იურიდიული პრობლემები 
და დაეხმაროს საზოგადოებას ამ პრობლემების გადაჭრაში, მისი 
მიზანია მხოლოდ ერთეული, თუმცა, გახმაურებული და  სახელის 
მომტანი საქმეების წარმოება.18

4. რატომ იურიდიული კლინიკა?

იურიდიული კლინიკის დადებითი შედეგი მდგომარეობს იმაში, 
რომ ტრადიციული სალექციო სწავლების ნაცვლად, იურიდიული 
კლინიკების სტუდენტები უფრო აქტიურად არიან ჩართულნი 

18  Winkler E., Clinical Legal Education, A Report on the Concept of Legal Clinics, 2012, 20. იხ. <http://
law-school.open.ac.uk/sites/law-school.open.ac.uk/files/files/JCLLE%20Vol%2012%20No%201%20
Autumn%202017.pdf> [05.03.2018].
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სწავლის პროცესში, გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი რეალური 
საქმეების წარმოების გზით იღებენ ცოდნას, და არა მხოლოდ 
კითხვით და მოსმენით. მნიშვნელოვანია ცოდნის გამოყენება 
და არა მხოლოდ მისი მიღება. გარდა ამისა, კლინიკა სტუდენტს 
ეხმარება თვითშეფასების უნარის გამომუშავებაში, ვინაიდან 
სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა თავად შეაფასოს და ახსნას, 
თუ  რატომ იღებს კონკრეტულ გადაწყვეტილებას და იმსჯელოს 
ამ გადაწყვეტილების მიღების შედეგად დამდგარი რეზულტატის 
შესახებ. პრაქტიკოსი იურისტები ამ შესაძლებლობას მოკლებულნი 
არიან დროის სიმცირის გამო. იურიდიული კლინიკის სტუდენტებს, 
კი, შესაძლებლობა აქვთ გამოიკვლიონ იურიდიული და სოციალური 
საკითხების სიღრმეები და ჩაწვდნენ ადვოკატის როლსა და 
იურიდიულ ეთიკას პრაქტიკულ კონტექსტში.19

იურიდიული კლინიკა იძლევა უნარებზე დაფუძნებულ იურიდიულ 
განათლებას. სტუდენტები  სწავლობენ იურიდიული საქმიანობის 
ისეთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ელემენტებს, როგორებიცაა 
კლიენტთან ინტერვიუირების პროცესი, პირისპირ მოლაპარაკება, 
იურიდიული დოკუმენტის შედგენა და სხვა. 

ერთ-ერთ არგუმენტად შეიძლება განვიხილოთ სტუდენტებისთვის 
სოციალური პასუხისმგებლობის გაღვივება ადგილობრივ მო-
სახლეობასთან და, შესაბამისად, რეალურ ცხოვრებისეულ სა-
ჭიროებებთან შეხების გზით. ეს კიდევ ხელს შეუწყობს მათში 
პახუხისმგებლობის და საზოგადოების სხვა წევრებისადმი პა-
ტივისცემის გრძნობის ჩამოყალიბებას.20

იურიდიული კლინიკის არსებობა უნივერსიტეტში მიანიშნებს 
სამართლის ფაკულტეტის ნაყოფიერ სწავლებაზე, აგრეთვე, უნი-
ვერსიტეტის განსაკუთრებულ ყურადღებაზე სტუდენტების მიმართ 
- ზრუნვას მათ პროფესიონალიზმზე, კვალიფიციურობასა და 
კონკურენტუნარიანობის გაზრდაზე ქვეყნის შიდა თუ გარე ბაზარზე.

5. იურიდიული კლინიკის არსებობასთან დაკავშირებული  
სირთულეები

ერთი-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც იურიდიულ კლი-
ნიკასთანაა დაკავშირებული ეს არის კლინიკასა და სამართლის 
სკოლას შორის კავშირი. ხშირ შემთხვევაში იურიდიული კლი-
ნიკა იზოლირებულია სამართლის სკოლისგან და მხოლოდ 

19  Lewis R., Clinical Legal Education Revisited, Dokkyo International Review, vol. 13, 2000, 155-160.
20  იქვე. 
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საზოგადოების ღარიბი მოსახლეობის იურიდიული მომსახურების 
ფუნქციას ითავსებს. 

აგრეთვე მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს იურიდიული 
კლინიკის თანამშრომლების საკითხი. ხშირად, უნივერსიტეტის 
პროფესორებს აკლიათ პრაქტიკული გამოცდილება, ზოგიერთი 
მათგანს კი შესაძლოა საერთოდ არ ჰქონდეს ადვოკატობის 
გამოცდილება. აგრეთვე, კლინიკის მოთხოვნაა, რომ სტუდენტებს 
ინდივიდუალური ხელმძღვანელები ჰყავდეთ, რაც განათლებას უფრო 
ძვირს ხდის ტრადიციულ სალექციო სწავლებასთან შედარებით. 
პროფესორ/ხელმძღვანელების გარდა აუცილებელია სხვა დამა-
ტებითი რესურსი იურიდიული კლინიკის ფუნქციონირებისთვის. 

სირთულეები წარმოიქმნება სტუდენტის მიერ კლინიკის 
ფარგლებში შესრულებული სამუშაოს ზედამხედველობის და 
შესრულების პროცესშიც. თითოეული სტუდენტის ცოდნა და 
გამოცდილება შეიძლება განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან, ხოლო 
ხელმძღვანელებისთვის კი მეტად რთულია შეაფასონ ყოველი 
მათგანის ინდივიდუალური რესურსი, რათა შეძლონ შესაბამისი 
მითითებებისა და მიმართულებების მიცემა.21

6. იურიდიული კლინიკები საქართველოში

იურიდიული განათლების განვითარების კვალდაკვალ საქართ-
ველოში იურიდიულმა კლინიკებმაც დაიწყეს ფუნქციონირება. 
დღეისათვის საქართველოში არსებული უნივერსიტეტების უმეტესი 
სამართლის სკოლები მოსახლეობას სთავაზობენ უფასო იურიდიული 
მომსახურებას იურიდიული კლინიკების მეშვეობით. მათი კლი-
ნიკების ორგანიზაციული მოწყობა, სამართლის ფაკულტეტთან მათი 
კავშირი და იურიდიული მომსახურების მიმართულებები ყოველი 
მათგანისთვის განსხვავებულია. 

მიუხედავად განსხვავებებისა, როგორც   წესი, ყველა მათგანის  
საერთო მახასიათებელი მდგომარეობს იმაში, რომ მათი 
მომსახურება ხელმისაწვდომია სოციალურად დაუცველი ფენისთვის. 
საგულისხმოა, რომ საქართველოში დღემდე არ ჩატარებულა 
იურიდიული კლინიკების საქმიანობის კვლევა, რომელიც ასახავს, 
თუ რა როლს თამაშობენ იურიდიული კლინიკა სტუდენტისთვის 
შესაბამისი იურიდიული განათლების მიღების პროცესში. 

21 იქვე, 160 -166.
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ადვოკატის როლის გაძლიერება მართლმსაჯულების სისტემაში

საქართველოს იურიდიულ ფირმების ასოციაციამ (შემდგომში 
- სიფა), მისი თითოეული წევრის ინტერესების მაქსიმალურად 
გათვალისწინების მიზნით, 2017 წლის მარტი-აპრილის პერიოდში, 
ჩაატარა კვლევა წევრთა საჭიროებების შესახებ. აღნიშნული 
კვლევის ფარგლებში გამოვლინდა, რომ სიფას წევრთათვის 
სასურველი იყო ლანჩ-მითინგებისა და ტრენინგების ჩატარება 
სამეწარმეო, სამშენებლო, სახელშეკრულებო და საგადასახადო 
სამართალში. აღნიშნულის გათვალისწინებით, სიფამ სამომავლო 
ღონისძიებები სწორედ ზემოხსენებული მიმართულებებით დაგეგმა 
და 2017 წლის მაისიდან, მის წევრებს, აღმოსავლეთ-დასავლეთის 
მართვის ინსტიტუტის (EWMI) მიერ განხორციელებული პროექტის 
- „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PRoLoG) - 
მხარდაჭერით, უფასო ლანჩ-მითინგებსა და ტრენინგებს სთავაზობს.

ლანჩ-მითინგი სამშენებლო სამართალში

საქართველოს იურიდიული ფირმების მიერ, ზემოთხსენებული 
კვლევის გათვალისწინებით და პროექტის - „ადვოკატის როლის 
გაძლიერება მართლმსაჯულების სისტემაში“, - ფარგლებში, 2017 
წლის 9 ოქტომბერს სასტუმროში - "Rooms Hotels Tbilisi", გაიმართა 
ლანჩ-მითინგი სამშენებლო სამართლის საკითხებზე. კერძოდ კი, 
ღონისძიებაზე საუბარი იყო FIDIC-ის წესებზე და მათი გამოყენების 
როგორც თეორიულ, ასევე, პრაქტიკულ ასპექტებზე. FIDIC-ის 
წესებთან დაკავშირებულ საკითხებზე შეხვედრას უძღვებოდნენ 
იურიდიული კომპანია BLC-ის უფროსი იურისტი - ლაშა უფლისაშვილი 
და საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 
თავმჯდომარის მოადგილე - ნუგზარ გასვიანი.

ლანჩ-მითინგის ფარგლებში, საქართველოს იურიდიული ფირმების 
ასოციაციის წევრ ადვოკატებს, ასევე, მიეწოდათ ინფორმაცია 
სამშენებლო კოდექსის კონცეფციის და იმ ცვლილებების შინაარსის 
შესახებ, რომლის შეტანაც უახლოეს მომავალში იგეგმება 
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საქართველოს სამშენებლო კანონმდებლობაში. აღნიშნულთან 
დაკავშირებით სასაუბროდ მოწვეული იყო საქართველოს 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სივრცითი 
დაგეგმარებისა და სამშენებლო პოლიტიკის დეპარტამენტის 
უფროსის მოადგილე - ბატონი კახაბერ ფოცხიშვილი. ასევე, 
შეხვედრაზე საუბარი იყო სამშენებლო ექპერტიზის სერვისების 
ხელმისაწვდომობაზეც, რომელთან დაკავშირებით, დამსწრეთა 
შეკითხვებს ლევან სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის 
ეროვნული ბიუროს საინჟინრო ექსპერტიზის დეპარტამენტის 
უფროსი - ბატონი ბადრი ლეფსაია პასუხობდა.

სიფა-ს საქმიანობა
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ლანჩ-მითინგი კორპორატიული ეთიკის საკითხებზე

შემდეგი ლანჩ-მითინგი ეხებოდა იურიდიული ფირმების კორ-
პორატიული ეთიკის სტანდარტებსა და ორგანიზაციულ-სამართ-
ლებრივი მოწყობის საკითხებს, რომელიც საქართველოს იუ-
რიდიული ფირმების ასოციაციის მიერ, 2018 წლის 1 თებერვალს, 
სასტუმროში - "Rooms Hotels Tbilisi", გაიმართა.

შეხვედრას უძღვებოდნენ იურიდიული ფირმების ასოციაციის 
თავმჯდომარე - ბატონი ზვიად კორძაძე, იურიდიული ფირმა 
„კორძახია ჟღენტი“-ს პარტნიორი - ბატონი ირაკლი კორძახია, 
აღნიშნული ფირმის ადვოკატი - ქალბატონი ნანუკა ჭკუასელი და 
ადვოკატთა ასოაციაციის ეთიკის კომისიის მთავარი იურისტი - 
ქალბატონი თამარ ხუბულური.

ლანჩ-მითინგზე მოწვეულნი იყვნენ როგორც სიფას წევრი იურიდიული 
ფირმების, ასევე სხვა იურიდიული კომპანიების პარტნიორები 
და ადვოკატები. შეხვედრაზე საუბარი იყო იურიდიული ფირმების 
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი მოწყობის და კორპორატიული 
ეთიკის სტანდარტებთან დაკავშირებული სამუშაო დოკუმენტის 
შესახებ. აღნიშნული დოკუმენტი სიფას მიმდინარე პროექტის - 
„ადვოკატის როლის გაძლიერება მართლმსაჯულების სისტემაში“, - 
ფარგლებში შეიქმნა და მასზე მუშაობდა სიფას მიერ სპეციალურად 
შექმნილი სამუშაო ჯგუფი.

ლანჩ-მითინგზე მომხსენებლებმა ისაუბრეს სამუშაო დოკუმენტში 
ასახულ ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა იურიდიული ფირმის შიგნით 
კონფიდენციალობის პრინციპის დაცვის უზრუნველყოფა. მათ 
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შორის, იურიდიული ფირმის არაადვოკატი თანამშრომლების და 
მომსახურების მომწოდებელ მესამე პირთა მიერ კონფიდენციალობის 
პრინციპის დაცვისათვის შესაბამისი კონტროლის უზრუნველყოფა. 
ასევე, კონფიდენციალური ინფორმაციის გავრცელების ფარგლები 
ადვოკატის/არაადვოკატის ერთი იურიდიული ფირმიდან სხვა 
იურიდიულ ფირმაში სამუშაოდ გადასვლის შემთხვევის დროს. 
ინტერესთა კონფლიქტის გამორიცხვა ახალი თანამშრომლის 
მიღებისას და მისი კონტროლი.

შეხვედრაზე, ასევე, საუბარი იყო იურიდიული ფირმების ორ-
განიზაციულ-სამართლებრივი მოწყობის საკითხებზე, უფრო 
კონკრეტულად კი, იურიდიულ ფირმაში ხელმძღვანელობითი უფ-
ლებამოსილების განხორციელებაზე, ადვოკატების სავალდებუ-ლო 
დაზღვევის საკითხზე და იურიდიული ფირმების ერთიან რეესტრში 
დარეგისტრირების აუცილებლობაზე.
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ტრენინგი საკორპორაციო სამართალში

2018 წლის 9 თებერვალს, საქართველოს იურიდიული ფირმების 
ასოციაციის ორგანიზებით, სასტუმროში - "Rooms Hotels Tbilisi", 
გაიმართა ტრენინგი საკორპორაციო სამართალში. აღნიშნულ 
ღონისძიებას უძღვებოდნენ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლე - ქალბატონი ნინო ბაქაქური და პროფესორი გიორგი 
ჯუღელი. 

ტრენინგი შეეხებოდა ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა თანაბარი 
წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებულ კომპანიაში პარტნიორთა 
უფლებებთან დაკავშირებული დავები, შპს-დან პარტნიორის 
გარიცხვა და შპს-დან პარტნიორის გასვლა.

კერძოდ, ნინო ბაქაქურმა ისაუბრა თანაბარი წილობრივი 
მონაწილეობით დაფუძნებული დახურული კორპორაციებისთვის 
დამახასიათებელ პრობლემებზე, ჩიხური ვითარების ცნებაზე და 
ამ ვითარებიდან გამოსავლის გზებზე, როგორც ქართული კა-
ნონმდებლობის გათვალისწინებით, ისე სხვა ქვეყნების სასამართლო 
პრაქტიკის მაგალითზე. საუბარი შეეხო, ასევე, კორპორაციაში 
წარმოშობილი უთანხმოებისას, სასამართლოს მიერ, დამატებითი 
დირექტორის ან მეურვის დანიშვნასთან დაკავშირებით, რაც 
ქართული კანონმდებლობისთვის უცხოა, თუმცა, წარმატებით გა-
მოიყენება სხვა ქვეყნის სამართლებრივ სისტემებში. ტრენინგის 
ფარგლებში ნინო ბაქაქურმა განიხილა სასამართლოს მიერ 
კომპანიის იძულებითი დაშლის შესაძლებლობის მექანიზმი და 
ამასთანავე, ქართული და საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკა 
საკორპორაციო დავებთან დაკავშირებით. 
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პროფესორმა გიორგი ჯუღელმა დამსწრეებს მიაწოდა ინფორმაცია 
ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა შპს-დან პარტნიორის გა-
რიცხვისთვის და გასვლისთვის საჭირო სამართლებრივი სა-
ფუძვლები, წინაპირობები და პროცედურა. მან, ასევე, ისუბრა 
გასვლისა თუ გარიცხვის დროს წილის ღირებულების კომპენსაციის 
გამოანგარიშების და გადახდის საკითხებზე. 

ტრენინგი კითხვა-პასუხის და აქტიური დისკუსიის რეჟიმში მიმდი-
ნარეობდა. 

ღონისძიება, ლანჩ-მითინგების მსგავსად, ამერიკის შეერთებული 
შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის მიერ 
დაფინანსებული სიფას პროექტის - „ადვოკატის როლის გაძლიერება 
მართლმსაჯულების სისტემაში“ - ფარგლებში  განხორციელდა.

ტრენინგი საგადასახადო სამართალში

სიფას მიმდინარე პროექტის - „ადვოკატის როლის გაძლიერება 
მართლმსაჯულების სისტემაში“ - ფარგლებში, კიდევ ერთი 
ტრენინგი გაიმართა 2018 წლის 2 მარტს, სასტუმროში - “Rooms Hotel 
Tbilisi”. ტრენინგის თემა იყო საგადასახადო სამართალი და მას 
უძღვებოდნენ იურიდიული ფირმა BLC-ის პარტნიორი - ქალბატონი 
ქეთევან ქვარცხავა და კომპანია EY საქართველოს საგადასახადო 
და იურიდიული მიმართულების პარტნიორი - ბატონი ზურაბ 
ნიკვაშვილი. 
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ღონისძიებას ესწრებოდნენ სიფას წევრი ადვოკატები, რომ-
ლებსაც ტრენინგის ფარგლებში მიაწოდეს ინფორმაცია სა-
წარმოს დაფუძნების, რეორგანიზაციის და დაფინანსების ზო-
გიერთი საგადასახადო ასპექტის შესახებ. ასევე, ტრენერებმა 
ისაუბრეს კომპანიის დაფინანსების მოდელის შერჩევისას გასათ-
ვალისწინებელ საგადასახადო და დივიდენდის გაცემის საკითხებზე.

ტრენინგი კითხვა-პასუხის და დისკუსიის რეჟიმში მიმდინარეობდა.

ღონისძიება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის - „კანონის უზენაესობა 
საქართველოში“ (PROLoG), - მხარდაჭერით და საქართველოს 
იურიდიული ფირმების ასოციაციის ორგანიზებით განხორციელდა.

გასვლითი შეხვედრა იურიდიული ფირმების ორგანიზაციული 
მოწყობისა და ეთიკის სტანდარტების კონცეფციის შექმნაზე

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია, აშშ-ის სა-
ერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა (USAID) და აღმოსავლეთ-
დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) მხარდაჭერილი პროექტის 
- „ადვოკატის როლის გაძლიერება მართლმსაჯულების სისტემაში“ 
- ფარგლებში მუშაობს იურიდიული ფირმების ორგანიზაციული 
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მოწყობისა და ეთიკის სტანდარტების დამდგენ, სარეკომენდაციო 
სახის დოკუმენტზე. აღნიშნული დოკუმენტის მომზადების მიზნით, 
სიფაში შეიქმნა სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომლის წევრები, 
ერთმანეთის გამოცდილების გაზიარების და მათ მიერ ჩატარებული 
კვლევების გაცნობის მიზნით, აწყობენ შეხვედრებს და აყალიბებენ 
რეკომენდაციებს სიფას წევრი იურიდიული ფირმების და ად-
ვოკატებისთვის. 

ერთ-ერთი შეხვედრა 2017 წლის 4-5 ნოემბერს, კაჭრეთში გაიმართა. 
შეხვედრაზე სამუშაო  ჯგუფის წევრებმა გაანალიზეს საქართველოს 
ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსი, ისევე როგორც მათი 
გამოცდილება იურიდიული ფირმების საქმიანობის სფეროში და 
ეთიკის სტანდარტების საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე 
დაყრდნობით, შეიმუშავეს კონკრეტული რეკომენდაციები ად-
ვოკატებისა და იურიდიული ფირმებისთვის.

სისხლის სამართლის პროცესში მხარეთა შეჯიბრებითობის და 
თანასწორობის გაძლიერება

შეხვედრა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებთან და 
თანაშემწეებთან

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია აშშ-ის სა-
ერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის - 
„კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (EWMI/PROLOG) 
- მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს - „სისხლის სამართლის 
პროცესში მხარეთა შეჯიბრებითობის და თანასწორობის გაძ-
ლიერება“. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, ექსპერტებმა - 
დავით კვაჭანტირაძემ და ქეთევან ჩომახაშვილმა შეისწავლეს 
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, ასე-
ვე, გაანალიზეს ადგილობრივი და საერთაშორისო კვლევები, 
ანგარიშები და მოამზადეს დოკუმენტი სისხლის სამართლის 
პროცესში არსებული პრობლემებისა და რეკომენდაციების შესახებ 
მხარეთა შეჯიბრებითობის და თანასწორობის კუთხით. 
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აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, საქართველოს იურიდიული 
ფირმების ასოციაციამ მოიწვია ამერიკელი ადვოკატი სისხლის 
სამართლის მომართულებით და ყოფილი მოსამართლე რიჩარდ 
გებელინი. ბატონი რიჩარდის მოსაზრებების გაზიარების, პროექტის 
ფარგლებში ჩატარებული კვლევის და სხვადასხვა სტრუქტურის 
წარმომადგენლებთან შეხვედრების საფუძველზე, შემუშავდა 
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ცვლილებათა 
კანონპროექტი, რომელიც 2018 წლის 18 იანვარს საკანონმდებლო 
წინადადების სახით წარედგინა საქართველოს პარლამენტს. 

აღნიშნული წინადადების გაცნობის მიზნით, პარლამენტში მის 
შეტანამდე, სიფამ მოაწყო შეხვედრები როგორც სიფას წევრ 
ადვოკატებთან, ისე ადვოკატთა ასოციაციაში, უზენაეს სა-
სამართლოში, საქართველოს პრალამენტის იურიდიულ საკითხთა 
და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტებში, შინაგან საქმეთა 
და იუსტიციის სამინისტროებში. 2017 წლის 28 ნოემბერს, პროექტის 
ექსპერტები განმეორებით შეხვდნენ უზენაესი სასამართლოს 
წარმომადგენლებს და გააცნეს პროექტის ფარგლებში მომზადებული 
ცვლილებების საბოლოო ვერსია.

შეხვედრას სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლეები 
და თანაშემწეები ესწრებოდნენ და იგი აქტიური კითხვა-პასუხისა და 
დისკუსიის რეჟიმში მიმდინარეობდა.

გადახდისუუნარობის მმართველთა პროფესიული განვითარება

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციამ, ამერიკის 
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს 
(USAID) და G4G-ის მხარდაჭერით, 2017 წლის ივლისი-დეკემბრის 
პერიოდში განახორციელა პროექტი - „გადახდისუუნარობის 
მმართველთა პროფესიული განვითარება“. აღნიშნული პროექტის 
მიზანს წარმოადგენდა  მაღალკვალიფიციური გადახდისუუნარობის 
მმართველთა პროფესიული წრის განვითარება საქართველოში. 
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პროექტის ფარგლებში, საქართველოს იურიდიული ფირმების 
ასოციაციამ ორგანიზება გაუწია შვიდ ტრენინგს სპეციალურად 
შერჩეული 20 ადვოკატისათვის. მათ შორის, სიფას ორგა-
ნიზებით, გერმანიიდან მოწვეული იყო სპეციალიზებული ადვო-
კატი გადახდისუუნარობის მიმართულებით, გამოცდილი გადახ-
დისუუნარობის მმართველი დოქტორი გეზა შტემბერგი და 
ბრიტანელი ექსპერტი, ადვოკატი და გადახდისუუნარობის მმართ-
ველი - ობერონ კვოკი (Oberon Kwok; St Philips Chambers). ჯამში 
ტრენინგების ორი ციკლი განხორციელდა. ტრენინგების პირველი 
ნაწილი 2017 წლის ივლისი-აგვისტოს პერიოდში ჩატარდა, მეორე 
ნაწილს კი, 2017 წლის სექტემბერი-ნოემბერის პერიოდი დაეთმო. 

კერძოდ, 2017 წლის 8-9 სექტემბერს, საქართველოს იურიდიული 
ფირმების ასოციაციის ორგანიზებით, სასტუმროში - “Rooms Hotel Tbili-
si“,  გაიმართა ტრენინგი - „გადახდისუუნარო კომპანიის ფინანსური 
რეაბილიტაციის გეგმის შემუშავება“. ტრენინგს უძღვებოდნენ თიბისი 
ბანკის კორპორატიული, მცირე და საშუალო ბიზნესის საკრედიტო 
მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი ნინო გელაშვილი 
და  თიბისი ბანკის  კორპორატიული და საინვესტიციო საბანკო 
მომსახურების სექტორის უფროსი სოფო ნიორაძე. მათ ტრენინგის 
მონაწილეებს მიაწოდეს ინფორმაცია ფინანსური მენეჯმენტის 
საბაზისო პრინციპების, ფინანსური ანგარიშებისა და უწყისების 
შესახებ. ასევე, მაგალითების საშუალებით, გაანალიზებული 
იქნა სტანდარტული ბიზნეს გეგმისა და რეაბილიტაციის გეგმის 
თავისებურებები. ტრენინგის ბოლოს, ტრენინგის მონაწილეებმა 

სიფა-ს საქმიანობა



26

კონკრეტული ქეისის საფუძველზე მოამზადეს რეაბილიტაციის 
გეგმა.

შემდეგი ტრენინგები  2017 წლის 11-12 და 20-21 სექტემბერს 
გაიმართა გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების და ბუღალტ-
რული და ფინანსური აღრიცხვის თემაზე. კერძოდ, ტრენინგს 
თემაზე - „აქტივების და ვალდებულებების შეფასების ასპექტები 
გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების პროცესში“, - უძღვებოდა 
საქართველოს ეკონომიკური კვლევების ბიუროს დამფუძნებელი, 
საგადასახადო მრჩეველი და აუდიტორი ბატონი ნიკოლოზ 
ოსტაპენკო, ხოლო 20-21 სექტემბერს, ტრენინგი თემაზე - 
„ბუღალტრული და ფინანსური აღრიცხვა“, - ჩაატარა საქართველოს 
იურიდიული ფირმების ასოციაციის ფინანსურმა მენეჯერმა - თამარ 
კვირიაშვილმა.

ტრენერებმა დამსწრე საზოგადოებას გააცნეს აქტივების და 
ვალდებულებების შეფასების საერთაშორისო სტანდარტები. 
ასევე, საუბარი იყო აქტივების და ვალდებულებების შეფასების 
მეთოდებსა და შესაბამისი ანგარიშის მომზადების თავისებურებებზე. 
ბუღალტრული და ფინანსური აღრიცხვის თემაზე გამართული 
ტრენინგის ფარგლებში, მონაწილეებმა მიიღეს ინფორმაცია 
ბუღალტრული აღრიცხვის ზოგად საფუძვლებზე, სააღრიცხვო 
პოლიტიკაზე, ბუღალტრული ბალანსის არსსა და მის ძირითად 
კომპონენტებზე. ასევე, თამარ კვირიაშვილი მონაწილეებს ესაუბრა 
მოგება-ზარალის ანგარიშგების თავისებურებებზე, შემოსავლის, 

ხარჯის, საგადასახადო ბაზის, დეკლარაციების და ფინანსური 
ანგარიშგების შინაარსზე.
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ზემოაღნიშნული პროექტის ფარგლებში, საქართველოს იურიდიული 
ფირმების ასოციაციამ, 2017 წლის სექტემბერში, კიდევ ორი 
ორდღიანი ტრენინგი გამართა.

26-27 სექტემბერს, G4G-ის ოფისში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე - 
„საგადასახადოსამართლებრივი ასპექტები გადახდისუუნარობის 
საქმისწარმოების პროცესში“. ტრენერად მოწვეული იყო სა-
გადახადო სამართლის ექსპერტი ბატონი ლადო ჭაბაშვილი, 
რომელიც დამსწრეებს ესაუბრა საგადასახადო სამართლის ზოგად 
საკითხებზე და გადახდისუუნარობის პროცესში მყოფი კომპანიის 
საგადასახადო ვალდებულებათა სპეციფიკაზე გადასახადის 
სახეების მიხედვით. ასევე, აღნიშნული ტრენინგის ფარგლებში 
საუბარი იყო საგადასახადო დავების მართვის პროცესზე, მაღალი 
საგადასახადო რისკის შემცველ ოპერაციებზე და საგადასახადო 
აღრიცხვის არასათანადო წარმოების და ნაღდი ფულადი სახსრების 
მოძრაობასთან დაკავშირებულ რისკებზე. ტრენინგი, პროექტის 
ფარგლებში განხორციელებული სხვა ტრენინგების მსგავსად, 
კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა და მასში აქტიურად იყვნენ 
ჩართული ტრენინგის მონაწილეები. 

შემდეგი ტრენინგი გაიმართა 29-30 სექტემბერს, რომელიც 
სასტუმროში - “Rooms Hotel Tbilisi”, გაიმართა და იგი მიზნად ისახავდა 
გადახდისუუნარობის მმართველთა მომზადებას მათი საქმიანობის 
ისეთი მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის, როგორიცაა კრედიტორთა 
კრების გამართვა და კრედიტორებთან მოლაპარაკების სწორად 
წარმართვა. ტრენინგს ნეირო-ლინგვისტურ პროგრამირებაში 
ლიცენზირებული პრაქტიკოსი და სერტიფიცირებული პროფე-
სიონალი ქოუჩი ირინა ჭოჭუა უძღვებოდა. ქალბატონმა ირი-
ნამ დამსწრეებს გააცნო ეფექტური კომუნიკაციის უნარები, 
რეპრეზენტაციული სისტემები და რეპრეზენტაციული სისტემების 
ლექსიკა. ტრენინგის მონაწილეებმა მიიღეს ინფორმაცია საუბრის 
სხვადასხვა სტრატეგიებისა და არავერბალური კომუნიკაციის 
შესახებ. მათ, ასევე, მიიღეს ინფორმაცია, თუ როგორ ხდება მუშაობა 
პიროვნების ემოციურ მდგომარეობაზე და როგორ შეიძლება 
გავუმკლავდეთ წინააღმდეგობას.
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კიდევ ერთი ტრენინგი, რომელიც პროექტის ფარგლებში 
განხორციელდა იყო 2017 წლის 27-29 ნოემბრის ტრენინგი ინგლისის 
საკორპორაციო გადახდისუუნარობის სამართლის შესახებ. აღ-
ნიშნული ტრენინგის მომხსენებელი იყო სპეციალურად ამ პროექტის 
ფარგლებში მოწვეული, ბრიტანელი ექსპერტი, ადვოკატი და 
გადახდისუუნარობის მმართველი - ობერონ კვოკი (Oberon Kwok; 
St Philips Chambers). ტრენერმა დამსწრე საზოგადოებას გააცნო 
ინგლისის გადახდისუუნარობის სამართლის კანონმდებლობა. 
ისაუბრა გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების პროცედურებზე, 
მოთხოვნათა რიგითობაზე და მათი წარდგენის თავისებურებებზე. 
ტრენინგზე საუბარი იყო  გადახდისუუნარობის ადმინისტრირების 
მიზნებსა და საშუალებებზეც. კითხვა-პასუხის და პრაქტიკულ 
სავარჯიშოებზე მუშაობის რეჟიმში, განხილული იქნა, მათ შორის, 
კომპანიის სავალდებულო და ნებაყოფლობითი ლიკვიდაციის 
პროცესი და რეგულირებული შეთანხმების (CVA) შინაარსი 
ინგლისური სამართლის მიხედვით. 

პროექტი - „გადახდისუუნარობის მმართველთა პროფესიული 
განვითარება“, - 2017 წლის 20 დეკემბერს დასრულდა. საქართ-
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ველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციამ დისკუსიის სახით 
გამართა შემაჯამებელი შეხვედრა. დისკუსიას, პროექტ-
ში მონაწილე ადვოკატებთან ერთად, ესწრებოდნენ გადახ-
დისუუნარობის სფეროთი დაინტერესებული იურისტები, ასევე, 
შემოსავლების სამსახურის, აღსრულების ეროვნული ბიუროს 
და თიბისი ბანკის წარმომადგენლები. დისკუსიის თემა იყო - 
„გადახდისუუნარობის მმართველთა პროფესიის განვითარება, 
როგორც გადახდისუუნარობის რეფორმის მნიშვნელოვანი ეტაპი“. 
აღნიშნული შეხვედრის ფარგლებში, პროექტის მენეჯერმა ნანა 
ამისულაშვილმა დამსწრეებს გააცნო პროექტის მიმდინარეობის 
შესახებ ინფორმაცია, ისაუბრა პროექტის შედეგებზე და სა-
მომავლო გეგმებზე. კერძოდ, იგეგმება გადახდისუუნარობის 
მმართველთა ასოციაციის დაფუძნება, რომლის მიზანი იქნება 
გადახდისუუნარობის, როგორც სამართლის დარგის განვითარება 
და გადახდისუუნარობის მმართველთა პროფესიის გაძლიერება.

ღონისძიებაზე, ასევე, წარმოდგენილი იყო გადახდისუუნარობის 
მმართველთა ასოციაციის კონცეფცია და ეთიკის პრინციპები, 
რომელიც დისკუსიის მთავარი თემა იყო. დამსწრეებმა შეაფასეს 
გადახდისუუნარობის მმართველთა ასოციაციის კონცეფცია და 
ისაუბრეს მოსალოდნელ რისკებზე და შედეგებზე.

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია კვლავ გეგმავს 
გადახდისუუნარობის სამართლის სფეროთი დაინტერესებულ 
პირებთან აქტიურ თანამშრომლობას და მადლობას უხდის დონორ 
ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებს გაწეული დახმარებისა და 
მხარდაჭერისათვის. 
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ადვოკატის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება

2017 წლის 8 ნოემბერს, საქართველოს იურიდიული ფირმების 
ასოციაციამ ქარვასლაში ადვოკატთა დღისადმი მიძღვნილი 
საზეიმო მიღება გამართა. ღონისძიებაზე მოწვეული იყვნენ 
ადვოკატები, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების 
წარმომადგენლები და დაინტერესებული პირები. მათ, ასოციაციის 
თავმჯდომარემ - ბატონმა ზვიად კორძაძემ, თავმჯდომარის 
მოადგილემ - ქალბატონმა ქეთი ქვარცხავამ, სიფას გამგეობის 
წევრებმა და ადვოკატთა ასოციაციის 2017 წლის არჩევნების 
თავმჯდომარეობის კანდიდატმა - ბატონმა ლევან ჯანაშიამ, 
სიტყვით მიმართეს და მიულოცეს ადვოკატის დღე. სიტყვით 
გამომსვლელებმა კიდევ ერთხელ შეახსენეს დამსწრე საზოგადოებას 
საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის ღირებულებები 
და ხედვები და მოკლედ ისაუბრეს სამომავლო გეგმებზეც, რომლის 
განხორციელებასაც სიფა აპირებს მართლმსაჯულების სისტემაში 
ადვოკატის როლის გაძლიერების და მხარდაჭერის კუთხით.

სიფა-ს საქმიანობა
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საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია 2015 წლიდან 
ახორციელებს პრობონო მომსახურებას იმ პირებისთვის, 
რომლებსაც არ გააჩნიათ კვალიფიციური ადვოკატის დაქირა-
ვებისთვის საკმარისი სახსრები და საჭიროებენ იურიდიულ 
დახმარებას. აღნიშნული საქმიანობის ფარგლებში, სიფა აქტიურად 
თანამშრომლობს იურიდიული დახმარების სამსახურთან, რომე-
ლიც საჭიროების შემთხვევაში ამისამართებს კონკრეტული 
სამართლებრივი პრობლემის მქონე პირებს სიფაში; სიფა კი 
უზრუნველყოფს აღნიშნული საქმის გადაცემას ამავე ასოციაციის 
რომელიმე წევრი იურიდიული ფირმის ადვოკატისთვის. 

2017 წლის მაისში, საქართველოს იურიდიული ფირმების 
ასოციაციაში შემოვიდა საქმე ფულად ვალდებულებებთან და-
კავშირებით. აღნიშნული საქმის წარმოებას ახორციელებდა სიფას 
წევრი იურიდიული კომპანია - „ბეგიაშვილი და კომპანია“ (ადვოკატი 
ამირან მაკარაძე), რომელმაც კლიენტს უსასყიდლო მომსახურება 
გაუწია როგორც სარჩელის მომზადების, ასევე, სასამართლოში 
წარმომადგენლობის კუთხით.

საბოლოოდ, 2017 წლის მარტში, წარმატებით დასრულდა საქმის 
წარმოება კლიენტის სასარგებლოდ და სასესხო ურთიერთობიდან 
გამომდინარე სასარჩელო მოთხოვნა მოპასუხის მიმართ ფულადი 
ვალდებულების გადახდასთან დაკავშირებით, თბილისის საქალაქო 
სასამართლომ დააკმაყოფილა.  

სიფა მოხარულია აღნიშნული შედეგით და აგრძელებს პრობონო 
მომსახურებას. სიფას, როგორც პროფესიული გაერთიანების 
მიზანია, ერთი მხრივ, ხელი შეუწყოს მოწყვლადი ჯგუფებისთვის 
კვალიფიციური იურიდიული მომსახურების უზრუნველყოფას, ხოლო 
მეორე მხრივ, დაეხმაროს იურიდიული დახმარების სამსახურს 
საქმეებისგან განტვირთვაში.

სიფა-ს საქმიანობა
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ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სასამართლოების 
პრაქტიკა დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიების 

გამოყენებით რეპროდუქციული უფლებების რეალიზაციასთან 
დაკავშირებულ დავებზე

ნინო ბოგვერაძე

კს „კორძაძის საადვოკატო ბიუროს“ ადვოკატი, ქართულ-ამერიკული 
უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

შესავალი

რეპროდუქციული მედიცინის, შეიძლება თამამად ითქვას, რე-
ვოლუციური მიღწევების შედეგად შემუშავდა ისეთი სამედიცინო 
ტექნოლოგიები და მეთოდები, რომლითაც შესაძლებელი გახდა 
სქესობრივი კავშირის გარეშე ადამიანის ხელოვნურად ჩასახვა 
და თუნდაც მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში შედეგის მომტანი 
ტრადიციული მკურნალობისათვის1 განწირული უშვილობის2 
პრობლემების გადაჭრა. ეს მეთოდები ცნობილია „დამხმარე რეპ-
როდუქციული ტექნოლოგიების“3 სახელწოდებით.

დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიები „ქოლგა ტერმინია“4, 
რომელიც აღნიშნავს და მოიცავს უნაყოფობის მკურნალობის 
რამდენიმე განსხვავებულ მეთოდს და რომელთაც გააჩნიათ ერთი 
საერთო მახასიათებელი: რეპროდუქციის მიზნებისათვის წარმოებს 

1 უშვილობის (უნაყოფობის) მკურნალობის ტრადიციულ მეთოდებში იგულისხმება 
მედიკამენტოზური და ქირურგიული მკურნალობა იმ მიზნით, რომ საბოლოო ჯამში 
მკურნალობის შედეგად მიღწეული იქნას ქალის ორსულობა სქესობრივი კავშირის გზით 
ან როდესაც სამედიცინო ჩვენების შესაბამისად არსებობს ამ გზით ორსულობის მიღების 
შესაძლებლობა.
2  უნაყოფობის კლინიკური დეფინიცია განისაზღვრება როგორც ,,რეპროდუქციული სისტემის 
დაავადება, რომელიც დგინდება მინიმუმ 12 თვის განმავლობაში რეგულარული, დაუცველი 
სექსუალური კავშირის შემდგომ კლინიკური ორსულობის მიღწევის შეუძლებლობით. იხ. 
Zegers-Hochschild F., Adamson  G. D., Mouzon J. de., Ishihara O., Mansour R., Nygren K., Sullivan 
E., Vanderpoel S., The International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology 
(ICMART) and the World Health Organization (WHO) Revised Glossary on ART Terminology, Fertility 
& Sterility, Vol. 92, No. 5, 2009, 1521, 1522.
3 სამედიცინო ინგლისურენოვან იურიდიულ ლიტერატურაში ტერმინი „დამხმარე 
რეპროდუქციული ტექნოლოგიები“ (ინგლისურად - Assisted Reproductive Technologies) ხშირ 
შემთხვევაში გამოიყენება შემოკლებული დასახელებით “ART”, რუსულენოვან ლიტერატურაში 
დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიების (“Вспомогательные Репродуктивныe Технологии”) 
აღსანიშნავად იყენებენ შემოკლებულ დასახელებას “ВРТ”.
4  Kokiasmenos M., Mihalich L., Assisted Reproductive Technology, The Georgetown Journal of Gender 
and the Law, Vol. V, Number 1, 2004, 620.
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ემბრიონზე5 ან/და გამეტებზე6 ლაბორატორიული ან კლინიკური 
ტექნოლოგიების გამოყენება (საკვერცხეების ან სპერმის მანი-
პულაცია ორგანიზმის გარეთ)7.

„ბიოტექნოლოგიური მანიპულაციების ჩართულობის ხარისხის 
ან პროცესში მონაწილე პირების რაოდენობის თვალსაზრისით“8 
განასხვავებენ დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიების 
შემდეგ მეთოდებს: (1) საშვილოსნოსშიდა ინსემინაცია (IUI)9; (2) ინ 
ვიტრო განაყოფიერება (IVF)10; (3) ინ ვიტრო განაყოფიერებასთან 
დაკავშირებული პროცედურები, მათ შორის, გამეტის (სპერმის და 
კვერცხუჯრედის) ამოღება-ასპირაცია, გამეტებისა და ემბრიონების 
კრიოპრეზერვაცია, ემბრიონის გადატანა, პრე-ემპლანტაციური 
გენეტიკური დიაგნოსტირება (PGD)11 და ემბრიონების კვლევის 
შემდგომი ტექნიკები;12 და (4) „კოლაბორაციული რეპროდუქცია“13, 

5  ემბრიონი - განაყოფიერების 8 კვირის შემდგომ ზიგოტის დაყოფის შედეგი ემბრიონის 
სტადიის ბოლომდე [ნაყოფის ჩამოყალიბებამდე]. განაყოფიერება კი განისაზღვრება, როგორც 
სპერმატოზოიდის შეღწევადობა კვერცხუჯრედში და მათი გენეტიკური მასალის კომბინაცია, 
რაც იწვევს ზიგოტის წარმოქმნას. იხ. Zegers-Hochschild F., Adamson  G. D., Mouzon J. de., Ishihara 
O., Mansour R., Nygren K., Sullivan E., Vanderpoel S., The International Committee for Monitoring 
Assisted Reproductive Technology (ICMART) and the World Health Organization (WHO) Revised 
Glossary on ART Terminology, Fertility & Sterility, Vol. 92, No. 5, 2009, 1522. 
6  გამეტა-ადამიანის სასქესო, რეპროდუქციული უჯრედი: კვერცხუჯრედი ან სპერმატოზოიდი. 
Mosby’s Medical Dictionary, 9th Edition, 2012. <https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Gam-
etes>[12.11.2017].
7  აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიები 
განიმარტება უფრო ვიწროდ, ამ მეთოდებში არ შედის ქალის პარტნიორის ან დონორის სპერმის 
გამოყენებით ხელოვნური ინსემინაცია (მათ შორის საშვილოსნოსშიდა ინსემინაცია) და 
მოიცავს მხოლოდ ყველა იმ მკურნალობას ან პროცედურას, რომლის დროსაც ხორციელდება 
ორსულობის დადგენის მიზნით ადამიანის კვერცხუჯრედის, სპერმის ან ემბრიონის in vitro 
[ორგანიზმის გარეთ] დამუშავება (მათ შორისაა ინ ვიტრო განაყოფიერება, ემბრიონის გადატანა, 
გამეტისა და ემბრიონის კრიოპრეზერვაცია, კვერცხუჯრედისა და ემბრიონის დონაცია, 
გესტაციური სუროგაცია). ყველა იმ პროცედურისა და მეთოდების, მათ შორის დამხმარე 
რეპროდუქციული ტექნოლოგიების, საკვერცხეების კონტროლირებული სტიმულაციისა 
და საშვილოსნოსშიდა ინსემინაციის, აღსანიშნავად კი, როდესაც რეპროდუქცია წარმოებს 
სამედიცინო ჩარევით, იყენებენ ტერმინს „სამედიცინო დახმარებით რეპროდუქცია“ (Medically 
Assisted Reproduction (MAR)). იხ. Zegers-Hochschild F., Adamson  G. D., Mouzon J. de., Ishihara 
O., Mansour R., Nygren K., Sullivan E., Vanderpoel S., The International Committee for Monitoring 
Assisted Reproductive Technology (ICMART) and the World Health Organization (WHO) Revised 
Glossary on ART Terminology, Fertility & Sterility, Vol. 92, No. 5, 2009, 1521, 1523. წინამდებარე 
ნაშრომში საშვილოსნოსშიდა ინსემინაცია განხილულია, როგორც დამხმარე რეპროდუქციული 
ტექნოლოგიის მეთოდი.
8 Steiner E., Rosu. A. M., Medically Assisted Human Reproductive Technologies (ART) and Human 
Rights – The European Perspective, Frontiers of Law in China, Vol. 11, No. 2, 2016, 341.
9  Intrauterine insemination.
10  In vitro fertilization.
11  Pre-implantation genetic diagnosis.
12  Steiner E., Rosu A. M., Medically Assisted Human Reproductive Technologies (ART) and Human 
Rights – The European Perspective, Frontiers of Law in China, Vol. 11, No. 2, 2016, 341.
13  collaborative reproduction. 
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რაც, ზოგიერთ შემთხვევაში, მოიხსენიება, როგორც „დამხმარე 
რეპროდუქციული ტექნოლოგია მესამე პირთა ჩართულობით“14 
(გამეტის დონაცია და სუროგაცია).

უდავოა, რომ დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიების სხვა-
დასხვა მეთოდის მედიცინაში შემუშავებისა და მათი პრაქტიკაში 
განხორციელების უმთავრეს მიზანსა და პრინციპს უშვილობის ამ 
მეთოდების ან მეთოდის გამოყენებით მკურნალობა წარმოადგენს. 
თავად უშვილობის მკურნალობის მიზანი კი პირდაპირ უკავშირდება 
ადამიანის რეპროდუქციული უფლების რეალიზაციას. 
სიტყვა „რეპროდუქცია“ წარმოშობილია ლათინური სიტყვიდან 
“reproductio” (ლათინურად re კვლავ, productio წარმოება), რაც 
ინდივიდების გამრავლების პროცესს აღნიშნავს15 და, ამდენად, 
პირდაპირი მნიშვნელობით ბუნებითი და ბიოლოგიური პროცესების 
ამსახველი ტერმინია. თუმცა, რეპროდუქცია არ არის მხოლოდ 
ბუნებითი მოვლენა და ბიოლოგიური პროცესი, არამედ, ამასთანავე, 
უკავშირდება ადამიანის სულიერ და სოციალურ მდგომარეობას, 
რაც, ხშირ შემთხვევაში, მნიშვნელოვნად განაპირობებს ამ 
პროცესის განხორციელებას. შესაბამისად, არ არის გასაკვირი, რომ 
ადამიანის რეპროდუქციასთან დაკავშირებული საკითხების მიმართ 
დიდი ინტერესი არსებობს მეცნიერების სხვადასხვა დარგში, 
მათ შორის აქტუალობას არ კარგავს სამეცნიერო იურიდიულ 
ლიტერატურაში ამ მოვლენის სამართლებრივი რეგულირების 
შინაარსისა და ფარგლების დადგენა, განსაკუთრებით კი მას 
შემდგომ, რაც ტერმინი „რეპროდუქციული უფლება“ ან ზოგიერთ 
შემთხვევაში მოხსენიებული როგორც „რეპროდუქციული უფლებები“ 
თავდაპირველად „გამოჩნდა“ საერთაშორისო ხასიათის აქტებში16, 
ხოლო შემდგომში აისახა და გაფართოება ჰპოვა ადგილობრივ 
რეგულაციებში. 

14  third-party ART.
15  სამედიცინო ტერმინოლოგიის ქართულ-ინგლისურ-რუსულ-ლათინური განმარტებითი 
ლექსიკონი. <http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=13&t=11279> [10.09.2017].
16 ადამიანის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სამართლებრივი რეგულირებისა და ადამიანის 
რეპროდუქციული უფლებების შესახებ საკითხი საერთაშორისო დონეზე ფართომასშტაბურ 
კონტექსტში პირველად განიხილეს 1994 წელს კაიროში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 
მოსახლეობისა და განვითარების საკითხებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაზე, 
რამაც, საბოლოო ჯამში, ასახვა ჰპოვა კონფერენციაში მონაწილე 179 სახელმწიფოს მიერ 
მიღებულ სამოქმედო პროგრამაში (შემდგომში „სამოქმედო პროგრამა“). გაერთიანებული ერების 
ორგანიზაციის მოსახლეობისა და განვითარების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 
კონფერენცია, სამოქმედო პროგრამა. იხ. <http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/
programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf> [11.10.2017]. მიუხედავად იმისა, რომ „სამოქმედო 
პროგრამა“ მისი ხელმომწერი ქვეყნებისათვის შესასრულებლად სავალდებულო ხასიათის 
საერთაშორისო ინსტრუმენტს არ წარმოადგენს, რეპროდუქციულ უფლებებთან დაკავშირებით 
იგი მიჩნეულია როგორც რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების სახელმძღვანელო 
პრინციპების დამდგენი დოკუმენტი - ამ სფეროში სახელმწიფოების სამოქმედო პროგრამა, 
რომლის ცალკეული პრინციპისა და დებულებების ასახვაც ადგილობრივ კანონმდებლობებში 
განხორციელდა. 
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რეპროდუქციული უფლებების შემადგენელი ძირითადი უფლება 
არის რეპროდუქციული არჩევანის უფლება - ადამიანის - ქალისა 
და მამაკაცის უფლება, გადაწყვიტოს მის რეპროდუქციასთან 
დაკავშირებული საკითხი: უფლება, გამრავლდეს - გახდეს მშობელი 
ან უფლება, უარი თქვას გამრავლებაზე. ნათელია, რომ ტერმინი 
„რეპროდუქციის“ ეტიმოლოგიური განსაზღვრება შეესაბამება 
რეპროდუქციული უფლების სამართლებრივი შინაარსის მხოლოდ 
ერთ ნაწილს - უფლებას რეპროდუქციაზე - გამრავლებაზე. 

თუმცა, რეპროდუქციული უფლება არ შემოიფარგლება მხოლოდ 
რეპროდუქციასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების 
თაობაზე ადამიანის უფლების აღიარებით. ეს უფლება და მისი 
რეალიზაცია უკავშირდება არამარტო ინდივიდების მიერ 
შესაბამისი ინფორმაციის მიღების უფლებას „ოჯახის დაგეგმვის 
უსაფრთხო, ეფექტურ, ხელმისაწვდომ და მათთვის მისაღებ 
მეთოდებზე“ და სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობას, 
„რაც უზრუნველყოფს ქალისათვის უსაფრთხო ორსულობასა 
და მშობიარობას, ხოლო წყვილთათვის ჯანმრთელი ბავშვის 
დაბადების საუკეთესო შესაძლებლობას“17, არამედ უფლებას, 
ჰქონდეთ ხელმისაწვდომი „მათი არჩევანის მიხედვით შო-
ბადობის რეგულირებასთან დაკავშირებული სხვა ისეთი მე-
თოდები, რომლებიც არ ეწინააღმდეგება კანონს“18. ერთ-ერთი 
უმნიშვნელოვანესი საკითხი სწორედ იმ კითხვაზე პასუხის მოძიებაა, 
მოიცავს თუ არა „შობადობის რეგულირებასთან დაკავშირებული 
სხვა ისეთი მეთოდები, რომლებიც არ ეწინააღმდეგება კანონს“, 
დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიებს? სხვა სიტყვებით რომ 
ითქვას, არის თუ არა რეპროდუქციული უფლების შემადგენელი ერთ-
ერთი ძირითადი ელემენტი ამ უფლების რეალიზაცია უშვილობის 
მკურნალობის სფეროში მედიცინის თანამედროვე მიღწევების - 
დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიების სხვადასხვა მეთოდის 
საშუალებით? 
სამწუხაროა, თუმცა ფაქტია, რომ არ არსებობს სავალდებულო 
ძალის მქონე ადამიანის უფლებათა შემცველი საერთაშორისო 
ხასიათის დოკუმენტი, რომელიც მხოლოდ რეპროდუქციულ უფ-
ლებას ეძღვნება და მისი შინაარსისა და რეალიზაციის სხვადასხვა 
საკითხს შეიძლება განსაზღვრავდეს. მოქმედი საერთაშორისო, 
სახელმწიფოთათვის მბოჭველი ადამიანის უფლებათა აქტები 
რეპროდუქციული უფლების მხოლოდ ამა თუ იმ კომპონენტს ეხება19. 
17 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მოსახლეობისა და განვითარების საკითხებისადმი 
მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, სამოქმედო პროგრამა; პარაგრაფი 7.2. იხ. <http://www.
unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf> [11.10.2017].
18 იქვე.
19 მაგალითად, რეპროდუქციულ უფლებებზე გარკვეულ აპელირებას ახდენს შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის (მომზადებულია 2006 წლის ოქტომბერში; ძალაში 
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მიუხედავად იმისა, რომ „სამოქმედო პროგრამამ“20 ფართოდ 
განსაზღვრა ამ უფლებების შინაარსი, იურიდიულ ლიტერატურასა 
და საერთაშორისო საზოგადოებაში ჯერ კიდევ არ არსებობს 
შეთანხმებული პოზიცია, თუ რას მოიცავს რეპროდუქციული უფლება21, 
არის თუ არა იგი „ცალკე მდგომი“ ადამიანის ფუნდამენტური, 
საყოველთაოდ აღიარებული უფლება და შეიძლება თუ არა იგი 
განვიხილოთ ადამიანის კონსტიტუციურ უფლებათა რანგში. 
რეპროდუქციული უფლებების განმარტების სხვადასხვა პოზიციისა 
და დამოკიდებულების არსებობის მიუხედავად არავინ უარყოფს 

შესვლის თარიღი: 2008 წლის 3 მაისი; საქართველოსთვის ძალაში შესვლის თარიღი: 12/04/2014) 
23.1. მუხლი („მონაწილე სახელმწიფოები იღებენ ეფექტურ და შესაბამის ზომებს, შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოსაფხვრელად, ქორწინებასთან, 
ოჯახთან, მშობლის ფუნქციებთან და პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებულ ყველა 
საკითხთან მიმართებაში, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს: ბ. შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთა უფლება, მიიღონ თავისუფალი და საპასუხისმგებლო  გადაწყვეტილება შვილების 
რაოდენობასა და მათ დაბადებას შორის ინტერვალზე, ასევე მათი ასაკისათვის შესაფერისი 
ინფორმაცია და განათლება რეპროდუქციულ, ოჯახის დაგეგმვის საკითხებზე. მონაწილე 
სახელმწიფოები შესაბამის დამხარებას უწევენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ამ 
უფლებათა რეალიზებაში“) და ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ 
კონვენციის (მიღებულია 1979 წლის 18 დეკემბერს; ძალაში შესვლის თარიღი: 1981 წლის 3 
სექტემბერი; საქართველოსთვის ძალაში შესვლის თარიღი: 1994 წლის 22 სექტემბერი) 16.1. „ე“ 
მუხლი (მუხლი 16.1. „მონაწილე სახელმწიფოები იღებენ ყველა საჭირო ზომას ქალთა მიმართ 
დისკრიმინაციის აღმოფხვრის ყველა საკითხში, რომლებიც ეხება ქორწინებასა და ოჯახურ 
ურთიერთობას, და, კერძოდ მამაკაცთა და ქალთა თანასწორობის საფუძველზე უზრუნველყოფენ: 
ე) თანაბარ უფლებას და მოვალეობას, რომ თავისუფლად და პასუხისმგებლობით წყვეტდნენ 
შვილების რაოდენობის და მათ დაბადებას შორის დროის შუალედების საკითხს და რომ ჰქონდეთ 
ინფორმაციის, განათლების მიღების, აგრეთვე იმ საშუალებებით სარგებლობის შესაძლებლობა, 
რომლებიც ხელს უწყობს მათ ამ უფლების განხორციელებაში“). ფიზიკური და ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის უმაღლეს შესაძლო სტანდარტებზე თითოეული ადამიანის უფლებას აღიარებს 
ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტი 
(მიღებულია გენერალური ანსამბლეის რეზოლუციით 1966 წლის 16 დეკემბერს; ძალაშია 
1976 წლის 3 იანვრიდან; საქართველოსათვის ძალაშია 03.08.1994 წლიდან), მუხლი 12: „1. 
წინამდებარე პაქტის მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ თითოეული ადამიანის უფლებას 
ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის უმაღლეს შესაძლო სტანდარტებზე“. პაქტით 
განსაზღვრული ეს უფლება ჯანმრთელობაზე ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ 
უფლებათა კომიტეტის მიერ გამოცემული მე-14 ზოგადი კომენტარის შესაბამისად მოიცავს 
რეპროდუქციულ თავისუფლებასაც. ზოგადი კომენტარი #14, უფლება ჯანმრთელობის დაცვის 
უმაღლეს მიღწევად სტანდარტზე (ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების 
შესახებ საერთაშორისო პაქტის მე-12 მუხლი), ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული 
უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტის იმპლემენტაციისას წამოჭრილი არსებითი 
საკითხები, მიღებულია ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების კომიტეტის 
მიერ, 24-ე სესიაზე, 2000 წლის 11 აგვისტოს (შეიცავს დოკუმენტი E/C.12/2000/4) General 
Comment No. 14 (2000), პარაგრაფი 8. The right to the highest attainable standard of health (article 12 
of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), Substantive Issues arising in the 
implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Committee on 
Economic, Social and Cultural Rights, Twenty-second session, Geneva, 11 August, 2000 (contained in 
Document E/C. 12/2000/4)).
20  გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მოსახლეობისა და განვითარების საკითხებისადმი 
მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, სამოქმედო პროგრამა. იხ. <http://www.unfpa.org/sites/
default/files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf> [11.10.2017].
21  „სამოქმედო პროგრამა“ ე.წ. “soft law”  - „რბილი კანონია“, რომელსაც მავალდებულებელი 
ხასიათი არ გააჩნია. 
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იმას, რომ ადამიანს უფლება აქვს გახდეს ან არ გახდეს მშობელი. 
მიიჩნევენ, რომ ადამიანის უფლებათა სისტემაში რეპროდუქციული 
უფლებების ადგილთან დაკავშირებული საკითხი მნიშვნელოვან 
სირთულეს წარმოადგენს, „ვინაიდან რეპროდუქციული უფლებები 
თავისი უნიკალურობის ძალით მოვლენაა, რომელიც არ 
ექვემდებარება ტრადიციულ კლასიფიკაციას“22. საკამათოა, ასევე, ამ 
უფლების რეალიზაციის ფარგლები, განსაკუთრებით კი ამ უფლებით 
სარგებლობა დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიების სხვა-
დასხვა მეთოდის საშუალებით.

1. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 
იურისპრუდენციით დადგენილი პრაქტიკა

იმ პირობებში, როდესაც ადამიანის უფლებათა და ძირითად 
თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია23 (შემდგომში „ევროპული 
კონვენცია“) პირდაპირ არ განსაზღვრავს რეპროდუქციულ უფ-
ლებებს, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო (შემდგომში 
„ევროპული სასამართლო“) ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლით24 
განსაზღვრული პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის 
უფლების შესაძლო დარღვევის ფარგლებში განიხილავს ძირითადად 
რეპროდუქციულ უფლებებთან დაკავშირებულ დავებს, მათ 
შორის დავებს, რომლებიც ეხება კანონიერ აბორტთან წვდომას25, 
სტერილიზაციას26, ემბრიონების დონაციასა და მეცნიერულ 

22  Перевозчикова Е. В., Конституционное право на жизнь и репродуктивные права человека, 
диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Казань, 2006, 56.
23  ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია, მიღებულია 1950 
წლის 4 ნოემბერს, საქართველოსათვის ძალაშია 20.05.1999 წლიდან.
24  ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია, მუხლი 8: 
პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება 1. ყველას აქვს უფლება, პატივი სცენ 
მის პირად და ოჯახურ ცხოვრებას, მის საცხოვრებელსა და მიმოწერას. 2. დაუშვებელია ამ 
უფლების განხორციელებაში საჯარო ხელისუფლების ჩარევა, გარდა ისეთი შემთხვევებისა, 
როდესაც ასეთი ჩარევა ხორციელდება კანონის შესაბამისად და აუცილებელია დემოკრატიულ 
საზოგადოებაში ეროვნული უშიშროების, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ან ქვეყნის 
ეკონომიკური კეთილდღეობის ინტერესებისათვის, უწესრიგობის ან დანაშაულის თავიდან 
ასაცილებლად, ჯანმრთელობის ან მორალისა თუ სხვათა უფლებათა და თავისუფლებათა 
დასაცავად.
25  იხ. Tysiac v. Poland, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2007 წლის 20 მარტის 
გადაწყვეტილება, განაცხადი #5410/03.
26  იხ. G.B. and R.B. v. the Republic of Moldova, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 
2012 წლის 18 დეკემბრის გადაწყვეტილება, განაცხადი #16761/09.
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კვლევას27, დამხმარე რეპროდუქციულ ტექნოლოგიებსა28 და 
სუროგაციას29. 

დამხმარე რეპროდუქციულ ტექნოლოგიებთან, მათ შორის ამ 
ტექნოლოგიების შედეგად შექმნილი ემბრიონების დონაციასთან, 
ინ ვიტრო განაყოფიერებისას დონორის გამეტის გამოყენებასა 
და დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიების ყველაზე 
საკამათო მეთოდთან - სუროგაციასთან, დაკავშირებულ და-
ვებზე გადაწყვეტილების მიღებისას ევროპული სასამართლო 
თავს არიდებს ამ საქმეებზე ისეთი ფუნდამენტური საკითხების 
განსაზღვრას, რომლებიც არსებითია იმ საკამათო კითხვებზე 
პასუხის გასაცემად, როგორიცაა, სხვათა შორის, უნდა იქნას თუ 
არა დაშვებული სუროგაცია, ემბრიონების დონაცია, დამხმარე 
რეპროდუქციულ ტექნოლოგიებთან, მის რომელიმე კონკრეტულ 
მეთოდთან სახელმწიფოს მიერ წვდომის უზრუნველყოფა ან რა 
შეზღუდვები შეიძლება არსებობდეს ამ ტექნოლოგიებთან წვდომაზე. 
ამ დავებზე მიღებულ გადაწყვეტილებების უმრავლესობაში 
ევროპული სასამართლო განსაზღვრავს, რომ ეს საკითხები ევროპის 
საბჭოს წევრი სახელმწიფოს ადგილობრივი კანონმდებლობით 
მოწესრიგების საგანს წარმოადგენს და, რომ ხელშემკვრელ სა-
ხელმწიფოებს ამ სფეროში გააჩნიათ თავისუფალი შეფასების 
ფართო ფარგლები30. სახელმწიფოებისათვის თავისუფალი შე-
ფასების ფარგლების ფართოდ განსაზღვრის შესაძლებლობის 
მინიჭება ძირითადად განპირობებულია წევრ სახელმწიფოებს შორის 
რეპროდუქციის, განსაკუთრებით კი დამხმარე რეპროდუქციული 
ტექნოლოგიების გამოყენებასთან დაკავშირებულ, სფეროში, 
ერთიანი კონსენსუსის არარსებობით და იმ ერთ-ერთი არგუმენტით, 
რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით სხვადასხვა სახელმწიფოში 
ერთმანეთისაგან განსხვავებულია საჯარო ინტერესების, მორალური 
და ეთიკური მოსაზრებებისა და საზოგადოებრივი მიმღებლობის 
ხედვები.

27  იხ. Parrillo v. Italy, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2015 წლის 27 აგვისტოს 
გადაწყვეტილება, განაცხადი #4670/11.
28  იხ. Evans v. United Kingdom, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2007 წლის 
10 აპრილის გადაწყვეტილება, განაცხადი #36339/05; Dickson v. the United Kingdom, ადამიანის 
უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2007 წლის 4 დეკემბრის გადაწყვეტილება, გადაცხადი 
#44362/04; S.H. and others v. Austria, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2011 წლის 
3 ნოემბრის გადაწყვეტილება, განაცხადი #57813/00.
29 იხ. Mennesson and Others v. France, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2014 წლის 
26 ივნისის გადაწყვეტილება, განაცხადი #65192/11; Labassee v. France, ადამიანის უფლებათა 
ევროპული სასამართლოს 2014 წლის 26 ივნისის გადაწყვეტილება, განაცხადი #65941/11; Foulon 
and Bouvet v. France, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2016 წლის 21 ივლისის 
გადაწყვეტილება, განაცხადი #9063/14; Paradiso and Campanelli v. Italy, ადამიანის უფლებათა 
ევროპული სასამართლოს 2017 წლის 24 იანვრის გადაწყვეტილება, განაცხადი #25358/12.
30  “wide margin of appreciation”.
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ევროპული სასამართლოს განმარტებით, კონვენციის მე-8 მუხლის 
ფარგლებში „პირადი ცხოვრება“ ფართოა და, მათ შორის, 
მოიცავს სხვა ადამიანებთან ურთიერთობების დამყარებისა და 
განვითარების უფლებას, პირადი განვითარების უფლებას და 
ისეთ ელემენტებს, როგორიცაა გენდერული იდენტიფიკაცია, 
სექსუალური ორიენტაცია, სექსუალური ცხოვრება და უფლებას 
გადაწყვეტილებების პატივისცემაზე „გყავდეს ან არ გყავდეს 
შვილი“31. რეპროდუქციული არჩევანის უფლებასთან დაკავშირებით 
საქმეში - ევანსი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (Evans 
v. United Kingdom),32 ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ 
პირადი ცხოვრების უფლება მოიცავს როგორც მშობლად გახდომის, 
ასევე მშობლად გახდომაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილების 
პატივისცემის უფლებას: „მხარეთა შორის დავას არ წარმოადგენს, 
რომ გამოსაყენებელია მე-8 მუხლი და, რომ საქმე შეეხება 
განმცხადებლის უფლებას მისი პირადი ცხოვრების პატივისცემაზე… 
„პირადი ცხოვრება“, რომელიც ფართო ტერმინია, რაც აერთიანებს, 
სხვათა შორის, ინდივიდის ფიზიკური და სოციალური იდენტობის 
ასპექტებს, მათ შორის პირადი ავტონომიის უფლებას, პირადი 
განვითარების უფლებასა და სხვა ადამიანებსა და გარე სამყაროსთან 
ურთიერთობების დამყარებისა და განვითარების უფლებას…, 
მოიცავს როგორც მშობლად გახდომის, ასევე მშობლად გახდომაზე 
უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილების პატივისცემის უფლებას“33.

წყვილის გადაწყვეტილებას, „გახდეს მშობელი“ დამხმარე 
რეპროდუქციული ტექნოლოგიების გამოყენებით ევროპული სა-
სამართლო, ასევე მიიჩნევს კონვენციის მე-8 მუხლით დაცული 
პირადი და ოჯახური ცხოვრების უფლების გამოხატვას, აღნიშნავს რა, 
რომ „წყვილის უფლება, ჩასახონ ბავშვი“ და ამ მიზნით ისარგებლონ 
განაყოფიერების დამხმარე სამედიცინო მეთოდებით, ასევე დაცულია 
ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლით, „ვინაიდან ასეთი არჩევანი 
წარმოადგენს პირადი და ოჯახური ცხოვრების გამოხატვას“34. 

31  S.H. and others v. Austria, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2011 წლის 3 
ნოემბრის გადაწყვეტილება,  განაცხადი # 57813/00, პარაგრაფი 80.
32  Evans v. United Kingdom, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2007 წლის 10 
აპრილის გადაწყვეტილება, განაცხადი #36339/05. 
33  Evans v. United Kingdom, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2007 წლის 10 
აპრილის გადაწყვეტილება, განაცხადი #36339/05; პარაგრაფი 71: “It is not disputed between the 
parties that Article 8 is applicable and that the case concerns the applicant›s right to respect for her pri-
vate life…“private life”, which is a broad term encompassing, inter alia, aspects of an individual›s physi-
cal and social identity including the right to personal autonomy, personal development and to establish 
and develop relationships with other human beings and the outside world…, incorporates the right to 
respect for both the decisions to become and not to become a parent”. 
34  S.H. and others v. Austria, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2011 წლის 3 
ნოემბრის გადაწყვეტილება,  განაცხადი # 57813/00, პარაგრაფი, 82: “the right of a couple to con-
ceive a child and to make use of medically assisted procreation for that purpose is also protected by 
Article 8, as such a choice is an expression of private and family life.”
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საქმეში P. და S. პოლონეთის წინააღმდეგ (P. and S. v. Poland)35 მაშინ, 
როდესაც ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ კონვენციის 
მე-8 მუხლი არ შეიძლება ინტერპრეტირებული ყოფილიყო როგორც 
აბორტზე უფლების მინიჭება, ამასთანავე აღნიშნა, რომ „აბორტის 
აკრძალვა ჯანმრთელობის ან/და კეთილდღეობის მიზნებისათვის 
ექცევა პირადი ცხოვრების პატივისცემის უფლების და, შესაბამისად, 
მე-8 მუხლის ფარგლებში“36.

1.1. სპერმის ან კვერცხუჯრედის დონორისა და სუროგატი დედის 
ჩართვის გარეშე ხელოვნური განაყოფიერების საშუალებებზე 

წვდომის უფლება - დიკსონი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ 
(Dickson v. United Kingdom)37

ევროპულმა სასამართლომ იმსჯელა საკითხზე, უნდა ჰქონოდა თუ 
არა 2001 წლიდან ქორწინებაში მყოფ წყვილს ხელმისაწვდომობის 
უფლება ხელოვნური განაყოფიერების მეთოდებზე და, შესაბამისად, 
შესაძლებლობა, საკუთარი გამეტების გამოყენებით ესარგებლათ 
ამ მეთოდებით, იმ პირობებში, როდესაც ქმარი, რომელსაც 
არ ჰყავდა საკუთარი შვილი, 1994 წლიდან სასჯელს იხდიდა 
მკვლელობისათვის. უფრო კონკრეტულად, განმცხადებლებმა ერთ-
მანეთი გაიცნეს სასჯელის მოხდის პერიოდში ციხის მიმოწერის 
ქსელის მეშვეობით. ცოლმა, რომელიც დაბადებული იყო 1958 
წელს და, რომელსაც სხვა ურთიერთობებიდან ჰყავდა სამი შვილი, 
მოიხადა სასჯელი, ქმრის გათავისუფლება კი ვერ მოხდებოდა 2009 
წლამდე. 2002 წელს განმცხადებლებმა უარი მიიღეს მათ მოთხოვნაზე, 
ჰქონოდათ ხელმისაწვდომობა ხელოვნური განაყოფიერების 
საშუალებებზე, რათა შეძლებოდათ ერთობლივი შვილის ყოლა, 
ამტკიცებდნენ რა, რომ სხვაგვარად ეს შეუძლებელი იყო ქმრის 
შესაძლო გათავისუფლების უახლოესი თარიღისა და ცოლის 
ასაკის გათვალისწინებით. მათი ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე 
უარის თქმის საფუძვლებს ძირითადად წარმოადგენდა ის, 
რომ განმცხადებლების ურთიერთობა არასდროს გამოცდილა 
ყოველდღიური ცხოვრების ნორმალურ გარემოში, არასაკმარისი 

35  P. and S. v. Poland, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2012 წლის 30 ოქტომბრის 
გადაწყვეტილება,  განაცხადი # 57375/08.
36  იქვე, პარაგრაფი 96. “While the Court has held that Article 8 cannot be interpreted as conferring a 
right to abortion, it has found that the prohibition of abortion when sought for reasons of health and/or 
well-being falls within the scope of the right to respect for one’s private life and accordingly of Article 
8.”
37  Dickson v. United Kingdom, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2007 წლის 4 
დეკემბრის გადაწყვეტილება, განაცხადი #44362/04.
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რესურსი არსებობდა შესაძლო ჩასახული ბავშვის კეთილდღეობის 
უზრუნველსაყოფად და ბავშვის მამა ვერ მიიღებდა მონაწილეობას 
ბავშვის ცხოვრების მნიშვნელოვან ნაწილში. ასევე, მიჩნეული იყო, 
რომ იარსებებდა საზოგადო შიში იმის თაობაზე, რომ პატიმრობაში 
მყოფი პირისათვის ხელოვნური განაყოფიერების გზით ბავშვის 
მამობის შესაძლებლობის მიცემით მოხდებოდა მის მიმართ 
სასჯელის სადამსჯელო და შემზღუდავი ელემენტებისთვის გვერდის 
ავლა. 

საქმეში არსებული გარემოებების გათვალისწინებით და მიუხედავად 
იმისა, რომ დავა ეხებოდა სფეროს, სადაც სასამართლოს არსებული 
პრაქტიკის შესაბამისად ხელშემკვრელ სახელმწიფოს გააჩნდა 
თავისუფალი შეფასების ფართო ფარგლები, სასამართლომ 
დაადგინა მე-8 მუხლის დარღვევა და თავისი გადაწყვეტილება 
დააფუძნა შემდეგ ძირითად არგუმენტებს: სასამართლომ აღ-
ნიშნა, რომ მოცემულ საქმეზე ვრცელდებოდა მე-8 მუხლის 
მოქმედება, „ვინაიდან ხელოვნური განაყოფიერების საშუალებების 
ხელმისაწვდომობაზე უარი ეხება განმცხადებლების პირად და 
ოჯახურ ცხოვრებას, რომლის ცნება მოიცავს პატივისცემის უფლებას 
მათ გადაწყვეტილებაზე, გახდნენ გენეტიკური მშობლები“38. 
სასამართლომ აღნიშნა, რომ კონვენციით გათვალისწინებული 
უფლებები მოქმედებდა თავისუფლების აღკვეთისასაც, შესაბამისად, 
ნებისმიერი შეზღუდვა უნდა ყოფილიყო გამართლებული. გა-
დამწყვეტი კი, მოცემულ შემთხვევაში, იმის დადგენა იყო, არსებობდა 
თუ არა სამართლიანი ბალანსი კონკურენტულ საჯარო და კერძო 
ინტერესებს შორის. სასამართლომ მხედველობაში მიიღო ის 
მნიშვნელოვანი გარემოება, რომ ხელოვნური განაყოფიერება 
წარმოადგენდა წყვილის ერთადერთ რეალურ იმედს, ჰყოლოდათ 
ერთობლივი შვილი ცოლის ასაკისა და ქმრის გათავისუფლების 
თარიღის გათვალისწინებით. სახელმწიფოს არგუმენტებთან და-
კავშირებით კი, რომ ბავშვის ყოლის შესაძლებლობის დაკარგვა 
თავისუფლების აღკვეთის განუყოფელი და აუცილებელი შედეგი 
იყო და, რომ სასჯელაღსრულების სისტემისადმი საზოგადოებრივი 
ნდობა მნიშვნელოვნად შეიბღალებოდა, თუ მძიმე კატეგორიის 
დანაშაულისთვის მსჯავრდებულ პატიმრებს ბავშვის ჩასახვის 
შესაძლებლობა მიეცემოდათ და მშობლის ხანგრძლივად არყოფნა 
უარყოფითად აისახებოდა როგორც ბავშვზე, ისე საზოგადოებაზე, 
აღნიშნა შემდეგი: თუ ბავშვის ჩასახვის შეუძლებლობა თავისუფლების 
აღკვეთის შედეგს წარმოადგენდა, ეს არ იყო განუყოფელი 
შედეგი, რადგანაც არ არსებობდა არგუმენტები იმის თაობაზე, 
რომ ხელოვნური განაყოფიერების შესაძლებლობის შექმნა 

38  იქვე, პარაგრაფი 66.
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სახელმწიფოსთვის გამოიწვევდა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ 
პრობლემებს ან მნიშვნელოვან ადმინისტრაციულ ან ფინანსურ 
საჭიროებებს. რაც შეეხება სასჯელაღსრულების სისტემისადმი 
საზოგადოების ნდობას, აღიარა რა, რომ დასჯა ისევ წარმოადგენდა 
სასჯელის ერთ-ერთ მიზანს, სასამართლომ ხაზი გაუსვა ევროპული 
სასჯელაღსრულებითი პოლიტიკის განვითარებას თავისუფლების 
აღკვეთის რეაბილიტაციის მიზნის მნიშვნელობის საგრძნობი ზრდის 
კუთხით, კერძოდ კი გრძელვადიანად თავისუფლების აღკვეთის 
დასრულებასთან მიმართებით, და ბოლოს, სასამართლომ აღნიშნა, 
რომ სახელმწიფოს ვალდებულების მიუხედავად, უზრუნველყოს 
ბავშვების ეფექტური დაცვა, აღნიშნული ვალდებულება არ უნდა 
გავრცელებულიყო მშობლებისათვის ბავშვის ჩასახვის მცდელობაზე 
შეზღუდვის დაწესებაზე არსებულ გარემოებებში, განსაკუთრებით 
მაშინ, როდესაც ცოლი თავისუფლებაზე იმყოფებოდა და შე-
ეძლო ეზრუნა შვილზე, რომელიც ქმრის გათავისუფლებამდე ჩაი-
სახებოდა39.

1.2. სპერმის ან კვერცხუჯრედის დონორის ჩართულობით ინ ვიტრო 
განაყოფიერებაზე წვდომის უფლება - S.H. და სხვები ავსტრიის 

წინააღმდეგ40

განსხვავებული გადაწყვეტილება მიიღო ევროპული სასამართლოს 
დიდმა პალატამ საქმეში S.H. და სხვები ავსტრიის წინააღმდეგ (S.H. 
and others v. Austria), როდესაც განიხილა საკითხი კონვენციის მე-8 
მუხლის შესაძლო დარღვევის თაობაზე ავსტრიის ადგილობრივი 
კანონმდებლობით ინ ვიტრო განაყოფიერებისათვის დონორის 
კვერცხუჯრედისა და დონორის სპერმის გამოყენების აკრძალვაზე 
და ცამეტი ხმით ოთხის წინააღმდეგ დადგინა სადავო მუხლის 
დარღვევის არარსებობა.

საქმეში განმცხადებელი იყო ორი, ქორწინებაში მყოფი წყვილი, 
რომელთაგანაც პირველი წყვილის შემთხვევაში მამაკაცს არ 
შეეძლო განაყოფიერებისათვის ვარგისი სპერმის წარმოქმნა, ქალს 
კი დაუდგინდა უშვილობა იმ მიზეზით, რომ ფალოპის მილების 
ბლოკირების გამო, კვერცხუჯრედის გადასვლა საშვილოსნოში, 

39  Dickson v. United Kingdom, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2007 წლის 
4 დეკემბრის გადაწყვეტილება, განაცხადი #44362/04, ევროპის საბჭო/ადამიანის უფლებათა 
ევროპული სასამართლოს სამდივნოს მიერ მომზადებული მოკლე შეჯამება, თარგმანი 
შესრულებულია ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა სატრასტო ფონდის ხელშეწყობით. იხ. 
<www.coe.int/humanrightstrustfund> [11.11.2017].
40  S.H. and others v. Austria, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2011 წლის 3 
ნოემბრის გადაწყვეტილება,  განაცხადი # 57813/00.
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და, შესაბამისად, ბუნებრივი ჩასახვა, არ იყო განხორციელებადი. 
პირველი წყვილისგან განსხვავებით, მეორე წყვილის შემთხვევაში 
მამაკაცის სპერმა ვარგისად მიიჩნეოდა განაყოფიერებისათვის, 
ქალი კი უშვილო იყო იმ თვალსაზრისით, რომ მის ორგანიზმს 
საერთოდ არ შეეძლო კვერცხუჯრედის წარმოება, თუმცა სრულად 
განვითარებული საშვილოსნო ჰქონდა. შესაბამისად, პირველი 
წყვილის შემთხვევაში საჭირო იყო ინ ვიტრო განაყოფიერება 
დონორის სპერმის გამოყენებით, მეორე წყვილის შემთხვევაში კი 
- ინ ვიტრო განაყოფიერება კვერცხუჯრედის დონორის ჩართვით. 
ორივე ამ მეთოდით ინ ვიტრო განაყოფიერების პროცედურის 
შედეგად დაბადებული ბავშვის გენეტიკური მშობელი წყვილთაგან 
მხოლოდ ერთ-ერთი იქნებოდა. თუმცა, ინ ვიტრო განაყოფიერების 
ეს მეთოდები არ იყო დაშვებული ავსტრიის ადგილობრივი კა-
ნონმდებლობით. კანონი დასაშვებად მიიჩნევდა ინ ვიტრო 
განაყოფიერებას მხოლოდ დაქორწინებული ან დაუქორწინებელი, 
თუმცა, თანაცხოვრებაში მყოფი, წყვილის კვერცხუჯრედისა 
და სპერმის გამოყენებით და, გამონაკლის შემთხვევებში, საშ-
ვილოსნოსშიდა ინსემინაციას დონორის სპერმით. 

განმცხადებლებმა მიმართეს ავსტრიის საკონსტიტუციო სასამართ-
ლოს, რომელმაც დაადგინა, რომ წყვილების გადაწყვეტილება, 
ჰყოლოდათ ბავშვი დამხმარე სამედიცინო ტექნოლოგიების 
გამოყენებით, ექცეოდა კონვენციის მე-8 მუხლის დაცვის ფარგლებში 
და აკრძალვა წარმოადგენდა მათი მე-8 მუხლით დაცული პირადი 
და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემაში ჩარევას, თუმცა, ამგვარი 
ჩარევა ამავდროულად გამართლებულად უნდა მიჩნეულიყო, 
ვინაიდან, საკონსტიტუციო სასამართლოს აზრით, ავსტრიაში ხე-
ლოვნური განაყოფიერების კანონის მიღებისას კანონმდებელი 
ეცადა, ეპოვა გადაწყვეტა ადამიანის ღირსების, განაყოფიერებაზე 
უფლებისა და ბავშვის ინტერესების კონფლიქტური ინტერესების 
დაბალანსებით და დაუშვა ისეთი მეთოდები, რომლებიც არ 
შეიცავდა განსაკუთრებულად რთულ ტექნიკას და დიდად არ იყო 
დაშორებული ჩასახვის ბუნებრივ საშუალებებთან.  აკრძალვა 
მიზნად ისახავდა როგორც უჩვეულო ოჯახური ურთიერთობის 
ჩამოყალიბების, ისე ქალთა ექსპლუატაციის თავიდან აცილებას. 
საკონსტიტუციო სასამართლომ მიუთითა, რომ „ბუნებრივი 
ჩასახვისგან განსხვავებით ინ ვიტრო განაყოფიერების გამოყენება 
წარმოშობდა სერიოზულ საკითხებს ამ გზით ჩასახული ბავშვების 
კეთილდღეობასთან, მათ ჯანმრთელობასთან და უფლებებთან 
დაკავშირებით, ისევე როგორც, ეხებოდა საზოგადოების ეთიკურ და 
მორალურ ღირებულებებს და უკავშირდებოდა კომერციალიზაციისა 
და სელექციური რეპროდუქციის რისკს“41. თუმცა, ასეთი რისკების 
41  იქვე, პარაგრაფი 20.
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არსებობის მიუხედავად არ შეიძლებოდა დამხმარე სამედიცინო 
ტექნოლოგიებზე სრული აკრძალვის დაწესება კონვენციის 8.2. 
მუხლის შესაბამისად პროპორციულობის პრინციპის გამოყენებით, 
ვინაიდან ამ საკითხებზე საჯარო ინტერესების გათვალისწინების 
ფარგლები დამოკიდებული იყო იმაზე, გამოიყენებოდა ჰომო-
ლოგიური ტექნიკა (წყვილის გამეტებით განაყოფიერება), თუ 
ჰეტეროლოგიური ტექნიკა (სხვა პირთა გამეტების გამოყენება)42. 
საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიჩნია, რომ „კანონმდებელს 
არ გადაულახავს წევრი სახელმწიფოებისათვის მინიჭებული თა-
ვისუფალი შეფასების ფარგლებისათვის, როდესაც მან დაადგინა 
მხოლოდ ჰომოლოგიური მეთოდებისა და გამონაკლისის სახით 
დონორის სპერმით ინსემინაციის დასაშვებობა. კანონმდებლის 
არჩევანი ასახავდა სამედიცინო მედიცინის იმდროინდელ მდგო-
მარეობას და საზოგადოებაში არსებულ კონსენსუსს. თუმცა, ეს არ 
ნიშნავდა იმას, რომ ეს კრიტერიუმები არ უნდა დაქვემდებარებოდა 
შემდგომ განვითარებებს, რომლებიც კანონმდებლობას უნდა 
გაეთვალისწინებინა“43.

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პალატამ 2010 
წლის 01 აპრილის გადაწყვეტილებით დაადგინა კონვენციის მე-14 
მუხლის44 დარღვევა მე-8 მუხლთან ერთობლიობაში და აღნიშნა, 
რომ წყვილის უფლება, ჩასახონ ბავშვი და ამ მიზნისთვის მიმართონ 
ხელოვნურ განაყოფიერებას, დაცულია მე-8 მუხლით, რადგანაც ეს 
არჩევანი პირადი და ოჯახური ცხოვრების გამოხატვას წარმოადგენს. 
ამასთან, მიუხედავად იმისა, რომ პალატის გადაწყვეტილება 
მიუთითებს, რომ ხელშემკვრელი სახელმწიფოები განსახილველ 
საკითხებთან დაკავშირებით სარგებლობენ თავისუფალი შეფა-
სების ფართო ფარგლებით (იმის გათვალისწინებით, რომ ამ 
სფეროში ხელშემკვრელ სახელმწიფოებს შორის არ არსებობს 
ერთიანი მიდგომა და ეს სფერო უკავშირდება სენსიტიურ 
მორალურ და ეთიკურ საკითხებს) აღნიშნა, რომ ხელოვნური 
განაყოფიერების კონკრეტული მეთოდის სრული აკრძალვა 
მორალური შეხედულებების ან იმის გათვალისწინებით, რამდენად 
მისაღები იქნებოდა საზოგადოებისათვის, არ წარმოადგენდა 
საკმარის მიზეზებს სრული აკრძალვის დაწესებისათვის და სრული 

42  იქვე, პარაგრაფი 21.
43  იქვე, პარაგრაფი 22.
44 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია, მუხლი 
14. დისკრიმინაციის აკრძალვა. ამ კონვენციით გათვალისწინებული უფლებებითა და 
თავისუფლებებით სარგებლობა უზრუნველყოფილია ყოველგვარი დისკრიმინაციის 
გარეშე, განურჩევლად სქესის, რასის, კანის ფერის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური თუ სხვა 
შეხედულებების, ეროვნული თუ სოციალური წარმოშობის, ეროვნული უმცირესობისადმი 
კუთვნილების, ქონებრივი მდგომარეობის, დაბადებისა თუ სხვა ნიშნისა. 
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აკრძალვა შეიძლებოდა ყოფილიყო პროპორციული ზომა მხოლოდ 
გამონაკლის შემთხვევებში45.  

პალატისგან განსხვავებული გადაწყვეტილება მიიღო ევროპული 
სასამართლოს დიდმა პალატამ, დაადგინა რა, რომ ადგილი არ 
ჰქონდა კონვენციის მე-8 მუხლის დარღვევას. დიდმა პალატამ 
აღნიშნა, რომ კონვენციის მე-8 მუხლის ფარგლებში „პირადი 
ცხოვრება“ ფართოა და მათ შორის მოიცავს სხვა ადამიანებთან 
ურთიერთობების დამყარებისა და განვითარების უფლებას, 
პირადი განვითარების უფლებას და ისეთ ელემენტებს, როგორიცაა 
გენდერული იდენტიფიკაცია, სექსუალური ორიენტაცია, სექსუალური 
ცხოვრება და უფლებას გადაწყვეტილებების პატივისცემაზე 
„გყავდეს ან არ გყავდეს შვილი“46. „წყვილის უფლება, ჩასახონ 
ბავშვი და ამ მიზნისთვის მიმართონ ხელოვნურ განაყოფიერებას, 
ასევე დაცულია მე-8 მუხლით, რადგანაც ეს არჩევანი პირადი და 
ოჯახური ცხოვრების გამოხატვაა“47. 

კონვენციის 8.2. მუხლთან შესაბამისობასთან მიმართებით 
დიდმა პალატამ აღნიშნა, რომ ინ ვიტრო განაყოფიერების 
მეთოდების აკრძალვა დონორის სპერმის ან კვერცხუჯრედის 
გამოყენებით „კანონით იყო გათვალისწინებული და ემსახურებოდა 
ჯანმრთელობის ან მორალის დაცვის და სხვათა უფლებებისა და 
თავისუფლებების დაცვის ლეგიტიმურ მიზანს“48. სასამართლომ 
იმსჯელა ხელოვნური განაყოფიერების მეთოდებზე წვდომასთან 
დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებით ხელშემკვრელი სა-
ხელმწიფოებისათვის განსაზღვრული ფართო შეფასების ფარგლებზე 
და მიუთითა შემდეგი: „ვინაიდან ინ ვიტრო განაყოფიერების 
მკურნალობამ წამოსწია და დღესაც იწვევს სენსიტიურ მორალურ 
და ეთიკურ საკითხებს სწრაფმავალი სამედიცინო და მეცნიერული 
განვითარებების პირისპირ, და, ვინაიდან წინამდებარე საქმეში 
წამოჭრილი საკითხები ეხება სფეროებს, სადაც ჯერ კიდევ არ 
არსებობს აშკარა საერთო საფუძველი წევრ სახელმწიფოებს 
შორის, სასამართლო მიიჩნევს, რომ მოპასუხე სახელმწიფოს უნდა 
მიეცეს შეფასების ფართო ფარგლები. სახელმწიფოს ფარგლები 
ვრცელდება როგორც მის გადაწყვეტილებაზე, ჩაერიოს ამ 
სფეროში, ასევე... იმ დეტალურ წესებზე, რომლებსაც განსაზღვრავს 
კონკურენტულ საჯარო და კერძო ინტერესებს შორის ბალანსის 
მიღწევის მიზნით“49. 
45  S.H. and others v. Austria, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2011 წლის 3 
ნოემბრის გადაწყვეტილება,  განაცხადი # 57813/00, პარაგრაფი 54.
46  იქვე, პარაგრაფი 80.
47  იქვე, პარაგრაფი 82.
48  იქვე, პარაგრაფი 90.
49  იქვე, პარაგრაფი 97. იგივე მსჯელობა გამოიყენა სასამართლომ საქმეში Evans v. United King-
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სახელმწიფოსათვის მინიჭებული შეფასების ფართო ფარგლების 
არსებობის მიუხედავად, სასამართლომ მიიჩნია, რომ მოცემულ 
შემთხვევაში მას უნდა გამოერკვია ის არგუმენტები, რომლებიც 
მხედველობაში იქნა მიღებული კანონმდებლობის ფორმირების 
პროცესში და რომლებმაც განაპირობეს კანონმდებლის შესაბამისი 
არჩევანი, იმისათვის, რომ განესაზღვრა, თუ რამდენად იყო დაცული 
სამართლიანი ბალანსი სახელმწიფოსა და იმ პირების კონკურენტულ 
ინტერესებს შორის, რომლებზედაც პირდაპირი ზეგავლენა იქონია 
კანონმდებლის მიერ გაკეთებულმა არჩევანმა. 

კვერცხუჯრედის დონაციასთან დაკავშირებით დიდმა პალატამ 
თავისი გადაწყვეტილების არგუმენტაცია დააფუძნა შემდეგ 
გარემოებებსა და მოსაზრებებს: „ისეთ სათუთ სფეროში, როგორიცაა 
ხელოვნური განაყოფიერება, მისი საშუალებების შესახებ 
მორალურ მოსაზრებებს და საზოგადოების მხრიდან მათ მიღებას 
სერიოზული ყურადღება უნდა მიექცეს. თუმცა, ეს თავისთავად არ 
არის ხელოვნური განაყოფიერების კონკრეტული საშუალების, 
როგორიცაა კვერცხუჯრედის დონაცია, სრული აკრძალვისთვის 
საკმარისი მიზეზი. მიუხედავად ხელშემკვრელი სახელმწიფოსთვის 
ხელმისაწვდომი თავისუფალი შეფასების ფართო ფარგლებისა, 
ამ საკითხების მოსაწესრიგებლად შექმნილი სამართლებრივი 
ბაზისი უნდა ჩამოყალიბდეს სხვადასხვა ლეგიტიმური ინტე-
რესების ადეკვატურად გათვალისწინების ფორმით. ავსტრიული 
კანონმდებლობა სრულად არ კრძალავდა ხელოვნურ განა-
ყოფიერებას, ვინაიდან უშვებდა ჰომოლოგიურ განაყოფიერებას.  
ავსტრიული კანონმდებლობით შემოთავაზებული სისტემის მთავარ 
არსს წარმოადგენდა ხელოვნური განაყოფიერების ბუნებრივ 
განაყოფიერებასთან მაქსიმალური სიახლოვის შენარჩუნება, 
რათა თავიდან აცილებულიყო ფართო გაგებით კონფლიქტები 
ბიოლოგიურ და გენეტიკურ დედებს შორის. ამ დროს კანონმდებელი 
შეეცადა თანხვედრაში მოეყვანა ხელოვნური განაყოფიერების 
ხელმისაწვდომობა და თანამედროვე რეპროდუქციული მე-
დიცინის როლისა და შესაძლებლობების შესახებ ფართო საზო-
გადოებაში არსებული მღელვარება. უფრო მეტიც, ავსტრიულმა 
კანონმდებლობამ ხელოვნური განაყოფიერების კანონით დაადგინა 
სპეციალური გარანტიები და პრევენციული ზომები, კერძოდ კი 
ხელოვნური განაყოფიერების საშუალებების გამოყენება მხოლოდ 
შესაბამისი სპეციალიზაციის მქონე ექიმების მიერ, რომელთაც 
აქვთ ამ სფეროში კონკრეტული განათლება და გამოცდილება 
და შეზღუდულები არიან პროფესიული ეთიკის ნორმებით, 
ისევე, როგორც სასქესო უჯრედის დონაციისთვის საზღაურის 

dom, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2007 წლის 10 აპრილის გადაწყვეტილება, 
განაცხადი #36339/05; პარაგრაფი 81, 82.
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მიღების კანონისმიერი აკრძალვა. ეს ღონისძიებები მიმართული 
იყო ევგენიკური სელექციის და ასეთი სელექციის ბოროტად 
გამოყენების პოტენციური რისკის შემცირებისკენ და მოწყვლად 
მდგომარეობაში არსებული ქალების, როგორც კვერცხუჯრედის 
დონორების, ექსპლუატაციის რისკის თავიდან აცილებისკენ. რაც 
შეეხება შიშს ისეთი ურთიერთობების შექმნასთან დაკავშირებით, 
რომლებშიც სოციალური გარემოებები ემიჯნება ბიოლოგიურს, 
შვილად აყვანის ინსტიტუტი ვითარდებოდა დროთა განმავლობაში 
და ამჟამად ამგვარი ურთიერთობისთვის დამაკმაყოფილებელი 
საკანონმდებლო რეგულირება უზრუნველყოფილი იყო. 
მსგავსად ამისა, გასათვალისწინებელი იყო კვერცხუჯრედის 
დონაციიდან მომდინარე პრობლემების დამაკმაყოფილებლად 
მომწესრიგებელი საკანონმდებლო ბაზა. თუმცა, გენეტიკურ დედასა 
და ბავშვის მატარებელ ქალს შორის დედობრივი ურთიერთობების 
ერთმანეთისგან გამიჯვნა მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა 
მშვილებლებსა და ნაშვილებს შორის არსებული ურთიერთობისგან 
და ამ საკითხს ახალ ასპექტს სძენდა. კონვენციის მე-8 მუხლთან 
მიმართებით მთავარი საკითხი იყო არა ის, რომ კანონმდებელს 
შეეძლო განსხვავებული მიდგომა დაედგინა, რაც სავარაუდოდ 
დაარღვევდა სამართლიან ბალანსს, არამედ ის, სამართლიანი 
ბალანსის დარღვევისას ავსტრიელმა კანონმდებელმა გადაამეტა 
თუ არა ამ მუხლით დასაშვებ თავისუფალი შეფასების ფარგლებს. ამ 
საკითხის გადაწყვეტისას, სასამართლომ გარკვეული მნიშვნელობა 
მიანიჭა იმ ფაქტს, რომ არ არსებობდა საკმარისად დამკვიდრებული 
ევროპული კონსესუსი ინ ვიტრო განაყოფიერებისთვის კვერც-
ხუჯრედის დონაციის დასაშვებობასთან დაკავშირებით. შესა-
ბამისად, ავსტრიული კანონმდებლობით კვერცხუჯრედის დონაციის 
აკრძალვა მე-8 მუხლთან შესაბამისობაში იყო“50. 

იგივე მოსაზრებები დაუდო საფუძვლად დიდმა პალატამ სპერმის 
დონაციის აკრძალვაზე მსჯელობას და აღნიშნა შემდეგი: „ის 
ფაქტი რომ ავსტრიელმა კანონმდებელმა მიიღო ხელოვნური 
განაყოფიერების შესახებ კანონი, რომლითაც იკრძალებოდა 
სპერმისა და კვერცხუჯრედის დონაცია ინ ვიტრო განაყოფიერების 
მიზნებისთვის, თუმცა, ამავდროულად, დასაშვები იყო in vivo 
განაყოფიერება, რაც დიდი ხნის განმავლობაში მისაღებ მეთოდად 
ითვლებოდა, განსაკუთრებული მნიშვნელობის იყო ინტერესების 
დაბალანსებისთვის და არ შეიძლებოდა განხილულიყო მხოლოდ 

50 S.H. and others v. Austria, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2011 წლის 3 
ნოემბრის გადაწყვეტილება,  განაცხადი # 57813/00, ევროპის საბჭო/ადამიანის უფლებათა 
ევროპული სასამართლო სამდივნოს მიერ მომზადებული მოკლე შეჯამება, თარგმანი 
შესრულებულია ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა სატრასტო ფონდის ხელშეწყობით. იხ. 
<www.coe.int/humanrightstrustfund> [11.11.2017]. 
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აკრძალვის პოლიტიკის ეფექტური განსაზღვრის კონტექსტში. ამან 
მეტადრე აჩვენა ავსტრიელი კანონმდებლის ყურადღებიანი და 
ფრთხილი მიდგომა, თანხვედრაში მოეყვანა სოციალური რეალობა 
ამ სფეროში არსებულ პრინციპებთან. ამასთან, ავსტრიული კანონი 
არ კრძალავდა საზღვარგარეთ გამგზავრებას და უშვილობის 
მკურნალობას იმ მეთოდებით, რაც არ იყო დაშვებული ავსტრიაში 
და წარმატებული მკურნალობის შემთხვევაში სამოქალაქო კო-
დექსი შეიცავდა ნათელ ნორმებს, მშობლის და დედის სტატუსთან 
მიმართებით, რაც პატივს სცემდა მშობლის სურვილებს“51.   

ზემოაღნიშნულ არგუმენტაციაზე დაყრდნობით დიდმა პალატამ 
გადაწყვიტა, რომ ხელოვნური განაყოფიერების შესახებ 
კანონის მე-3 მუხლით დადგენილი ხელოვნური განაყოფიერების 
მიზნით როგორც კვერცხუჯრედის დონაციის, ასევე ინ ვიტრო 
განაყოფიერებისთვის სპერმის დონაციის, აკრძალვით ავსტრიის 
კანონმდებელს არ მოუხდენია მოცემული მომენტისთვის დასაშვები 
თავისუფალი შეფასების ფარგლების გადამეტება და, შესაბამისად, 
განმცხადებლებთან მიმართებით ადგილი არ ჰქონია კონვენციის 
მე-8 მუხლის დარღვევას. 

აღსანიშნავია, რომ დარღვევის არარსებობაზე გადაწყვეტილების 
მიღების მიუხედავად, დიდმა პალატამ, ასევე აღნიშნა, რომ 
ავსტრიულ პარლამენტს არ ჰქონდა განხორციელებული ხელოვნური 
განაყოფიერების მარეგულირებელი ნორმების დეტალური 
ანალიზი მეცნიერებასა და საზოგადოებაში მიმდინარე დინამიური 
განვითარების შესაბამისად. დიდმა პალატამ მიუთითა ავსტრიის 
საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე კონვენციის 
8.2. მუხლით განსაზღვრული პროპორციულობის პრინციპთან 
ავსტრიის კანონმდებლობის შესაბამისობის დადგენის ნაწილში, 
სადაც საკონსტიტუციო სასამართლომ დამატებით აღნიშნა, რომ 
„კანონმდებლის მიერ მიღებული პრინციპი, რომლითაც დაშვებული 
იქნა ხელოვნური განაყოფიერების ჰომოლოგიური მეთოდები 
და, გამონაკლის შემთხვევებში, დონორის სპერმის გამოყენება 
ინსემინაციისას, ასახავდა სამედიცინო მედიცინის იმჟამინდელ 
მდგომარეობას და საზოგადოებაში არსებულ კონსენსუსს. ეს კი არ 
ნიშნავდა იმას, რომ ეს კრიტერიუმები არ უნდა დაქვემდებარებოდა 
შემდგომ განვითარებებს, რომლებიც კანონმდებლობას უნდა 
გაეთვალისწინებინა“52. 

51  იქვე. 
52  S.H. and others v. Austria, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2011 წლის 3 
ნოემბრის გადაწყვეტილება,  განაცხადი #57813/00, პარაგრაფი 117.
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ამდენად, მიუხედავად იმისა, რომ ევროპული სასამართლოს 
დიდმა პალატამ სახელმწიფოსათვის მინიჭებული თავისუფალი 
შეფასების ფართო ფარგლების მოტივით თავი აარიდა 
გადაწყვეტილების განსაზღვრას, რომ წყვილის გადაწყვეტილების 
რეალიზაციის აკრძალვა, გამოყენებულიყო დონორის გამეტები ინ 
ვიტრო განაყოფიერების პროცედურაში, არღვევდა კონვენციით 
განსაზღვრული პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის 
უფლებას და დაადგინა დარღვევის არარსებობა, დასკვნის ნაწილში 
მიღებულ გადაწყვეტილებას გარკვეული პირობაც დაუდგინა, 
განსაზღვრა რა, რომ იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც სასამართლო 
ადგენს მე-8 მუხლის დარღვევის არარსებობას მოცემულ საქმეზე, 
სასამართლო მიიჩნევს, რომ განსახილველი სფერო, რომელშიც 
კანონი უნდა ვითარდებოდეს მუდმივად და დაექვემდებაროს 
დინამიურ სამეცნიერო და სამართლებრივ განვითარებას, 
საჭიროებს ხელშემკვრელი სახელმწიფოების მხრიდან მუდმივ 
გადახედვას53.

აღსანიშნავია, რომ უმრავლესობის გადაწყვეტილებას არ 
დაეთანხმა ოთხი მოსამართლე, რომელთაც საერთო განსხვავებულ 
აზრში54 არგუმენტირებული მოსაზრებები წარმოადგინეს განმ-
ცხადებლებთან მიმართებით კონვენციის მე-8 მუხლის დარღვევის 
არსებობის დასადასტურებლად. მათ მწვავედ გააკრიტიკეს დიდი 
პალატის 2011 წელს მიღებული გადაწყვეტილება, მათ შორის, იმ 
თვალსაზრისით, რომ გადაწყვეტილების დასაბუთება შეზღუდულია 
1999 წელს ავსტრიის საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 
გადაწყვეტილების მიღების დროს არსებული სიტუაციით და, რომ 
დიდ პალატას არ მიუღია მხედველობაში „როგორც სამეცნიერო, 
ასევე სამედიცინო თვალსაზრისით მიმდინარე ძირეული ცვლი-
ლებების სფეროში საქმის ძირითადი მახასიათებელი - დროის 
ფაქტორი“, რითაც, მათი აზრით, სასამართლომ მიღებულ 
გადაწყვეტილებას რეალური მნიშვნელობა და შინაარსი დაუ-
კარგა. ამ თვალსაზრისით, განსხვავებული აზრი მიუთითებს 
ავსტრიის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების 
მიღების თარიღზე - 1999 წლის 14 ოქტომბერზე, რომლითაც არ 
დაკმაყოფილდა განმცხადებლების მიერ წარდგენილი განაცხადი 
და, რომელზეც აპელირება მნიშვნელოვნად მოახდინა 2011 წელს 
მიღებულმა დიდი პალატის გადაწყვეტილებამ. საკონსტიტუციო 
სასამართლოს გადაწყვეტილებაში სასამართლომ განიხილა, 
რომ „კანონმდებლის [1992 წლის] მიერ გაკეთებული არჩევანით 

53  იქვე, პარაგრაფი 118.
54  საერთო განსხვავებული აზრი (Joint Dissenting opinion of Judges Tulkens, Hirvela, Lazarova 
Trajkovska and Tsotsoria), საქმე S.H. and others v. Austria, ადამიანის უფლებათა ევროპული 
სასამართლოს 2011 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება,  განაცხადი # 57813/00.
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აისახა მედიცინის მეცნიერებასა და საზოგადოებაში არსებული 
კონსენსუსის მაშინდელი მდგომარეობა, რაც არ გულისხმობდა 
იმას, რომ ეს კრიტერიუმები არ უნდა დაქვემდებარებოდა შემდგომ 
განვითარებებს, რომლებიც კანონმდებელს მომავალში უნდა 
გაეთვალისწინებინა“. 

განსხვავებული აზრი მითითებას ახდენს, ასევე 2001 წელს 
გამართული ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შეხვედრის 
ანგარიშზე „დამხმარე რეპროდუქციის სამედიცინო, ეთიკური 
და სოციალური ასპექტების“ შესახებ, რომლის მიხედვითაც 
„საყოველთაოდ მიღებულია, რომ მსოფლიოში უშვილობით 
დაავადებულია 80 მილიონ ადამიანზე მეტი. ზოგადად, ათი 
წყვილიდან ერთს გააჩნია პირველადი ან მეორადი უშვილობა“ და 
„ეს არის მთავარი საკითხი იმ ადამიანთა ცხოვრებაში, რომლებიც 
ამას განიცდიან. ეს წარმოადგენს როგორც მამაკაცების, ასევე 
ქალებისათვის სოციალური და ფსიქოლოგიური განცდების წყაროს 
და შეუძლია დიდი ზეგავლენა მოახდინოს წყვილებს შორის არსებულ 
ურთიერთობაზე“55. 

განსხვავებული აზრის მოსამართლეები აპელირებენ ეკონომიკური, 
სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო 
პაქტის 12.1 მუხლითა და 15.1 („ბ“) მუხლით აღიარებულ სამეცნიერო 
პროგრესით სარგებლობის უფლებასა და მის გამოყენებაზე, ისევე, 
როგორც ყველას უფლებაზე, ისარგებლოს ფიზიკური და მენტალური 
ჯანმრთელობის უმაღლესი სტანდარტით და, ამ თვალსაზრისით, 
აღნიშნავენ, რომ, ამ შემთხვევაში, საკითხი არ დგას სხვადასხვა 
ტექნოლოგიებს შორის არჩევანზე, არამედ „ჰეტეროლოგიურ 
ინ ვიტრო განაყოფიერებასთან წვდომის შეზღუდვაზე, რაც 
წარმოადგენს შესაძლებელ მკურნალობასთან წვდომაზე უარს“56. 

განსხვავებული აზრი აკრიტიკებს დიდი პალატის გადაწყვეტილებაში 
ასახულ, სახელმწიფოსათვის მინიჭებული თავისუფალი შეფასების 
ფარგლების განსაზღვრას და აღნიშნავს, რომ სასამართლოს 
პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით არ არის ნათელი და 
გამჭვირვალე. მაშინ, როდესაც აცნობიერებს, რომ კანონმდებელს 
შეეძლო მისაღები, უფრო მეტად დაბალანსებული სამართლებრივი 

55  საერთო განსხვავებული აზრი (Joint Dissenting opinion of Judges Tulkens, Hirvela, Lazarova 
Trajkovska and Tsotsoria), S.H. and others v. Austria, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 
2011 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება,  განაცხადი # 57813/00, 33. მითითებულია: E. Vayena et 
al. (eds.), Current Practices and Controversies in Assisted Reproduction, Geneva, World Health Orga-
nization, 2002, XIII. 
56 საერთო განსხვავებული აზრი (Joint Dissenting opinion of Judges Tulkens, Hirvela, Lazarova 
Trajkovska and Tsotsoria), S.H. and others v. Austria, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 
2011 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება,  განაცხადი # 57813/00, 34.
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გადაწყვეტა იმ სირთულეებზე, რაც დაკავშირებულია კვერც-
ხუჯრედისა და სპერმის დონაციასთან, დიდი პალატა იზღუდავს თავს 
იმის შემოწმებით, გადააჭარბა თუ არა კანონმდებელმა შეფასების 
ფარგლებს სადავო გადაწყვეტის მიღებით. ერთი მხრივ, მაშინ, 
როდესაც სახელმწიფოებმა დაუშვეს სამედიცინო დახმარებით 
რეპროდუქცია57 , სასამართლომ უნდა შეამოწმოს, არის თუ არა 
ის სარგებლის მომტანი კონვენციით აღებულ ვალდებულებებთან 
შესაბამისობაში და შეარჩიეს თუ არა მათ ის საშუალებები, რომლებიც 
ყველაზე ნაკლებად ზღუდავენ უფლებებსა და თავისუფლებებს. 
მეორე მხრივ, ასეთ სენსიტიურ საქმეში სასამართლომ არ უნდა 
გამოიყენოს შეფასების ფარგლები „როგორც განხილვის სათანადო 
ფარგლების პრობლემაზე გააზრებული მიდგომის პრაგმატული 
შენაცვლება“58.

1.3. სუროგაციაზე წვდომის უფლება, სუროგაციის გზით 
დაბადებული ბავშვის ინტერესების პრიორიტეტი

ინ ვიტრო განაყოფიერების ყველაზე კომპლექსური მეთოდის 
- სუროგაციის ხელმისაწვდომობასა და კანონიერებასთან და-
კავშირებით ევროპული სასამართლო ერთმნიშვნელოვან პო-
ზიციას არ აყალიბებს ხელშემკვრელ სახელმწიფოებს შორის ამ 
საკითხებზე ერთიანი პოზიციის არარსებობისა და თვით საკითხის 
სენსიტიურობიდან გამომდინარე და ხელშემკვრელ სახელმწიფოებს 
განუსაზღვრავს თავისუფალი შეფასების ფართო ფარგლებს - ანიჭებს 
თავისუფლებას, მათი საჯარო წესრიგისა და საზოგადოებრივი 
მორალურ-ეთიკური ღირებულებებიდან გამომდინარე, თავად 
დაადგინონ ადგილობრივი კანონმდებლობით მომწესრიგებელი 
ნორმები სუროგაციის აკრძალვის, დაშვებისა თუ შეზღუდვით 
დაშვების შესახებ. ევროპული სასამართლოს აზრით, „სუროგაციის 
კანონიერებაზე ან სუროგაციის გზით საზღვარგარეთ ჩასახულ ბავშვსა 
და შესაძლო მშობლებს შორის ურთიერთობების სამართლებრივ 
აღიარებაზე ევროპაში კონსენსუსი არ არის. სასამართლოს მიერ 
ჩატარებული შედარებითი კვლევა აჩვენებს რომ ევროპის საბჭოს 
35 წევრი სახელმწიფოდან სუროგაცია საფრანგეთის გარდა 
კიდევ აკრძალულია 14 სახელმწიფოში. ათ სახელმწიფოში ის 
ან აკრძალულია ან დაუშვებელია ზოგადი დებულებებით ან მისი 
კანონიერების საკითხი არ არის ნათელი. მაგრამ სუროგაცია 
შვიდ წევრ სახელმწიფოში დაშვებული და მისაღებია. ამ 35 წევრი 
57 სამედიცინო დახმარებით რეპროდუქცია - Medically Assisted Procreation (MAP).
58  საერთო განსხვავებული აზრი (Joint Dissenting opinion of Judges Tulkens, Hirvela, Lazarova 
Trajkovska and Tsotsoria), S.H. and others v. Austria, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 
2011 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება,  განაცხადი # 57813/00, 34.
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სახელმწიფოდან 13 ქვეყანაში შესაძლებელია მშობლებსა და 
სუროგაციული შეთანხმების შედეგად საზღვარგარეთ დაბადებულ 
შვილებს შორის მშობელსა და შვილს შორის ურთიერთობების 
სამართლებრივი აღიარების მოპოვება. ეს ასევე ჩანს, რომ 
შესაძლებელია კიდევ 11 სხვა სახელმწიფოში (მათ შორის ერთ 
ქვეყანაში, სადაც შესაძლებლობა შემოიფარგლება მხოლოდ მამა-
შვილის ურთიერთობებით, სადაც შესაძლო მამა არის ბიოლოგიური 
მამა), მაგრამ არ არის შესაძლებელი დანარჩენ 11 სახელმწიფოში 
(გარდა ერთი შემთხვევისა, როდესაც შესაძლებელია მხოლოდ მამა-
შვილის ურთიერთობების აღიარების მიღება, სადაც სავარაუდო 
მამა არის ბიოლოგიური მამა) ... .“59 

შესაბამისად, ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოებს შორის 
სუროგაციასთან დაკავშირებით კონსენსურის არარსებობის გამო 
ევროპული სასამართლო მიიჩნევს, რომ ამ საკითხზე ერთიანი 
პოზიციის არქონა  „სუროგაციას აქცევს მგრძნობიარე ეთიკურ 
საკითხად. ეს ასევე ადასტურებს, რომ სახელმწიფოები უნდა 
სარგებლობდნენ თავისუფალი შეფასების ფართო ფარგლებით არა 
მხოლოდ ისეთ საკითხზე, როგორიცაა რეპროდუქციული დახმარების 
ამ ფორმის დაშვება, არამედ საზღვარგარეთ სუროგაციის გზით 
კანონიერად ჩასახულ ბავშვსა და შესაძლო მშობლებს შორის 
მშობელი-შვილის ურთიერთობების სამართლებრივი აღიარებაც“60.

ა. მენესონი საფრანგეთის წინააღმდეგ (Mennesson v. France)61 და 
ლაბესი საფრანგეთის წინააღმდეგ (Labassee v. France)62

სუროგაციასთან დაკავშირებით წევრი სახელმწიფოებისათვის 
მინიჭებული თავისუფალი შეფასების ფართო ფარგლების მიუ-
ხედავად საქმეებში მენესონი საფრანგეთის წინააღმდეგ (Mennesson 
v. France) და ლაბესი საფრანგეთის წინააღმდეგ (Labassee v. 
France) ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა განმცხადებლების - 
კანონიერი სუროგაციის გზით აშშ-ში დაბადებული ბავშვების მიმართ 
საფრანგეთის მიერ კონვენციის მე-8 მუხლით გარანტირებული 
პირადი ცხოვრების პატივისცემის უფლების დარღვევა, რაც 
გამოწვეული იყო საფრანგეთის უარით, მოეხდინა ამ გზით 

59  მენესონი საფრანგეთის წინააღმდეგ (Mennesson v. France), ადამიანის უფლებათა ევროპული 
სასამართლოს 2014 წლის 26 ივნისის გადაწყვეტილება, განაცხადი #65192/11, პარაგრაფი 78.
60  იქვე, პარაგრაფი 79.
61  მენესონი საფრანგეთის წინააღმდეგ (Mennesson v. France), ადამიანის უფლებათა ევროპული 
სასამართლოს 2014 წლის 26 ივნისის გადაწყვეტილება, განაცხადი #65192/11.
62  ლაბესი საფრანგეთის წინააღმდეგ (Labassee v. France), ადამიანის უფლებათა ევროპული 
სასამართლოს 2014 წლის 26 ივნისის გადაწყვეტილება, განაცხადი #65941/11.
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დაბადებული ბავშვების მშობლებად ქორწინებაში მყოფი ფრანგი 
წყვილების სამართლებრივი აღიარება, რომელთაც ბავშვების 
ხელოვნურად ჩასახვის მიზნით ისარგებლეს ამერიკის შეერთებულ 
შტატებში ლეგალურად დაშვებული გესტაციური სუროგაციით63 და 
სადაც მათ ასეთი აღიარება სამართლებრივად მოიპოვეს64. 

გადაწყვეტილების დასაბუთებისას ევროპულმა სასამართლომ 
გამოიყენა ბავშვის საუკეთესო ინტერესების პრიორიტეტულობის 
პრინციპი და აღნიშნა, რომ „პიროვნების ინდივიდუალობის 
მნიშვნელოვანი ასპექტი საფრთხის ქვეშაა იმ შემთხვევაში, როდესაც 
მშობელსა და შვილს შორის ურთიერთობები დასარეგულირებელია. 
ასეთ შემთხვევაში კი მოპასუხე სახელმწიფოსთვის მინიჭებული 
თავისუფალი შეფასების ფარგლები უნდა შემცირდეს... სასა-
მართლომ გულმოდგინედ უნდა შეამოწმოს ის არგუმენტები, 
რომლებიც მხედველობაში იქნა მიღებული და რომლებითაც მოხდა 
მიღწეულ გადაწყვეტამდე მისვლა და დაადგინოს, დაცული იყო თუ 
არა სამართლიანი ბალანსი სახელმწიფოს სადავო ინტერესებსა და 
იმ პირთა ინტერესებს შორის, რომლებზედაც ასეთმა გადაწყვეტამ 
პირდაპირი ზეგავლენა იქონია... და გაითვალისწინოს ძირითადი 
პრინციპები, რომლის მიხედვითაც ნებისმიერ დროს, როდესაც 
საქმე ეხება ბავშვს, ბავშვის საუკეთესო ინტერესები არის უმ-
ნიშვნელოვანესი“65. 

სასამართლომ ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად იმსჯელა, 
ერთი მხრივ, ყველა განმცხადებლის (როგორც წყვილის, ასევე 
ბავშვების) მე-8 მუხლით დაცული ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის 
უფლების შესაძლო დარღვევასა და, მეორე მხრივ, მე-8 მუხლით 
გარანტირებული ბავშვების პირადი ცხოვრების პატივისცემის 
უფლების დარღვევაზე და დარღვევის არსებობა დაადგინა 
მხოლოდ ბავშვების პირადი ცხოვრების პატივისცემის უფლებასთან 
მიმართებით. ოჯახური ცხოვრების პატიცისცემის უფლების შესაძლო 
დარღვევაზე მსჯელობისას სასამართლომ მნიშვნელოვნად მიიჩნია 
განმცხადებლების (როგორც წყვილის, ასევე შვილების) ოჯახური 
ცხოვრების პოტენციური რისკის ხარისხთან ერთად იმ პრაქტიკული 
წინაღობების დადგენა, რომლის გადალახვაც ოჯახს უწევდა 
ფრანგული კანონმდებლობის მიხედვით განმხადებლებს, როგორც 
მშობლებსა და შვილებს, შორის ურთიერთობების სამართლებრივად 

63  გამოყენებული იქნა მამაკაცის სპერმა, დონორის კვერცხუჯრედი და განაყოფიერების 
შედეგად მიღებული ემბრიონები გადატანილი იქნა სუროგატი დედის საშვილოსნოში.
64  ევროპულმა სასამართლომ საქმე მენესონი საფრანგეთის წინააღმდეგ (Mennesson v. France) 
განიხილა ლაბესი საფრანგეთის წინააღმდეგ (Labassee v. France) საქმესთან სინქრონულად. 
65 მენესონი საფრანგეთის წინააღმდეგ (Mennesson v. France), ადამიანის უფლებათა ევროპული 
სასამართლოს 2014 წლის 26 ივნისის გადაწყვეტილება, განაცხადი #65192/11, პარაგრაფი 80-81.
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არაღიარების გამო66, ამ თვალსაზრისით მიმოიხილა საფრანგეთის 
კანონმდებლობის რელევანტური რეგულაციები საქმეში არსებულ 
გარემოებებთან დაკავშირებით, საფრანგეთის სასამართლოების 
მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, პროცესში მონაწილე 
ორივე მხარის არგუმენტები და აღნიშნა: „განმცხადებლები 
სადავოდ არ ხდიან იმას, რომ მათთვის შეუძლებელი იყო 
სირთულეების გადალახვა, მათ არც იმის ჩვენება მოახდინეს, რომ 
საფრანგეთის კანონმდებლობით მშობლებსა და შვილებს შორის 
სამართლებრივად არაღიარების შეუძლებლობამ ხელი შეუშალა მათ 
საფრანგეთში, ესარგებლათ მათი ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის 
უფლებით“67. აღნიშნულთან დაკავშირებით სასამართლომ მიუთითა 
საფრანგეთის საკასაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, 
რომლის მიხედვითაც საფრანგეთის რეესტრში ბავშვების და-
ბადების მოწმობებში სარეგისტრაციო მონაცემების ანულირებას 
არ შეუქმნია დაბრკოლება მათი ერთობლივი ცხოვრებისთვის, 
აღნიშნა, რომ ოთხივე განმცხადებელმა ბავშვების დაბადებიდან 
მოკლე ვადაში შეძლეს საფრანგეთში საცხოვრებლად გადასვლა, 
ცხოვრობენ ერთად ისეთ პირობებში, როგორშიც ბევრი სხვა ოჯახი, 
არ არსებობს მათი განცალკევების რისკი სახელმწიფო ორგანოების 
მიერ მათი მდგომარეობის გამო ფრანგული კანონმდებლობის 
მიხედვით68 და დაასკვნა, რომ „საფრანგეთის კანონმდებლობის 
საფუძველზე განმცხადებლებს, როგორც მშობლებსა და შვილებს 
შორის, ურთიერთობების სამართლებრივად არაღიარებით გა-
მოწვეული მათი ოჯახური ცხოვრების პრაქტიკული შედეგებისა 
და მოპასუხე სახელმწიფოსთვის მინიჭებული თავისუფალი 
შეფასების ფარგლების გათვალისწინებით, საფრანგეთის საკა-
საციო სასამართლოს დასკვნის შედეგად შექმნილი სიტუაცია 
მოცემულ საქმეში ადგენს სამართლიან ბალანსს განმცხადებლებსა 
და სახელმწიფოს ინტერესებს შორის ოჯახური ცხოვრების 
პატივისცემასთან მიმართებით“69.  

ბავშვების პირადი ცხოვრების პატივისცემის დარღვევის 
დასაბუთებისას ევროპულმა სასამართლომ ხაზი გაუსვა ბავშვის 
საუკეთესო ინტერესების პრინციპს, პიროვნების იდენტიფიკაციის 
მნიშვნელობას, როგორც პირადი ცხოვრების უფლების ერთ-ერთ 
არსებით ელემენტს - ყველას უფლებას, ჰქონდეს შესაძლებლობა, 
დაადგინოს მის იდენტიფიკაციასთან დაკავშირებული მონაცემები, 
და აღნიშნა: „სასამართლოს ესმის, რომ საფრანგეთს სურს 
შეზღუდოს საკუთარი მოქალაქეები, არ გამოიყენონ საზღვარგარეთ 

66  იხ. იქვე, პარაგრაფი 92.
67  იქვე.
68 იქვე, პარაგრაფი 92-93.
69 იქვე, პარაგრაფი 94.
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ის დამხმარე რეპროდუქციული მეთოდები, რომლებიც აკრძალულია 
საფრანგეთის ტერიტორიაზე. თუმცა, პოტენციურ მშობლებსა და 
სუროგაციის მეთოდით ჩასახულ ბავშვებს, როგორც მშობლებსა და 
შვილებს შორის, ურთიერთობების ფრანგული კანონმდებლობით 
არაღიარება ზეგავლენას ახდენს არამარტო მშობლებზე, რომლებმაც 
არჩევანი გააკეთეს საფრანგეთში აკრძალულ კონკრეტულ დამხმარე 
რეპროდუქციულ მეთოდზე, არამედ ბავშვებზეც, რომელთა პირადი 
ცხოვრების პატივისცემის უფლება - რომელიც მდგომარეობს იმაში, 
რომ ყველას უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა, დაადგინოს მისი 
წარმომავლობის არსი, მათ შორის, მშობლებსა და შვილებს შორის 
სამართლებრივი ურთიერთობები - არსებითი ზეგავლენის ობიექტია. 
შესაბამისად, სერიოზული შეკითხვა ჩნდება იმის თაობაზე, თუ 
რამდენად შეესაბამება ეს სიტუაცია ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს, 
რომელთა პატივისცემა უნდა იყოს ნებისმიერი გადაწყვეტილების 
განმსაზღვრელი“70. 

სადავო უფლების დარღვევის დასაბუთებისას სასამართლომ 
ასევე მიუთითა იმ ფაქტზე, რომ განმცხადებლებს, როგორც 
მშობლებსა და შვილებს, შორის ურთიერთობის სამართლებრივ 
აღიარებაზე საფრანგეთის უარი ეჭვის ქვეშ აყენებდა ბავშვების 
მემკვიდრეობის უფლებას, ისევე როგორც, ბავშვსა და ბავშვის 
მამას შორის ბიოლოგიური კავშირის,  როგორც პიროვნების 
იდენტურობის განმსაზღვრელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომ-
პონენტის, არსებობის გათვალისწინებით, ბავშვების საუკეთესო 
ინტერესებთან შესაბამისი არ იყო მათთვის ,„ისეთი სამართლებრივი 
ურთიერთობების ჩამორთმევა, რომელშიც ურთიერთობების 
ბიოლოგიური რეალობა დადგენილი იყო და დაინტერესებული 
მშობლები და ბავშვები ითხოვდნენ მის სრულ აღიარებას“71 და 
დაასკვნა, რომ განმცხადებელი ბავშვების „იდენტობისა და პირადი 
ცხოვრების პატივისცემის უფლებაზე სერიოზული შეზღუდვით, 
რაც უკრძალავს მათ ეროვნული კანონმდებლობის ფარგლებში 
ბიოლოგიურ მამასთან სამართლებრივი ურთიერთობების 
აღიარებას, მოპასუხე სახელმწიფომ დაარღვია მისთვის დაშვებული 
თავისუფალი შეფასების ფარგლები“72.

70 იქვე, პარაგრაფი 99.
71  იქვე, პარაგრაფი 100.
72 იქვე. იდენტური გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ევროპული სასამართლოს მიერ 2016 
წელს საქმეში Foulon and Bouvet v. France (ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 
2016 წლის 21 ივლისის გადაწყვეტილება, განაცხადი #9063/14), რომლითაც სასამართლომ 
დაადგინა კანონიერი გესტაციური სუროგაციის გზით ინდოეთში დაბადებული ბავშვების 
მიმართ საფრანგეთის მიერ კონვენციის მე-8 მუხლით გარანტირებული პირადი ცხოვრების 
პატივისცემის უფლების დარღვევა, რაც გამოწვეული იყო საფრანგეთის უარით, მოეხდინა 
ამ გზით დაბადებული ბავშვების მშობლებად განმცხადებლების - ბავშვების ბიოლოგიური 
მამების სამართლებრივი აღიარება, რომელთაც ბავშვების ხელოვნურად ჩასახვის მიზნით 
ისარგებლეს ინდოეთში ლეგალურად დაშვებული გესტაციური სუროგაციით და სადაც მათ 
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ბ. პარადისო და კამპანელი იტალიის წინააღმდეგ (Paradiso and 
Campanelli v. Italy)73

განსხვავებული გადაწყვეტილება მიიღო ევროპული სასამართლოს 
დიდმა პალატამ საერთაშორისო სუროგაციასთან დაკავშირებულ 
საქმეში პარადისო და კამპანელი იტალიის წინააღმდეგ (Paradiso 
and Campanelli v. Italy), სადაც 11 ხმით ექვსის წინააღმდეგ დაადგინა 
კონვენციის მე-8 მუხლის დარღვევის არარსებობა. ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი განმასხვავებელი ასპექტი ამ დავასა და, ასევე, 
საერთაშორისო სუროგაციასთან დაკავშირებულ ზემოაღნიშნულ 
მენესონი საფრანგეთის წინააღმდეგ (Mennesson v. France) და ლაბესი 
საფრანგეთის წინააღმდეგ (Labassee v. France) საქმეებს შორის 
მდგომარეობდა იმაში, რომ საქმეში პარადისო და კამპანელი 
იტალიის წინააღმდეგ სუროგაციის გზით დაბადებულ ბავშვს არ 
გააჩნდა ბიოლოგიური კავშირი არცერთ პოტენციურ მშობელთან, 
რომელთაც განაყოფიერების ამ მეთოდით ისარგებლეს.

განმცხადებლები, იტალიის მოქალაქეები, ქორწინებაში მყოფი 
წყვილი ქალბატონი დონატინა პარადისო (Donatina Paradiso) და 
ბატონი ჯოვანი კამპანელი (Giovanni Campanelli) აცხადებდნენ, რომ 
იტალიის მიერ მიღებული ზომები რუსეთში სუროგაციის გზით 
დაბადებული ბავშვის T.C.-ის მიმართ, რამაც შედეგად დააყენა მათგან 
ბავშვის მუდმივი ჩამორთმევა, არღვევდა მათ უფლებას პირადი და 
ოჯახური ცხოვრების პატივისცემაზე, რომელიც გარანტირებული 
იყო კონვენციის მე-8 მუხლით.

დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიების გამოყენებით 
ბავშვის ჩასახვის რამდენიმე უშედეგო მცდელობის შემდგომ 
წყვილმა გადაწყვიტა, ეშვილა უცხოელი ბავშვი და ამ მიზნით 
2006 წელს იტალიის შესაბამისი სასამართლოდან მიიღო 
ოფიციალური უფლებამოსილება. თუმცა, ბავშვის შვილებამდე მათ 
კვლავ გადაწყვიტეს, ესარგებლათ დამხმარე რეპროდუქციული 
ტექნოლოგიებით მოსკოვის კლინიკაში, სადაც განახორციელეს ინ 
ვიტრო განაყოფიერება სუროგატი დედის გამოყენებით და რომლის 
შედეგადაც 2011 წლის 27 თებერვალს რუსეთში დაიბადა T.C..

განმცხადებლები აცხადებდნენ, რომ ინ ვიტრო განაყოფიერება 
ჩატარდა დონორის კვერცხუჯრედისა და მეუღლის სპერმით, 
რომლის ტრანსპორტირება ცოლმა მოახდინა იტალიიდან. იგივე 
დაადასტურა რუსეთის კლინიკამ, რომელმაც განახორციელა ეს 

ასეთი აღიარება სამართლებრივად მოიპოვეს.
73  პარადისო და კამპანელი იტალიის წინააღმდეგ (Paradiso and Campanelli v. Italy), ადამიანის 
უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2017 წლის 24 იანვრის გადაწყვეტილება, განაცხადი 
#25358/12.
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პროცედურა. მიუხედავად ამისა, იტალიაში ჩატარებული დნმ-
ის ანალიზით დადგინდა, რომ დაბადებულ ბავშვს არ გააჩნდა 
გენეტიკური კავშირი პოტენციურ მამასთან - განმცხადებელ 
ჯოვანი კამპანელისთან. რუსეთში გაიცა ბავშვის დაბადების 
მოწმობა რუსეთის კანონმდებლობის შესაბამისად, სადაც ბავშვის 
მშობლებლად განისაზღვრნენ განმცხადებელი მეუღლეები. 2011 
წლის აპრილში განმცხადებელი დონატინა პარადისო ბავშვთან 
ერთად დაბრუნდა იტალიაში, 2011 წლის მაისში კი წყვილის 
წინააღმდეგ აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე იმ საფუძვლით, რომ 
იტალიაში ბავშვი ჩამოყვანილი იყო იტალიის კანონმდებლობით 
განსაზღვრული საერთაშორისო შვილად აყვანის წესების 
დარღვევით, პროკურორმა მოითხოვა ბავშვისათვის მიტოვებულად 
აღიარების სტატუსის განსაზღვრა და მისი გაშვილება. ამასთანავე, 
იტალიის შესაბამისმა სარეგისტრაციო ორგანომ უარი უთხრა 
განმცხადებლებს რუსეთის მიერ გაცემული დაბადების მოწმობის 
აღიარებაზე და ბავშვის მშობლებლად მათ განსაზღვრაზე74.

მიუხედავად იმისა, რომ სოციალური სერვისის წარმომადგენლები 
დადებითად აღწერდნენ იმ გარემოს, სადაც ბავშვი განმ-
ცხადებლებთან იზრდებოდა, ისევე როგორც ერთ-ერთ სასამართლო 
პროცესზე ფსიქოლოგის მიერ წარდგენილი დასკვნით (2011 
წლის სექტემბერში) ფსიქოლოგმა აღწერა ის ღრმა ემოციური 
კავშირები, რაც განმცხადებლებს ჰქონდათ ბავშვთან და აღნიშნა 
ბავშვის კეთილდღეობა განმცხადებლებისა და მათი ოჯახის 
წევრების გარემოცვაში, 2011 წლის 20 ოქტომბერს დაუყოვნებლივ 
აღსასრულებელი სასამართლოს გადაწყვეტილებით ბავშვი, 
რომელიც დაახლოებით რვა თვის მანძილზე განმცხადებლებთან 
იზრდებოდა, მათ ჩამოართვეს, გადასცეს სოციალურ სერვისს 
და მოათავსეს ბავშვთა სახლში. იტალიის სასამართლოების 
ძირითადი არგუმენტები ემყარებოდა იტალიის კანონმდებლობით 
განსაზღვრულ აკრძალვას სუროგაციის მეთოდით ბავშვის ჩასახვას, 
იმ გარემოებას, რომ ბავშვს არცერთ განმცხადებელთან არ გააჩნდა 
ბიოლოგიური კავშირი და ასევე იმ ფაქტს, რომ სასამართლოს 
განცხადებით ბავშვის ასაკისა და განმცხადებლებთან გატარებული 
მოკლე პერიოდის გათვალისწინებით ბავშვის ინტერესებს 
განმცხადებლებისაგან მისი ჩამორთმევით და სოციალური 
სერვისისათვის გადაცემით ზიანი არ მიადგებოდა75.
ევროპული სასამართლოს პალატამ 2015 წლის 27 იანვარს 
დაადგინა კონვენციის მე-8 მუხლის დარღვევა და აღნიშნა, რომ 
საჯარო პოლიტიკური შეხედულებები, რომლებიც საფუძვლად 

74  იქვე. 
75  იქვე, პარაგრაფი 34-38.



58

რეკომენდაციები ავტორებისათვის

დაედო იტალიის მთავრობის გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, რომ 
განმცხადებლებმა სცადეს, გვერდი აევლოთ იტალიაში სუროგაციის 
აკრძალვას და შვილად აყვანის საერთაშორისო წესებს, არ 
შეიძლებოდა მიჩნეულიყო ბავშვის ინტერესებზე უპირატესად, 
მიუხედავად ბიოლოგიური კავშირის არარსებობისა და იმ მოკლე 
პერიოდისა, როდესაც განმცხადებლები ბავშვს უვლიდნენ. ბავშვის 
ჩამორთმევა ოჯახისათვის წარმოადგენდა ექსტრემალურ ზომას, 
რომლის გამართლება შეიძლება განხორციელებულიყო მხოლოდ 
ბავშვისათვის დაუყოვნებლივი საფრთხის არსებობის შემთხვევაში76. 
პალატისგან განსხვავებული გადაწყვეტილება მიიღო ევროპული 
სასამართლოს დიდმა პალატამ 2017 წლის 24 იანვარს დაადგინა 
რა, რომ ადგილი არ ჰქონია კონვენციის მე-8 მუხლის დარღვევას. 
გადაწყვეტილების მიღებისას დიდმა პალატამ იმსჯელა იმ 
განსხვავებებზე, რომლებიც არსებობდა ამ საქმესა და ევროპული 
სასამართლოს მიერ განხილულ მენესონი საფრანგეთის წინააღმდეგ 
და ლაბესი საფრანგეთის წინააღმდეგ საქმეებს შორის და აღნიშნა: 
საქმეებში მენესონი საფრანგეთის წინააღმდეგ (Mennesson v. France) 
და ლაბესი საფრანგეთის წინააღმდეგ (Labassee v. France), სადაც 
ევროპული სასამართლოს წინაშე განმცხადებლები იყვნენ არამარტო 
მეუღლე წყვილები, რომელთაც ისარგებლეს სუროგაციით, 
არამედ ამ გზით დაბადებული ბავშვებიც, დამტკიცებული იყო 
ბიოლოგიური კავშირის არსებობა მამებსა და ბავშვებს შორის და 
საფრანგეთის სახელმწიფო ორგანოებს არასოდეს განუზრახავთ 
ბავშვების განცალკევება მშობლებისგან. ამ საქმეებში ძირითადი 
საკითხი ეხებოდა საზღვარგარეთ კანონიერად გაცემული 
დაბადების მოწმობის მონაცემების რეგისტრაციაზე საფრანგეთის 
უარს და ბავშვების უფლებას, მოეპოვებინათ მშობელ-შვილის 
ურთიერთობების სამართლებრივი აღიარება საფრანგეთში77. 
აღნიშნული საკითხები კი არ ყოფილა განხილვის საგანი მოცემულ 
საქმეზე, არამედ სადავო მოცემულ შემთხვევაში იყო იტალიის 
სახელმწიფო ორგანოების მიერ მიღებული ზომები, რამაც გამოიწვია 
ბავშვისა და განმცხადებლების მუდმივი განცალკევება78.
საკითხის განხილვისას, რამდენად არსებობდა მოცემულ საქმეში 
კონვენციის მე-8 მუხლის ფარგლებში „ოჯახური ცხოვრება“, 
სასამართლომ აღნიშნა, რომ „მე-8 მუხლით განსაზღვრული „ოჯახის“ 
ცნება გულისხმობს ქორწინებაზე დაფუძნებულ ურთიერთობებს, 
ისევე როგორც დე ფაქტო „ოჯახურ კავშირებს“, სადაც მხარეები 
ქორწინების გარეშე ცხოვრობენ ერთად ან სადაც სხვა ფაქტორები 
ახდენენ იმის დემონსტრირებას, რომ ურთიერთობას გააჩნია 

76  იქვე, პარაგრაფი 98-101.
77 იქვე, პარაგრაფი 132.
78  იქვე, პარაგრაფი 133.
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საკმარისი სიმტკიცე“79. მე-8 მუხლის დებულებები არ ახდენენ ოჯახის 
შექმნის ან შვილად აყვანის უფლების გარანტირებას. „ოჯახური 
ცხოვრების“ პატივისცემის უფლება არ იცავს ოჯახის შექმნის უბრალო 
სურვილს, არამედ ითხოვს ოჯახის არსებობას ან თუნდაც პოტენციური 
ურთიერთობის არსებობას ქორწინების გარეშე დაბადებულ ბავშვსა 
და მის ნამდვილ მამას შორის ან ნამდვილი ქორწინების შედეგად 
წარმოშობილი ურთიერთობის არსებობას თუნდაც მაშინ, როდესაც 
ოჯახური ცხოვრება სრულად არ არის დამყარებული, ან მამასა და 
კანონიერ შვილს შორის ურთიერთობას, თუნდაც წლების შემდგომ 
დადგინდეს, რომ მათ შორის არ არსებობს ბიოლოგიური კავშირი, 
ან კანონიერი და ნამდვილი შვილად აყვანის შედეგად წარმოშობილ 
ურთიერთობას80. 
მოცემულ საქმეში განმცხადებლებსა და ბავშვს შორის ბიოლოგიური 
კავშირისა და აღიარებული სამართლებრივი კავშირის არარსებობის, 
ისევე როგორც განმცხადებლებსა და ბავშვს შორის ურთიერთობის 
მოკლე პერიოდის გათვალისწინებით, სასამართლომ დაადგინა, 
რომ ადგილი არ ჰქონია დე ფაქტო ოჯახურ ურთიერთობას 
განმცხადებლებსა და ბავშვს შორის, მიუხედავად იმისა, რომ, 
სასამართლოს განმარტებით, განმცხადებლებმა „განავითარეს 
მშობლებისეური პროექტი81 და იკისრეს მშობლების როლი ბავშვთან 
მიმართებით“82.
კონვენციის მე-8 მუხლით დაცული პირადი ცხოვრების უფლების 
განხილვისას, დიდმა პალატამ იმსჯელა ევროპული სასამართლოს 
პრაქტიკასა და საქმის გარემოებებზე და დაადგინა, რომ 
მოცემულ შემთხვევაში საქმეში არსებული ფაქტები ექცეოდა 
მე-8 მუხლით დაცული განმცხადებლების პირადი ცხოვრების 
უფლების ფარგლებში, ვინაიდან „განმცხადებლებს ჰქონდათ 
ნამდვილი განზრახვა, გამხდარიყვნენ მშობლები, თავდაპირველად 
მცდელობებით, მოეხდინათ ჩასახვა ინ ვიტრო განაყოფიერების 
გამოყენებით, შემდგომში ბავშვის შვილად აყვანაზე ოფიციალური 
ნებართვის მიღებით, და ბოლოს, კვერცხუჯრედის დონაციისა 
და სუროგატი დედის გამოყენებით. მათი ცხოვრების ძირითადი 
ნაწილი ფოკუსირებული იყო მათი გეგმის რეალიზაციაზე, 
გამხდარიყვნენ მშობლები, იმ მიზნით, რომ ყვარებოდათ და 
აღეზარდათ ბავშვი“83. შესაბამისად, სასამართლომ მიიჩნია, 
79  იქვე, პარაგრაფი 140.
80  იქვე, პარაგრაფი 141.
81 “parental project”.
82  პარადისო და კამპანელი იტალიის წინააღმდეგ (Paradiso and Campanelli v. Italy), ადამიანის 
უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2017 წლის 24 იანვრის გადაწყვეტილება, განაცხადი 
#25358/12, პარაგრაფი 151.
83  იქვე, პარაგრაფი 163.
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რომ საკითხი ეხებოდა განმცხადებლების გადაწყვეტილების 
პატივისცემის უფლებას, გამხდარიყვნენ მშობლები, რაც 
კონვენციის მე-8 მუხლით დაცული პირადი ცხოვრების ერთ-ერთ 
კომპონენტს წარმოადგენდა. თუმცა, ამასთანავე, სასამართლომ 
დაადგინა, რომ კონვენციის 8.2. მუხლის შესაბამისად იტალიის 
სახელმწიფოს მიერ მიღებული ზომები იყო „კანონის შესაბამისი“ და 
აუცილებელი „დემოკრატიურ საზოგადოებაში“ და დაასკვნა, რომ 
კონვენციის მე-8 მუხლის დარღვევას იტალიის მიერ ადგილი არ 
ჰქონია. სასამართლომ აღნიშნა, რომ იგი ,, არ ახდენს იმ გავლენის 
სათანადოდ შეუფასებლობას, რომელსაც ადგილი უნდა ჰქონოდა 
განმცხადებლების პირად ცხოვრებაზე ბავშვისაგან დაუყოვნებლივი 
და შეუქცევადი განცალკევებით. იმ დროს, როდესაც კონვენცია არ 
აღიარებს უფლებას, გახდე მშობელი, სასამართლოს არ შეუძლია იმ 
პირთა ემოციური სირთულეების იგნორირება, რომელთა სურვილი, 
გახდნენ მშობლები, არ განხორციელებულა ან არ შეიძლება 
განხორციელდეს“84. მიუხედავად ამისა, სასამართლომ მიიჩნია, 
რომ, მოცემულ შემთხვევაში, საჯარო ინტერესებს უპირატესობა 
უნდა მინიჭებოდა განმცხადებლების ინტერესებთან შედარებით, 
გაეგრძელებინათ ურთიერთობა ბავშვთან. სასამართლომ აღნიშნა, 
რომ განმცხადებლებთან ბავშვის დატოვების უფლებაზე დათანხმება 
(ბავშვის შვილად აყვანის თვალსაზრისით), იქნებოდა „იტალიის 
კანონმდებლობის მნიშვნელოვანი წესების განმცხადებლების 
მიერ დარღვევის შედეგად შექმნილი სიტუაციის ლეგალიზების 
ტოლფასი“85 და მიიჩნია, რომ „იტალიის სასამართლოებმა, 
მაშინ, როდესაც იმყოფებოდნენ წინამდებარე საქმეში მათთვის 
მინიჭებული თავისუფალი შეფასების ფართო ფარგლებში, შეაფასეს 
რა, რომ განცალკევების შედეგად ბავშვს არ მიადგებოდა მძიმე 
ან გამოუსწორებელი ზიანი, დაადგინეს სამართლიანი ბალანსი 
მოცემულ შემთხვევაში არსებულ სხვადასხვა ინტერესებს შორის“86.

დიდი პალატის ზემოაღნიშნული დასკვნები მნიშვნელოვნად 
უგულებელყოფს განმცხადებლებისათვის მიყენებული დიდი 
ემოციური ზიანის ფაქტს, რაც განპირობებული იყო მათთვის 
ბავშვის ჩამორთმევით, ისევე, როგორც არ ითვალისწინებს ბავშვის 
დაბადებიდან დაახლოებით 8 თვის მანძილზე განმცხადებლებსა და 
ბავშვს, როგორც მშობლებსა და შვილს, შორის ისეთი ემოციური 
კავშირის ჩამოყალიბებას, რომელიც შეიძლება მიჩნეული იყოს 
დე ფაქტო ოჯახურ ურთიერთობად. ამ თვალსაზრისით სრულად 
უნდა იქნას გაზიარებული ევროპული სასამართლოს პალატის 2015 
წლის 27 იანვარს მიღებული გადაწყვეტილება, ისევე, როგორც 

84  იქვე, პარაგრაფი 215.
85 იქვე.
86  იქვე.
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დიდი პალატის გადაწყვეტილებაზე 6 მოსამართლის განსხვავებულ 
აზრში87 ჩამოყალიბებული არგუმენტები, რომლითაც საფუძვლიანად 
დასტურდება კონვენციის მე-8 მუხლის დარღვევა.  განსხვავებული 
აზრის მოსამართლეებმა მიიჩნიეს, რომ იტალიამ განახორციელა 
კონვენციის მე-8 მუხლით გარანტირებული განმცხადებლების 
ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლებაში ჩარევა და ვერ 
დაიცვა სამართლიანი ბალანსი მოცემულ შემთხვევაში არსებულ 
კონკურენტულ ინტერესებს შორის. განსხვავებული აზრი არ 
ეთანხმება დიდი პალატის არგუმენტებს იმის თაობაზე, რომ 
განმცხადებლებსა და ბავშვს შორის კოჰაბიტაციის პერიოდი არ იყო 
საკმარისი დე ფაქტო ოჯახის ჩამოსაყალიბებლად და აღნიშნავს 
შემდეგს: „ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ კოჰაბიტაცია დაიწყო 
ბავშვის დაბადების დღიდან, გაგრძელდა განმცხადებლებისგან 
ბავშვის ჩამორთმევამდე და გაგრძელდებოდა განუსაზღვრელად, 
სახელმწიფო ორგანოები რომ არ ჩარეულიყვნენ მის დასას-
რულებლად. უმრავლესობა არ ითვალისწინებს ამ არგუმენტს იმ 
საფუძვლით, რომ ჩარევა წარმოადგენდა თვით განმცხადებლების 
მიერ შექმნილი სამართლებრივი გაურკვევლობის შედეგს „ისეთი 
ქმედების განხორციელებით, რომელიც წინააღმდეგობაში იყო 
იტალიის კანონთან და იტალიაში ბავშვთან ერთად საცხოვრებლად 
ჩასვლით... ვშიშობთ, რომ უმრავლესობა ამით ახდენს განსხვავებას 
„კანონიერ“ და „არაკანონიერ“ ოჯახებს შორის, რომელიც 
უარყოფილია სასამართლოს მიერ წლების წინ... და სრულ 
მნიშვნელობას არ ანიჭებს ხანგრძლივი დროის განმავლობაში 
დამკვიდრებულ პრინციპს, რომ „ოჯახური ცხოვრების“ არსებობა 
ან არარსებობა არსებითად წარმოადგენს ფაქტის საკითხს. 
მიუხედავად იმისა, რომ კოჰაბიტაცია შედარებით მოკლე პერიოდის 
განმავლობაში გრძელდებოდა, მიგვაჩნია, რომ საქმეში არსებული 
კონკრეტული გარემოებების გათვალისწინებით არსებობდა დე 
ფაქტო ოჯახური ცხოვრება განმცხადებლებსა და ბავშვს შორის“88. 

იმის დასადასტურებლად, რომ იტალიამ ვერ დაიცვა სამართლიანი 
ბალანსი არსებულ კონფლიქტურ ინტერესებს შორის, განს-
ხვავებული აზრის მოსამართლეები სხვა არგუმენტებთან ერ-
თად მიუთითებენ როგორც ბავშვის, ასევე განმცხადებლების, 
ინტერესების სათანადოდ გაუთვალისწინებლობაზე და აღნიშნავენ: 
„გაკვირვებულნი ვართ იმ კვალიფიკაციით, რომელიც მიენიჭა 
ბავშვს, როგორც „მიტოვებულს“. არცერთ დროს [იტალიის] 

87  საერთო განსხვავებული აზრი (Joint Dissenting Opinion of Judges Lazarova, Trajkovska, Bianku, 
Laffranque, Lemmens and Grozev) ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2017 წლის 
24 იანვრის გადაწყვეტილებაზე პარადისო და კამპანელი იტალიის წინააღმდეგ (Paradiso and 
Campanelli v. Italy), განაცხადი #25358/12.
88  იქვე, პარაგრაფი 4-5.
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სასამართლოებს არ დაუსვამთ შეკითხვა, იქნებოდა თუ არა ბავშვის 
ინტერესების შესაბამისი, დარჩენილიყო იმ პირებთან, რომელთაც 
იკისრეს მისი მშობლების როლი. ბავშვის ჩამორთმევა ეფუძნებოდა 
წმინდა იურიდიულ საფუძვლებს... მიგვაჩნია, რომ ამ გარემოებებში 
არ შეიძლება იმის თქმა, რომ ადგილობრივმა სასამართლოებმა 
საკმარისად განიხილეს ის გავლენა, რომელსაც შეეძლო ადგილი 
ჰქონოდა ბავშვის კეთილდღეობაზე მისი ჩამორთმევით. ეს 
სერიოზული ხარვეზია, ვინაიდან ნებისმიერი ასეთი ზომა უნდა 
ითვალისწინებდეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესს. რაც შეეხება 
განმცხადებლების ინტერესებს, გვჯერა, რომ მათი ინტერესი, 
გაეგრძელებინათ ურთიერთობის განვითარება ბავშვთან, რომლის 
მშობლებიც უნდოდათ ყოფილიყვნენ, არ იყო საკმარისად 
მხედველობაში მიღებული... 2006 წლის 7 დეკემბერს განმცხადებლები 
შეფასებულნი იყვნენ, როგორც შვილად აყვანასთან შესაბამისნი, 
როდესაც მიიღეს უფლებამოსილება შვილად აყვანაზე... 2011 წლის 
18 მაისის ანგარიშში სასამართლოს მიერ დანიშნული სოციალური 
სერვისის მუშაკები აღნიშნავდნენ, რომ განმცხადებლები უვლიდნენ 
ბავშვს „უმაღლესი სტანდარტების“ შესაბამისად... აღნიშნული 
პოზიტიური შეფასებების უარყოფა არ მომხდარა ბავშვის საუკეთესო 
ინტერესების სერიოზული შეფასების საფუძველზე, უფრო მეტად 
ისინი უარყოფილი იქნა აბსტრაქტული და ზოგადი მსჯელობებით... 
სასამართლოებს არ შეუფასებიათ ის გავლენა, რომელსაც ადგილი 
ექნებოდა განმცხადებლებზე მათგან ბავშვის დაუყოვნებლივი 
და შეუქცევადი განცალკევებით... მიგვაჩნია, რომ ეს სერიოზული 
ხარვეზია, რომლის გამართლება არ შეიძლება უმრავლესობის 
მსჯელობით, რომ განმცხადებლების ქმედება იყო არაკანონიერი 
და მათი ურთიერთობა ბავშვთან - გაურკვეველი. უბრალო 
ფაქტი, რომ ადგილობრივმა სასამართლოებმა არ მიიჩნიეს 
საჭიროდ იმ გავლენაზე მსჯელობა, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 
განმცხადებლებზე ბავშვის ჩამორთმევის შედეგად, ბავშვისა, 
რომელიც წარმოადგენდა მშობლებისეური პროექტის კონკრეტულ 
სუბიექტს, ახდენს იმის დემონსტირებას, რომ ისინი რეალურად არ 
ცდილობდნენ სამართლიანი ბალანსის დადგენას განმცხადებლების 
ინტერესებსა და საპირისპირო ინტერესებს შორის“89.  

ამდენად, ზემოაღნიშნულ საქმეებზე ევროპული სასამართლოს 
მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები მეტყველებს იმაზე, რომ 
ევროპული სასამართლო რეპროდუქციული არჩევანის უფლებას, 
გახდე ან არ გახდე მშობელი, მიიჩნევს კონვენციის მე-8 მუხლით 
განსაზღვრული პირადი ცხოვრების გამოხატვას, მათ შორის ამ 
გადაწყვეტილების რეალიზაციას დამხმარე რეპროდუქციული 
ტექნოლოგიების გამოყენებით, თუმცა, ასეთი ტექნოლოგიების 

89 იქვე, პარაგრაფი 12.
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დაშვების, აკრძალვისა თუ შეზღუდვის განსაზღვრასთან მიმართებით 
სახელმწიფოებს თავისუფალი შეფასების ფართო ფარგლებს 
ანიჭებს. სახელმწიფოებისათვის ამ სფეროში მინიჭებული შეფასების 
ფართო ფარგლების მიუხედავად, ევროპული სასამართლოს 
დამოკიდებულება სახელმწიფოების მიერ მე-8 მუხლის შესაძლო 
დარღვევაზე გადაწყვეტილების მიღებისას განსხვავდება საქმეში 
განხილული დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიის მეთოდების 
მიხედვით. დარღვევის არსებობის თაობაზე გადაწყვეტილების 
მიღებისას სასამართლო მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, უპირველეს 
ყოვლისა, ბავშვის საუკეთესო ინტერესებსა და ამ ტექნოლოგიის 
შედეგად დაბადებულ ბავშვსა და მშობლებს შორის, ბიოლოგიური 
კავშირის არსებობას.

2. ადამიანის უფლებათა შიდაამერიკული სასამართლოს პრაქტიკა

ევროპული კონვენციის მსგავსად ადამიანის უფლებათა ამერიკული 
კონვენცია90 (შემდგომში „ამერიკული კონვენცია“) პირდაპირ 
არ ახდენს რეპროდუქციული უფლებების, როგორც ადამიანის 
დამოუკიდებლად არსებული უფლებების, განსაზღვრას და ევროპული 
სასამართლოს მსგავსად ადამიანის უფლებათა შიდაამერიკული 
სასამართლო (შემდგომში „შიდაამერიკული სასამართლო“) 
რეპროდუქციულ უფლებებს განიხილავს, როგორც უფლებებს, 
რომლებიც დაცულია ამერიკული კონვენციით გარანტირებული 
პირადი ცხოვრებისა და ოჯახის შექმნის უფლებებით.

Artavia Murillo et. Al. (“In Vitro Fertilization”) v. Costa Rica91

რეპროდუქციულ უფლებებთან და დამხმარე რეპროდუქციული 
ტექნოლოგიების, კონკრეტულად კი, ინ ვიტრო განაყოფიერების, 
გამოყენებით ამ უფლებების განხორციელებასთან დაკავშირებით, 
საქმის გარემოებების ფარგლებში ფართო ანალიზი წარმოადგინა 

90  ადამიანის უფლებათა ამერიკული კონვენცია, ასევე ცნობილია როგორც ,,სან ხოსე, 
კოსტა რიკას პაქტი” (“Pact of San Jose, Costa Rica”), მიღებულია 1969 წლის 22 ნოემბერს 
შიდაამერიკულ სპეციალურ კონფერენციაზე კოსტა რიკაში, ძალაშია 1978 წლის 18 ივლისიდან. 
თავდაპირველად მისი რატიფიცირება მოახდინა ამერიკული სახელმწიფოების ორგანიზაციის 
(ამერიკული სახელმწიფოების ორგანიზაცია (ინგლისურად “Organization of American States”, 
“OAS”), დაფუძნდა 1948 წლის 30 აპრილს, გაწევრიანებულია ჩრდილოეთ და სამხრეთ 
ამერიკის 35 სახელმწიფო) წევრი 35 სახელმწიფოდან 25 სახელმწიფომ, დღეის მდგომარეობით 
რატიფიცირებულია 23 სახელმწიფოს მიერ. აღსანიშნავია, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 
ხელი მოაწერა კონვენციას, თუმცა მისი რატიფიკაცია არ მოუხდენია. კონვენციის შესრულებაზე 
ზედამხედველობის განმახორციელებელია ადამიანის უფლებათა შიდაამერიკული კომისია და 
ადამიანის უფლებათა შიდაამერიკული სასამართლო.
91  Artavia Murillo et. Al. (“In Vitro Fertilization”) v. Costa Rica, ადამიანის უფლებათა 
შიდაამერიკული სასამართლოს 2012 წლის 28 ნოემბრის გადაწყვეტილება, Series C No. 326.
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შიდაამერიკულმა სასამართლომ საქმეში Artavia Murillo et. Al. (“In Vitro 
Fertilization”) v. Costa Rica. 

საქმე ეხებოდა ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევას 2000 
წლიდან ინ ვიტრო განაყოფიერების პრაქტიკის აკრძალვის გამო, 
რაც ამოქმედდა კოსტა რიკაში კოსტა რიკას უზენაესი სასამართლოს 
საკონსტიტუციო პალატის გადაწყვეტილების92  (შემდგომში „კოსტა-
რიკას საკონსტიტუციო პალატის გადაწყვეტილება“) მიღების 
შემდგომ93. 

92  კოსტა რიკას უზენაესი სასამართლოს საკონსტიტუციო პალატის 2000 წლის 15 მარტის 
გადაწყვეტილება #2000-02306.
93  კოსტა რიკას უზენაესი სასამართლოს საკონსტიტუციო პალატის 2000 წლის 15 მარტის 
#2000-02306 გადაწყვეტილებით ინ ვიტრო განაყოფიერების პროცედურა, რომელიც კოსტა 
რიკაში გამოიყენებოდა 1995 წლიდან, გამოცხადებული იქნა არაკონსტიტუციურად (უფრო 
კონკრეტულად, ბრძანება, რომელიც არეგულირებდა ინ ვიტრო განაყოფიერებასთან 
დაკავშირებულ საკითხებს, ცნობილი იქნა არაკონსტიტუციურად), ვინაიდან სასამართლომ 
მიიჩნია, რომ ინ ვიტრო განაყოფიერების პრაქტიკა არღვევდა სიცოცხლის უფლებას და ადამიანის 
ღირსებას. გადაწყვეტილებაში სასამართლომ მიმოიხილა ემბრიონის სამართლებრივ სტატუსსა 
და ადამიანის სიცოცხლის დასაწყისთან დაკავშირებული განსხვავებული არგუმენტები 
და აღნიშნა, რომ „საკითხი, თუ როდის იწყება ადამიანის სიცოცხლე ტრანსცენდენტული 
მნიშვნელობისაა აქ განსახილველ საქმეში, ვინაიდან აუცილებელია, განისაზღვროს 
მომენტი, რომლიდანაც ადამიანი ექვემდებარება ჩვენი სამართლებრივი სისტემით დაცვას“. 
სასამართლომ არ გაიზიარა მოსაზრება, რომ „ადამიანის ემბრიონები განვითარების სტადიაზე 
მყოფი ორგანიზმებია, რომელთაც გააჩნიათ მხოლოდ სიცოცხლის უბრალო პოტენციალი.... 
მიმაგრებამდე პრე-ემბრიონი შედგება არადიფერირებული უჯრედებისგან და უჯრედოვანი 
დაყოფა არ ხდება საშვილოსნოს კედელზე მის მიმაგრებასა და პრიმიტიული უჯრედოვანი 
ხაზის - ნერვული სისტემის პირველი მაჩვენებლის გამოვლენამდე; ამ მომენტიდან ორგანოთა 
სისტემები და ორგანოები იწყებენ ფორმირებას“ და მხარი დაუჭირა ადამიანის სიცოცხლის 
დასაწყისთან დაკავშირებულ, სამეცნიერო თვალსაზრისით სადავო ხედვას, რომ „ყოველ 
ადამიანს გააჩნია უნიკალური დასაწყისი, რომელიც ჩნდება განაყოფიერების მომენტიდან“. 
ემბრიონი არსების საწყისი ფორმაა ან არსების დასაწყისი ფორმაა და „ტერმინი პრე-
ემბრიონი არ არსებობს, ვინაიდან ემბრიონამდე, მის სტადიამდე, არის სპერმატოზოიდი და 
კვერცხუჯრედი. როდესაც სპერმატოზოიდი ანაყოფიერებს კვერცხუჯრედს, ეს ორგანიზმი 
ხდება ზიგოტა და შესაბამისად ემბრიონი. ყველაზე მნიშვნელოვანი თვისება ამ უჯრედის 
ისაა, რომ უკვე ადგილზეა ყველაფერი, რაც მისცემს მას შესაძლებლობას, რომ განვითარდეს 
როგორც ინდივიდი; ყველა ის აუცილებელი და საკმარისი ინფორმაცია ახალი ადამიანური 
არსების მახასიათებლების განსასაზღვრად ქმნიან სპერმატოზოიდის ოცდასამი ქრომოსომისა 
და კვერცხუჯრედის ოცდასამი ქორმოსომის კავშირს“ (კოსტა რიკას უზენაესი სასამართლოს 
საკონსტიტუციო პალატის 2000 წლის 15 მარტის #2000-02306 გადაწყვეტილება, საქმის 
#95-001734-007-CO, ციტირებულია ადამიანის უფლებათა შიდაამერიკული სასამართლოს 
2012 წლის 28 ნოემბრის გადაწყვეტილებაში Artavia Murillo et. Al. (“In Vitro Fertilization”) v. 
Costa Rica,  Series C No. 326, 24 (file of annexes to the merits report, volume I, folios 88 and 89). 
ამ უკანასკნელ არგუმენტებზე დაყრდნობით სასამართლო მივიდა დასკვნამდე, რომ „ჩასახვის 
მომენტიდანვე პიროვნება არის პიროვნება და სახეზეა ცოცხალი არსება, რომელსაც გააჩნია 
უფლება, დაცული იქნას სამართლებრივი სისტემით“ (“…as soon as conception occurs, a person 
is a person and we are in the presence of a living being, with the right to be protected by the legal sys-
tem”, კოსტა რიკას უზენაესი სასამართლოს საკონსტიტუციო პალატის 2000 წლის 15 მარტის 
#2000-02306 გადაწყვეტილება, საქმის #95-001734-007-CO, ციტირებულია ადამიანის უფლებათა 
შიდაამერიკული სასამართლოს 2012 წლის 28 ნოემბრის გადაწყვეტილებაში Artavia Murillo et. Al. 
(“In Vitro Fertilization”) v. Costa Rica,  Series C No. 326, 24 (file of annexes to the merits report, volume 
I, folios 88 and 89)...ვინაიდან სიცოცხლის უფლება აღიარებულია ყველასათვის გამონაკლისების 
გარეშე, სიცოცხლის უფლების დაცვა უნდა განხორციელდეს როგორც ინდივიდისთვის, 
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ადამიანის უფლებათა შიდაამერიკული კომისია, რომელმაც 
მიმართა შიდაამერიკულ სასამართლოს კოსტა რიკას სახელმწიფოს 
წინააღმდეგ, აცხადებდა, რომ ინ ვიტრო განაყოფიერების სრული 
აკრძალვა წარმოადგენდა პირადი ცხოვრების უფლებასა და ოჯახის 
შექმნის უფლებაში უხეშ ჩარევას და არღვევდა დაზარალებულთა94 
თანასწორუფლებიანობის უფლებას იმდენად, რამდენადაც სა-
ხელმწიფო მათ უარს უცხადებდა ისეთ მკურნალობასთან წვდომაზე, 
რომელიც შესაძლებლობას მისცემდა მათ, დაეძლიათ მათი 
არახელსაყრელი მდგომარეობა და ჰყოლოდათ ბიოლოგიური 
შვილები.

რომელიც დაიბადა, ასევე დაუბადებელი ბავშვისთვის“ (კოსტა რიკას უზენაესი სასამართლოს 
საკონსტიტუციო პალატის 2000 წლის 15 მარტის #2000-02306 გადაწყვეტილება, საქმის #95-
001734-007-CO, ციტირებულია ადამიანის უფლებათა შიდაამერიკული სასამართლოს 2012 
წლის 28 ნოემბრის გადაწყვეტილებაში Artavia Murillo et. Al. (“In Vitro Fertilization”) v. Costa Rica,  
Series C No. 326, 24 (file of annexes to the merits report, volume I, folios 88 and 90). სასამართლოს 
აზრით, ვინაიდან „ადამიანის ემბრიონი არის პიროვნება ჩასახვის მომენტიდან“, იგი არ 
შეიძლება იქნას განხილული როგორც ნივთი და, შესაბამისად, დაუშვებელია მის, როგორც 
ნივთის მიმართ, კვლევის ან სელექციური პროცედურების წარმოება, ანდა მისი გაყინვა, 
და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, „კონსტიტუციურად არ არის ლეგიტიმური  მისთვის 
სიკვდილის არაპროფორციული რისკის შექმნა.. {ინ ვიტრო განაყოფიერების} ტექნიკის 
გამოყენებას შედეგად მოსდევს ემბრიონების დიდი დანაკარგი, რაც არ შეიძლება იქნას 
გამართლებული ფაქტით, რომ ეს გამიზნულია ადამიანური არსების შესაქმნელად - ბავშვის 
უზრუნველსაყოფად წყვილისათვის, რომელიც სხვა საშუალებით ვერ შეძლებდა მის ყოლას“, 
ვინაიდან, სასამართლოს აზრით, „ემბრიონების ნებისმიერი განადგურება.. არღვევს სიცოცხლის 
უფლებას“ (კოსტა რიკას უზენაესი სასამართლოს საკონსტიტუციო პალატის  2000 წლის 15 
მარტის #2000-02306 გადაწყვეტილება, საქმის #95-001734-007-CO, ციტირებულია ადამიანის 
უფლებათა შიდაამერიკული სასამართლოს 2012 წლის 28 ნოემბრის გადაწყვეტილებაში Artavia 
Murillo et. Al. (“In Vitro Fertilization”) v. Costa Rica,  Series C No. 326, 25 (file of annexes to the merits 
report, volume I, folios 94 and 95).
აღსანიშნავია, რომ გადაწყვეტილებას არ დაეთანხმა და განსხვავებული აზრი წარმოადგინა 
სასამართლოს ორმა მოსამართლემ (Arguedas Ramirez, Calzada Miranda) აღნიშნეს რა, რომ 
„ინ ვიტრო განაყოფიერება არ არის შეუსაბამო სიცოცხლის უფლებასთან ან ადამიანის 
ღირსებასთან; პირიქით, იგი წარმოადგენს სამეცნიერო ინსტრუმენტსა და ტექნიკას, რომელიც 
შექმნილია კაცობრიობის დასახმარებლად, რაც განპირობებულია იმით, რომ უშვილობა... 
უნდა იქნას განხილული როგორც ნამდვილი დაავადება... დამხმარე რეპროდუქციული 
ტექნოლოგიები შეთავაზებულია, როგორც გზა ადამიანის რეპროდუქციაზე ლეგიტიმური 
უფლების განსახორციელებლად, მიუხედავად იმისა, რომ იგი პირდაპირ არ არის აღიარებული 
კონსტიტუციით, გამომდინარეობს თავისუფლებისა და თვითგამორკვევის უფლებიდან, 
პირადი და ოჯახური ცხოვრებისა და ოჯახის შექმნის უფლებიდან“ (განსხვავებული აზრი 
კოსტა რიკას უზენაესი სასამართლოს საკონსტიტუციო პალატის 2000 წლის 15 მარტის #2000-
02306 გადაწყვეტილებაზე, საქმის #95-001734-007-CO, ციტირებულია ადამიანის უფლებათა 
შიდაამერიკული სასამართლოს 2012 წლის 28 ნოემბრის გადაწყვეტილებაში Artavia Murillo et. 
Al. (“In Vitro Fertilization”) v. Costa Rica,  Series C No. 326, 25-26 (file of annexes to the answering brief, 
volume VII, folios 10994-10996).
94  დაზარალებულები საქმეში Artavia Murillo et. Al. (“In Vitro Fertilization”) v. Costa Rica, ადამიანის 
უფლებათა შიდაამერიკული სასამართლოს 2012 წლის 28 ნოემბრის გადაწყვეტილებაში, Series 
C No. 326: Gretel Artavia Murillo, Miguel Mejías Carballo, Andrea Bianchi Bruno, German Alberto 
Moreno Valencia, Ana Cristina Castillo León, Enrique Acuña Cartín, Ileana Henchoz Bolaños, Miguel 
Antonio Yamuni Zeledón, Claudia María Carro Maklouf, Víctor Hugo Sanabria León, Karen Espinoza 
Vindas, Héctor Jiménez Acuña, Maria del Socorro Calderón P., Joaquina Arroyo Fonseca, Geovanni An-
tonio Vega, Carlos E. Vargas Solórzano, Julieta González Ledezma და Oriester Rojas Carranza.
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შიდაამერიკულმა სასამართლომ მიიჩნია, რომ კოსტა რიკაში 
ინ ვიტრო განაყოფიერების პროცედურის აკრძალვით და-
ირღვა ამერიკული კონვენციის 5(1)95, 7,96 11(2)97 და 17(2)98 
მუხლებით გარანტირებული ჰუმანური მოპყრობის, პიროვნული 
თავისუფლების, პირადი ცხოვრების, პირადი ცხოვრების, 
ქორწინებისა და ოჯახის შექმნის უფლებები და განსაზღვრა 
კოსტა რიკას ვალდებულება, სათანადო ზომების მიღებაზე ინ 
ვიტრო განაყოფიერების პრაქტიკის აკრძალვის გაუქმებასთან 
დაკავშირებით, იმგვარად, რომ „პირებს, რომელთან აქვთ სურვილი, 
ისარგებლონ დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიებით, 
შეუძლიათ ამის განხორციელება გადაწყვეტილებაში გაცხადებული 
დარღვეული უფლებების რეალიზაციისათვის ყოველგვარი ხელ-
შეშლის გარეშე“99. დაზარალებულების მიმართ სახელმწიფოს 
პასუხისმგებლობასთან ერთად სასამართლომ დაადგინა სა-
ხელმწიფოს ვალდებულება მისი ჯანდაცვის სერვისების მიერ 
შეთავაზებულ უშვილობის მკურნალობებსა და პროგრამებში 
ინ ვიტრო განაყოფიერების ჩართვაზე, იმ პროფესიონალთა 
ინსპექტირებისა და ხარისხის კონტროლის სისტემის შემუშავებაზე, 
რომლებსაც გააჩნიათ კვალიფიკაცია ამ სახის დამხმარე 
რეპროდუქციული ტექნოლოგიების განსახორციელებლად და 
სასამართლოს თანამშრომლებისათვის მუდმივი განათლებისა 
და ტრენინგის პროგრამების განხორციელებაზე ადამიანის უფლე-
ბებთან, რეპროდუქციულ უფლებებსა და არადისკრიმინაციულ 
მოპყრობასთან დაკავშირებით100.

95  ადამიანის უფლებათა ამერიკული კონვენცია, მე-5 მუხლის, რომელიც ჰუმანური მოპყრობის 
უფლებას განსაზღვრავს, პირველი ნაწილი ადგენს თითოეული ადამიანის უფლებას მისი 
ფიზიკური, გონებრივი და მორალური მთლიანობის პატივისცემაზე. 
96  ადამიანის უფლებათა ამერიკული კონვენცია, მე-7 მუხლი განსაზღვრავს ყოველი ადამიანის 
უფლებას პიროვნულ თავისუფლებასა და უსაფრთხოებაზე და უკანონო დაკავების ან 
დაპატიმრების შემთხვევაში, ისევე როგორც თავისუფლების შეზღუდვის საფრთხის არსებობის 
შემთხვევაში სასამართლოსათვის მიმართვის უფლებას.
97  ადამიანის უფლებათა ამერიკული კონვენცია, მე-11 მუხლის, რომელიც პირადი ცხოვრების 
უფლებას განსაზღვრავს, მე-2 ნაწილი კრძალავს ადამიანის პირად ცხოვრებაში, ოჯახში, 
სახლში ან მის კორესპონდენციაში  თვითნებურ ან არაკანონიერი ჩარევას ან მის ღირსებასა ან 
რეპუტაცისათვის უკანონოდ ზიანის მიყენებას.
98 ადამიანის უფლებათა ამერიკული კონვენცია, მე-17 მუხლის, რომელიც ოჯახთან 
დაკავშირებულ უფლებებს განსაზღვრავს, მე-2 ნაწილი ადგენს ქორწინების ასაკის მქონე 
მამაკაცებისა და ქალების უფლებას ქორწინებასა და ოჯახის შექმნაზე, თუ ისინი აკმაყოფილებენ 
ადგილობრივი კანონმდებლობის მოთხოვნებს იმ პირობით, რომ ეს პირობები არ არღვევენ 
კონვენციით დადგენილ არადისკრიმინაციული მოპყრობის პრინციპს. 
99  Artavia Murillo et. Al. (“In Vitro Fertilization”) v. Costa Rica, ადამიანის უფლებათა 
შიდაამერიკული სასამართლოს 2012 წლის 28 ნოემბრის გადაწყვეტილება, Series C No. 326, 106-
107.
100  იქვე, 106-107.
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გადაწყვეტილების დასაბუთებისას სასამართლომ ზოგადად 
მსჯელობს პიროვნული ხელშეუხებლობის, პირადი თავისუფლების, 
პირადი და ოჯახური ცხოვრების უფლებაზე და აღნიშნავს, რომ 
„ამერიკული კონვენციის მე-11 მუხლი ითხოვს სახელმწიფოსგან 
დაიცვას ინდივიდები სახელმწიფო ინსტიტუტების უკანონო 
ქმედებებისგან, რომლებიც ახდენენ გავლენას პირად და ოჯახურ 
ცხოვრებაზე.  ამერიკული კონვენციის მე-7 მუხლი განიმარტება 
ფართოდ, ვინაიდან ის მოიცავს თავისუფლების იდეას ფართო 
გაგებით, როგორც შესაძლებლობა, გააკეთო ან არ გააკეთო 
ყველაფერი, რაც კანონით ნებადართულია. სხვა სიტყვებით რომ 
ითქვას, ნებისმიერ ადამიანს გააჩნია უფლება კანონის შესაბამისად 
მოაწყოს მისი პირადი და სოციალური ცხოვრება მისი საკუთარი 
არჩევანისა და მრწამსის შესაბამისად. თავისუფლება ადამიანის 
ძირითადი უფლებაა... ადამიანს გააჩნია თვითგამორკვევისა 
და მისი ცხოვრებისათვის მნიშვნელობის მქონე გარემოებების 
თავისუფლად არჩევის შესაძლებლობა საკუთარი არჩევანისა და 
მრწამსის მიხედვით“101 .

პირადი ცხოვრების უფლებაზე მსჯელობისას შიდაამერიკული 
სასამართლო იყენებს როგორც საკუთარ პრაქტიკას ამერიკული 
კონვენციით განსაზღვრულ ამ უფლების ინტერპრეტაციაზე, ასევე 
ევროპული სასამართლოს პრაქტიკას ევროპული კონვენციის 
მე-8 მუხლით დადგენილი პირადი და ოჯახური ცხოვრების 
უფლების შესაძლო დარღვევასთან დაკავშირებულ საქმეებზე 
უფლების ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებით და აღნიშნავს, რომ 
„პირადი ცხოვრების უფლების დაცვის ფარგლები ფართოდაა 
ინტერპრეტირებული ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო 
სასამართლოების მიერ, როდესაც აღინიშნებოდა, რომ იგი 
უფრო ფართოა, ვიდრე პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის 
უფლება. პირადი ცხოვრების დაცვა აერთიანებს ფაქტორების 
სერიას, რომლებიც უკავშირდება ინდივიდის ღირსებას, მათ 
შორის, მაგალითად, საკუთარი პიროვნებისა და მისწრაფებების 
განვითარებისა და მისი პირადი ურთიერთობების განსაზღვრის 
შესაძლებლობას. პირადი ცხოვრების იდეა აერთიანებს ფიზი-
კური და სოციალური იდენტობის ასპექტებს, მათ შორის, პი-
რადი ავტონომიის, პირადი განვითარების უფლებასა და უფ-
ლებას, დაამყაროს და განავითაროს ურთიერთობები სხვა 
ადამიანებსა და გარე სამყაროსთან. პირადი ცხოვრების უფლების 
ეფექტური განხორციელება არსებითია მოვლენების სამომავლო 
მიმდინარეობაზე პერსონალური ავტონომიის რეალიზაციის 
შესაძლებლობისათვის პიროვნების ცხოვრების ხარისხის გან-
სასაზღვრად. პირადი ცხოვრება მოიცავს ინდივიდის მიერ საკუთარი 
თავის აღქმას და იმ გზას, რომლითაც იგი ახდენს ამ აღქმის 
სხვებისათვის წარმოდგენას და არის არსებითი პირობა პიროვნების 
თავისუფალი განვითარებისათვის“102. 

101  იქვე, 42.
102  იქვე, პარაგრაფი 143, 42-43.
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ევროპული სასამართლოს მსგავსად103, შიდაამერიკული სასა-
მართლო რეპროდუქციული არჩევანის უფლებას განიხილავს პი-
რადი უფლების შემადგენელ კომპონენტად და აღნიშნავს, რომ 
„გადაწყვეტილება, გახდე ან არ გახდე მშობელი, პირადი ცხოვრების 
უფლების ნაწილია, და ამ შემთხვევაში, მოიცავს გადაწყვეტილებას, 
გახდე ან არ გახდე დედა ან მამა გენეტიკური ან ბიოლოგიური 
თვალსაზრისით“104.

სასამართლო პირადი ცხოვრების შემადგენელ კომპონენტად 
მიიჩნევს რეპროდუქციულ ავტონომიას, რომელიც აღიარებულია 
ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ 
კონვენციის105  მე-16.1. („ე“) მუხლით, პირადი ცხოვრების უფლების 
განხორციელების ერთ-ერთ ასპექტს კი უკავშირებს დამხმარე 
რეპროდუქციულ ტექნოლოგიებთან წვდომის არსებობასაც და 
აღნიშნავს, რომ ,,პირადი ცხოვრების უფლება დაკავშირებულია 
(1) რეპროდუქციულ ავტონომიასთან, და (2) რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობის სერვისებზე წვდომასთან, რომელიც მოიცავს 
ამ უფლების განხორციელებისათვის აუცილებელ სამედიცინო 
ტექნოლოგიებთან წვდომის უფლებას... უფლება დარღვეულია მაშინ, 
როდესაც შეზღუდულია საშუალებები, რომელთა მეშვეობითაც 
ქალებს შეუძლიათ განახორციელონ მათი შვილოსნობის კონტ-
როლის უფლება. ამდენად, პირადი ცხოვრების დაცვა მოიცავს 
გადაწყვეტილებების პატივისცემას გახდე დედა ან მამა, ისევე 
როგორც წყვილის გადაწყვეტილების პატივისცემას, გახდნენ 
გენეტიკური მშობლები“106. საბოლოო ჯამში, კი, პირადი ცხოვრების 
უფლება და რეპროდუქციული თავისუფლება დაკავშირებულია 
ამ უფლების განსახორციელებლად აუცილებელ სამედიცინო 
ტექნოლოგიებთან წვდომის უფლებასთან. ამ თვალსაზრისით, 
სასამართლო აპელირებს საერთაშორისოდ აღიარებულ მეცნი-
ერული პროგრესით სარგებლობის უფლებასთან107 და მართებულად 

103  იხ. Evans v. United Kingdom, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2007 წლის 10 
აპრილის გადაწყვეტილება, განაცხადი #36339/05.
104  Artavia Murillo et. Al. (“In Vitro Fertilization”) v. Costa Rica, ადამიანის უფლებათა 
შიდაამერიკული სასამართლოს 2012 წლის 28 ნოემბრის გადაწყვეტილება, Series C No. 326, 
პარაგრაფი 143, 43
105  ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კონვენცია, მიღებულია 1979 
წლის 18 დეკემბერს; ძალაში შესვლის თარიღი: 1981 წლის 3 სექტემბერი; საქართველოსთვის 
ძალაში შესვლის თარიღი: 1994 წლის 22 სექტემბერი.
106  Artavia Murillo et. Al. (“In Vitro Fertilization”) v. Costa Rica, ადამიანის უფლებათა 
შიდაამერიკული სასამართლოს 2012 წლის 28 ნოემბრის გადაწყვეტილება, Series C No. 326, 
პარაგრაფი 146, 44.
107  მეცნიერული პროგრესით სარგებლობის უფლებასთან დაკავშირებით სასამართლო 
აღნიშნავს, რომ ეს უფლება საერთაშორისოდ აღიარებულია და მიუთითებს, რომ შიდა 
ამერიკულ კონტექსტში იგი გათვალისწინებულია ამერიკული დეკლარაციის XIII მუხლში 
და სან სალვადორის ოქმის 14(1)(ბ) მუხლში, გაეროს გენერალური ანსამბლეის მიერ, კი თავის 
დეკალრაციაში ამ  უფლების შესახებ, აღწერილია მისი კავშირი მოსახლეობის ყველა სექტორის 
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ასკვნის, რომ „პირადი ცხოვრების, რეპროდუქციული ავტონომიისა 
და ოჯახის შექმნის უფლებების ფარგლები, რომლებიც 
გამომდინარეობენ ამერიკული კონვენციის 11(2) და 17(2) მუხ-
ლებიდან, ვრცელდება მეცნიერული პროგრესით სარგებლობის 
ყველას უფლებაზე და მის გამოყენებაზე. მეცნიერული პროგრესით 
სარგებლობის უფლება რეპროდუქციული ავტონომიისა და ოჯახის 
შექმნის შესაძლებლობის განხორციელების მიზნით წარმოშობს 
დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიების სფეროში საუკეთესო 
ჯანდაცვის სერვისებზე წვდომის უფლებას და, შესაბამისად, 
იწვევს ყოველი ინდივიდის რეპროდუქციული გადაწყვეტილებების 
განხორციელებაზე არათანაზომიერი და არააუცილებელი შეზ-
ღუდვების de iure ან de facto აკრძალვას“108. 

ზემოაღნიშნული განმარტებების საფუძველზე, შიდაამერიკულმა 
სასამართლომ კოსტა რიკას მიერ ამერიკული კონვენციით გა-
რანტირებული ჰუმანური მოპყრობის, პიროვნული თავისუფლების, 
პირადი ცხოვრების, ქორწინებისა და ოჯახის შექმნის უფლე-
ბების დარღვევის მითითების არგუმენტაციას უკავშირებს სა-
კონსტიტუციო პალატის გადაწყვეტილების შედეგად კოსტა რი-
კაში ინ ვიტრო განაყოფიერების აკრძალვას. საკონსტიტუციო 
პალატის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით შიდაამერიკული 
სასამართლო აღნიშნავს, რომ გადაწყვეტილებით ინ ვიტრო 
განაყოფიერება დაიშვებოდა იმ შემთხვევაში, თუ ემბრიონის 
სიცოცხლე აბსოლუტურად იქნებოდა დაცული. ეს კი ფაქტობრივად 
ნიშნავდა ინ ვიტრო განაყოფიერების აკრძალვას, რადგან 
საქმეში არსებული მტკიცებულებების შესაბამისად ინ ვიტრო 
განაყოფიერების გამოყენებისას არ არსებობდა ემბრიონების 
დანაკარგის არარსებობის შესაძლებლობა. სხვა სიტყვებით, შე-
უძლებელი იქნებოდა სასამართლოს მიერ დაწესებულ პირობასთან 
შესაბამისობა. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ ეს სამედიცინო 
ტექნოლოგია კოსტა რიკაში სასამართლოს მიერ სრულად არ 
იქნა აკრძალული, გადაწყვეტილებით დადგა უდავო ფაქტი, რომ 
მისი მიღებიდან 12 წლის განმავლობაში ქვეყნის ტერიტორიაზე 
პრაქტიკაში მისი გამოყენება არ მომხდარა და წყვილებს, რომელთაც 
სურდათ ამ ტექნიკით სარგებლობა, სრულიად მოკლებულნი იყვნენ 
ამის შესაძლებლობას საკუთარ ქვეყანაში109. 

მატერიალურ და სულიერი საჭიროებების დაკმაყოფილებასთან (Artavia Murillo et. Al. (“In Vitro 
Fertilization”) v. Costa Rica, ადამიანის უფლებათა შიდაამერიკული სასამართლოს 2012 წლის 28 
ნოემბრის გადაწყვეტილება, Series C No. 326, პარაგრაფი 150, 46).
108  Artavia Murillo et. Al. (“In Vitro Fertilization”) v. Costa Rica, ადამიანის უფლებათა 
შიდაამერიკული სასამართლოს 2012 წლის 28 ნოემბრის გადაწყვეტილება, Series C No. 326, 
პარაგრაფი 150, 46.
109  იქვე, პარაგრაფი 159, 48.
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შიდაამერიკული სასამართლო, ასევე, მსჯელობს საკონს-
ტიტუციო პალატის გადაწყვეტილების უარყოფით შედეგებზე 
დაზარალებულებთან მიმართებით და აღნიშნავს, რომ გადაწყ-
ვეტილების შედეგად რამდენიმე დაზარალებულის დაწყებული 
სამედიცინო მკურნალობა შეწყდა, სხვები კი იძულებულნი 
გახდნენ გამგზავრებულიყვნენ სხვა ქვეყნებში ამ პროცედურის 
ჩასატარებლად. ეს ფაქტები წარმოადგენენ დაზარალებულების 
პირად და ოჯახურ ცხოვრებაში ჩარევას, ვინაიდან წყვილებს 
მოუხდათ მათი ქმედების მიმდინარეობის ცვლილება მათ მიერ უკვე 
მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით მათი სექსუალური 
და რეპროდუქციული უფლებების განსახორციელებლად: ეცადათ, 
ჰყოლოდათ ბავშვები ინ ვიტრო განაყოფიერების გამოყენებით.110

დასკვნა

წინამდებარე სტატიაში განხილული ევროპული სასამართლოს 
გადაწყვეტილებების ანალიზი ცხადყოფს, რომ ევროპულ კონ-
ვენციაში რეპროდუქციული უფლების დამოუკიდებელ უფლებად 
არარსებობის პირობებში, ადამიანის რეპროდუქციული არჩევანის 
უფლებას, გახდეს ან არ გახდეს მშობელი, ისევე, როგორც ამ 
გადაწყვეტილების რეალიზაციას დამხმარე რეპროდუქციული ტექ-
ნოლოგიების გამოყენებით, ევროპული სასამართლო მიიჩნევს 
კონვენციის მე-8 მუხლით განსაზღვრული პირადი და ოჯახური 
ცხოვრების გამოხატვას, თუმცა, ასეთი ტექნოლოგიების, მათ შორის 
სუროგაციის, დაშვების, აკრძალვისა თუ შეზღუდვის განსაზღვრასთან 
მიმართებით სახელმწიფოებს თავისუფალი შეფასების ფართო 
ფარგლებს ანიჭებს. ამ უკანასკნელის მიუხედავად, ევროპული 
სასამართლოს დამოკიდებულება სახელმწიფოების მიერ მე-8 
მუხლის შესაძლო დარღვევაზე გადაწყვეტილების მიღებისას 
განსხვავდება საქმეში განხილული დამხმარე რეპროდუქციული 
ტექნოლოგიის მეთოდების მიხედვით. დარღვევის არსებობის 
თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებისას სასამართლო მნიშვ-
ნელოვნად მიიჩნევს, უპირველეს ყოვლისა, ბავშვის საუკეთესო 
ინტერესებსა და ამ ტექნოლოგიის შედეგად დაბადებულ ბავშვსა 
და მშობლებს შორის, ბიოლოგიური კავშირის არსებობას. თუმცა, 
არც ეს უკანასკნელია გადამწყვეტი ფაქტორი გადაწყვეტილების 
დასაბუთების დროს. დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიების 
სხვადასხვა მეთოდთან, მათ შორის დონაციასა და სუროგაციასთან 
დაკავშირებით, სახელმწიფოებისათვის განსაზღვრული ფართო 
შეფასების ფარგლების მინიჭება გულისხმობს სახელმწიფოების 

110  იქვე, პარაგრაფი 161, 49.
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თავისუფლებას, თავად განსაზღვრონ ადგილობრივი წესები 
ტექნოლოგიების ამა თუ იმ მეთოდის დაშვების, შეზღუდვის 
ან აკრძალვის თაობაზე იმ პირობით, თუ დაცულია ბალანსი 
კონკურენტულ საჯარო და კერძო ინტერესებს შორის. სწორედ, 
ძირითადად ამ ბალანსის არსებობის შემოწმების ფარგლებში ახდენს 
ევროპული სასამართლო გადაწყვეტილების მიღებას საქმეებზე, 
რომლებიც დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიების ამა თუ იმ 
მეთოდის გამოყენებას უკავშირდება. 

იგივენაირად, ადამიანის უფლებათა შიდაამერიკული სასამართლო 
რეპროდუქციული არჩევანის უფლებას განიხილავს პირადი 
უფლებისა და ოჯახის შექმნის უფლების შემადგენელ კომპონენტად 
და მიიჩნევს, რომ ეს უფლება მოიცავს რეპროდუქციულ ავტონომიას 
- ინდივიდის გადაწყვეტილებას, გახდეს ან არ გახდეს დედა ან 
მამა გენეტიკური ან ბიოლოგიური თვალსაზრისით. უფლების 
განხორციელებას სასამართლო უკავშირებს სამედიცინო 
ტექნოლოგიებთან წვდომის უფლებასაც, ამ თვალსაზრისით 
აპელირებს მეცნიერული პროგრესით სარგებლობის უფლებაზე 
და გაუმართლებლად მიიჩნევს რეპროდუქციული უფლების 
არათანაზომიერ შეზღუდვებს. თუმცა, წინამდებარე სტატიაში გან-
ხილული შიდაამერიკული სასამართლოს გადაწყვეტილებით, 
ამ საქმეში არსებული გარემოებებიდან გამომდინარე, არ არის 
გამოკვეთილი შიდაამერიკული სასამართლოს პოზიცია კო-
ლაბორაციულ რეპროდუქციაზე - დამხმარე რეპროდუქციული 
ტექნოლოგიების ისეთ მეთოდებზე, რომლითაც განაყოფიერების 
პროცედურა გამეტის დონორის ანდა სუროგატი დედის ჩართვით 
ხორციელდება. 
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მეურვე - გადახდისუუნარობის ქართული სამართლის მთავარი 
პრობლემა

თორნიკე ართქმელაძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი, ადვოკატი

შესავალი

წინამდებარე სტატიაში1 განხილული იქნება დროებითი ადმი-
ნისტრირების ქართული მოდელი, კერძოდ, მეურვეობა. მეურვეობა 
იწყება გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყებისთანავე და 
მისი გავლენა მთელ პროცესზე ძალიან დიდია. 

სათაურში მეურვე დასახელებულია, როგორც გადახდისუუნარობის 
ქართული სამართლის მთავარი პრობლემა. ამ მოსაზრებას ამყარებს 
ყველა ის გარემოება, რაც პრობლემურია ერთი მხრივ, კანონის, 
მეორე მხრივ კი, პრაქტიკის ეტაპზე. ქართული სამართლის მიერ 
შემოთავაზებული მეურვეობა ეწინააღმდეგება კერძო სამართლის 
უზოგადეს პრინციპებსაც კი, როგორებიცაა მონოპოლიის აკრძალვის 
ან პირთა თანასწორობასა და კერძო ავტონომიის პრინციპები.

საკითხი საკმაოდ აქტუალურია. მიმდინარეობს „გადახდისუუნარობის 
საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის რეფორმა, რა 
დროსაც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი რაც შეიძლება 
შეიცვალოს (აუცილებლად უნდა შეიცვალოს) არის ქართული 
მეურვეობის ინსტიტუტი.

ამ მიმართულებით, მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია ევროპული ქვეყნების 
პრაქტიკის მიმოხილვა და მათ მაგალითზე პრობლემის ანალიზი.

1   სტატია წარმოადგენს სამაგისტრო ნაშრომის - „რეაბილიტაციის შემაფერხებელი 
გარემოებები გადახდისუუნარობის ქართულ სამართალში“ (ავტორი თორნიკე ართქმელაძე) 
- ერთ-ერთი თავის გადამუშავებულ ვერსიას. სრულად იხ. <http://library.court.ge/
upload/79692017-07-22.pdf> [12.02.2018].
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1. მეურვეობის ინსტიტუტი გადახდისუუნარობის ქართულ 
სამართალში

მეურვე დროებითი მმართველის (preliminary administrator) ქართული 
სახეცვლილებაა. მანამდე მეურვის უფლებამოსილებებით გვევ-
ლინებოდა გაკოტრების დროებითი მმართველი, რომელსაც 
ნიშნავდა გაკოტრების სასამართლო. კრედიტორთა პირველსავე 
კრებაზე შესაძლებელი იყო გაკოტრების დროებითი მმართველის 
პოზიციაზე სხვა პირის არჩევა,2 საკითხის მსგავსი მოწესრიგებაა 
გერმანულ სამართალშიც.3 დღემდე ბუნდოვანია თუ რამ 
განაპირობა მეურვეობის ინსტიტუტის შემოღება, თან ეს იმის 
ფონზე, რომ „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის 26-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად 
მეურვე ყოველთვის არის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 
მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირი - აღსრულების ეროვნული ბიურო. საკითხის მსგავსი 
მოწესრიგება არ გვხვდება ევროპული ქვეყნების სამართალში 
და შესაძლებელია იმის თქმა, რომ საქართველო ერთადერთი 
ქვეყანაა, სადაც გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების 
დაწყებისთანავე საკმაოდ დიდი უფლებამოსილებით აღჭურვილი 
სახელმწიფო სტრუქტურა შედის საწარმოში და ახორციელებს 
მის მართვასა და წარმომადგენლობაზე პირდაპირ და უშუალო 
კონტროლს. აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ კონტინენტური ევროპის 
სამართლის სისტემაში შესაძლებელია მოვიძიოთ შემთხვევა, რა 
დროსაც გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყებისთანავე 
სახელმწიფო სტრუქტურა გვევლინება დროებით მმართველად, 
მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩარევის მიზანი და შემთხვევები სრულადაა 
გაწერილი. აღნიშნული შემთხვევები დაწვრილებით იქნება 
მიმოხილული წინამდებარე ნაშრომში

მეურვე გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებისას გვევლინება, 
როგორც ერთგვარი მაკონტროლებელი რგოლი საწარმოს მართვასა 
და წარმომადგენლობაში. მოვალე გადახდისუუნარობის საქმის 
წარმოების გახსნისთანავე კარგავს საწარმოს დამოუკიდებლად 
მართვისა და წარმომადგენლობის უფლებას, ის მხოლოდ მეურ-
ვესთან შეთანხმებით ან მასთან შეუთანხმებლობის შემთხვევაში 
სასამართლოს თანხმობითაა უფლებამოსილი იკისროს ახალი 
სახელშეკრულებო ვალდებულებები ან ცვლილებები შეიტანოს 

2 „გაკოტრების საქმეთა წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის პირველი 
პუნქტი (ძალადაკარგულია 15.08.2007).
3  იხ. გერმანიის გადახდისუუნარობის კანონის §56  და §57 (§56 InsO და §57 InsO).
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ძველ სახელშეკრულებო ურთიერთობებში,4 რაც, უდავოდ, დიდი 
უფლებამოსილებაა. 

გარდა ზემოაღნიშნული უფლებამოსილებისა, რაც გულისხმობს 
გადახდისუუნარო საწარმოს მართვასა და წარმომადგენლობაში 
მონაწილეობის მიღებას, მეურვე, სხვა, არანაკლებ მნიშვნელოვანი 
უფლებითა თუ ვალდებულებით გვხვდება გადახდისუუნარობის 
პროცესში. 

მეურვე ვალდებულია შეინახოს და დაიცვას განადგურებისაგან 
სამეურვეო ქონება,5 კანონი არ საუბრობს თუ რა იგულისხმება 
სამეურვეო ქონების შენახვასა და დაცვაში. შესაძლოა ეს დანაწესი 
იყოს იმ ნორმის გაგრძელება და ერთობ განვრცობა, რომლის 
მიხედვითაც საწარმოს მართვასა და წარმომადგენლობაში მეურვე 
მაკონტროლებელი უფლებით გვევლინება. ასევე, ეს ნორმა შესაძლოა 
გულისხმობდეს მეურვის ვალდებულებასაც, რომლის მიხედვითაც 
ქონება უნდა იქნეს დაცული ფიზიკური განადგურებისაგან, მაგრამ 
ეს უკანასკნელი მხოლოდ იდეად შეგვიძლია მივიჩნიოთ, რადგანაც 
პრაქტიკაში არ არსებობს შემთხვევა, როდესაც მეურვემ თავად, 
თავისი სახსრებით უზრუნველყო ქონების დაცულ ადგილზე გადატანა 
ან სხვაგვარად უზრუნველყო მისი უსაფრთხოება.

პრობლემაა ის, რომ მეურვეს არ აქვს განსაზღვრული კონკრეტული 
ვადა, თუ როდის უნდა გასცეს ნებართვა ან ნებართვაზე უარი. ერთი 
შეხედვით მოვალის ინტერესების დაცვას ემსახურება ჩანაწერი, 
რომლის მიხედვითაც მოვალეს შეუძლია ახალი სახელშეკრულებო 
ვალდებულების აღება ან აღებულის შეწყვეტა სასამართლოს 
თანხმობით,6 მაგრამ აღნიშნული დანაწესის პირობაა მეურვესთან 
შეუთანხმებლობა, მაგრამ კანონით არ არის მოწესრიგებული 
თუ რა ვადაში უნდა იქნეს გაცემული პასუხი მეურვის მიერ, 
რაც, რა თქმა უნდა, უდიდესი პრობლემაა. კანონში არაფერია 
ნათქვამი იმ შემთხვევაზე, როდესაც საწარმომ მიმართა მეურვეს 
ნებართვისთვის, ხოლო მას პასუხი არ გაუცია, რამდენად შეიძლება 
შეფასდეს ეს მეურვესთან შეუთანხმებლობად და რა ვადის 
გასვლის შემდეგაა ზემოაღნიშნული მეურვესთან შეუთანხმებლობა, 
სამწუხაროდ კანონი არც ამ საკითხზე საუბრობს. ადმინისტრაციული 
ორგანო გადაწყვეტილებას ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის გამოცემის ან მასზე უარის თქმის შესახებ 

4  შნიტგერი ჰ., მიგრიაული რ., გადახდისუუნარობის საწართველოს კანონი, დახასიათება და 
შედარება გაკოტრების საქართველოს კანონსა და საერთაშორისო სტანდარტებთან, თბილისი, 
2011, 72.
5  იქვე, 73.
6  იხ. „გადახდისუუნარობის საქმის წარმობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის 
მეორე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი.
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იღებს განცხადების წარდგენიდან ერთი თვის ვადაში,7 მაგრამ, 
მეურვეობა არ შეიძლება შეფასდეს საჯარო უფლებამოსილების 
განხორციელებად, გადახდისუუნარობის სამართალი მკაცრად 
პირთა თანასწორობაზე დამყარებული კერძო სამართლის დარგია, 
რომელშიც სახელმწიფო ორგანო აღსრულების ეროვნული ბიუროს 
სახით ერევა. ამასთან, მეურვის მიერ გაცემული ნებართვაც არ 
არის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, 
შესაბამისად, ვერც ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მიერ 
დადგენილ ერთთვიან ვადას გამოვიყენებთ ნებართვის გაცემაზე 
საუბრისას.

მეურვეს თავისი უფლებამოსილება უწყება გაკოტრების ან 
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შეწყვეტის შესახებ 
მომრიგებელი საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების სასამართლოს 
მიერ დამტკიცებისთანავე, ან რეაბილიტაციის შემთხვევაში, 
რეაბილიტაციის მმართველის არჩევის8 შესახებ კრედიტორთა 
კრების გადაწყვეტილების სასამართლოს მიერ დამტკიცებისთანავე.9

პრაქტიკაში, ასევე, არასწორადაა მოწესრიგებული მიმდინარე 
ვალდებულებების შესრულების მეურვესთან შეთანხმების საკითხი. 
სამწუხაროდ, არსებული მიდგომით, მიმდინარე ვალდებულების 
დაფარვის დროს მოვალეს სჭირდება მეურვის თანხმობა. ეს იმის 
ფონზე, რომ კანონში არსად არ არის ვალდებულება, რომ მოვალემ 
შეუთანხმოს მიმდინარე ვალდებულების შესრულება მეურვეს. 
მიმდინარე ვალდებულების შესრულებისას მოვალემ ნებართვის 
გარეშე უნდა შეასრულოს და ცნობის სახით მიაწოდოს შესრულების 
შესახებ ინფორმაცია მეურვეს.

2. კონტინენტური ევროპის სამართლის ქვეყნების მიდგომა 
დროებითი ადმინისტრატორების მიმართ

ქართული სამოქალაქო სამართალი დიდწილად გერმანული 
სამოქალაქო სამართლის კონცეფციას ეფუძნება და იმიტომაც, რომ 
ქართულ გადახდისუუნარობის სამართალზე აშკარად იგრძნობა 
გერმანული სამართლის გავლენა, სასურველია დროებითი 
ადმინისტრატორის ინსტიტუტის გერმანული მოდელის. ამასთან, 

7  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-100 მუხლის პირველი პუნქტი.
8  „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 26-ე მუხლის 
მეოთხე პუნქტში გამოყენებულია ტერმინი „დანიშვნა“ რეაბილიტაციის მმართველთან 
მიმართებით, რაც საკანონმდებლო ხარვეზია, რადგანაც რეაბილიტაციის მმართველის არჩევა 
ხდება კრედიტორთა კრების მიერ. 
9  „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 26-ე მუხლის 
მეოთხე პუნქტი.
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ხშირია შემთხვევები, როდესაც ხდება პარალელების გავლება 
ქართულ და იტალიურ მოდელს შორის. ამიტომაც, სასურველია 
იტალიური მოდელის მიმოხილვაც.

2.1. გერმანული მოდელი

გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება გერმანიაში იყოფა ორ 
ნაწილად, ეს არის სასამართლოს გარეშე საქმისწარმოება და 
ფორმალური წარმოება, რომელიც, რა თქმა უნდა, სასამართლოში 
მიმდინარეობს.10 სასამართლოს გარეშე გადახდისუუნარობის 
საქმის წარმოება გულისხმობს არაფორმალურ მოლაპარაკებას 
ვალდებულებათა შემცირების ან/და განწილვადების შესახებ. 
რაც შეეხება ფორმალურ, იგივე სასამართლოში არსებულ 
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებას მისი აღძვრის სუბიექტები 
არიან კრედიტორებიც და მოვალეც.

გადახდისუუნარობის გერმანული კანონის პირველი პარაგრაფის 
მიხედვით გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება ემსახურება 
კრედიტორთა სრულ დაკმაყოფილებას, რაც მიღწეულ უნდა იქნეს 
მოვალის ქონების ლიკვიდაციით, ან რეაბილიტაციის გეგმის 
შეთანხმებით, მოვალისათვის საქმიანობის უფლების გაგრძელებითა 
და ამ გზით კრედიტორთა დაკმაყოფილებით.11 კანონის აღნიშნული 
ჩანაწერი ხაზგასმით აღნიშნავს რეაბილიტაციის გზით კრედიტორთა 
მოთხოვნების დაკმაყოფილების უპირატესობაზე გაკოტრებასთან 
შედარებით.

ქართული გადახდისუუნარობის სამართლისგან განსხვავებით 
გერმანულ სამართალში დროებით მმართველად არ გვევლინება 
სახელმწიფო ან მისი რომელიმე სტრუქტურა. გერმანულ მოდელში 
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების გახსნისთანავე ინიშნება 
„გადახდისუუნარობის ადმინისტრატორი“. კანონი, ასევე, გან-
საზღვრავს პირთა იმ წრეს, ვინც შეიძლება არჩეულ იქნას ამ პოზიციაზე. 
ეს შეიძლება იყოს ნეიტრალური, მხარეთაგან დამოუკიდებელი 
პირი, რომელის გამოცდილება და საქმიანი რეპუტაცია შეესაბამება 
განსახილველ საქმეს. კანონის მიხედვით გადახდისუუნარობის 

10  იხ. summary of German insolvency law, 4 <https://www.dlapiper.com/~/media/Files/Insights/
Publications/2012/05/Summary%20of%20the%20German%20Insolvency%20Law%20Booklet/Files/2_
Edition_German_Insolvency_Booklet_May%202012/FileAttachment/2_Edition_German_Insolvency_
Booklet_May%202012.PDF> [14.06.2017].
11  გერმანიის გადახდისუუნარობის კანონის §1 (§1 InsO).
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ადმინისტრატორი უნდა იყოს ბიზნესსაქმიანობაში გამოცდილი პირი 
(სასურველია ჰქონდეს მსგავსი ბიზნესის მართვის გამოცდილება), 
რომელიც იქნება კრედიტორებისაგან და მოვალისაგან და-
მოუკიდებელი პირი.12

მართალია გადახდისუუნარობის ადმინისტრატორი ინიშნება 
სასამართლოს მიერ, მაგრამ გერმანული კანონი იძლევა 
შესაძლებლობას, რომლის მიხედვითაც კრედიტორები უფლე-
ბამოსილნი არიან კრედიტორთა პირველ კრებაზე გადააყენონ 
სასამართლოს მიერ შერჩეული და დანიშნული ადმინისტრატორი 
და აირჩიონ მათთვის სასურველი პირი13 ხმათა უბრალო 
უმრავლესობით.14

გერმანული მოდელის მიხედვით შესანიშნავადაა გადაწყვეტილი 
რამდენიმე პრობლემური საკითხი. პირველ რიგში ყურადღებას 
იპყრობს ის ფაქტი, რომ გადახდისუუნარობის ადმინისტრატორი 
არ არის სახელმწიფო ან მისი რომელიმე სტრუქტურა. ბიზ-
ნესსაქმიანობაში და, მით უმეტეს, კრიზისში მყოფი ბიზნესისათვის 
სასიცოცხლოდ აუცილებელია სახელმწიფოს ნაკლები ჩარევა მის 
საქმიანობაში. ქართული მოდელის მიხედვით გადახდისუუნარობის 
საქმის წარმოების დაწყებისთანავე ინიშნება მეურვე, რომელიც 
ყოველთვის არის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 
მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იუ-
რიდიული პირი - აღსრულების ეროვნული ბიურო, რომლის 
მომსახურების საფასურიც განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის 
მინისტრის ბრძანებით,15 რაც იმთავითვე ანომალიურია, რადგანაც 
მეურვე ანაზღაურებას იღებს იმ „მომსახურებაში,“ რომელიც 
თავისი არსით კერძოსამართლებრივი ურთიერთობაა და უნდა 
ეფუძნებოდეს პირთა თანასწორობასა და ნების ავტონომიაზე 
დაფუძნებულ ურთიერთობებს. რომელი ნების ავტონომიაზე 
შეიძლება იყოს საუბარი, როდესაც კანონმდებელი მეურვის 
ერთადერთ კანდიდატურას „სთავაზობს“ სასამართლოს, რომელიც 
ვალდებულია მმართველად და საწარმოს ზედამხედველად 
სახელმწიფოს რეპრესიული ინსტრუმენტის ყველაზე მძიმედ 
გამომყენებელი სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიურო“ და-
ნიშნოს, რომელსაც არავითარი ფუნქციური თუ შინაარსობრივი 
კავშირი არ აქვს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებასთან. 
„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს 

12  იქვე, §56 (§56 InsO).
13  იქვე, §57 (§57 InsO).
14  იქვე, §76 (2) (§76 (2) InsO).
15  იხ. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 30 ივლისის ბრძანების N 144-ს მე-9 
მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი.
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კანონის 26-ე მუხლის პირველი პუნქტის კონსტიტუციურობის 
საკითხი სადავოდაა გამხდარი საქართველოს საკონსტიტუციო 
სასამართლოში16 და ცალსახად მნიშვნელოვანი და საინტერესო 
იქნება სასამართლოს მოსაზრება აღნიშნულთან დაკავშირებით.

გადახდისუუნარობის ადმინისტრატორის ვინაობა შესაძლოა 
თავდაპირველად განსაზღვროს მოსამართლემ თავისი შეხედულების 
შესაბამისად, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კრედიტორებს 
აღარ აქვთ ალტერნატივა, პირიქით, მათ შეუძლიათ კრედიტორთა 
პირველსავე კრებაზე გადააყენონ გადახდისუუნარობის ადმი-
ნისტრატორი და აირჩიონ მათთვის სასურველი. აღნიშნული 
უფლებამოსილება ცალსახად კარგი და გამოყენებადია. შესაძლოა 
სასამართლომ თავდაპირველად დანიშნოს მოვალესთან ან 
რომელიმე კრედიტორთან დაკავშირებული პირი (ინფორმაციის 
არქონის გამო), მაგრამ შემდეგ გაირკვეს მისი დაკავშირებულობა, 
ხოლო ქართული კანონმდებლობა არ იცნობს მეურვის აცილების 
შესაძლებლობას.17

და ბოლოს, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ გერმანული 
მოდელის მიხედვით გადახდისუუნარობის ადმინისტრატორს უნდა 
ჰქონდეს სათანადო ცოდნა და გამოცდილება, რათა დაიკავოს ეს 
განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო პოზიცია. შეუძლებელია ერთმა 
და იმავე ადამიანმა თანაბარი წარმატებით მართოს ავტოქარხანა 
და ტელევიზია.

2.2. იტალიური მოდელი

ხშირია შემთხვევები, როდესაც ქართული მოდელის გამართ-
ლებისთვის იშველიებენ იტალიურ სამართალს, რომლის მი-
ხედვითაც საწარმოს მართვაში შესაძლოა სახელმწიფო ერეოდეს. 
გამომდინარე აქედან, სასურველია სრულად შეფასდეს თუ რა 
მოდელთან გვაქვს საქმე იტალიურ კანონმდებლობაში.

იტალიური კანონმდებლობა იცნობს განსაკუთრებული ადმი-
ნისტრირების პროცედურებს (amministrazione straordinaria), რაც 
მიზნად ისახავს გადახდისუუნარობის უარყოფითი ეფექტის მინი-
მალიზაციას. აღნიშნული პროცედურა შესაძლოა გამოყენებულ 
იქნას ორ შემთხვევაში:18

16 კონსტიტუციური სარჩელი №1227. იხ. <http://constcourt.ge/ge/ajax/downloadFile/3175> 
[22.02.2018].
17  „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონი იცნობს მეურვის 
წარმომადგენლის აცილებას და არა თავად მეურვის აცილებას.
18  იხ. Extraordinary Administration (amministrazione straordinaria) <http://www.jus.unitn.it/cardozo/
review/business/insol2.htm#4> [15.06.2017].
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•	 „ჩვეულებრივ საქმეთა“ პროცედურა შესაძლოა გამო-
ყენებულ იქნას იმ ბიზნესებთან მიმართებით, რომელთა 
დავალიანება აღემატება როგორც საერთო აქტივის, ასევე 
საერთო ბრუნვის ორ მესამედს (კუმულაციურად) და ბოლო 
წლის განმავლობაში დასაქმებული იყო არა ნაკლებ 200 
ადამიანისა (prodi procedure).

•	 „განსაკუთრებულ საქმეთა“ პროცედურა,  რომელიც ეხება 
იმ მეწარმე სუბიექტებს, რომელში დასაქმებულთა საერთო 
რაოდენობა ბოლო წლის განმავლობაში აჭარბებდა 500 
ადამიანს და რომლის ვალდებულებათა საერთო ოდენობა 
აღემატება 300 მილიონ ევროს (იტალიის მაგალითზე 
მსგავსი კომპანიებია პარმალატი, ალიტალია და სხვა). 
პროცედურას იწყებს უშუალოდ იტალიის ეკონომიკური 
განვითარების სამინისტრო. აღნიშნული გადაწყვეტილება 
კი არ გადის სასამართლო კონტროლს (marzano procedure).

„prodi procedure” მიმდინარეობს ორ ეტაპად:

•	 მას შემდეგ, რაც მოვალე, კრედიტორი ან სახალხო 
პროკურორი მოითხოვს გადახდისუუნარობის გახსნას,19 
განსჯადი სასამართლო გადახდისუუნარობის საქმის 
წარმოებას დაწყებულად გამოაცხადებს, რის შემდეგაც 
ინიშნება ზედამხედველი მოსამართლე და ერთ ან 
რამდენიმე რწმუნებულს ირჩევს იტალიის ეკონომიკის 
განვითარების სამინისტრო.

•	 რწმუნებულები წარმოადგენენ მათ მოხსენებას, რომელსაც 
ერთვის სამინისტროს მოსაზრება რის შემდეგაც სასა-
მართლოს შეუძლია ადმინისტრაციული პროცედურა 
გახსნილად გამოაცხადოს, თუ მივა იმ დასკვნამდე, რომ 
კომპანიის რეაბილიტაცია ჯერ კიდევ შესაძლებელია, 
სამინისტრო ნიშნავს განსაკუთრებულ რწმუნებულს და 
საზედამხედველო კომიტეტს.20

რაც შეეხება “marzano procedure”-ს “prodi procedure”-ს მსგავსად არის 
გზა, რომლითაც შესაძლებელია გაკოტრებისათვის გვერდის ავლა 
და კომპანიის რეორგანიზაცია, რა თქმა უნდა, თუ ეს შესაძლებელია.

19 იტლიური კანონმდებლობის მიხედვით აღნიშნულ პირებს შეუძლიათ გადახდისუუნარობის 
საქმის წარმოების გახსნის მოთხოვნით მიმართონ სასამართლოს. დაწ. იხ. Restructuring and 
insolvency in Italy <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/8-501-9255?__lrTS=201705072340568
11&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1> [02.07.2017].
20  Restructuring and insolvency in Italy <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/8-501-9255?__lr
TS=20170507234056811&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1> 
[14.06.2017]. 
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„განსაკუთრებულ საქმეთა“ დროს, მხოლოდ მოვალე არის 
უფლებამოსილი მიმართოს სამინისტროს, რათა ამ უკანასკნელმა 
დაიწყოს „განსაკუთრებული ადმინისტრაცია“ (amministrazione 
straordinaria).21 სამინისტროს შეუძლია გახსნას აღნიშნული საქ-მის 
წარმოება და დანიშნოს განსაკუთრებული რწმუნებული ან რწმუ-
ნებულები.

მას შემდეგ, რაც სამინისტრო მიიღებს საზედამხედველო კო-
მიტეტიდან დასკვნას შეუძლია მიიღოს რეაბილიტაციის გეგმა და 
ის განსახორციელებლად გადასცეს განსაკუთრებულ რწმუნებულს 
(რწმუნებულებს).

ზემოაღნიშნულ წარმოებაში კრედიტორები პასიურნი არიან, 
მათ არ შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ რეაბილიტაციის გეგ-
მის შემუშავებაში და დამტკიცებაში. გამონაკლის შემთხვევას 
წარმოადგენს კრედიტორთა მოთხოვნა განსაკუთრებული 
საქმის წარმოების შეწყვეტის შესახებ (concordato), რაც სხვა 
სამართალურთიერთობებს წარმოქმნის. აღნიშნული კი ამ ეტაპზე 
არ არის თემის განხილვის საგანი.

იტალიური გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების ანალიზისას 
აშკარა ხდება, რომ რაიმე სახის პარალელის გავლება ქართულ 
მეურვეობასა და იტალიურ მოდელთან არასწორი არის. მთავარი 
განმასხვავებელი არის ის, რომ ქართული გადახდისუუნარობის 
სამართალი არ აძლევს არც მოვალეს და არც კრედიტორებს 
რაიმე სახის არჩევანის საშუალებას, როდესაც საქმე ეხება მეურვის 
დანიშვნას. კანონმდებელი მეურვედ იცნობს ერთადერთ სუბიექტს - 
სსიპ „აღსრულების ეროვნულ ბიუროს“22 და, რაც მთავარია, მეურვე 
აუცილებელია გადახდისუუნარობის ყველა საქმის წარმოებაში.

იტალიური მოდელი შესაძლოა გამონაკლისი შემთხვევა იყოს იმ 
საკითხში, რომ სახელმწიფო ერევა მიმდინარე გადახდისუუნარობაში, 
მაგრამ, ამ შემთხვევაში, უნდა შეფასდეს, თუ რატომ ხორციელდება 
აღნიშნული ჩარევა და რა ლეგიტიმური მიზანი შეიძლება გააჩნდეს 
კანონმდებელს.

იტალიურ მოდელში სახელმწიფო გადახდისუუნარობის მხარედ 
გვევლინება მაშინ, როდესაც საქმე ეხება ბანკების, სადაზღვევო 
კომპანიების ან ე.წ. საჯარო ინტერესის მქონე კომპანიის 
გადახდისუუნარობას. განვიხილოთ აღნიშნული ქართული გადახ-
დისუუნარობის სამართლის ჭრილში.

21  აღნიშნული წესი იტალიურ სამართალში გვხვდება 1979 წლიდან; დამატებით იხ. <http://
www.jus.unitn.it/cardozo/review/business/insol2.htm#4> [15.06.2017].
22  „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 26-ე მუხლის 
პირველი პუნქტი.
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„გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების“ შესახებ საქართველოს 
კანონის მე-2 მუხლის მეორე პუნქტი პირდაპირ ჩამოთვლის იმ 
შემთხვევებს, რომლებზედაც არ ვრცელდება აღნიშნული კანონის 
მოქმედება. ამავე პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტში ნახსენებია ბანკებისა და 
სადაზღვევო კომპანიების გადახდისუუნარობა, რაც რეგულირდება 
ცალკე კანონით. შესაბამისად, „გადახდისუუნარობის საქმის 
წარმოების“ შესახებ საქართველოს კანონი არ ვრცელდება ბანკებსა 
და სადაზღვევო კომპანიებზე (ანუ იმ კომპანიებზე, რომლებზეც 
იტალიური მოდელით ზემოაღნიშნული თავისებურებები ვრცელ-
დება).

შესაბამისად, გვრჩება ერთადერთი შესაძლებლობა რაიმე სახის 
პარალელი გავავლოთ იტალიურ და ქართულ მოდელს შორის, ეს 
არის ე.წ. საჯარო ინტერესის მქონე საწარმოები. რომელ ქართულ 
კომპანიას შეგვიძლია ვუწოდოთ საჯარო ინტერესის მქონე? თუ 
იტალიურ მოდელის ლოგიკას მივყვებით, ეს უნდა იყოს ისეთი 
კომპანია, რომლის არსებობა საზოგადოებისათვის განსაკუთრებული 
ინტერესის მატარებელია, რადგანაც მასში დასაქმებულია 
განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის ადამიანი ან/და არის დიდი 
ისტორიის მატარებელი. ასეთი შესაძლოა იყოს, მაგალითისთვის: 
ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანა, სს „ბორჯომი“ და 
სხვა... შესაბამისად, თუ საუბარია იტალიურ მოდელზე და მასზე 
აპელირებით ქართული მეურვეობის გამართლებაზე, ერთადერთი 
შემთხვევა, როდესაც მას შეიძლება რაიმე სახით გამართლება 
მოვუძებნოთ ეს არის ე.წ. საჯარო ინტერესის მქონე საწარმოები, 
მაგრამ ქართულ მოდელში მეურვეობა არა რიგ შემთხვევებში 
გვხვდება გამონაკლისის სახით, არამედ გადახდისუუნარობის 
ყველა საქმის წარმოებაში.

სახელმწიფოს მსგავსი ინტერვენცია ბიზნესში, რომელიც თავისი 
არსით არის კერძოსამართლებრივი ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, 
აზიანებს არა მხოლოდ ერთეულ შემთხვევებში გადახდისუუნარობის 
საქმის წარმოებას და მის სასიკეთო პერსპექტივებს, არამედ ყოველ 
შემთხვევაში ეჭვქვეშ აყენებს და განსაკუთრებით ართულებს 
იმ უმნიშვნელოვანესი მიზნის მიღწევას, რასაც ჰქვია საწარმოს 
რეაბილიტაცია. გადახდისუუნარობის საქმეებში მეურვის ამ 
ფორმით არსებობა აზიანებს ქვეყნის ბიზნესგარემოს და დიდწილად 
განაპირობებს საქართველოს სავალალო მდგომარეობას საერ-
თაშორისო კვლევებში გადახდისუუნარობის მოგვარების კუთხით.
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დასკვნა

აუცილებელია, რომ რეფორმის ფარგლებში სრულად შეიცვალოს 
მეურვის სუბიექტი. მეურვე უნდა იყოს ნებისმიერი ფიზიკური ან 
იურიდიული პირი, რომელსაც აქვს შესაბამისი გამოცდილება და 
პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა. არა თუ სასურველი, 
აუცილებელია, მეურვის უფლებამოსილებათა გაზრდა, მას პირდაპირ 
უნდა შეეძლოს საწარმოს მართვასა და წარმომადგენლობაში 
ჩარევა.

მეურვეობის ინსტიტუტის სრული რეფორმირების გარეშე შეუძ-
ლებელია ვისაუბროთ რაიმე სახის წინსვლაზე. კანონმდებლობა ამ 
მიმართულებით დაუყოვნებელ საჭიროებს „ქირურგიულ“ ჩარევას.

საწინააღმდეგოს არგუმენტად ვერ გამოდგება ის მოსაზრება, 
თითქოს და შესაბამისი კადრები არ არსებობენ. ეს არგუმენტი ვერ 
გამოდგება სახელმწიფოს ჩარევის გასამყარებლად. წინააღმდეგ 
შემთხვევაში, კანონმდებელმა ერთ დღეს შეიძლება ჩათვალოს, 
რომ, მაგალითად, კომერციული ბანკების მმართველები არ არიან 
კვალიფიცირებულნი და შეცვალოს ისინი საჯარო მოხელეებით და 
ა.შ..

არ არსებობს რაიმე წონადი არგუმენტი, რაც მეურვის ამ ფორმით 
არსებობას მცირედით მაინც გაამართლებდა.
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სარეიტინგო კომპანიების პასუხისმგებლობა და მისი 
პრაქტიკული რეალიზაციის პრობლემები 

ეთო რუხაძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის  მაგისტრანტი, 

კს „კორძაძის საადვოკატო ბიუროს“  იურისტი

შესავალი

სამართლის ფუნქციის, სამართლიანად გადაწყვიტოს საზოგა-
დოებაში წამოშობილი პრობლემები,1 განხორციელება ხშირად 
გარკვეულ სირთულეებს უკავშირდება. თანამედროვეობაში ხშირად 
რთულია სამართლიანობის შენარჩუნება, რაც ნათლად ჩანს 
სარეიტინგო კომპანიების საქმიანობის შემთხვევაში.

სარეიტინგო კომპანიების მიმართ პერიოდულად გამოითქმის 
კრიტიკისა და პრეტენზიების ტალღა, რადგან მათ საქმიანობას 
უკავშირდება არაერთი კორპორატიული და სახელმწიფოებრივი 
სკანდალი, რამაც რეიტინგის სანდოობა ეჭვქვეშ დააყენა და 
სარეიტინგო კომპანიების საქმიანობის რეგულირების საჭიროება 
გამოიწვია.2

დღესდღეობით სარეიტინგო კომპანიებს, მოპოვებული ძალა-
უფლებიდან გამომდინარე, შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ კაპი-
ტალის ბაზრის მონაწილე სუბიექტებზე. როგორც სენატორმა 
ლებერმანმა აღნიშნა, მსოფლიოში ორი დიდი ძალა არსებობს: 
ამერიკის შეერთებული შტატები და სარეიტინგო კომპანიები, ხშირად 
კი ძნელია იმის გარკვევა, ვინ უფრო ძლიერია.3 ხაზგასასმელია, რომ 
მათ სიძლიერეს განამტკიცებს ის ფაქტი, რომ თითქმის შეუძლებელია 
სარეიტინგო კომპანიების პასუხისმგებლობის დადასტურება, რაც 
ხშირად მომხმარებელთა ინტრესების დარღვევას იწვევს.

წინამდებარე ნაშრომი ერთგვარი მცდელობაა სარეიტინგო 
კომპანიერბის პასუხისმგებლობის კვლევის თვალსაზრისით. 

1  Zippelius R., Juristische Methodenlerhe, München, 2006, 11.
2  Cervone E., Regulating Credit Rating Agencies in a Transatlantic Dialogue, European Business Law 
Review, Volume 19, Issue 5, 2008, 821.
3  Liberman J., Rating the Raters: Enron and the Credit Rating Agencies: Before the Senate Committee 
on Governmental Affairs, 2002, 471.
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ნაშრომის მიზანია, მკითხველს შთაბეჭდილება შეუქმნას სარეიტინგო 
კომპანიების პასუხისმგებლობის ძირითადი საკითხების შესახებ, 
ასევე გამოკვეთოს ის პრობლემური საკითხები, რაც შესაძლებელია 
პრაქტიკაში არსებობდეს საკანონმდებლო მოწესრიგებიდან 
გამომდინარე. ამის შემდგომ დაისახება პრობლემების გადაჭრის 
შესაძლო გზები. კვლევა ეფუძნება შედარებით, სისტემურ, 
ლოგიკურ და ანალიტიკურ მეთოდებს, რათა ნათლად ასახოს 
ის თავისებულებები და პრობლემური საკითხები, რაც იკვეთება 
თანამედროვე მიდგომებით.  წარმოდგენილი თემის  განხილვისა და 
ანალიზის შედეგად მოცემული ურთიეთობების უკეთ მოწესრიგების 
მიზნით წარმოდგენილი ნაშრომი შეიცავს რეკომენდაციებს 
საკანონმდებლო ბაზის შექმნის მიზნით.

1. სარეიტინგო კომპანიების საქმიანობის ძირითადი ასპექტები

სარეიტინგო კომპანიებმა საქმიანობა დაიწყეს ამერიკის 
შეერთებულ შტატებში მეოცე საუკუნის დასაწყისში, მაგრამ ახლა 
უკვე საერთაშორისო დონეზე ასპარეზობენ და მზარდი მნიშვნელობა 
აქვთ.4 სარეიტინგო კომპანიების ბიზნესში ოლიგოპოლიაა, 
რომელიც სამ  მსხვილ მოთამაშეს Standard and Poor’s,  Moody›s და Fitch, 
აერთიანებს.5 სარეიტინგო კომპანიები ფაქტობრივად კაპიტალის 
ბაზრის არბიტრებად იქცნენ, რაც იკვეთება ფინანსური კრიზისების 
გამომწვევი მიზეზების ანალიზით. 6

თანამედროვე კაპიტალის ბაზრის ფუნქციონირების განმსაზღვრელ 
ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ნაწილს  სარეიტინგო კომპანიები 
და მათ მიერ წარმოებული შეფასების პროდუქტი წარმოადგენს.7 
სარეიტინგო კომპანიების საქმიანობის შედეგი რეიტინგია, რასაც 
მომხმარებელი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების დროს 
იყენებს.8 რეიტინგის გამოყენების შედეგად ხშირად ზარალდება 
მომხმარებელი და არა სარეიტინგო კომპანია,9 არასწორი რეიტინგი 
ხელს უწყობს ფინანსური კოლაფსის შექმნასა და კაპიტალის 

4  Pinto R. A, Control and Responsibility of Credit Rating Agencies in the United States, The American 
Journal of Comparative Law, Volume 54, 2006, 342-343.
5  Persaud D. A., The Right and Wrong Way to Regulate Credit Rating Agencies, Economic and Political 
Weekly, Volume 42, No. 42, 2007, 4212.
6  Miglionico A., Making Credit Rating Agencies Accountable: Is stoppel a Possible Solution?, Business 
Law Review, Volume 34, Issue 5, 2013, 166.
7  დეკანოსიძე რ., რუხაძე ე., სარეიტინგო კომპანიების გავლენა კაპიტალის ბაზრის 
ფუნქციონირებაზე, ჟურნალი „ახალგაზრდა ადვოკატები“, №7, 2017, 40.
8  White J. L., The Credit Rating Agencies, The Journal of Economic Perspectives, Volume 24, No. 2, 
2010, 214.
9  ჯიბუტი ნ., სარეიტინგო კომპანიის სამართალი, თბილისი, 2015, 58.
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ბაზრის დაშლას, რაც ფინანსური კრიზისის საფუძველია.10 მსგავსი 
ფუნდამენტური ცვლილებების გამოწვევისას ინვესტორებისა და 
სახელმწიფოების ფინანსური სიმყარის დასაცავად მნიშვნელოვანია 
სარეიტინგო კომპანიების პასუხისმგებლობის საკითხის ნათლად 
განსაზღვრა.

სარეიტინგო კომპანიების ძირითადი ფუნქცია კომპანიების ან 
სახელმწიფოთა სამომავლო გადახდისუნარიანობის შეფასებაა 
რეიტინგის მეშვეობით,11 რითაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ 
ფინანსურ და კაპიტალის ბაზრებზე.12 იმის გათვალისწინებით, რომ  
რეიტინგი ინვესტორებისათვის ინფორმაციის ძირითადი წყარო 
და დასაყრდენია, სარეიტინგო კომპანიების მნიშვნელობა და 
სიძლიერე ყოველდღიურად მზარდია კაპიტალის ბაზარზე.13

უკანასკნელ ათწლეულში ფინანსური ბაზრების დრამატული 
ზრდის გათვალისწინებით, სარეიტინგო კომპანიების როლი 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.14 სარეიტინგო კომპანიების 
რეიტინგები გავლენას ახდენს ემიტენტების ხელმისაწვდომობასა 
და კაპიტალზე, ასევე, ფინანსური ინსტრუმენტების სტრუქტურაზე და 
ზემოქმედებენ ინვესტორების გადაწყვეტილებებზე.15 ძალაუფლების 
ცოდნაზე დაფუძნებული შესაძლებლობები სარეიტიგო კომპანიებს 
აქცევს ფასიანი ქაღალდების ბაზრისა და კაპიტალის ბაზრის 
კარიბჭის მცველებად.16 აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთ კაპიტალის 
ბაზარზე დაშვების წინაპირობა სწორედ რეიტინგის არსებობაა,17 
რაც კომპანიებსა და სახელმწიფოებს უბიძგებს სარეიტინგო 
კომპანიების საქმიანობით  შედეგის, რეიტინგის, მინიჭებისაკენ.

რეიტინგი არის სარეიტინგო კომპანიის დამოუკიდებელი აზ-
რი საჯარო ან კერძო ემიტენტის გადახდისუნარიანობასთან 
დაკავშირებით.  რეიტინგი ინვესტორებს რისკის იდენტიფიცირების 

10  Bruyne D. J., How the Threat of Holding Credit Rating Agencies Liable Might Increase the Accuracy 
of Their Ratings, Willamette Law Review, Volume 52, Issue 2, 2015, 174.
11  Pinto R. A., Control and Responsibility of Credit Rating Agencies in the United States,  The Ameri-
can Journal of Comparative Law, Volume 54, 2006, 341. 
12 Hauser P., Die Europäische Ratingagentur der Finanzinstitute steht knapp vor ihrer  Gründung, In-
surance Law Review,Volume 2012, Issue 2,  2012, 4.
13   Cervone E., Regulating Credit Rating Agencies in a Transatlantic Dialogue, European Business Law 
Review, Volume 19, Issue 5, 2008, 821.
14  Rom M. C., The Credit Rating Agencies and the Subprime Mess: Greedy, Ignorant, and Stressed? 
Public Administration Review, Volume 69, No. 4, 2009, 642.
15  King C. C., Deutsch-Amerikanische Juristen-Vereinigung, Volume 3, 2008, 142.
16  Rahim M. M., Credit Rating Agencies’ Roles Have to Be Reassessed, Law and Financial Markets Re-
view, Volume 4, Issue 4, 2010, 434. 
17  დეკანოსიძე რ., რუხაძე ე., სარეიტინგო კომპანიების გავლენა კაპიტალის ბაზრის 
ფუნქციონირებაზე, ჟურნალი „ახალგაზრდა ადვოკატები“, №7, 2017, 40.
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საშუალებას აძლევს და ადგენს მის ხარისხს.18 განსაკუთრებული 
ნდობით სარგებლობენ საინვესტიციო კლასის მქონენი, რადგან 
აღნიშნული კლასი პირდაპირი ნიშანია ნაკლები რისკების 
არსებობისა. ხოლო თუ რეიტინგი ჩამოცდა საინვესტიციო კლასს, 
მისი ლიკვიდურობა საეჭვოა.19

სარეიტინგო კომპანიები, მათი ძალაუფლების გამო ქმნიან 
მნიშვნელოვან პოლიტიკას კაპიტალის  ბაზარზე. უკანასკნელი 
ეკონომიკური სკანდალებისას სარეიტინგო კომპანიებმა ვერ 
შეძლეს რეიტინგის შემცირება დროულად, რამაც ხაზი გაუსვა 
მათ რეალურ შესაძლებლობებს, რადგან რეიტინგის საფუძველზე 
მოხდა მსხვილიკორპორაციებისა და სახელმწიფოთა ფინანსური 
მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუარესება.20

2. სარეიტინგო კომპანიების პასუხისმგებლობის ძირითადი 
ასპექტები

სარეიტინგო კომპანიების პასუხისმგებლობის საკითხი არაერთხელ 
გამხდარა აქტუალური, მაგრამ მათ მიმართ განსაკუთრებული 
ინტერესი გაჩნდა აღმოსავლეთ აზიის ფინანსური კრიზისის, ასევე, 
ენრონის სკანდალის შემდეგ. სამწუხაროდ, ეს შემთხვევები არ 
ყოფილა უნანასკნელი და მათ შემდეგ დღის წესრიგში დადგა კიდევ 
ერთი  ფინანსური კრიზისი.21

სარეიტინგო კომპანიების წარუმატებლობის მიზეზი გახდა ის, 
რომ მათ დროულად ვერ შეძლეს გადახდისუუნარო კომპანიების 
რეიტინგში ცვლილების განხორცილება.22 ამ მოვლენებმა 
სარეიტინგო კომპანიების მიმართ განახლებული კრიტიკის ტალღის 
გავრცელება გამოიწვია და დააყენა სარეიტინგო კომპანიების 
საქმიანობის რეგულირების საკითხი, რაც აუცილებელი წინაპირობაა 
პასუხისმგებლობის დადგომისათვის.23 გასათვალისწინებელია, 
რომ სარეიტინგო კომპანიების პასუხისმგებლობის  სპეციალური 

18  Weemaels E., The Regulation of Rating Agencies in Europe, Dovenschmidt Quarterly, Volume  2013, 
Issue 2, 2013, 2-3.
19  იქვე.
20  Pinto R. A, Control and Responsibility of Credit Rating Agencies in the United States,  The American 
Journal of Comparative Law, Volume  54, 2006, 343.
21  Bolton P., Freixas R., Shapiro J., The Credit Ratings Game, The Journal of Finance, Volume 67, No 
1, 2012, 85.
22 Pinto R. A., Control and Responsibility of Credit Rating Agencies in the United States, The American 
Journal of Comparative Law, Volume 54, 2006, 349.
23  McVea H., Credit Rating Agencies, The Subprime Mortagage Debacle and Global Governance: The 
Eu Strikes back, The International and Comparative Law Quarterly, Volume 59, No 3, 2010, 712.
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წესები არსად არ მოიძებნება. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ 
აღნიშნული საკითხები რეგულირების მიღმა იქნა დატოვებული.24

2.1. სარეიტინგო კომპანიების პასუხისმგებლობა აშშ-ში

მართალია, რეიტინგის მომხმარებლები ძირითადად ინვესტორები 
არიან, რადგან მასზე დარყდნობით შესაძლებელია მნიშვნელოვანი 
ინფომრაციის მიღება, მაგრამ ბევრი პროფესიონალი ფინანსისტიც 
ეყრდნობა რეიტინგებს გადაწყვეტილების მიღებისას.25 აღნიშ-
ნული კი დიდ ზეგავლენას ახდენს ფინანსური სისტმების ფუნქ-
ციონირებაზე. ფინანსური კრიზისის საფუძველი და ფინანსური  
ბაზრის რღვევის საბაბი გახდა სწორედ არასწორად განსაზღვრული 
რეიტინგი.26 სარეიტინგო კომპანიების გავლენა კაპიტალის ბაზარზე 
გამაფრთხილებელი ნიშანია ინვესტორთათვის განსაკუთრებული 
სიფრთხილით დაეყრდნონ რეიტინგს საკუთარი საინვესტიციო 
გადაწყვეტილების მიღებისას. 27

აშშ-ის ეკონომიკის განმტკიცების პროცესში ხშირად მოიხსენიებდნენ 
სარეიტინგო კომპანების როლს ამ მდგომარეობის წარმოქმნაში.28 
2008 წლის ფინანსური კრიზისის შემდეგ, რამდენიმე ცვლილება 
მოხდა სარეიტინგო კომპანიების საქმიანობის შეზღუდვასთან და-
კავშირებით. მაგალითად, სასამართლოები მხედველობაში აღარ 
იღებენ სარეიტინგო კომპანიების პასუხისმგებლობის მუდმივ 
გამორიცხვას არასწორი რეიტინგისათვის.29 

აშშ-ის სარეიტინგო კომპანიების საწინააღმდეგოდ სასამართლოში 
ინვესტორების უამრავი სარჩელი შევიდა. ისინი ითხოვდნენ ზიანის 
ანაზღაურებას, რომელიც მათ არასწორი რეიტინგის შედეგად 
მიადგათ. მაგრამ რეალური მექანიზმების არარსებობის გამო 
შეუძლებელი იყო კონკრეტული საფუძვლის დასახელება. კერძოდ, 
არც ერთი სარჩელი არ შეიცავდა კონკრეტულ ნორმაზე მითითებას, 
რომლითაც მოსარჩელე ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებას 
დაამტკიცებდა.30

24 Blaurock U., Control and Responsibility of Credit Rating Agencies, Electronic Journal of Compara-
tive Law, Volume 11, 2007,  14.
25  Wessendorf M. E., Regulating the Credit Rating Agencies, Entrepreneurial Business Law Journal, 
Volume 3, Issue 1, 2008, 165.
26  Bruyne D. J., Vanleenhove C., Rating the EU Regulatory Framework on the Liability of Credit Rating 
Agencies - “Triple A or Junk”? Edinburgh Student Law Review, Volume 2, Issue 4, 2015, 117.
27  Wessendorf  M. E., Regulating the Credit Rating Agencies, Entrepreneurial Business Law Journal, 
Volume 3, Issue 1, 2008, 170.
28  Ahdurakhmanova S., Using Unsolicited Ratings to Regulate the Credit Rating Agencies, Fordham 
Journal of Corporate and Financial Law, Volume 18, Issue 2, 2013, 452.
29  Bruyne D. J., Vanleenhove C., Rating the EU Regulatory Framework on the Liability of Credit Rating 
Agencies - “Triple A or Junk”? Edinburgh Student Law Review, Volume 2, Issue 4, 2015, 118.
30 ჯიბუტი ნ., სარეიტინგო კომპანიის სამართალი, თბილისი, 2015, 226.
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აღსანიშნავია ერთ-ერთი შემთხვევა, როდესაც სარეიტინგო 
კომპანიამ გამოაქვეყნა ინფორმაცია, კომპანიის ფინანსური 
მდგომარეობის შესახებ, რის საფუძველზე მოხდა სასამართლოსთვის 
მიმართვა. მოსარჩელე აპელირებდა, რომ მათი ფინანსური 
მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია ყალბი იყო და არ ეფუძნებოდა 
არსებულ ინფორმაციას. სარეიტინგო კომპანიამ ამ შემთხვევაშიც 
შეძლო პასუხისმგებლობისაგან თავის დაღწევა, რადგან მათი 
მტკიცებით რეიტინგი წარმოადგენს სარეიტინგო კომპანიის 
მოსაზრებას, რაც ვერ გახდება სასარჩელო წარმოების საფუძველი 
ნებისმიერი სხვა არაკანონიერი ქმედების არსებობის გარეშე. 
აღნიშნულ შემთხვევაში პასუხისხმგებლობა გამოირიცხა აზრის 
გამოხატვის თავისუფლების საფუძველზე.31

ოჰაიოს შტატი იყო ერთ-ერთი იმ შტატებიდან, სადაც მოხდა 
სარეიტინგო კომპანიების წინააღმდეგ სარჩელის შეტანა, მაგრამ 
ამ შემთხვევაშიც, სხვა მსგავსი შემთხვევების ანალოგიურად, ვერ 
შეძლეს კონკრეტული  მოთხოვნის საფუძვლის განსაზღვრა, რაც 
გახდა მათი სარჩელის დაუკმაყოფილებლობის მიზეზი.32

სარეიტინგო კომპანიების წინააღმდეგ ერთ-ერთ ცნობილ საქმეში 
მოსარჩელემ შეძლო სარეიტინგო კომპანიის Standard and Poor’s-
ის ბრალეულობის ნაწილობრივ დასაბუთება. მან დამაჯერებელი 
და უდავო დამადასტურებელი საბუთები წარმოადგინა იმისა, რომ  
სარეიტინგო კომპანია ამორალურად იქცეოდა. ასეთ შემთხვევებში, 
მოსარჩელეს გააჩნდა ვალდებულება დაემტკიცებინა, რომ სარე-
იტინგო კომპანიამ იცოდა რეიტინგის არაადეკვატურობის შესახებ 
ან უხეში გაუფრთხილებლობის გამო, ვერ შეამჩნია რეიტინგის 
არასწორობა სამწუხაროდ, ამ შემთხვევაშიც მოსარჩელემ ვერ 
შეძლო სარეიტინგო კომპანიის ბრალის დასაბუთება.33

ამგვარად, სარეიტინგო კომპანიების მიმართ სარჩელები იშვიათად 
არის წარმატებული იმიტომ, რომ რთულია დაამტკიცო მათი 
პასუხისმგებლობა, განსაკუთრებით თუ სასამართლოები მათ 
ანიჭებენ დაცულობას გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში.34

31  Pinto R. A., Control and Responsibility of Credit Rating Agencies in the United States, The American 
Journal of Comparative Law, Volume 54, 2006, 355.
32  ჯიბუტი ნ., სარეიტინგო კომპანიის სამართალი, თბილისი, 2015, 227.
33  County of Orange vs. McGrew Hill Companies INC.; United State District Court for the Central 
District of California; No – SA CV 96-765-GLT.  
34  Pinto R. A, Control and Responsibility of Credit Rating Agencies in the United States, The American 
Journal of Comparative Law, Volume 54, 2006, 355.
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2.2. სარეიტინგო კომპანიების პასუხისმგებლობა ევროპაში

ფინანსური კრიზისი შემდეგ ევროპა შეძრა სარეიტინგო კომპანიების 
საქმიანობის ჭეშმარიტმა როლმა და რეიტინგის გავლენამ 
კაპიტალის ბაზრის ფუნქციონირებაზე.35 გამოიკვეთა ის საფრთხე 
რასაც არაწორად განსაზღვრული რეიტინგი ინვესტორებსა და 
კაპიტალის ბაზარს უქადის.36 ფინანსურ კრიზისამდე სარეიტინგო 
კომპანიები თითქმის შეუმჩნევლად მოქმედებდნენ, რაც მათი 
კრიტიკის ობიექტად ქცევით შეიცვალა. 37

მოტყუებული ინვესტორები სულ უფრო მეტად ცდილობენ სა-
რეიტინგო კომპანიების პასუხისმგებლობის დამტკიცებას ნაკის-
რი ვალდებულებების შეუსრულებლობისა და გაყალბებული 
რეიტინგების საფუძველზე, მაგრამ აღნიშნული, როგორც წესი, 
პრაქტიკულად ყოველთვის შეუძლებელია.38

ფინანსური კრიზისის შემდგომ სარეიტინგო კომპანიების 
რეგულირება მუდმივად დღისწესრიგშია. მათ, როგორც კარიბჭის 
მცველებს, ადანაშაულებენ სათანადოდ რისკის შეუფასებლობში. 
სარეიტინგო კომპანიების საქმიანობის დაურეგულირებელობამ 
ისინი პასუხისმგებლობისაგან დაიცვა, მაგრამ შეერთებულმა შტა-
ტებმა პირველი ნაბიჯი გადადგა მათ რეგულირებისაკენ, რასაც 
შეუერთდა ევროკავშირიც.39

სარეიტინგო კომპანიების შესახებ მიღებული აქტებით ევროპაში 
იყო მცდელობა ზუსტად დაედგინათ რეიტინგის მახასიათებლების, 
კერძოდ, გამოკვეთილი ყოფილიყო მისი დამოუკიდებლობისა და 
ობიექტურობის საკითხი.40

თავდაპირველად, 2009 წელს ევროსაბჭოს მიერ  მიღებული იქნა აქტი 
სარეიტინგო კომპანიების რეგულირების შესახებ.41 აღნიშნული აქტი 

35  Weemaels E., The Regulation of Rating Agencies in Europe, Dovenschmidt Quarterly, Volume 1, 
Issue 2, 2013, 1.
36  Hill A. C., Regulation the Rating Agencies, Washington University Law Quarterty, Volume 82, Issue, 
2004,82.
37  Weemaels E., The Regulation of Rating Agencies in Europe, Dovenschmidt Quarterly, Volume 1, 
Issue 2, 2013, 1.
38  Bruyne D. J., How the Threat of Holding Credit Rating Agencies Liable Might Increase the Accuracy 
of Their Ratings, Willamette Law Review, Volume 52, Issue 2, 2015, 174.
39  Lamandini M., Credit Rating Agencies (CRAs) and European Regulation, European Company Law, 
Volume 6, Issue 3, 2009, 131.
40  Bruyne D. J., Vanleenhove C., Rating the EU Regulatory Framework on the Liability of Credit Rating 
Agencies - “Triple A or Junk”? Edinburgh Student Law Review, Volume 2, Issue 4, 2015, 118.
41   Regulation (EC) No 1060/2009 Of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 
on credit rating agencies.
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პირველი მცდელობა იყო სარეიტინგო კომპანიების რეგულირების 
თვალსაზრისით,42 რასაც შემდგომ მოჰყვა 2011 წლის აქტი.43

სარეიტონგო კომპანიების მარეგულირებელ დოკუმენტში ჩაიწერა, 
თუ როდის ხდება პასუხისმგებლობის შეზღუდვა. კერძოდ, რო-
დესაც ეს გამართლებული და შესაბამისია. მაგრამ არ იკვეთება 
შესაბამისობის კრიტერიუმები.44 აღნიშნული სახით რეგულირების 
არსებობა კი კვლავაც ღიას ტოვებს სარეიტინგო კომპანიების 
პასუხისმგებლობას და შესაძლებელს ხდის რეიტინგის, როგორც 
მოსაზრების სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების პროდუქტის 
სახით წარმოდგენას, რაც მათ პასუხისმგებლობას ფაქტობრივად 
შეუძლებელს ხდის. 

სარეიტინგო კომპანიების პასუხისგებაში მიცემა პრაქტიკაში 
შეუძლებელია, რადგან რეიტინგის, როგორც „არასწორის“ დაკ-
ვალიფიცირება და სარეიტიგო კომპანიის განზრახვის ან უხეში 
გაუფრთხილებლობის დასაბუთება  ძალიან რთულია, ვინაიდან 
ისინი დაცულნი არიან სიტყვის თავისუფლებით.45

ევროკავშირის მიზნები ამბიციურია, რადგან სურთ კონტროლის 
მექანიზმებისა და ზედამხედველობის ფორმების გაღრმავება და 
გაძლიერება. მართალია, არ იგეგმება სარეიტინგო კომპანიების 
საქმიანობის შეწყვეტა, მაგრამ მათი რეგულირება მნიშვნელოვნად 
გაიზრდება. აღნიშნული კონტროლი კი ცალსახად გამართლებულია, 
თუ ის ხელს შეუშლის წარსულში არსებული კრიზისების განმეორებას, 
რომელთაც მთელი მსოფლიო შეარყია.46

42  Legind D. N., Jensen, H. C., The European Regulation of Credit Rating Agencies, Law in Context: A 
Socio-Legal Journal, Volume 30, 118.
43  Regulation (EU) No 513/2011 Of the European Parliament and of the Council of 11 May 2011.
44  ჯიბუტი ნ., სარეიტინგო კომპანიის სამართალი, თბილისი, 2015, 207.
45  იქვე, 206.
46  Weemaels E., The Regulation of Rating Agencies in Europe, Dovenschmidt Quarterly, Volume 2013, 
Issue 2, 2013, 13.
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დასკვნა

სამართლებრივ და დემოკრატიულ სახელმწიფოთა არსებითი 
პრინციპებიდან გამომდინარეობს, რომ აუცილებელია ზიანის 
მიმყენებელ პირთა პასუხისგება.47 აღნიშნული წარმოადგენს ბუ-
ნებით უფლებას და უშუალო კავშირშია ზოგადსამართლებრივ 
საწყისებთან.48 ზოგად  სამართლებრივ პრინციპებზე დაყრდნობით, 
გამართლებულია ვისაუბროთ სარეიტინგო კომპანიების პასუ-
ხისმგებლობის საკითხზე.

მართალია, ერთი შეხედვით სარეიტინგო კომპანიები უწყინარ 
სამართლის სუბიექტებს წარმოადგენენ, მაგრამ მათი შექმნილი 
რეიტინგი კაპიტალის ბაზარზე დაშვების მთავარ წინაპირობად 
გვევლინება, რაც ხშირად უარყოფითი შედეგით მთავრდება. 
სარეიტინგო კომპანიების მოსაზრებით, მათი რეპუტაცია 
მაქსიმალურად ამცირებს პოტენციური პრობლემების რაოდენო-
ბას,49 მაგრამ ფაქტები ხშირად საპირისპირო შედეგს გვიჩვენებენ, 
რადგან სწორედ მათ რეიტინგებზე დაყრდნობით მომხდარა 
არაერთი კომპანიისა და სახელმწიფოს ფინანსური მდგომარეობის 
გაუარესება.50 

შესაძლებელია ითქვას, რომ დღესდღეობით სარეიტინგო კომპანიე-
ბი პასუხს არ აგებენ არასწორი რეიტინგისათვის, რაც ნაწილობრივ 
გამართლებულიცაა. გასათვალისწინებელია, რომ გახშირებული 
პასუხისმგებლობის შემთხვევებში მათ საქმიანობა აზრს დაკარგავდა 
და ისინი მუდმივად მძიმე ფინანსურ მდგომარეობაში იქნებოდნენ, 
რაც დაუკარგავდათ საქმიანობის სურვილს. მიუხედავად ამისა, მათი 
პასუხისმგებლობის სრულად გამორიცხვა დაუშვებელია, რადგან 
სანქციების არარსებობის პირობებში მსოფლიო დონის არაერთი 
კრიზისის საფუძველი სწორედ რეიტინგი გამხდარა. შესაბამისად, 
ინვესტორთა დაცვისა და სტაბილური ეკონომიკური პირობების 
შექმნისათვის აუცილებელი წინაპირობა სწორედ სარეიტინგო 
კომპანიების რეგულირების საკითხია.

სარეიტინგო კომპანიების პასუხისმგებლობა გამოხატვის თა-
ვისუფლების საფარველქვეშ შეუძლებელია, მაგრამ გამოხატვის 
თავისუფლების შეუზღუდავად გამოყენება გაუმართლებელია, 

47   Baldus M., Grzeszick B., Wienhues S., Staatshaftungsrecht. Das Recht der öffentlichen Ersatzleis-
tungen, 2005, 45.
48  მონტესკიე შ. ლ.,  კანონთა გონი, დ. ლაბუჩიძის თარგმანი, ნ. ნათაძისა და ო. ჯიოევის 
რედაქტორობით, თბილისი, 1994, 33.
49 Pinto R. A., Control and Responsibility of Credit Rating Agencies in the United States, The American 
Journal of Comparative Law, Volume 54, 2006, 356.
50  Legind D. N., Jensen, H. C., The European Regulation of Credit Rating Agencies, Law in Context: A 
Socio-Legal Journal, Volume 30, 131.
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რადგან აღნიშნულს მივყავართ მომხმარებელთა ინტერესების 
უგულებელყოფისაკენ.

მართალია, გამოხატვის თავისუფლება თანამედროვეობის ერთ-
ერთი უმნიშვნელოვანესი უფლებაა, მაგრამ მისი განხორციელებით 
არ უნდა შეილახოს სხვა პირის უფლებები, რა დროსაც ყოველ 
კონკრეტულ შემთხვევაში ობიექტურ გარემოებებზე ყურადღების 
გამახვილება უნდა მოჰყვეს.51

პასუხისმგებლობის დადგომისათვის, თავდაპირველად აუცილე-
ბელია შესაბამისი გამჭირვალე და მკაფიო კანონმდებლო-
ბის ჩამოყალიბება, რომელიც სასამართლოს დაეხმარება ყო-
ველი კონკრეტული შემთხვევის სამართლებრივი შედეგის 
განსაზღვრაში. საჭიროა იმგვარად მოხდეს რეიტინგის ბაზრის 
მომწესრიგებელი ნორმების ჩამოყალიბება, რომ განისაზღვროს 
რეიტინგის მწარმოებელთა და რეიტინგის მომხმარებელთა 
უფლება-ვალდებულებები. ასევე, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია,  
განისაზღვროს რეიტინგის არსი, რათა სარეიტინგო კომპანიებს 
არ მიეცეთ შესაძლებლობა, რეიტინგის, როგორც მოსაზრებაზე 
მითითებით აარიდონ თავი პასუხისმგებლობას. 

მხოლოდ საკანონმდებლო ბაზის შექმნით ვერ აღმოიფხვრება 
სარეიტინგო კომპანების პასუხისმგებლობის პრობლემები, რადგან 
ისინი ყოველთვის ახერხებენ თავი აარიდონ პასუხისმგებლობას 
ალტერნატიული არგუმენტებით. გარდა იმისა, რომ უნდა 
ჩამოყალიბდეს ყველა ძირითადი სტანდარტი მათი საქმიანობის 
შესახებ, აუცილებელია, რომ  სარეიტინგო კომპანიებს გააჩნდეთ 
კორპორაციული პასუხისმგებლობის მაღალი ხარისხი, რადგან 
ისინი წინასწარ ქმნიან  მნიშვნელოვან საჯარო ნდობას საიმედო  
რეიტინგის შესახებ. შესაბამისად, სარეიტინგო კომპანიებმა 
სახელმწიფო ზედამხედველობასთან ერთად თავადაც უნდა 
დაიცვან საზოგადოებრივი ნდობა.52 ჯანსაღი კონკურენციისა და 
მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობის არსებობის პირობებში 
კი შესაძლებელი იქნება რეიტინგით ვაჭრობის დამარცხება, რაც 
სარეიტინგო კომპანიებს მათი საქმიანობის ობიექტურ საფუძვლებზე 
დამყარება და რეიტინგით რეალური მდგომარეობის ასახვისაკენ 
უბიძგებს.

51  ჯორბენაძე ს., გამოხატვისა და ინფორმაციის თავისუფლება, როგორც დემოკრატიული 
სახელმწიფოს არსებობის წინაპირობა, წიგნში: ზურაბ ახვლედიანი 80, საიუბილეო კრებული, 
ზ. ძლიერიშვილისა და ს. ქავთარაძის რედაქტორობთ, 2013, 169-170.
52  Scalet S., Kelly F. T., The Ethics of Credit Rating Agencies: What Happened and the Way Forward,  
Journal of Business Ethics, Volume 111, No. 4,  489.
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სუბროგაციის პრინციპი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში 
და მისი მიმართება რეგრესის წესით ზიანის ანაზღაურებასთან 

და ცესიასთან

ქეთი ბენაშვილი

სამართლის ბაკალავრი (თსუ), თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის 
ბიზნეს სამართლის სამაგისტრო პროგრამის მაგისტრანტი, 

კს „კორძაძის საადვოკატო ბიურო“-ს იურისტი

შესავალი

სუბროგაცია ერთ-ერთი უძველესი სამართლებრივი ინსტიტუტია 
იურისპრუდენციაში1, სუბროგაციის დოქტრინას ვხვდებით ჯერ 
კიდევ რომაულ სამართალში2. იგი ძირითადად ასოცირდება 
სადაზღვევოსამართლებრივ ურთიერთობასთან, როდესაც სადაზღ-
ვევო კომპანიას ენიჭება შესაძლებლობა, ამოიღოს დამზღვევისთვის 
გადახდილი სადაზღვევო საზღაურის თანხა ზიანის მიმყენებლისგან.3 
ამავდროულად, დაზღვევის სამართლის გარდა, სუბროგაციის 
პრინციპი გვხვდება სხვა სახის სამოქალაქოსამართლებრივ ურ-
თიერთობებშიც. 

აუცილებელია აღინიშნოს, რომ სუბროგაცია კომპლექსური 
ინსტიტუტია, რომელიც გარკვეული სახის პრობლემებს წარმოშობს 
სამართალწარმოებისას4, ამ პრობლემათაგან ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი საკითხია სუბროგაციის პრინციპის გაიგივება 
რეგრესის წესით ზიანის ანაზღაურებასა და ცესიასთან. ქართულ 
იურიდიულ დოქტრინასა და სასამართლო პრაქტიკაში ხშირად 
ხდება სუბროგაციის აღრევა სამოქალაქო სამართლის ისეთ 
ინსტიტუტებთან, როგორიცაა რეგრესის წესით ზიანის ანაზღაურების 
მოთხოვნის უფლება და ცესია - მოთხოვნის დათმობა. თუმცა, 
ნიშანდობლივია, რომ ამ ინსტიტუტებს შორის არსებობს მკვეთრი 
მიჯნა, რასაც არა მხოლოდ თეორიული, არამედ პრაქტიკული 
მნიშვნელობაც ენიჭება. 

სუბროგაციას, რეგრესის წესით ზიანის ანაზღაურებასა და ცესიას აქვთ 
საერთო ნიშანი - ისინი უკუმოთხოვნის სახესხვაობას წარმოადგენენ 
1  Wickert G. L., The Societal Benefits of Subrogation, Self Funding Magazine, 2010, 1.
2  Brendan M. S., Radha P. A., Understanding and Problematizing Contractual Tort Subrogation, Loyola 
University Chicago Law Journal, Volume 40, Issue 1, 2008, 49.
3  Stritmatter P.L., Subrogation, Real Justice for Real People, Volume 1, 2011, 13.
4  Final Report of the Commission Expert Group on European Insurance Contract Law, European Union, 
2014, p.47.
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და სამივე მათგანის დანიშნულება ადრე გადახდილი თანხის უკან 
დაბრუნებაა.5 წინამდებარე ნაშრომი შეეხება სწორედ იმ არსებით 
განსხვავებებს და საერთო მახასიათებლებს, რაც ახასიათებს 
სუბროგაციას, რეგრესის წესით ზიანის ანაზღაურებასა და ცესიას. 
ნაშრომში განხილულია, როგორც სამართლის დოქტრინაში 
არსებული, ისე სასამართლო პრაქტიკის მეშვეობით დადგენილი 
განმარტებები, რომლებიც ზემოაღნიშნულ ინსტიტუტებს შორის 
არსებულ ურთიერთდამოკიდებულებას ასახავს.

1. სუბროგაციის არსი

სუბროგაციის პრინციპი ემყარება ანაზღაურების დოქტრინას.6 
სუბროგაცია წარმოიშობა მაშინ, როდესაც ერთი მხარე ანაზღაურებს 
იმ დანაკარგს, რომლის ანაზღაურებაზე პასუხისმგებლობაც 
მეორე მხარეს ეკისრება.7 სუბროგაცია გულისხმობს კრედიტორის 
ადგილას სხვა მესამე პირის ჩანაცვლებას8, რა შემთხვევაშიც 
ხდება ვალდებულებით ურთიერთობაში პირების შეცვლა კანონის 
საფუძველზე, კრედიტორის უფლებების სხვა პირზე გადასვლის 
გზით.9 

გერმანული კანონმდებლობის მიხედვით, სუბროგაცია გულისხმობს 
დაზარალებული პირისგან კანონისმიერი მოთხოვნის უფლების 
გადასვლას მზღვეველზე.10 გაბატონებული შეხედულებით, 
სუბროგაცია წარმოადგენს მოთხოვნის დათმობის კანონისმიერ 
სახეს11, შესაბამისად - კანონისმიერ ცესიას (ლათ. cessio legis). 
კანონისმიერი ცესია არის იმგვარი ინსტრუმენტი, რომლის 
საშუალებითაც მოვალეს, კრედიტორსა და მესამე პირს შორის 
წარმოშობილი უწესრიგობა უნდა დაუბრუნდეს პირვანდელ 
მდგომარეობას და აღდგეს დაზარალებული სამართლებრივი 
სიკეთეები, ვალდებულებები და ღირებულებები.12 მნიშვნელოვანია, 
რომ სუბროგაციის პრინციპის მნიშვნელობა ბევრად სცილდება 

5  მოწონელიძე ნ., სუბროგაციის გამიჯვნა რეგრესისა და ცესიისაგან, თსუ-ის იურიდიული 
ფაკულტეტის სამართლის ჟურნალი,  №1, 2014, 159.
6  ირემაშვილი ქ., საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 832-ე მუხლის კომენტარი, 1. იხ. <www.
gccc.ge> [24.01.2018].
7  Pally S. D., Lewis A. D., Construction Lawyer, Volume 31, Issue 4, 2011, 6.
8  Sheldon H. N., The Law of Subrogation, Boston, 1882, 1.
9  საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2016 წლის 22 ივნისის 
გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-380-364-2016
10 <https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Ausbildung/d/Lol_Wirkun-
gen_der_SubrogationSubrogation_d_2013.pdf > [24.01.2018].
11  ირემაშვილი ქ., საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 832-ე მუხლის კომენტარი, 2. იხ. <www.
gccc.ge> [24.01.2018].
12  Koppenfels-Spies K., Die Cessio Legis, Munster (Westfalen), 2005, 147.
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უფლებების ტრანსფერის, გადაცემის მოცემულობას.13 ამავდ-
როულად, მიუთითებენ იმასთან დაკავშირებითაც, რომ სუბროგაციის 
მიზანია სამართლიანობის აღდგენა14 და უზრუნველყოფა იმისა, რომ 
არც ერთმა პირმა არ მიიღოს იმაზე მეტი, ვიდრე მას სამართლიანი 
პროპორციით ეკუთვნის15. 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს განმარტებით, „სუბრო-
გაციის“ პრინციპი გულისხმობს მოთხოვნის უფლების იმგვარ 
გადასვლას, როდესაც ერთი მხარე იკავებს სხვა პირის ადგილს ისე, 
რომ მას აქვს შესაძლებლობა თავის სასარგებლოდ განახორციელოს 
ამ პირის უფლებები მესამე პირის მიმართ. სუბროგაციისას მოთხოვნა 
ისეთივე მდგომარეობაში გადადის ახალ კრედიტორზე, როგორიც 
იყო თავდაპირველი კრედიტორის ხელში.16 აღსანიშნავია, რომ 
სუბროგაცია არ გულისხმობს მოხალისეობრივ საწყისებზე სხვა 
პირის ვალდებულების შესრულებას17. ამავე დროს, მნიშვნელოვანია 
იმის გათვალისწინებაც, რომ სუბროგაცია არ განიხილება როგორც 
სოლიდარული ვალდებულების წარმოშობის საფუძველი18.

2. სუბროგაციის პრინციპი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მართალია, არ იყენებს 
ტერმინს „სუბროგაცია“, თუმცა, სუბროგაციის პრინციპის გამოყენების 
შესაძლებლობას რამდენიმე შემთხვევაში ითვალისწინებს.

2.1. სუბროგაცია დაზღვევის სამართალში

სამოქალაქო კოდექსში სუბროგაციის ინსტიტუტის ყველაზე 
თვალსაჩინო გამოვლინებას ვხვდებით სადაზღვევო სამართლის 
მომწესრიგებელ ნორმებში, კერძოდ, 832-ე მუხლში, რომლის 
პირველი ნაწილის თანახმად, თუ დამზღვევს შეუძლია ზიანის 
ანაზღაურების თაობაზე მოთხოვნა წაუყენოს მესამე პირს, მაშინ ეს 
მოთხოვნა გადადის მზღვეველზე, თუკი ის უნაზღაურებს დამზღვევს 
ზიანს. 

13  Onaolapo W., Principles and Practice of Subrogation in Relation to Marin Insurance Contract, Lagos, 
2014, 2.
14  Sheldon H. N., The Law of Subrogation, Boston, 1882, 2.
15 Onaolapo W., Principles and Practice of Subrogation in Relation to Marin Insurance Contract, Lagos, 
2014, 2.
16 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2012 წლის 5 
სექტემბრის განჩინება საქმეზე  №ას-581-549-2011.
17 Sheldon H. N., The Law of Subrogation, Boston, 1882, 2.
18  მესხიშვილი ქ., სოლიდარული ვალდებულების არსი და სახეები, ხელნაწერი ვერსია, 5, იხ. 
ციტირება: Brox/Walker, Allgemeines Schuldrecht, 34 Auflage, Verlag C.H. Beck, S. 433, Rn.10. 
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დაზღვევის სამართალში სუბროგაცია გულისხმობს მზღვეველზე 
ზარალის ანაზღაურების დამზღვევის უფლების გადასვლას19. 
სუბროგაცია იცავს ერთდროულად დამზღვევისა და მზღვეველის 
ინტერესებს, ერთი მხრივ, დამზღვევს ეძლევა საშუალება დაზოგოს 
საკუთარი დრო და არ მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება ზიანის 
მიმყენებლისგან და, მეორე მხრივ, მზღვეველს ენიჭება უფლება 
მოახდინოს საკუთარი ხარჯების კომპენსაცია20 და დაიკმაყოფილოს 
საკუთარი ინტერესი დაზარალებული პირის მოთხოვნის უფლების 
ხარჯზე.21 სადაზღვევო პრაქტიკაში მზღვეველი კომპანიები ხშირად 
იყენებენ სუბროგაციას, იმისათვის, რომ უზრუნველყონ სადაზღვევო 
შემთხვევის შედეგად კომპანიის მიერ გადახდილი თანხების 
ანაზღაურება.22 ამასთან, სუბროგაცია გამოიყენება მაშინ, როცა 
დამზღვევს აქვს სამართლებრივად დასაბუთებული ინტერესი, 
უფლება, იმ პირის წინააღმდეგ, რომელმაც ზიანი გამოიწვია.23 

სამოქალაქო კოდექსის 832-ე მუხლის დანაწესით, მზღვეველზე 
გადადის ის მოთხოვნის უფლება, რაც დამზღვევს გააჩნია ზიანის 
მიმყენებელი პირის მიმართ.24 შესაბამისად, ამ შემთხვევაში, 
დამზღვევის, როგორც ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის მქონე 
სუბიექტის ადგილს, იკავებს მზღვეველი, რომელიც, პირველ რიგში, 
აუნაზღაურებს დამზღვევს ზიანის მიმყენებლის მიერ მიყენებულ 
ზიანს, ხოლო შემდგომ, თავად, სუბროგაციის პრინციპის მეშვეობით, 
მოითხოვს ზიანის მიმყენებლისგან ზიანის ანაზღაურებას. მნიშვ-
ნელოვანია, რომ მზღვეველს შეუძლია ხელმყოფისგან ზიანის 
ანაზღაურება მოითხოვოს იმ მოცულობით, რა მოცულობითაც მან 
მიყენებული ზიანი აუნაზღაურა დამზღვევს. 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მითითებით, 832-ე მუხლი 
არ ითვალისწინებს რეგრესული მოთხოვნის უფლებას. საკასაციო 
სასამართლოს განმარტებით, აღნიშნული დათქმა ითვალისწინებს 
დელიქტურ ვალდებულებაში კრედიტორის შეცვლას და არა 
რეგრესული მოთხოვნის უფლებას, რადგან თვით ვალდებულების 
არსი რჩება უცვლელი.25

19  <http://www.gen.ge/სუბროგაცია/> [20.01.18]
20  ირემაშვილი ქ., საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 832-ე მუხლის კომენტარი, 2. იხ. <www.
gccc.ge> [24.01.2018]
21  ნიავაძე ნ., სუბროგაცია და რეგრესი დაზღვევის სამართალში, შედარებითი სამართლებრივი 
ანალიზი, თბილისი, 2012, 24.
22  Pally S. D., Lewis A. D., Subrogation Waivers, Constuction Lawyer, Volume 31, Issue 4, 2011, 6.
23  Hodgin R., Insurance Law, 2nd Edition, London, 2002, 642.
24 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2012 წლის 5 
სექტემბრის განჩინება საქმეზე  №ას-581-549-2011.
25  საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2012 წლის 17 
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საკასაციო სასამართლოს განმარტებით, სუბროგაციის დროს 
დამზღვევის, როგორც დაზარალებულის და, როგორც კონკრეტული 
ვალდებულებითსამართლებრივი ურთიერთობის კრედიტორის, 
ადგილს იკავებს სადაზღვევო კომპანია - მზღვეველი. ასეთ 
შემთხვევაში, ვალდებულებითსამართლებრივი ურთიერთობის 
შინაარსისა და ხასიათის ცვლილება არ არის სახეზე, თუმცა, იცვლება 
ურთიერთობის კრედიტორი - დაზარალებული დამზღვევი იცვლება 
სადაზღვევო კომპანიით.26 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
დასაბუთებით, სამოქალაქო კოდექსის 832-ე მუხლი ითვალისწინებს 
ორმაგი მოთხოვნის უფლების რეალიზაციის განსხვავებულ წესს. 
კონკრეტულად, აღნიშნული მუხლი ითვალისწინებს დათქმას, რომ 
თუ დამზღვევს ზიანის ანაზღაურების თაობაზე შეუძლია მოთხოვნა 
წაუყენოს მესამე პირს, მაშინ ეს მოთხოვნა გადადის მზღვეველზე27. 

ამავდროულად, მნიშვნელოვანია, რომ 832-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის 
მე-2 წინადადების თანახმად, იმ შემთხვევაში, თუ დამზღვევი უარს 
იტყვის მესამე პირის მიმართ თავის მოთხოვნაზე ან მისი მოთხოვნის 
უზრუნველყოფის უფლებაზე, მაშინ მზღვეველი თავისუფლდება 
ზიანის იმ ოდენობით ანაზღაურების მოვალეობისგან, რამდენიც 
მას შეეძლო მიეღო თავისი ხარჯების ასანაზღაურებლად უფლების 
განხორციელებასთან ან მოთხოვნის წაყენებასთან დაკავშირებით. 
რაც შეეხება 832-ე მუხლის მე-2 ნაწილს, ამ მუხლით დადგენილია 
სუბროგაციის უფლების გამოყენების დაუშვებლობა იმ შემთხვევაში, 
თუ დამზღვევის უფლება ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, 
ეხება დამზღვევთან მცხოვრებ ოჯახის წევრს, რომელიც განზრახ 
მოქმედებდა.28

აღსანიშნავია, რომ დაზღვევის სამართალში და, კონკრეტულად, 
ზიანის დაზღვევის მარეგულირებელ ურთიერთობებში, სუბროგაცია 
გამორიცხავს29 და ახორციელებს დამზღვევის უსაფუძვლო 
გამდიდრების პრევენციას30 და ზიანის ანაზღაურების ორმაგი 
მოთხოვნის არსებობას, ერთი მხრივ, ზიანის მიმყენებლისა 
და, მეორე მხრივ, მზღვეველის მიმართ. შესაბამისად, ხშირად 
თებერვლის გადაწყვეტილება, საქმე №ას-663-624-2011.
26  საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2012 წლის 5 
სექტემბრის განჩინება საქმეზე  №ას-581-549-2011.       
27  საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2012 წლის 17 
თებერვლის გადაწყვეტილება, საქმე №ას-663-624-2011.
28  ირემაშვილი ქ., საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 832-ე მუხლის კომენტარი, 5. იხ. <www.
gccc.ge> [24.01.2018]
29  საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2012 წლის 17 
თებერვლის განჩინება საქმეზე №ას-663-624-2011.
30  Graham V., Subrogation, Recoupment and Contribution: Principles not Included, Cambridge Law 
Journal, Volume 69, Issue 1, 2010, 35.
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მიუთითებენ, რომ სუბროგაციის მიზანია, რომ დაზარალებულმა 
არ მიიღოს დამატებითი სარგებელი31 და, რომ სუბროგაციის 
პრინციპის მთავარი დანიშნულებაა დამზღვევის მიერ ორმაგად 
მზღვეველისგან და ზიანის მიმყენებლისგან კომპენსაციის მიღების 
აკრძალვა32. სუბროგაციის ინსტიტუტმა ხელი არ უნდა შეუწყოს 
დამზღვევის გაუმართლებლად - უსაფუძვლოდ გამდიდრებას, 
თუმცა, ამავდროულად, არც ზიანის მიმყენებელი პირი უნდა 
გათავისუფლდეს თავისი სამართლებრივი ვალდებულებისგან.33

2.2. სუბროგაცია ვალდებულებითი სამართლის ზოგად 
მარეგულირებელ ნორმებში

2.2.1. სუბროგაცია სამოქალაქო კოდექსის 473-ე მუხლის 1-ლი 
ნაწილის მიხედვით

სამოქალაქო კოდექსის 473-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის თანახმად, 
მოვალეს, რომელმაც სოლიდარული ვალდებულება შეასრულა, 
აქვს უკუმოთხოვნის უფლება დანარჩენ მოვალეთა მიმართ წილთა 
თანაბრობის კვალობაზე, თავისი წილის გამოკლებით. თავის მხრივ, 
უკუმოთხოვნის უფლება გულისხმობს ერთ-ერთი სოლიდარული 
მოვალის მიერ განხორციელებული შესრულების ღირებულების 
ანაზღაურებას, იმ სოლიდარულ მოვალეთა მიერ, რომელთაც 
მონაწილეობა არ მიუღიათ კრედიტორის დაკმაყოფილებაში.34 

სამოქალაქო კოდექსის 473-ე მუხლის შინაარსი წარმოადგენს 
სუბროგაციის პრინციპის გამოვლინებას, რადგან ამ ნორმით 
კანონი ადგენს სოლიდარული მოვალისთვის თავისი წილის 
გამოკლებით კრედიტორისათვის დამახასიათებელი მოთხოვნის 
უფლების გადასვლას. სწორედ ამ ნორმით სოლიდარულ მოვალეს, 
რომელმაც სხვა სოლიდარული მოვალეების ნაცვლად შეასრულა 
ვალდებულება, კანონის ძალით გადაეცა მოთხოვნის უფლება ისე, 
რომ ვალდებულებითი ურთიერთობის ხასიათი და შინაარსი არ 
შეცვლილა. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს კანონის 
ძალით კრედიტორის შეცვლასთან.35 სუბროგაციის საშუალებით 
კრედიტორის მოთხოვნა დანარჩენი მოვალეების მიმართ გადადის 

31  Liebelt K.G., Aspekte der “Subrogation” im englischen Recht der Schadensversicherung, NZV 1993, 
299.
32  Onaolapo W., Principles and Practice of Subrogation in Relation to Marin Insurance Contract, Lagos, 
2014, 2.
33  <http://www.umt.edu/law/files/munro/TheCaseAgainstSubrogation.pdf>  [20.01.2018].
34  Gebauer H. T., in Sorgel BGB Kommentar, Schuldrecht 3/3, 13. Aufl., 2010, § 426, Rn. 16. 
35  მესხიშვილი ქ., თავდებობის სამართლებრივი ასპექტები (თეორია და სასამართლო 
პრაქტიკა), ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა, №VI, 2017, 83.
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იმ სოლიდარულ მოვალეზე, რომელმაც ვალდებულება შეასრულა.36

მნიშვნელოვანია, რომ, მიუხედავად იმისა, რომ შინაარსობრივად 
დასახელებული ნორმა სუბროგაციის პრინციპს ასახავს, 
დოქტრინაში ამ მუხლთან მიმართებით ხშირად ხდება რეგრესის 
წესით ზიანის ანაზღაურების მითითება37. აგრეთვე, აღსანიშნავია, 
რომ სამოქალაქო კოდექსის აღნიშნული მუხლი წარმოადგენს 
გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის 426-ე მუხლის მე-2 ნაწილის 
ანალოგს, რომელთან დაკავშირებითაც გერმანულ ლიტერატურაში 
მიუთითებენ, რომ იგი ამყარებს მოთხოვნის კანონისმიერი 
დათმობის ინსტიტუტს, რომელიც მხოლოდ მაშინ არის მოცემული, 
როდესაც სოლიდარულ მოვალეს წილთა გათანაბრების მოთხოვნა 
შეუძლია38. ამასთან, გერმანულ დოქტრინაში მიუთითებენ, რომ 
სოლიდარული მოვალის მიერ კრედიტორის დაკმაყოფილების 
შემდგომ შესაძლებელი ხდება თავად სოლიდარულ მოვალეებს 
შორის „შიდა გათანაბრება“39, რა შემთხვევაშიც სახეზეა 
განსაკუთრებული კანონისმიერი ცესია, რადგან იგი ძირითადი 
მოთხოვნისგან ნაწარმოებ უფლებას ანიჭებს სოლიდარულ მო-
ვალეს40. 

2.2.2. სუბროგაცია სამოქალაქო კოდექსის 372-ე მუხლის მიხედვით

სამოქალაქო კოდექსის 372-ე  მუხლის მიხედვით, თუ კრედიტორი 
მიმართავს იძულებით აღსრულებას მოვალის კუთვნილ ნივთზე, 
მაშინ ყოველი პირი, რომელსაც ექმნება საფრთხე, რომ მან 
იძულებითი აღსრულებით შეიძლება დაკარგოს უფლება ამ ნივთზე, 
უფლებამოსილია დააკმაყოფილოს კრედიტორი. როცა მესამე პირი 
დააკმაყოფილებს კრედიტორს, მაშინ მოთხოვნის უფლება გადადის 
ამ პირზე. სამოქალაქო კოდექსის 372-ე მუხლიც სწორედ მოთხოვნის 
კანონისმიერ გადასვლას - სუბროგაციას ითვალისწინებს იმ მესამე 
პირზე, რომელმაც დააკმაყოფილა კრედიტორი და ამ გზით არ 
დაუშვა მის ნივთზე იძულებითი აღსრულება. ამავდროულად, 
მნიშვნელოვანია, რომ ამ მუხლის მოქმედების პირობებში 
ვალდებულება არ წყდება, არამედ მოთხოვნის უფლება გადადის 
მესამე პირზე, რაც იწვევს მესამე პირის ჩანაცვლებას იმ უფლება-

36  Müller A., Regress im Schadensausgleichsrecht unter besonderer Berücksichtigung des Privatversi-
cherers, St. Gallen, 2016, 38.
37  მაგალითად, იხ. რობაქიძე ი., საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 473-ე მუხლის კომენტარი, 
2. იხ. <www.gccc.ge> [24.01.2018]
38 კროპჰოლერი ი., გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი, სასწავლო კომენტარი, ზ. ჭეჭელაშვილისა 
და თ. დარჯანიას თარგმანი, თბილისი, 2014, 307-308.
39  Sturner/Jauernig, Kommentar zum BGB, 16. Auflage, 2015, Rn. 1-2.
40  Klein, Handbuch Familienvermögensrecht, 2. Auflage, 2015, Rn. 42-48.
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მოვალეობებში, რაც ძველ კრედიტორს გააჩნდა მოვალის 
მიმართ.41 აღსანიშნავია, რომ სამოქალაქო კოდექსის 372-ე მუხლი 
წარმოადგენს გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის 268-ე მუხლის 
ანალოგს42, რომელთან დაკავშირებითაც გერმანულ წყაროებში 
მიუთითებენ, რომ ამ შემთხვევაში სახეზეა მესამე პირის მიერ 
კრედიტორის დაკმაყოფილების შედეგად მოთხოვნის უფლების 
გადასვლა, რის შედეგადაც, მოვალეს უჩნდება ახალი კრედიტორი 
კანონისმიერი ცესიის მეშვეობით, თუმცა, თავად ვალდებულებითი 
ურთიერთობა რჩება იმავე სახით43. 

2.3. სუბროგაცია მოთხოვნის უზრუნველყოფის 
სანივთოსამართლებრივი საშუალებების მარეგულირებელ 

ნორმებში

სუბროგაციის პრინციპს, ასევე, ვხვდებით სამოქალაქო კოდექსის 
269-ე მუხლის მე-3 ნაწილისა და 292-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის 
დისპოზიციაში. სამოქალაქო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-3 ნაწილის 
მიხედვით, ყოველი მესამე პირი, რომლის უფლებრივი მდგომარეობაც 
გირავნობის საგნის რეალიზაციის შედეგად შეიძლება გაუარესდეს, 
უფლებამოსილია დააკმაყოფილოს მოგირავნის მოთხოვნა და 
ამ გზით შეიძინოს მისი უფლებები დამგირავებლისა და შესაძლო 
მოვალე მესამე პირის მიმართ. ამ შემთხვევაში, სახეზეა მესამე 
პირის მიერ მიერ მოგირავნის, როგორც კრედიტორის, ადგილის 
ჩანაცვლება და დამგირავებლისა და მოვალე მესამე პირის 
მიმართ მოთხოვნის კანონის მეშვეობით გადაცემა. ამ შემთხვევაში 
შესაძლებელია ითქვას, რომ კანონისმიერი ცესია ერთგვარად 
„გამოსყიდვის“ უფლებას ანიჭებს მესამე პირს44, რომლის უფლებრივი 
მდგომარეობაც შესაძლოა საფრთხის ქვეშ დადგეს გირავნობის 
საგნის პოტენციური რეალიზაციის შედეგად.

ამავდროულად, სამოქალაქო კოდექსის 292-ე მუხლის 1-ლი 
ნაწილის თანახმად, უძრავი ნივთის მესაკუთრე უფლებამოსილია 
დააკმაყოფილოს კრედიტორი, როცა მოთხოვნის შესრულების 
ვადა უკვე დადგა ან როცა პირადი მოვალე უფლებამოსილია 
შეასრულოს შესაბამისი მოქმედება. ამასთან, ამავე მუხლის მე-2 
ნაწილის თანახმად, თუ მესაკუთრე არ არის პირადი მოვალე, 
მოთხოვნა გადადის მასზე მაშინ, როცა მესაკუთრე კრედიტორს 

41  მესხიშვილი ქ., საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 372-ე მუხლის კომენტარი, 4. იხ. <www.
gccc.ge> [23.01.2018]
42  კროპჰოლერი ი., გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი, სასწავლო კომენტარი, ზ. ჭეჭელაშვილისა 
და თ. დარჯანიას თარგმანი, თბილისი, 2014, 143.
43  Rolfs/Binz, Münchener Kommentar zum StVR 1. Auflage 2017, Rn. 1-7.
44  Schulze H., Bürgerliches Gesetzbuch, 9 Auflage 2017, Rn. 1-6. 
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დააკმაყოფილებს. ამ ნორმის მიზანს წარმოადგენს, მიანიჭოს 
არამოვალე იპოთეკის საგნის მესაკუთრეს კრედიტორის 
დაკმაყოფილების უფლება, იმისათვის, რომ დაცული იყოს სწორედ 
არამოვალე იპოთეკის საგნის მესაკუთრის ინტერესები მოთხოვნის 
მასზე გადასვლის გათვალისწინებით45. დასახელებული ნორმის 
მსგავს ჩანაწერს ვხვდებით გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის 
1143-ე მუხლის ტექსტში46, რომელთან დაკავშირებითაც გერმანელი 
ავტორები მიუთითებენ, რომ იგი ითვალისწინებს იპოთეკის 
კანონისმიერი გადასვლის შესაძლებლობას47.

ნათელია, რომ ამ შემთხვევაშიც საქმე გვაქვს კანონისმიერ 
ცესიასთან-სუბროგაციასთან. მოცემულ შემთხვევაში, სუბროგაცია 
სახეზეა იმდენად, რამდენადაც პირადი მოვალის ადგილს იკავებს 
არამოვალე იპოთეკის მესაკუთრე, რომელსაც კანონის ძალით 
წარმოეშობა მოვალის მიმართ იმ ვალდებულების შესრულების 
მოთხოვნის უფლება, რაც იპოთეკის საგნის მესაკუთრემ კრე-
დიტორის წინაშე შეასრულა.

2.4. სუბროგაცია საბანკო გარანტიის მარეგულირებელ ნორმებში

სამოქალაქო კოდექსის 890-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის მიხედვით, 
გარანტის უფლება, მოითხოვოს პრინციპალისგან რეგრესის 
წესით იმ თანხის გადახდა, რომელიც აუნაზღაურდა ბენეფიციარს 
საბანკო გარანტიით, განისაზღვრება პრინციპალთან გარანტის 
იმ შეთანხმებით, რომლის შესასრულებლადაც გაიცა გარანტია. 
ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს გარანტისთვის კანონის მეშვეობით 
მოთხოვნის უფლების გადაცემასთან პრინციპალის მიმართ, 
იმ თანხასთან დაკავშირებით, რომელიც ბენეფიციარმა მიიღო 
საბანკო გარანტიის მეშვეობით. მნიშვნელოვანია, რომ ამ 
ნორმის დისპოზიციაში ვხვდებით ტერმინს „რეგრესი“, თუმცაღა, 
აუცილებელია აღინიშნოს, რომ 890-ე მუხლის დისპოზიცია უფრო 
სუბროგაციის პრინციპს ასახავს, ვიდრე რეგრესის წესით თანხის 
გადახდას, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ შემთხვევაში, საბანკო 
ვალდებულებითსამართლებრივ ურთიერთობაში ბენეფიციარის 
ადგილს იკავებს გარანტი, რომელსაც კანონის საფუძველზე ენიჭება 
პრინციპალისგან იმ თანხის ანაზღაურების უფლება, რომელიც 
ბენეფიციარმა მიიღო. 

45  ჭეჭელაშვილი ზ., საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 292-ე მუხლის კომენტარი, 1. იხ. 
<www.gccc.ge> [24.01.2018].
46  კროპჰოლერი ი., გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი, სასწავლო კომენტარი, ზ. ჭეჭელაშვილისა 
და თ. დარჯანიას თარგმანი, თბილისი, 2014, 780.
47  Staudinger A., Bürgerliches Gesetzbuch, Auflage 9, 2017, Rn. 1-16.
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ამავდროულად, მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ამ შემთხვევაში 
კანონი ამ უფლების განხორციელებადობას პრინციპალსა და 
გარანტს შორის არსებულ შეთანხმებას უკავშირებს. შესაბამისად, იმ 
შემთხვევაში, თუ აღნიშნული უფლება არ არის გათვალისწინებული, 
გარანტს არ მიენიჭება დასახელებული თანხის ანაზღაურების 
უფლება პრინციპალისგან.48

2.5. სუბროგაცია თავდებობის მარეგულირებელ ნორმებში

სამოქალაქო კოდექსის 905-ე მუხლის თანახმად, თუ თავდები 
დააკმაყოფილებს კრედიტორს, მასზე გადადის კრედიტორის 
მოთხოვნა ძირითადი მოვალის მიმართ. ხოლო ძირითადი 
მოვალის შესაგებლები, რომლებიც გამომდინარეობს მასსა და 
თავდებს შორის არსებული სამართლებრივი ურთიერთობიდან, 
ხელუხლებელი რჩება. აღნიშნული მუხლიც ითვალისწინებს 
ძირითადი მოთხოვნის კანონისმიერ გადასვლას თავდებზე, 
თავდების მიერ კრედიტორის დაკმაყოფილების შემთხვევაში.49 
თავდებობის მარეგულირებელი აღნიშნული ნორმაც სწორედ 
სუბროგაციის პრინციპის გამოხატულებაა იმის გათვალისწინებით, 
რომ იგი ადგენს კანონის საფუძველზე თავდებისათვის კრედიტორის 
მოთხოვნის გადასვლას ძირითადი მოვალის მიმართ, რა 
შემთხვევაშიც, ვალდებულებითსამართლებრივი ურთიერთობა არ 
იცვლება, ხდება მხოლოდ კრედიტორის ჩანაცვლება. 

აღსანიშნავია, რომ სამოქალაქო კოდექსის 905-ე მუხლის იდენტურ 
მოწესრიგებას ვხვდებით გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის 774-
ე მუხლის 1-ლ ნაწილში, რომელთან დაკავშირებითაც, გერმანულ 
წყაროებში მიუთითებენ, რომ იგი წარმოადგენს მოთხოვნის 
კანონისმიერი გადასვლის შემთხვევას.50 გერმანულ წყაროებში 
მიუთითებენ, რომ 774-ე მუხლის ძალით თავდებს ენიჭება შიდა 
ურთიერთობაში ძირითადი მოვალის მიმართ დანახარჯის 
ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება, რა შემთხვევაშც თავდებზე 
გადადის როგორც ძირითადი, ასევე, დამატებითი მოთხოვნები51.

48 გაბისონია ზ., საბანკო სამართალი, თბილისი, 2015, 247.
49  ჭეჭელაშვილი ზ., საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 905-ე მუხლის კომენტარი, 1. იხ. 
<www.gccc.ge >[24.01.2018].
50  კროპჰოლერი ი., გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი, სასწავლო კომენტარი, ზ. ჭეჭელაშვილისა 
და თ. დარჯანიას თარგმანი, თბილისი, 2014, 573.
51  Zittel K., Formularbibliothek Zivilprozess-Gruter, Schuldrecht, Auflage 3, 2016, Rn. 53-54. 
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3. განსხვავება სუბროგაციასა და რეგრესის წესით ზიანის 
ანაზღაურებას შორის

3.1. რეგრესის წესით ზიანის ანაზღაურების არსი

რეგრესის წესით ზიანის ანაზღაურება (ლათ. regressus) გულისხმობს 
გადახდილი თანხის უკუმოთხოვნის უფლებას52 და იგი წარმოადგენს 
ინსტიტუტს, რომელიც სამოქალაქო სამართალში ითვალისწინებს 
პასუხისმგებელი პირის უფლებას, მოითხოვოს შესრულება 
იმ მესამე პირისგან, რომელიც მის წინაშეა ვალდებული.53 
რეგრესული ანაზღაურების უფლება დამოუკიდებელი მოთხოვნის 
უფლებაა, რომელიც მოვალის მიერ ვალდებულების შესრულების 
მომენტიდან წარმოიშობა.54 რეგრესული ვალდებულება პირველი 
ვალდებულებისგან ნაწარმოებ მეორად ვალდებულებად მიიჩნევა55.

რეგრესის წესით ზიანის ანაზღაურების დროს, ერთი მხრივ, 
დასრულებულია ერთი ვალდებულებითსამართლებრივი ურთიერ-
თობა, რომელშიც პირი ანაზღაურებს იმ ზიანს, რომელიც მოვალემ 
მიაყენა კრედიტორს, და, მეორე მხრივ, წარმოიშობა ახალი 
სამართლებრივი ურთიერთობა, რომლის ძალითაც პირი, რომელმაც 
მოვალის მიერ ასანაზღაურებელი ზიანი აანაზღაურა, მოვალისგან 
ითხოვს გადახდილი თანხის უკან დაბრუნებას. ამ კუთხით, რეგრესი 
წარმოადგენს უფლებაში აღდგენას, უფლებებში გათანაბრებას.56 

სამოქალაქო კოდექსის რეგრესის წესით ზიანის ანაზღაურების 
თვალსაჩინო გამოვლინებად შეგვიძლია მივიჩნიოთ 371-ე მუხლი, 
რომლის თანახმადაც, თუ კანონიდან, ხელშეკრულებიდან ან 
ვალდებულების ბუნებიდან არ გამომდინარეობს, რომ მოვალემ 
პირადად უნდა შეასრულოს ვალდებულება, მაშინ ეს ვალდებულება 
შეიძლება შეასრულოს მესამე პირმაც. მოცემულ შემთხვევაში, 
სახეზეა სწორედ რეგრესის წესით ზიანის ანაზღაურება, რადგან 
მესამე პირი ყოველგვარი ვალდებულებითსამართლებრივი სა-
ფუძვლის გარეშე ასრულებს მოვალის მიერ შესასრულებელ 
ვალდებულებას. თუმცაღა, კანონი ამ მუხლით მესამე პირს არ 

52  <http://library.court.ge/gil/index.php?term_id=426> [20.01.18]
53  როგავა რ., ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლების მზღვეველზე გადაცემის ფარგლები 
და მისი ხანდაზმულობა, სტუდენტური სამართლებრივი ჟურნალი, 2013, 18.
54  ძლიერიშვილი ზ., ცერცვაძე გ., რობაქიძე ი., სვანაძე გ., ცერცვაძე ლ., ჯანაშია ლ., 
სახელშეკრულებო სამართალი, თბილისი, 2014, 733.
55  მოწონელიძე ნ., სუბროგაცია, როგორც მზღვეველის მოთხოვნის დაკმაყოფილების 
საშუალება, სადისერტაციო ნაშრომი, თსუ, თბილისი, 2015, 122.
56  მესხიშვილი ქ., სოლიდარული ვალდებულების არსი და სახეები, 2017, 23 (ხელნაწერი). იხ. 
ციტირება: A. Hasse, Der Regress im Sozial- und Privatversicherungsrecht als Regelungsgegenstand der 
Gesamtschuld, Duncker&Humlot, Berlin, 1992, S.80.
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აძლევს საშუალებას დაიკავოს კრედიტორის ადგილი და მოვალეს 
მოსთხოვოს გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება. ამ შემთხვევაში 
მესამე პირს შეუძლია სხვა საფუძვლით - უსაფუძვლო გამდიდრებით 
მოსთხოვოს მოვალეს გადახდილი თანხის დაბრუნება.   სწორედ 
იმ გარემოების გამო, რომ აღნიშნული ნორმით მესამე პირზე არ 
გადადის კანონისმიერი მოთხოვნის უფლება, დასახელებული 
მუხლი წარმოადგენს რეგრესის წესით ზიანის ანაზღაურებას და არა 
სუბროგაციას. 

აღსანიშნავია, რომ სამოქალაქო კოდექსის 371-ე მუხლის ანალოგი 
გვხვდება გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის 267-ე მუხლის სახით, 
რომელთან დაკავშირებითაც მიუთითებენ, რომ აღნიშნული 
მუხლი არ წარმოადგენს საფუძველს იმისათვის, რომ მესამე პირზე 
გადავიდეს მოთხოვნის უფლება, არამედ დასახელებული მუხლის 
საფუძველზე უსაფუძვლო გამდიდრების წესით შეუძლია მესამე 
პირს მოითხოვოს მის მიერ გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება.57 
ზემოაღნიშნული მსჯელობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია 
ითქვას, რომ რეგრესული ანაზღაურების უფლება დამოუკიდებელი 
მოთხოვნის უფლებაა, რომელიც მოვალის მიერ ვალდებულების 
შესრულების მომენტიდან წარმოიშობა.58

3.2. სუბროგაციისა და რეგრესის წესით ზიანის ანაზღაურების 
გამიჯვნა

სამოქალაქო სამართლის ორ მნიშვნელოვან ინსტიტუტს: სუბრო-
გაციასა და რეგრესს შორის განსხვავება ვლინდება შემდეგ სა-
კითხებთან მიმართებით:

3.2.1. ურთიერთობის წარმოშობის საფუძველი

პირველ რიგში, უნდა აღინიშნოს, რომ როგორც სუბროგაციის, 
ისე რეგრესის შემთხვევაში, თავდაპირველი კრედიტორი კარგავს 
მოთხოვნის უფლებას.59 რაც შეეხება ამ ინსტიტუტების გამიჯვნას, 
სუბროგაციასა და რეგრესს შორის განსხვავება ვლინდება 
ურთიერთობის წარმოშობის საფუძველშივე, რადგან რეგრესი 
ყოველთვის გულისხმობს ორი ვალდებულებით-სამართლებრივი 
ურთიერთობის არსებობას, პირველ რიგში, იგულისხმება 

57 კროპჰოლერი ი., გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი, სასწავლო კომენტარი, ზ. ჭეჭელაშვილისა 
და თ. დარჯანიას თარგმანი, თბილისი, 2014, 142.
58 ძლიერიშვილი ზ., ცერცვაძე გ., რობაქიძე ი., სვანაძე გ., ცერცვაძე ლ., ჯანაშია ლ., 
სახელშეკრულებო სამართალი, თბილისი, 2014, 733.
59  მოწონელიძე ნ., სუბროგაცია, როგორც მზღვეველის მოთხოვნის დაკმაყოფილების 
საშუალება, სადისერტაციო ნაშრომი, თსუ, თბილისი, 2015, 123.
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ძირითადი ვალდებულება, რომელსაც ასრულებს მეორადი 
მოვალე, ხოლო მეორე ვალდებულება დაკავშირებულია პირველ, 
მთავარ, ვალდებულებასთან და მისი წარმოშობა უშუალოდ 
დამოკიდებულია პირველი ვალდებულების შესრულებასთან.60 
ხოლო სუბროგაცია გულისხმობს მოთხოვნის უფლების მქონე 
ერთი პირის ჩანაცვლებას სხვა პირით,61 რა შემთხვევაშიც ერთი 
პირი - კრედიტორი იკავებს მეორე კრედიტორის ადგილს ისე, 
რომ ვალდებულებითსამართლებრივი ურთიერთობა უცვლელი 
რჩება. შესაბამისად, რეგრესის წესით ზიანის ანაზღაურებისგან 
განსხვავებით, სუბროგაციაში არ ვხვდებით ვალდებულებითი 
ურთიერთობის ცვლილებას, სახეზე გვაქვს მხოლოდ ერთი 
პირის მეორეთი ჩანაცვლება. სუბროგაციისას, განსხვავებით 
რეგრესისგან, სახეზეა ერთადერთი, მთავარი ვალდებულება, 
რომლის ფარგლებშიც პირველადი კრედიტორი ანაზღაურების 
მიღებისთანავე ტოვებს ვალდებულებით ურთიერთობას და მას 
ანაცვლებს მეორადი კრედიტორი, რომელმაც ვალდებულება 
პირველადი კრედიტორის წინაშე სხვის ნაცვლად შეასრულა.62 

რეგრესის დროს ხდება არა პირის შეცვლა უკვე არსებულ 
ვალდებულებაში, არამედ ამ შემთხვევაში კონკრეტული ვალ-
დებულებით-სამართლებრივი ურთიერთობა დასრულებულია 
და წარმოიშობა ახალი ვალდებულება, სუბროგაციის დროს კი, 
სადაზღვევო ურთიერთობის მაგალითზე, მზღვეველი ცვლის 
დამზღვევს იმ ვალდებულებაში, რომელიც წარმოიშვა ზიანის 
მიყენებისაგან, სწორედ ამიტომ მისი დადგომა არ განაპირობებს 
ახალი ვალდებულების წარმოშობას. ეს არსობრივი ნიშანი 
განასხვავებს სუბროგაციას რეგრესული ვალდებულებისაგან, 
რომელიც წარმოიშობა სხვა ვალდებულების შესრულების შე-
დეგად და ამით ახალი, დამოუკიდებელი ვალდებულების 
ხასიათს იძენს.63 შესაბამისად, რეგრესის დროს კონკრეტული 
ვალდებულებითსამართლებრივი ურთიერთობა წყდება და წარ-
მოიშობა ახალი ვალდებულება, რა დროსაც, არ ხდება პირის 
შეცვლა უკვე არსებულ ვალდებულებით ურთიერთობაში. ამის 
საპირისპიროდ, სუბროგაციის შემთხვევაში თავად ვალდებულება 
რჩება უცვლელი და ადგილი აქვს კრედიტორის ცვლილებას.64

60 მოწონელიძე ნ., სუბროგაციის გამიჯვნა რეგრესისა და ცესიისაგან, თსუ-ის იურიდიული 
ფაკულტეტის სამართლის ჟურნალი,  №1, 2014, 160.
61  Wickert G.L., The Societal Benefits of Subrogation, Self Funding Magazine, 2010, 2.
62  მოწონელიძე ნ., სუბროგაცია, როგორც მზღვეველის მოთხოვნის დაკმაყოფილების 
საშუალება, სადისერტაციო ნაშრომი, თსუ, თბილისი, 2015, 123.
63  საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2016 წლის 22 ივნისის 
გადაწყვეტილება საქმეზე #ას-380-364-2016.
64 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2012 წლის  5 
სექტემბრის გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-581-549-2011.
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მნიშვნელოვანია, რომ სუბროგაციის დროს ძველი კრედიტორის 
უფლება-მოვალეობებში ჩანაცვლება ახალი კრედიტორით ხდება 
იმ ფარგლებში, რა ფარგლებშიც მოხდა ძველი კრედიტორის 
დაკმაყოფილება.65 საპირისპიროდ, რეგრესის დროს ერთი 
ვალდებულება ცვლის მეორეს66. ამასთან, მიუთითებენ იმაზეც, 
რომ რეგრესისგან განსხვავებით, სადაც რეგრესული მოთხოვნის 
უფლების განხორციელებისათვის კრედიტორს არავის თანხმობა 
არ სჭირდება, სუბროგაციის დროს, თავდაპირველ კრედიტორს 
შეუძლია უარი განაცხადოს მესამე პირის მიმართ თავის მოთხოვნაზე, 
რა შემთხვევაშიც, მეორად კრედიტორს სუბროგაციის უფლება აღარ 
წარმოეშობა.67

მაგალითისთვის, სადაზღვევო ურთიერთობისას მზღვეველის 
მიერ დამზღვევის ზიანის ანაზღაურება გამოიწვევს მზღვეველის 
მიერ დამზღვევის, როგორც კრედიტორის, ადგილის დაკავებას, 
რის შემდგომაც, მზღვეველს გაუჩნდება ზიანის მიმყენებლის 
მიმართ იმავე მოცულობის მოთხოვნა, რა მოცულობითაც მან 
დამზღვევს ზიანი აუნაზღაურა (სუბროგაცია). ამ შემთხვევაში, 
მზღვეველი ისე იკავებს დამზღვევის ადგილს და ისე ცვლის მას 
ვალდებულებით ურთიერთობაში, რომ თავად ურთიერთობის 
არსი და შინაარსი უცვლელი რჩება. ხოლო, იმ შემთხვევაში, 
თუ მესამე პირი ყოველგვარი ვალდებულებითსამართლებრივი 
საფუძვლის გარეშე დააკმაყოფილებს კრედიტორს და შეასრულებს 
სხვა პირის ვალდებულებას, მას ცალკე სამართლებრივი ურთი-
ერთობის ფარგლებში მოუწევს უსაფუძვლო გამდიდრების 
ნორმების საფუძველზე მოვალის მიმართ მოთხოვნის დაყენება 
(რეგრესი). ამ დროს სახეზე იქნება სწორედ ერთი ვალდებულებით 
სამართლებრივი ურთიერთობის დასრულება, რის შედეგადაც 
კრედიტორი დაკმაყოფილდა და მეორე ვალდებულებითი ურთი-
ერთობის წარმოშობა, რომელიც მესამე პირს აძლევს საშუალებას 
მოითხოვოს გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება.

3.2.2. ხანდაზმულობა

სუბროგაციასთან დაკავშირებით, უზენაესი სასამართლოს 
მსჯელობით, პირთა, ამ შემთხვევაში, კრედიტორთა, შეცვლა 
ვალდებულებაში არ იწვევს ხანდაზმულობის ვადის და მისი 
გამოთვლის წესის ცვლილებას და, თავისთავად, ახალი 
65 მესხიშვილი ქ., საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 372-ე მუხლის კომენტარი, 4. იხ. <www.
gccc.ge> [23.01.2018].
66  როგავა რ., ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლების მზღვეველზე გადაცემის ფარგლები 
და მისი ხანდაზმულობა, სტუდენტური სამართლებრივი ჟურნალი, 2013, 18.
67 მოწონელიძე ნ., სუბროგაცია, როგორც მზღვეველის მოთხოვნის დაკმაყოფილების 
საშუალება, სადისერტაციო ნაშრომი, თსუ, თბილისი, 2015, 123.
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კრედიტორის მიმართაც იმოქმედებს ის ხანდაზმულობის ვადა, 
რომელიც მოქმედებდა თავდაპირველი კრედიტორის მიმართ. 
შესაბამისად, სასამართლომ განმარტა, რომ თუ დამზღვევის 
მოთხოვნა ზიანის მიმყენებელი პირის მიმართ ხანდაზმულია, მაშინ 
მზღვეველის მოთხოვნაც იქნება ხანდაზმული ხელმყოფის მიმართ.68 
ამ გარემოების გათვალისწინებით, უნდა ითქვას, რომ სუბროგაციის 
პრინციპის გამოყენება გავლენას არ ახდენს მოთხოვნის ხან-
დაზმულობის ვადაზე. შესაბამისად, სუბროგაციის ფარგლებში 
გადასული მოთხოვნის მიმართ არ იმოქმედებს ხანდაზმულობის 
ახალი ვადა და გაგრძელდება მანამდე დაწყებული ხანდაზმულობის 
ვადის დენა.69

რაც შეეხება რეგრესის წესით ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნას, 
ამ შემთხვევაში, რადგან სახეზეა თავად ვალდებულების 
ცვლილება, ბუნებრივია, რომ ვერ გავრცელდება თავდაპირველი 
ვალდებულებითი ურთიერთობიდან წარმოშობილი ხანდაზმულობის 
ვადა, არამედ ამ შემთხვევაში ხანდაზმულობის ვადის ათვლა 
ახლიდან დაიწყება. თავის მხრივ, ხანდაზმულობის ვადის ათვლა 
უნდა დაიწყოს იმ მომენტიდან, რა მომენტიდანაც მესამე პირმა 
შეასრულა მოვალის ვალდებულება კრედიტორის მიმართ. სწორედ 
დასახელებული მომენტიდან წარმოეშობა მესამე პირს მოთხოვნა 
უსაფუძვლო გამდიდრების ნორმებიდან70 გამომდინარე მოვალის 
მიმართ, რა შემთხვევაშიც, სახეზე იქნება ხანდაზმულობის 10 წლიანი 
ვადა.

4. განსხვავება სუბროგაციასა და ცესიას შორის

4.1. ცესია - მოთხოვნის დათმობის მნიშვნელობა

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 199-ე მუხლის მე-2 ნაწილის 
მიხედვით, მოთხოვნის დათმობა ხდება მოთხოვნის მფლობელსა და 
მესამე პირს შორის დადებული ხელშეკრულებით, რა შემთხვევაშიც 
თავდაპირველი მფლობელის ადგილს იკავებს მესამე პირი. 
მოთხოვნის დათმობა (ლათ. cessio) წარმოადგენს გარიგებას, 
რომლითაც თავდაპირველი კრედიტორი (ცედენტი) უთმობს ახალ 
კრედიტორს (ცესიონერი) თავის მოთხოვნას მოვალის მიმართ.71 
კანონმდებელი ცესიის შემთხვევაში მოთხოვნის სახელშეკრულებო 

68 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2012 წლის  5 
სექტემბრის გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-581-549-2011.
69 მოწონელიძე ნ., სუბროგაცია, როგორც მზღვეველის მოთხოვნის დაკმაყოფილების 
საშუალება, სადისერტაციო ნაშრომი, თსუ, თბილისი, 2015, 125.
70 მესხიშვილი ქ., სოლიდარული ვალდებულების არსი და სახეები, ხელნაწერი ვერსია, 30.
71  ჭეჭელაშვილი ზ., მოთხოვნის დათმობა და ვალის გადაკისრება, სადისერტაციო ნაშრომი, 
თსუ, თბილისი, 2010, 20.
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დათმობაზე მიუთითებს72, ამასთან, აუცილებელია, რომ გადაცემული 
მოთხოვნა გამომდინარეობდეს უშუალოდ ცედენტსა და ცესიონერს 
შორის დადებული მოთხოვნის დათმობის ხელშეკრულებით73.

ამ შემთხვევაში, საკუთრების უფლების გადაცემა ხდება არა-
მატერიალურ სამართლებრივ სიკეთეებზე - უფლებებსა და 
მოთ-ხოვნებზე74. მნიშვნელოვანია, რომ მოთხოვნის დათმობის 
ხელშეკრულება იწვევს კრედიტორის, როგორც უფლებამოსილი 
პირის, ცვლილებას და არა მოთხოვნის შინაარსის ცვლილებას.75 
შესაძლებელია ითქვას, რომ მოთხოვნის დათმობისას ხდება 
კრედიტორის მდგომარეობის გადაცემა სხვა პირზე76. ცესიის 
ფარგლებში მოსარჩელე ცესიონერს ეძლევა საშუალება გა-
ნახორციელოს მოპასუხისადმი ცედენტისთვის არსებული ყვე-
ლა მოთხოვნა.77 ასევე, მნიშვნელოვანია, რომ მოთხოვნის 
დათმობით არ ხდება კრედიტორსა და მოვალეს შორის არსებული 
ვალდებულებითსამართლებრივი ურთიერთობის შინაარსის 
ცვლილება და მოთხოვნა იმავე მდგომარეობაში გადადის ახალ 
კრედიტორზე, რა სახითაც იყო თავდაპირველი კრედიტორის 
ხელში78. 

აღსანიშნავია, რომ მოთხოვნის დათმობა წარმოადგენს აბსტრაქტულ 
გარიგებას, რომელიც უნდა განვასხვავოთ მის საფუძვლად 
არსებული კაუზალური გარიგებისგან, რომელიც ცედენტსა და 
ცესიონერს შორის არსებული ვალდებულებითსამართლებრივი 
ურთიერთობაა.79 ქართულ სამოქალაქო სამართალში მოთხოვნის 
დათმობა აბსტრაქტულია და დამოუკიდებელია მისი სამართლებრივი 
საფუძვლისგან - კაუზასგან.80

72  მოწონელიძე ნ., სუბროგაციის გამიჯვნა რეგირესისა და ცესიისაგან, თსუ-ის იურიდიული 
ფაკულტეტის სამართლის ჟურნალი, №1, 2014, 167.
73  Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, Urteil vom 05.06.1997– 6 U 334/96.
74 ჭეჭელაშვილი ზ., მოთხოვნის დათმობა და ვალის გადაკისრება, სადისერტაციო ნაშრომი, 
თსუ, თბილისი, 2010, 33.
75  თოთლაძე ლ., საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 199-ე მუხლის კომენტარი, 3. იხ. <www.
gccc.ge> [24.01.2018].
76  ჭეჭელაშვილი ზ., მოთხოვნის დათმობა და ვალის გადაკისრება, სადისერტაციო ნაშრომი, 
თსუ, თბილისი, 2010, 45.
77 Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, Urteil vom 05.06.1997– 6 U 334/96.
78  ჭეჭელაშვილი ზ., მოთხოვნის დათმობა და ვალის გადაკისრება, სადისერტაციო ნაშრომი, 
თსუ, თბილისი, 2010, 46.
79  იქვე, 40.
80  იქვე.
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4.2. სუბროგაციისა და ცესიის გამიჯვნა

პირველ რიგში, აღსანიშნავია, რომ სუბროგაციის პრინციპი და ცესია-
მოთხოვნის დათმობა წარმოადგენენ უკუმოთხოვნის უფლებებს, 
ამავდროულად, ორივე მათგანი კრედიტორის მოთხოვნის უფლების 
გადასვლის მარეგულირებელი ინსტიტუტია.81 მნიშვნელოვანია, 
რომ ორივე შემთხვევაში, სახეზეა კრედიტორის ცვლილება და არა 
თავად ვალდებულებითი ურთიერთობის შინაარსის ცვლილება. 
არსებითი განსხვავება ამ ორ ინსტიტუტს შორის უპირატესად 
იკვეთება იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ცესია ითვალისწინებს 
მოთხოვნის გარიგებისმიერ (სახელშეკრულებო) დათმობას, ხოლო 
სუბროგაციისთვის არსებითია მოთხოვნის გადაცემის კანონით 
გათვალისწინებული შემთხვევა. მეორე მხრივ, ამ ორ ინსტიტუტს 
ერთმანეთისგან განასხვავებს ის, რომ სუბროგაციის შემთხვევაში 
არ ხდება ძველი ძირითადი ვალდებულებითსამართლებრივი 
ურთიერთობის დასრულება, რის გამოც, იგი დამოკიდებული 
ხდება ურთიერთობის წარმოშობის საფუძველზე - კაუზაზე, 
განსხვავებით ცესიისგან, სადაც კაუზას არ ენიჭება მნიშვნელობა და 
რომელიც აბსტრაქტულ გარიგებას წარმოადგენს. ამ გარემოების 
გამო, დოქტრინაში ცესიას ხშირად უწოდებენ „განსაკუთრებულ 
გარიგებას“.82

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ გერმანელი კანონმდებელი სუბ-
როგაციის შემთხვევაში მოთხოვნის უფლების კანონისმიერ გადა-
ცემაზე, ხოლო ცესიის შემთხვევაში მოთხოვნის სახელშეკრულებო 
დათმობაზე მიუთითებს83,  რის გამოც შესაძლებელია ითქვას, რომ 
სუბროგაცია წარმოადგენს ცესიის კანონისმიერ გამოვლინებას, 
ხოლო თავად ცესია - მოთხოვნის დათმობის სახელშეკრულებო 
საშუალებას.
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს განმარტებით, სუბროგაციის 
დროს მოთხოვნის დათმობის კანონისმიერ შემთხვევასთან გვაქვს 
საქმე, რაც განასხვავებს მას ცესიისაგან, რა დროსაც მოთხოვნის 
დათმობა ხდება გარიგების ძალით. ამასთან, იმისდა მიუხედავად, 
თუ მოთხოვნის დათმობის რომელ შემთხვევასთან გვაქვს 
საქმე, მოთხოვნის დათმობის სამართლებრივი შედეგია ის, რომ 
მოთხოვნა გადადის ახალ კრედიტორზე, რითაც ეს უკანასკნელი 
ვალდებულებითსამართლებრივი ურთიერთობაში იკავებს თავდა-
პირველი კრედიტორის ადგილს. მოთხოვნის დათმობით არ 
ხდება არსებული ვალდებულებითსამართლებრივი ურთიერთობის 
შინაარსის შეცვლა, არ იცვლება არც მოთხოვნა, რომელიც შესაბამისი 

81  მოწონელიძე ნ., სუბროგაციის გამიჯვნა რეგრესისა და ცესიისაგან, თსუ-ის იურიდიული 
ფაკულტეტის სამართლის ჟურნალი,  №1, 2014, 167.
82  მოწონელიძე ნ., სუბროგაცია, როგორც მზღვეველის მოთხოვნის დაკმაყოფილების 
საშუალება, სადისერტაციო ნაშრომი, თსუ, თბილისი, 2015, 131.
83 მოწონელიძე ნ., სუბროგაციის გამიჯვნა რეგრესისა და ცესიისაგან, თსუ-ის იურიდიული 
ფაკულტეტის სამართლის ჟურნალი,  №1, 2014, 167.
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ვალდებულებითსამართლებრივი ურთიერთობის შინაარსიდან 
გამომდინარეობს. მოთხოვნა ისეთივე მდგომარეობაში გადადის 
ახალ კრედიტორზე, როგორიც იყო თავდაპირველი კრედიტორის 
ხელში. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ახალ კრედიტორს შეუძლია, 
თავდაპირველი კრედიტორის კუთვნილი მოთხოვნა წაუყენოს 
მოვალეს, ხოლო, მოვალე უფლებამოსილია ახალ კრედიტორს 
წაუყენოს ყველა ის შესაგებელი, რაც მას გააჩნდა თავდაპირველი 
კრედიტორის მიმართ84

დასკვნა

ქართულ იურიდიულ დოქტრინაში და სასამართლო პრაქტიკაში 
ხშირად ხდება სუბროგაციის პრინციპის გაიგივება რეგრესის წესით 
ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებასთან და ცესიასთან. 
საკითხისადმი ამგვარი დამოკიდებულება პრობლემატურ ვითარებას 
ქმნის, რადგან როგორც ნაშრომში არსებული მსჯელობით დგინდება, 
აღნიშნულ ინსტიტუტებს შორის მკვეთრი მიჯნა არსებობს, რასაც 
არამხოლოდ თეორიული, არამედ პრაქტიკული მნიშვნელობაც 
აქვს, მათ შორის, ხანდაზმულობასთან მიმართებით. აქედან 
გამომდინარე, არ არის გამართლებული სუბროგაციის ინსტიტუტის 
ნაცვლად რეგრესული წესით ზიანის ანაზღაურების უფლებაზე ან 
თუნდაც სახელშეკრულებო ცესიაზე მითითება. ამავდროულად, 
აუცილებელია აღინიშნოს, რომ ნაშრომში მითითებული უზენაესი 
სასამართლოს განმარტებები ცალკეულ საქმეებთან დაკავშირებით  
მკვეთრად მიჯნავს ამ ინსტიტუტებს ერთმანეთისგან, რაც ადასტურებს 
იმას, რომ ამ საკითხის სიღრმისეულად გაანალიზება მხოლოდ 
დოქტრინაში არ ჰპოვებს გამოხატულებას, არამედ, სასამართლოც 
დაინტერესებულია სამართალწარმოებისას, რომ ამ მნიშვნელოვანი 
ინსტიტუტების სწორად გაანალიზება და მართებულად გამოყენება 
მოხდეს ქვედა ინსტანციის სასამართლოების მიერ. 

იურიდიულ მეცნიერებაში გამოთქმული მოსაზრებებისა და საკასაციო 
სასამართლოს განმარტებების ანალიზის შედეგად, შეგვიძლია 
დავასკვნათ, რომ, პირველ რიგში, სუბროგაციია არ არის მხოლოდ 
სადაზღვევო სამართლისთვის დამახასიათებელი პრინციპი, არამედ 
იგი სამოქალაქო სამართლის  არაერთი დანაწესის დისპოზიციაში 
ჰპოვებს გამოხატულებას. მეორე მხრივ, ძალზედ მნიშვნელოვანია, 
რომ  სუბროგაციის პრინციპი, რეგრესის წესით ზიანის ანაზღაურების 
მოთხოვნის უფლება და ცესია სამოქალაქო სამართლის სხვადასხვა 
ინსტიტუტებს წარმოადგენენ და, ამგვარად, მათ შორის არსებული 
მიჯნის პრაქტიკული გამოვლინებიდან გამომდინარე, არ არის 
გამართლებული მათი ერთმანეთთან გაიგივება.

84  საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2016 წლის 22 ივნისის 
გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-380-364-2016.
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რეკომენდაციები ავტორებისათვის

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 Sylfaen-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 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.






