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სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბის 
არ სი

ეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბა სა მო-
ქა ლა ქო ბრუნ ვა ში ერ თ -ერ-
თი ყვე ლა ზე გავ რ ცე ლე ბუ ლი 
ხელ შეკ რუ ლე ბა ა.

სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბით გამ სეს ხე ბე ლი 
სა კუთ რე ბა ში გა დას ცემს მსეს ხე ბელს 
ფულს ან სხვა გვა როვ ნულ ნივთს, ხო-
ლო მსეს ხე ბე ლი კის რუ ლობს ვალ დე-
ბუ ლე ბას, და აბ რუ ნოს იმა ვე სა ხის, ხა-
რის ხის და რა ო დე ნო ბის ნივ თი. 

სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბის სა გა ნი არის 
ფუ ლი ან გვა როვ ნუ ლი ნიშ ნით გან-
საზღ ვ რუ ლი სხვა ნივ თე ბი, რო მელ თა 
მა ხა სი ა თებ ლე ბი შე იძ ლე ბა იყოს: ზო-
მა, წო ნა, მო ცუ ლო ბა და ა.შ. პრაქ ტი-
კა ში ყვე ლა ზე გავ რ ცე ლე ბუ ლია ფუ ლის 
სეს ხე ბის ურ თი ერ თო ბე ბი. მსეს ხე ბე ლი 
არ არის ვალ დე ბუ ლი გამ სეს ხე ბელს 
და უბ რუ ნოს კონ კ რე ტუ ლი კუ პი უ რე ბი 
და მო ნე ტე ბი. მან გამ სეს ხე ბელს უნ და 
და უბ რუ ნოს იმა ვე ოდე ნო ბის თან ხა, 
ანუ გა სეს ხე ბულ თან ხა ში იგუ ლის ხ მე ბა 
მი სი ოდე ნო ბა და არა გან საზღ ვ რუ ლი 
ფუ ლა დი ნიშ ნე ბი1. 

ათ წ ლე უ ლებს ით ვ ლის სეს ხის ხელ შეკ-
რუ ლე ბის სა მარ თ ლებ რივ ბუ ნე ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი და ვა, კერ ძოდ, თუ რა 
ტი პის ხელ შეკ რუ ლე ბაა სეს ხის ხელ-
შეკ რუ ლე ბა. აქ ტუ ა ლუ რი სა სა მარ თ-
ლო პრაქ ტი კით სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე-
ბა დღე საც რე ა ლურ ხელ შეკ რუ ლე ბად 
მი იჩ ნე ვა. სა სა მარ თ ლოს გან მარ ტე-

ბით, სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო-
დექ სის 623-ე მუხ ლის და ნა წე სი დან 
გა მომ დი ნა რე, სეს ხი რე ა ლურ ხელ შეკ-
რუ ლე ბა თა რიგს გა ნე კუთ ვ ნე ბა, რაც 
იმას ნიშ ნავს, რომ სა ხელ შეკ რუ ლე ბო 
ურ თი ერ თო ბა არა მხო ლოდ მის არ სე-
ბით პი რო ბებ ზე მხა რე თა შე თან ხ მე ბით, 
არა მედ ხელ შეკ რუ ლე ბის საგ ნის - გ ვა-
როვ ნუ ლი ნივ თის მსეს ხებ ლი სათ ვის 
გა და ცე მის მო მენ ტი დან წარ მო ი შო ბა. 
შე სა ბა მი სად, მტკი ცე ბის სა გან ში შე-
მა ვა ლი გა რე მო ე ბაც, უპირ ვე ლე სად, 
ხელ შეკ რუ ლე ბის საგ ნის გა და ცე მა ა2. 
სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბა ცალ მ ხ რივ და 
რე ა ლურ ხელ შეკ რუ ლე ბას წარ მო ად-
გენს, ანუ იგი და დე ბუ ლად მი იჩ ნე ვა 
და მხა რეს დაბ რუ ნე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა 
წარ მო ე შო ბა გამ სეს ხებ ლის მხრი დან  
ხელ შეკ რუ ლე ბის საგ ნის მსეს ხებ ლის 
სა კუთ რე ბა ში გა და ცე მის მო მენ ტი დან3. 
შე სა ბა მი სად, თუ თან ხის გა და ცე მა არ 
დგინ დე ბა, არც ხელ შეკ რუ ლე ბა ით-
ვ ლე ბა და დე ბუ ლად, რად გან სეს-
ხის  ხელ შეკ რუ ლე ბა, რო გორც ზე მოთ 
ით ქ ვა, რე ა ლუ რი ხელ შეკ რუ ლე ბაა და 
და დე ბუ ლად სეს ხის გა და ცე მის მო მენ-
ტი დან ით ვ ლე ბა4.  

აღ ნიშ ნუ ლი შე ხე დუ ლე ბის სა პი რის-
პი როდ, დოქ ტ რი ნა ში გა ბა ტო ნე ბუ ლი 
მო საზ რე ბის შე სა ბა მი სად, სეს ხის ხელ-
შეკ რუ ლე ბა კონ სე სუ ა ლურ ხელ შეკ რუ-
ლე ბად მი იჩ ნე ვა, რაც იმას ნიშ ნავს, 
რომ იგი და დე ბუ ლად ით ვ ლე ბა სეს ხის 
ხელ შეკ რუ ლე ბის არ სე ბით პი რო ბებ ზე 
აქ ცეპ ტი რე ბუ ლი ოფერ ტის, სხვაგ ვა-
რად თუ ვიტყ ვით, მხა რე თა თან მ ხ ვედ-
რი ნე ბის არ სე ბო ბის პი რო ბებ ში5. შე სა-

ბა მი სად, იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ მხა რე ე ბი 
შე თან ხ მ დე ბი ან, რომ ერ თი მხა რე მე-
ო რე მხა რეს სა კუთ რე ბა ში გა დას ცემს 
ფულს, ფუ ლის ოდე ნო ბა, აღ ნიშ ნუ ლი 
ფუ ლით სარ გებ ლო ბის პი რო ბე ბი და 
დაბ რუ ნე ბის ვა და იმ არ სე ბით პი რო ბე-
ბად ით ვ ლე ბა, რო მელ ზე შე თან ხ მე ბაც 
გუ ლის ხ მობს, რომ სეს ხის ხელ შეკ რუ-
ლე ბა და დე ბუ ლი ა. 

ამ მი მარ თე ბით ერ თ მა ნე თი სა გან უნ-
და გავ მიჯ ნოთ სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბის 
და დე ბა და სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბის 
შეს რუ ლე ბა. სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე-
ბა შე იძ ლე ბა და ი დოს, რო გორც ზე-
პი რად, ასე ვე წე რი ლო ბით. თუ სეს-
ხის ხელ შეკ რუ ლე ბა ზე პი რი ფორ მით 
იდე ბა, მსეს ხებ ლის მოთხოვ ნა გამ-
სეს ხებ ლის მი მართ,  სეს ხის ხელ შეკ-
რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ-
დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბი სა და სეს ხის 
თან ხის გა და ცე მის თა ო ბა ზე, თე ო რი-
უ ლი თვალ საზ რი სით, და სა ბუ თე ბუ-
ლი, თუმ ცა, პრაქ ტი კუ ლად, ძნე ლად 
რე ა ლი ზე ბა დი ა, რად გან სეს ხის ხელ-
შეკ რუ ლე ბის ზე პი რი ფორ მით და დე ბა, 
მარ თა ლი ა, და საშ ვე ბი ა, თუმ ცა, მი სი 
არ სე ბო ბის და დას ტუ რე ბა სა სა მარ თ-
ლო ში რთუ ლად წარ მო სად გე ნი ა. მით 
უფ რო, ისე თი სა კა ნონ მ დებ ლო რე გუ-
ლა ცი ის პი რო ბებ ში, რომ ლის მი ხედ ვი-
თაც, ზე პი რი ხელ შეკ რუ ლე ბის დროს, 
მი სი ნამ დ ვი ლო ბა მხო ლოდ მოწ მე თა 
ჩვე ნე ბით არ შე იძ ლე ბა დად გინ დეს. 
თუმ ცა, მოწ მე თა ჩვე ნე ბით, შე საძ ლე-
ბე ლი ა, გა და ცე მუ ლი თან ხის მიზ ნობ-
რი ო ბა და დას ტურ დეს. სა სა მარ თ ლო 

სესხისა 
და მევახშეობის 
ურთიერთმიმართება
(თეორია და სასამართლო პრაქტიკა)
ავტორი: ქეთევან მესხიშვილი
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე 

პრაქ ტი კა ში ხში რია შემ თხ ვე ვე ბი, რო-
დე საც მხა რე თა შო რის მარ ტო ო დენ 
თან ხის გა და ცე მა დგინ დე ბა. ასეთ 
შემ თხ ვე ვა ში, მო სარ ჩე ლემ, რო მე ლიც 
გა და ცე მუ ლი თან ხის უკან დაბ რუ ნე ბას 
ითხოვს, უნ და ადას ტუ როს, რომ თან-
ხის გა და ცე მა სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბის 
სა ფუძ ველ ზე მოხ და6. თუ მო სარ ჩე ლემ 
სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბის არ სე ბო ბა ვერ 

და ა დას ტუ რა, მა შინ მო წი ნა აღ მ დე გე 
მხა რემ უნ და ამ ტ კი ცოს მი სი მი ღე ბის 
სა მარ თ ლებ რი ვი სა ფუძ ვ ლის არ სე ბო-
ბა, მა გა ლი თად, ჩუ ქე ბა, და ვა ლე ბის, 
ნას ყი დო ბის, ნარ დო ბი სა, თუ სხვა სა-
ხის ხელ შეკ რუ ლე ბა თა სა ფუძ ველ ზე 
თან ხის მი ღე ბა, წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე-
ვა ში, თან ხა, რო გორც სა ფუძ ვ ლის გა-
რე შე გა და ცე მუ ლი, უსა ფუძ ვ ლო გამ-

დიდ რე ბის ნორ მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, 
უკან დაბ რუ ნე ბას ექ ვემ დე ბა რე ბა7. 

ძა ლი ან ხში რად, სეს ხის ხელ შეკ რუ-
ლე ბა სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კა ში წე-
რი ლო ბი თი ფორ მით არის წარ მოდ-
გე ნი ლი. თუ სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბა ში 
მი თი თე ბუ ლი ა, რომ სეს ხის თან ხა უკ ვე 
გა და ცე მუ ლი ა, ივა რა უ დე ბა, რომ გამ-

ს

4 . ჩემი ადვოკატი ჩემი ადვოკატი  .  5 

აქტუალური საკითხები ქართულ სამართალში აქტუალური საკითხები ქართულ სამართალში



სეს ხე ბელ მა სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა, 
მსეს ხებ ლი სათ ვის ფუ ლის გა და ცე მის 
თა ო ბა ზე, შე ას რუ ლა, ხო ლო თუ სეს ხის 
ხელ შეკ რუ ლე ბა არ შე ი ცავს დე ბუ ლე-
ბას, რომ ლი თაც სეს ხად შე თან ხ მე ბუ ლი 
თან ხის გა და ცე მა დას ტურ დე ბა, ასეთ 
ვი თა რე ბა ში მსეს ხე ბელს, აღ ნიშ ნუ ლი 
სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ფუძ ველ-
ზე სეს ხის თან ხის მის თ ვის გა და ცე მის 
მოთხოვ ნის უფ ლე ბა უჩ ნ დე ბა. სწო რედ 
აღ ნიშ ნუ ლი მსჯე ლო ბა ცხად ყოფს, 
რომ სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბა არა რე-
ა ლუ რი, არა მედ კონ სე სუ ა ლუ რი ხელ-
შეკ რუ ლე ბა ა, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ 
თუ მას წინ უძღ ვის მხა რე თა ნამ დ ვი-
ლი ნე ბის სა ფუძ ველ ზე გა მოვ ლე ნი ლი 
თან ხ მო ბა სეს ხის არ სე ბით პი რო ბებ ზე, 
მი უ ხე და ვად მი სი ზე პი რი, თუ წე რი-
ლო ბი თი ფორ მი სა, სეს ხის ხელ შეკ რუ-
ლე ბა და დე ბუ ლად ით ვ ლე ბა და მხა-
რე ებს აღ ნიშ ნუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე მოთხოვ ნე ბი უჩ ნ დე ბათ. 
რაც შე ე ხე ბა მოთხოვ ნა თა რი გი თო-
ბას, ამ მი მარ თე ბით უნ და აღი ნიშ ნოს, 
რომ  სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბა არ წარ-
მო ად გენს ორ მ ხ რი ვად მა ვალ დე ბუ-
ლე ბელ, სი ნა ლაგ მა ტურ ხელ შეკ რუ-
ლე ბას, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, 
ნას ყი დო ბა, გაც ვ ლა, ქი რავ ნო ბა, მომ-
სა ხუ რე ბა, ნარ დო ბა და ა. შ. სეს ხის 
ხელ შეკ რუ ლე ბა, მარ თა ლი ა, ორ მ ხ-
რი ვი ხელ შეკ რუ ლე ბა ა, თუმ ცა, თუ იგი 
უპ რო ცენ ტო ა, ის არას რულ ყო ფი ლად 
მა ვალ დე ბუ ლე ბელ ხელ შეკ რუ ლე-
ბად გა ნი ხი ლე ბა8. შე სა ბა მი სად, სეს-
ხის ხელ შეკ რუ ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე 
მოთხოვ ნა თა თან მიმ დევ რო ბა სეს ხის 
ხელ შეკ რუ ლე ბის არ სის შე სა ბა მი სი ა, 
რაც იმას ნიშ ნავს, რომ მსეს ხე ბელს 
მხო ლოდ მას შემ დეგ წარ მო ე შო ბა ნა-
სეს ხე ბი თან ხის უკან დაბ რუ ნე ბის ვალ-
დე ბუ ლე ბა, თუ გამ სეს ხე ბელ მა შე ას რუ-
ლა მას ზე და კის რე ბუ ლი მო ვა ლე ო ბა 
და მსეს ხე ბელს თან ხა ასეს ხა. ამ დე ნად, 
გამ სეს ხებ ლის მოთხოვ ნა სეს ხის უკან 
დაბ რუ ნე ბის თა ო ბა ზე უნ და შე ი ცავ დეს 
მტკი ცე ბას სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბის არ-
სე ბო ბი სა და სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბის 
სა ფუძ ველ ზე მსეს ხებ ლი სათ ვის თან ხის 
გა და ცე მის შე სა ხებ. წი ნა აღ მ დეგ შემ-
თხ ვე ვა ში, გამ სეს ხებ ლის მოთხოვ ნა, 
სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი-

ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბი სა 
და გა სეს ხე ბუ ლი თან ხის დაბ რუ ნე ბის 
თა ო ბა ზე, არ დაკ მა ყო ფილ დე ბა.  

სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბის 
არ სე ბი თი პი რო ბე ბი

სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბის არ სე ბით პი-
რო ბას მსეს ხებ ლი სათ ვის თან ხის სა-
კუთ რე ბა ში გა და ცე მა წარ მო ად გენს. 

თან ხის სა კუთ რე ბა ში გა და ცე მა შე-
იძ ლე ბა გან ხორ ცი ელ დეს, რო გორც 
„რეალაქტით“,  ანუ თან ხის ფაქ ტობ-
რი ვი გა და ცე მით, ისე „გადაცემის აღი-
ა რე ბით“, ანუ იმის აღი ა რე ბით, რომ 
თან ხა სეს ხად გა და ცე მუ ლი ა. 

სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბის სა გა ნი გამ სეს-
ხებ ლის მი ერ მსეს ხებ ლი სათ ვის თან ხის 
სა კუთ რე ბა ში გა და ცე მა ა. თან ხის გა და-
ცე მა, რო გორც წე სი, აქ ტი ურ ქმე დე-
ბა ში გა მო ი ხა ტე ბა. თან ხა მსეს ხე ბელს 
რო გორც ნაღ დი, ისე უნაღ დო ან გა-
რიშ ს წო რე ბის წე სით გა და ე ცე მა. თან-
ხის სეს ხის სა ხით ხელ ზე (ნაღდი ან-
გა რიშ ს წო რე ბის წე სით) გა და ცე მი სას, 
თან ხის გა დამ ცემ მა, ანუ გამ სეს ხე ბელ-
მა უნ და ამ ტ კი ცოს თან ხის მსეს ხებ ლი-
სათ ვის გა და ცე მა, ასე ვე გა და ცე მუ ლი 
თან ხის მიზ ნობ რი ო ბა, რა საც ორი ვე 
მხა რე უნ და აწერ დეს ხელს. საკ მა რი-
სია ასე ვე გამ სეს ხებ ლის ეგ ზემ პ ლარ ზე 
მსეს ხებ ლის ხელ მო წე რა, რაც სამ ყოფ 
მტკი ცე ბუ ლე ბად მი იჩ ნე ვა. რაც შე ე-
ხე ბა უნაღ დო ან გა რიშ ს წო რე ბას, გა-

და რიცხ ვის ქვი თარ ში და ნიშ ნუ ლე ბის 
ცალ მ ხ რი ვად მი თი თე ბა, გა და რიცხუ-
ლი თან ხის სეს ხად კვა ლი ფი კა ცი ის 
მიზ ნე ბი სათ ვის, საკ მა რი სი სა ფუძ ვე ლი 
არ არის. 

რო გორც ზე მოთ აღი ნიშ ნა, სეს ხის 
ხელ შეკ რუ ლე ბის შე სა ბა მი სად, თან ხის 
სა კუთ რე ბა ში გა და ცე მა შე იძ ლე ბა თან-
ხის არა რე ა ლუ რი გა და ცე მით, არა მედ 
„გადაცემის აღი ა რე ბი თაც“ გან ხორ ცი-
ელ დეს. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში, თან ხის გა-
და ცე მა აქ ტი ურ ქმე დე ბა ში კი არ გა-
მო ი ხა ტე ბა, არა მედ ხდე ბა აღი ა რე ბა 
იმი სა, რომ თან ხა გა და ცე მუ ლი ა. მა-
გა ლი თი სათ ვის, შე საძ ლე ბე ლი ა, რომ 
მყიდ ველს გამ ყიდ ვე ლის, შემ კ ვეთს 
მე ნარ დის წი ნა შე და ა. შ. ჰქონ დეს 
თან ხის გა და ცე მის ვალ დე ბუ ლე ბა, შე-
სა ბა მი სად, მხა რე ებ მა გა და სა ცემ და-
ვა ლი ა ნე ბულ თან ხა ზე სეს ხის ხელ შეკ-
რუ ლე ბა გა ა ფორ მონ და შე თან ხ მ დ ნენ, 
რომ შემ კ ვეთს, მყიდ ველს მე ნარ დის, 
გამ ყიდ ვე ლის წი ნა შე, სეს ხის სა ხით, 
და ვა ლი ა ნე ბა გა აჩ ნი ა, რაც რე ა ლუ-
რად, ნას ყი დო ბის ან ნარ დო ბის სა ფა-
სუ რი ა, თუმ ცა, მი უ ხე და ვად ამი სა, მათ 
და ვა ლი ა ნე ბულ თან ხა ზე, რო გორც 
სეს ხის სა ხით და საბ რუ ნე ბელ თან ხა ზე, 
ისე შე თან ხ მ დ ნენ. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში, 
ძვე ლი ვალ დე ბუ ლე ბი სათ ვის გა მო-
ყე ნე ბუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა უც ვ ლე ლი 
რჩე ბა. მა გა ლი თი სათ ვის, „ა“-მ „ბ“-
სგან  სა ა თი იყი და, შე სა ბა მი სად, „ბ“-
ს „ა“- სთვის ნას ყი დო ბის თან ხა უნ და 
გა და ე ხა და. „ა“-მ სა ა თი გა და სახ დე ლი 
თან ხის უზ რუნ ველ სა ყო ფად და ი ტო-
ვა (მფლობელობითი გი რავ ნო ბა). „ა“ 
და „ბ“ შე თან ხ მ დ ნენ, რომ „ბ“-ს მი ერ 
და საბ რუ ნე ბე ლი თან ხა სეს ხად ჩა ით ვ-
ლე ბო და და მას პრო ცენ ტი და ე რიცხე-
ბო და. აქ შე იძ ლე ბა გაჩ ნ დეს კითხ ვა, 
გა მო ყე ნე ბუ ლი  უზ რუნ ველ ყო ფის ღო-
ნის ძი ე ბა გა უქ მ დე ბა თუ არა; კერ ძოდ, 
სა ა თი, რო გორც უზ რუნ ველ ყო ფის 
ღო ნის ძი ე ბა „ა“-ს თან დარ ჩე ბა, თუ 
„ბ“ -ს მოთხოვ ნის სა ფუძ ველ ზე და უბ-
რუნ დე ბა. გან სა ხილ ველ შემ თხ ვე ვა ში, 
უზ რუნ ველ ყო ფის სა გა ნი უკან დაბ-
რუ ნე ბას არ ექ ვემ დე ბა რე ბა, რად გან 
პირ ვე ლი ვალ დე ბუ ლე ბის შეწყ ვე ტა 
და ახალ ვალ დე ბუ ლე ბა ზე შე თან ხ მე ბა 
კი არ მოხ და, არა მედ უკ ვე არ სე ბუ ლი 

ვალ დე ბუ ლე ბის სეს ხად გარ დაქ მ ნა9. იმ 
შემ თხ ვე ვა ში, რო დე საც ად გი ლი აქვს 
ძვე ლი ვალ დე ბუ ლე ბის შეწყ ვე ტას და 
ახ ლით მის ჩა ნაც ვ ლე ბას, ძვე ლი ვალ-
დე ბუ ლე ბის მი მართ გა მო ყე ნე ბუ ლი 
უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძი ე ბა არ ნარ-
ჩუნ დე ბა10. ასეთ მა გა ლი თად შე იძ ლე ბა 
რე ფი ნან სი რე ბა და სა ხელ დეს, გარ და 
იმ შემ თხ ვე ვე ბი სა, რო ცა რე ფი ნან სი რე-
ბა იმ გე ნე რა ლუ რი ხელ შეკ რუ ლე ბის 
ფარ გ ლებ ში გან ხორ ცი ელ და, რომ ლის 
უზ რუნ ველ სა ყო ფა დაც ქო ნე ბე ბი იპო-
თე კით ან და გი რავ ნო ბით და იტ ვირ თა. 
სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა მო ვა ლემ 
შე იძ ლე ბა ვა ლის აღი ა რე ბის ხელ წე-
რი ლი თაც აღი ა როს. ამ შემ თხ ვე ვა ში, 
ყუ რადღე ბა მი ექ ცე ვა ვა ლის აღი ა რე ბა 
კონ ს ტი ტუ ცი უ რი ა, თუ დეკ ლა რა ცი უ-
ლი. დეკ ლა რა ცი ულ ვა ლის აღი ა რე ბას 
კა ნო ნი პირ და პირ არ ით ვა ლის წი ნებს. 
იგი ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ვი სუფ ლე ბის 
პრინ ცი პის გა მოვ ლი ნე ბად მი იჩ ნე ვა11. 
შე სა ბა მი სად, გა ბა ტო ნე ბუ ლი მო საზ-
რე ბის თა ნახ მად, მი სი ნამ დ ვი ლო ბი-
სათ ვის კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
ფორ მის დაც ვა სა ჭი რო არ არის12. დეკ-
ლა რა ცი უ ლი ვა ლის აღი ა რე ბა ახალ 
ხელ შეკ რუ ლე ბას არ წარ მო ად გენს, 
შე სა ბა მი სად, იგი ახა ლი მოთხოვ ნის 
უფ ლე ბას არ წარ მო შობს, არა მედ იგი 
არ სე ბუ ლი სა მარ თა ლურ თი ერ თო ბის 
ფარ გ ლებ ში წარ მოქ მ ნილ მოთხოვ ნას 
აღი ა რებს13. ვა ლის კონ ს ტი ტუ ცი უ რი 
(„აბსტრაქტული“) აღი ა რე ბა კა ნო ნით 
მო წეს რი გე ბუ ლი სა მარ თა ლურ თი ერ-
თო ბა ა, კერ ძოდ, მას სა ქარ თ ვე ლოს 
სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის 341-ე მუხ ლი 
აწეს რი გებს. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში, სა ხე ზეა 
მხა რე თა ნე ბა, ახა ლი სა მარ თა ლურ-
თი ერ თო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის თა ო ბა ზე. 
ვა ლის აღი ა რე ბა კონ ს ტი ტუ ცი უ რი ა, 
ანუ ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის და-
მო უ კი დე ბელ სა ფუძ ველს ქმნის, თუ 
ვა ლის აღი ა რე ბა ისე თი ში ნა არ სი სა ა, 
სა ი დაც მოთხოვ ნის და მო უ კი დე ბე ლი 
სა ფუძ ვ ლის არ სე ბო ბა დგინ დე ბა14.

სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბის 
ნამ დ ვი ლო ბა

სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბის ნამ დ ვი ლო-
ბი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ სეს-

ხის ხელ შეკ რუ ლე ბა ნამ დ ვი ლი ნე ბის 
გა მოვ ლე ნას უკავ შირ დე ბო დეს15. ქარ-
თუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა მე ვახ შე ო ბის 
ცნე ბას არ იც ნობს. თუმ ცა, სა სა უბ რო 
ენა ზე მე ვახ შე ო ბა ფი ზი კუ რი პი რე ბის 
მი ერ ფუ ლის პრო ცენ ტით გა სეს ხე ბას 
გუ ლის ხ მობს. აღ ნიშ ნუ ლი ტერ მი ნის 
ნე გა ტი უ რი დატ ვირ თ ვა იმით აიხ ს ნე ბა, 
რომ მე ვახ შე ო ბა, რო გორც წე სი, სეს-
ხის შე უ სა ბა მოდ მა ღა ლი პრო ცენ ტით 
გა სეს ხე ბას უკავ შირ დე ბა. 

შე და რე ბის მიზ ნე ბი სათ ვის, მე ვახ შე-
ო ბის ცნე ბას გერ მა ნი ის სა მო ქა ლა ქო 
კო დექ სის 138-ე მუხ ლი ით ვა ლის წი-
ნებს. კერ ძოდ, გერ მა ნი ის სა მო ქა ლა-
ქო კო დექ სის 138-ე მუხ ლის მე-2 ნა-
წი ლის მი ხედ ვით, ბა თი ლია გა რი გე ბა, 
რომ ლი თაც პი რი სხვა პი რის მძი მე 
მდგო მა რე ო ბით, გა მო უც დე ლო ბით, 
გო ნივ რუ ლი გან ს ჯის უუნა რო ბით ან 
ნე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სი სუს ტით აიძუ-
ლებს ამ უკა ნას კ ნელს ვალ დე ბუ ლე ბის 
შეს რუ ლე ბის მოქ მე დე ბის სა ნაც ვ ლოდ 
მი სად მი ან მე სა მე პი რი სად მი ქო ნებ-
რი ვი სარ გებ ლის შე პი რე ბას ან შეს-
რუ ლე ბას, რო მე ლიც ვალ დე ბუ ლე ბის 
შეს რუ ლე ბას თან მი მარ თე ბით აშ კა რად 
არაპ რო პორ ცი უ ლი ა16. აღ ნიშ ნუ ლი მუხ-
ლის შე სა ბა მი სად, მე ვახ შე ო ბის ერ თ -ერ-
თი წი ნა პი რო ბა შეს რუ ლე ბა სა და სა პი-
რის პი რო შეს რუ ლე ბას შო რის აშ კა რა 
შე უ სა ბა მო ბა ა. ხსე ნე ბუ ლი წი ნა პი რო-

ბის არ სე ბო ბა, ყო ველ კონ კ რე ტულ 
შემ თხ ვე ვა ში, ცალ კე უ ლი გა რე მო ე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით დგინ დე ბა, ამას-
თან, მხედ ვე ლო ბა ში მი ი ღე ბა იმ დრო-
ი სათ ვის ბაზ რის მოქ მე დი  წე სე ბი და იმ 
კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე ვა ში არ სე ბუ ლი 
რის კე ბი17. მა გა ლი თი სათ ვის, გერ მა-
ნი ის სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კის თა ნახ-
მად, მე ვახ შე ო ბად სეს ხის ბა ზარ ზე არ-
სე ბუ ლი პრო ცენ ტის ორ მა გი ოდე ნო ბა 
მი იჩ ნე ვა18. თუ ეკო ნო მი კურ ერ თი ა ნო-
ბას  რამ დე ნი მე გა რი გე ბა ქმნის, მა შინ 
ცალ კე უ ლი ზა რა ლი ერ თი მხა რი სათ-
ვის მთლი ა ნო ბა ში ჯამ დე ბა19. ამას თან, 
შეს რუ ლე ბა სა და სა პი რის პი რო შეს-
რუ ლე ბას შო რის აშ კა რა შე უ სა ბა მო ბა 
მე ვახ შე ო ბის შე მად გენ ლო ბას მარ ტო-
ო დენ იმ შემ თხ ვე ვა ში ქმნის, თუ სა-
ხე ზე სუ ბი ექ ტუ რი კრი ტე რი უ მე ბი ცა ა20. 
მე ვახ შე ო ბის შემ თხ ვე ვა ში, აუცი ლე-
ბე ლი ა, გან ზ რა ხი ბრა ლის არ სე ბო ბა; 
შეს რუ ლე ბა სა და სა პი რის პი რო შეს-
რუ ლე ბას შო რის აშ კა რა შე უ სა ბა მო ბის 
ცოდ ნა; ამას თან,  და ზა რა ლე ბუ ლის 
მძი მე მდგო მა რე ო ბით შეგ ნე ბუ ლად 
სარ გებ ლო ბა. მძი მე მდგო მა რე ო ბა-
ში კი, რო გორც წე სი,  მე ო რე მხა რის 
გა მო უც დე ლო ბა, გო ნივ რუ ლი გან ს ჯის 
უუნა რო ბა ან ნე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სი-
სუს ტე იგუ ლის ხ მე ბა21. იმ შემ თხ ვე ვა ში, 
თუ სა ხე ზე არ არის სუ ბი ექ ტუ რი კრი-
ტე რი უ მე ბი, კერ ძოდ, ხელ შეკ რუ ლე-
ბის მე ო რე მხა რის მძი მე მდგო მა რე ო-
ბით შეგ ნე ბუ ლად სარ გებ ლო ბა, რჩე ბა 
იმის ალ ბა თო ბა, რომ შეს რუ ლე ბა სა 
და სა პი რის პი რო შეს რუ ლე ბას შო რის 
მკვეთ რი სხვა ო ბის არ სე ბო ბის პი რო-
ბებ ში გა რი გე ბა ზნე ობ რი ვი ნორ მე ბის 
სა წი ნა აღ მ დე გო აღ მოჩ ნ დეს22. 

იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ სა ხე ზეა შეს რუ ლე-
ბა სა და სა პი რის პი რო შეს რუ ლე ბას 
შო რის აშ კა რა შე უ სა ბა მო ბა და სარ გებ-
ლის მიმ ღე ბის გან ზ რა ხი ქმე დე ბა არ 
იკ ვე თე ბა, რი თაც მან ხელ შეკ რუ ლე ბის 
მე ო რე მხა რის „სისუსტით“ ბო რო ტად 
ისარ გებ ლა, გა რი გე ბის ზნე ობ რი ო ბის 
კონ ტექ ს ტ ში შე მოწ მე ბის სა ჭი რო ე ბა 
დგე ბა. ამ მი მარ თე ბით ნი შან დობ ლი-
ვია აღი ნიშ ნოს, რომ დოქ ტ რი ნა გა-
რი გე ბის ზნე ო ბის სა წი ნა აღ მ დე გოდ 
მიჩ ნე ვის მიზ ნე ბი სათ ვის შეს რუ ლე ბა სა 
და სა პი რის პი რო შეს რუ ლე ბას შო რის 

თანხის საკუთრებაში 

გადაცემა შეიძლება 

განხორციელდეს, 

როგორც „რეალაქტით“,  

ანუ თანხის ფაქტობრივი 

გადაცემით, ისე 

„გადაცემის აღიარებით“, 

ანუ იმის აღიარებით, 

რომ თანხა სესხად 

გადაცემულია. 

მნიშვნელოვანია, რომ 

სესხის ხელშეკრულება 

ნამდვილი ნების 

გამოვლენას 

უკავშირდებოდეს. 

ქართული კანონმდებლობა 

მევახშეობის ცნებას არ 

იცნობს. თუმცა, სასაუბრო 

ენაზე მევახშეობა 

ფიზიკური პირების მიერ 

ფულის პროცენტით 

გასესხებას გულისხმობს.
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სხვა ო ბას საკ მა რი სად არ მი იჩ ნევს და 
და მა ტე ბით კრი ტე რი უ მად მე ო რე მხა-
რის გა სა კიცხ ქმე დე ბას ასა ხე ლებს. 
ამ დე ნად, მარ ტო ო დენ შეს რუ ლე ბა სა 
და სა პი რის პი რო შეს რუ ლე ბას შო რის 
სხვა ო ბა ამო რა ლუ რო ბის მო ტი ვით გა-
რი გე ბის ბა თი ლად ცნო ბის სა ფუძ ველს 
არ ქმნის, არა მედ, ასეთ შემ თხ ვე ვა ში, 
სარ გებ ლის მიმ ღებს გა სა კიცხი მო ტი-
ვა ცია უნ და გა აჩ ნ დეს. გა სა კიცხი მო-
ტი ვა ცია სუ ბი ექ ტუ რი კა ტე გო რიაა და 
მი სი მტკი ცე ბა სირ თუ ლე ებ თან არის 
და კავ ში რე ბუ ლი. ამი ტომ, კა ნონ მ დე-
ბელ მა სა ბაზ რო, თუ ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ-
რი ძა ლის მო მე ტე ბის პი რო ბებ ში სუსტ 
მხა რე თა, ე.წ. მომ ხ მა რე ბელ თა და სა-
ცა ვად, პრე ზუმ ფ ცია და უშ ვა, რაც იმას 
ნიშ ნავს, რომ რო დე საც სა ხე ზეა შეს რუ-
ლე ბა სა და სა პი რის პი რო შეს რუ ლე ბას 
შო რის სხვა ო ბა, სარ გებ ლის მიმ ღე ბის 
გა სა კიცხი ქმე დე ბა პრე ზუ მირ დე ბა23. 
აღ ნიშ ნუ ლი პრე ზუმ ფ ცი ის გა ქარ წყ ლე-
ბა კი სარ გებ ლის მიმ ღე ბის ვალ დე-
ბუ ლე ბა ა24. მა გა ლი თი სათ ვის, უძ რა ვი 
ქო ნე ბის შე უ სა ბა მოდ და ბალ ფა სად 
შე ძე ნის შემ თხ ვე ვა ში, მყიდ ვე ლის გა სა-
კიცხი მო ტი ვა ცი ის ვა რა უ დი იმ ს ხ ვ რე-
ვა, თუ მყიდ ვე ლი და ამ ტ კი ცებს, რომ 
ნას ყი დო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბის 
დრო ი სათ ვის სა ბაზ რო ფა სის და სად-
გე ნად ექ ს პერ ტი ზა ჩა ტარ და, თუმ ცა, 
მოგ ვი ა ნე ბით აღ ნიშ ნუ ლი ექ ს პერ ტი ზა 
არას წო რი აღ მოჩ ნ და25. გა სა კიცხ ქმე-
დე ბად მი იჩ ნე ვა, რო დე საც გამ სეს ხე-
ბე ლი გა სეს ხე ბუ ლი თან ხი სათ ვის შე-
უ სა ბა მოდ მა ღალ პრო ცენტს აწე სებს. 
„შეუსაბამოდ მა ღა ლი პრო ცენ ტი“ 
შე ფა სე ბი თი კა ტე გო რიაა და ყო ველ 
კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე ვა ში, ისე თი გა-
რე მო ე ბე ბი მი ი ღე ბა მხედ ვე ლო ბა ში, 
რო გო რი ცა ა, სეს ხის გა ცე მის მი ზა ნი, 
პი რო ბე ბი, ვა და, უზ რუნ ველ ყო ფის 
ღო ნის ძი ე ბა, მსეს ხებ ლის შე მო სა ვა-
ლი, ქო ნებ რი ვი მდგო მა რე ო ბა  და ა. 
შ. და ამავ დ რო უ ლად, სეს ხის გა ცე მის 
დრო ი სათ ვის ბან კ თა შო რის აუქ ცი ონ-
ზე არ სე ბუ ლი სეს ხის სა შუ ა ლო საპ რო-
ცენ ტო გა ნაკ ვე თი. პრო ცენ ტი ყო ველ-
თ ვის შე უ სა ბა მოდ მა ღა ლი ა, რო დე საც 
ის სა შუ ა ლო სა ბაზ რო საპ რო ცენ ტო 
გა ნაკ ვეთს 100%-ით აღე მა ტე ბა26. მა-
შინ, რო ცა სა კითხი შეს რუ ლე ბა სა და 
სა პი რის პი რო შეს რუ ლე ბის შე უ სა ბა-

მო ბას ეხე ბა, ხში რად ყუ რადღე ბა ასე-
ვე ხელ შეკ რუ ლე ბის ტექ ს ტ საც ექ ცე ვა, 
რო მე ლიც, რო გორც წე სი, სტან დარ-
ტულ პი რო ბებს შე ი ცავს. შე სა ბა მი სად, 
ამ დროს მოწ მ დე ბა ხელ შეკ რუ ლე ბის 
სტან დარ ტუ ლი პი რო ბე ბით  მომ ხ მა-
რებ ლის მდგო მა რე ო ბის შე უ სა ბა მოდ 
გა უ ა რე სე ბა ხომ არ ხდე ბა. ამ მი მარ-
თე ბით მხედ ვე ლო ბა ში მი ი ღე ბა და 
მომ ხ მა რებ ლის (მსესხებლის) მდგო მა-
რე ო ბის შე უ სა ბა მოდ დამ ძი მე ბად მი იჩ-
ნე ვა ვა და გა და ცი ლე ბი სათ ვის ბევ რად 
უფ რო მა ღა ლი პრო ცენ ტი27, ვა და გა-
და ცი ლე ბი სათ ვის შე უ სა ბა მოდ მა ღა ლი 
გა და სახ დე ლე ბი, ჯა რი მე ბი, სა კო მი სი-
ო ე ბი28, სეს ხის საკ რე დი ტო ხელ შეკ-
რუ ლე ბის შეწყ ვე ტა ზე დი ზედ ორ ვა-

და გა და ცი ლე ბა ზე მსუ ბუ ქი დარ ღ ვე ვის 
სა ფუძ ვ ლით29 და. ა. შ. 

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, გერ მა ნუ ლი სა მარ თ-
ლი სა და სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კის 
მი ხედ ვით, თუ შეს რუ ლე ბა სა და სა პი-
რის პი რო შეს რუ ლე ბას შო რის აშ კა რა 
შე უ სა ბა მო ბა ა, სარ გებ ლის მიმ ღე ბის 
გა სა კიცხი მო ტი ვა ცია იმ თა ვით ვე ივა-
რა უ დე ბა. ფაქ ტე ბის ამ გ ვა რი კონ ს-
ტე ლა ცი ის პი რო ბებ ში კი გა რი გე ბა, 
რო გორც ზნე ო ბის სა წი ნა აღ მ დე გო, ბა-
თი ლად მი იჩ ნე ვა. თუმ ცა, სარ გებ ლის 
მიმ ღებს გა სა კიცხი მო ტი ვა ცი ის პრე-
ზუმ ფ ცი ის სა წი ნა აღ მ დე გოდ, უფ ლე ბა 
აქვს, მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი წა რად გი ნოს და 
მის არა კე თილ სინ დი სი ე რე ბას თან და-

კავ ში რე ბით შეს რუ ლე ბა სა და სა პი რის-
პი რო შეს რუ ლე ბას შო რის აშ კა რა შე უ-
სა ბა მო ბის გა მო დაშ ვე ბუ ლი ვა რა უ დი 
გა ა ქარ წყ ლოს. აღ ნიშ ნუ ლი ვა რა უ დის 
გა ქარ წყ ლე ბის დროს მხედ ვე ლო ბა ში 
კე თილ სინ დი სი ე რი ქცე ვის დოქ ტ რი ნა 
მი ი ღე ბა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, სარ-
გებ ლის მიმ ღე ბის გა უ აზ რე ბე ლი მოქ-
მე დე ბა გან ზ რა ხულს უთა ნაბ რ დე ბა30. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ გერ მა ნი ის გა მოც-
დი ლე ბა, მე ვახ შე ო ბის თვალ საზ რი სით, 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და ყუ რად სა ღე ბი ა, 
რად გან, რო გორც ზე მოთ აღი ნიშ ნა, 
მე ვახ შე ო ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მა 
ქარ თულ სა მო ქა ლა ქო კა ნონ მ დებ ლო-
ბა ში არ მო ი ძებ ნე ბა, მა შინ რო დე საც 
მე ვახ შე ო ბა და მე ვახ შე ო ბის მსგავ სი 
გა რი გე ბე ბი სა ქარ თ ვე ლოს რე ა ლო ბა-
შიც მრავ ლა და ა. ამ მი მარ თე ბით, სა-
ქარ თ ვე ლოს სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კა, 
გერ მა ნი ის გა მოც დი ლე ბას, სა ქარ თ ვე-
ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის შე სა ბა მი-
სი ნორ მე ბის გან მარ ტე ბის მიზ ნე ბი სათ-
ვის, ეფექ ტუ რად იყე ნებს. 

ქარ თუ ლი სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი-
კა „შესრულებასა და სა პი რის პი რო 
შეს რუ ლე ბას შო რის შე უ სა ბა მო ურ-
თი ერ თ მი მარ თე ბის პი რო ბებ ში“ გა-
რი გე ბის ნამ დ ვი ლო ბას სა მო ქა ლა ქო 
კო დექ სის 54-ე მუხ ლის კონ ტექ ს ტ ში 
ამოწ მებს. იგი ვე სტან დარტს იყე ნებს, 
რო დე საც მი იჩ ნევს, რომ სეს ხი შე უ-
სა ბა მოდ მა ღალ პრო ცენ ტად არის 
გა ცე მუ ლი. სა სა მარ თ ლო მა ღალ პ-
რო ცენ ტი ა ნი სეს ხის ნამ დ ვი ლო ბას 
ზნე ობ რი ვი ქცე ვის მა ხა სი ა თებ ლე-
ბით აფა სებს და გან მარ ტავს, რომ 
კა ნო ნის სა ფუძ ველ ზე სა ზო გა დო ე ბი-
სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მო რა ლუ რი 
ღი რე ბუ ლე ბე ბის დაც ვა სა ზო გა დო-
ე ბა ში არ სე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბი სა 
და სა მარ თ ლის ნორ მე ბის ჰარ მო ნი-
ზა ცი ის ნი მუშს წარ მო ად გენს. კა ნო-
ნის შე სა ბა მი სად, ზნე ო ბის სა წი ნა აღ-
მ დე გო ქმე დე ბე ბი და კავ ში რე ბუ ლია 
შე სა ბა მის სა მარ თ ლებ რივ შე დე-
გებ თან და იგი  ადა მი ან თა მი მართ 
არა ერ თი იძუ ლე ბი თი ღო ნის ძი ე ბის 
გა მო ყე ნე ბას იწ ვევს. ზნე ო ბის ნორ-
მის და უც ვე ლო ბა ადა მი ან თა მი ერ 
გა მოვ ლე ნი ლი ნე ბის გა ბა თი ლე ბას 

გა ნა პი რო ბებს. მი სი სა წი ნა აღ მ დე გო 
შე თან ხ მე ბე ბი არა რაა და მათ არა-
ნა ი რი სა მარ თ ლებ რი ვი შე დე გე ბის 
დად გო მა არ უკავ შირ დე ბა. სა ა პე-
ლა ციო სა სა მარ თ ლოს გან მარ ტე-
ბით, ხში რად სა ზო გა დო ე ბა ამო რა-
ლუ რად ისეთ შემ თხ ვე ვებს მი იჩ ნევს, 
რო დე საც ხელ შეკ რუ ლე ბის მხა რე-
ე ბი ერ თ მა ნეთს ბევ რად უფ რო მძი-
მე მოთხოვ ნებს უწე სე ბენ, ვიდ რე ეს 
ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში მარ თე ბუ-
ლა დაა მიჩ ნე უ ლი. მსგავ სი მოთხოვ-
ნე ბი სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის 
აუცი ლებ ლო ბი დან არ გა მომ დი ნა რე-
ობს. პი რი ქით, ისი ნი სა ზო გა დო ე ბის 
წევ რ თა უფ ლე ბებ სა და ინ ტე რე სებს 
გა უ მარ თ ლებ ლად ლა ხავს და ადა მი-
ა ნის არა ერ თი ღი რე ბუ ლე ბის დაც ვას  
უქ მ ნის საფ რ თხეს. ასე თი სა ხის შემ-

თხ ვე ვად შე იძ ლე ბა გა ნუ ზომ ლად მა-
ღა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის და-
კის რე ბა ჩა ით ვა ლოს31. 

სა სა მარ თ ლომ წლი უ რი 72%-იანი 
სარ გე ბე ლი, რო გორც შე უ სა ბა მოდ 
მა ღა ლი, ზნე ო ბის სა წი ნა აღ მ დე გოდ 
მი იჩ ნი ა, ბა თი ლად ცნო  და მი სი 
ოდე ნო ბა 48%-მდე შე ამ ცი რა32. აღ-
ნიშ ნუ ლი გან ჩი ნე ბით, სა კა სა ციო პა-
ლა ტამ, მარ თა ლი ა, დად გე ნი ლად 
ჩათ ვა ლა, ფაქ ტი მას ზედ, რომ სა და ვო 
საპ რო ცენ ტო სარ გე ბელს მხა რე ეთან ხ-
მე ბო და და ამი ტო მაც ხელ შეკ რუ ლე ბას 
ხე ლი მო ა წე რა, თუმ ცა, ფი ზი კუ რი პი-
რი – მსეს ხე ბე ლი სა სა მარ თ ლომ მომ ხ-
მა რებ ლად მი იჩ ნია და გან მარ ტა, რომ 
გამ სეს ხე ბე ლი, რო მე ლიც სა მე წარ მეო 
საქ მი ა ნო ბას ეწე ო და, ეკო ნო მი კუ რად 

უფ რო ძლი ე რი მხა რე იყო, შე სა ბა მი-
სად, უდა ვო ა, რომ  სეს ხის სარ გე ბე-
ლი, სა და ვო ოდე ნო ბით, სწო რედ მან 
გან საზღ ვ რა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
ამ პი რო ბას ფი ზი კუ რი პი რი და ე თან ხ-
მა, ამით სა მარ თ ლებ რი ვი სუ რა თი არ 
შე იც ვა ლა, რად გა ნაც კა სა ტო რი სა მო-
ქა ლა ქო კო დექ სის 325-ე მუხ ლის პირ-
ვე ლი ნა წი ლით დად გე ნი ლი ქცე ვის 
წე სის სა წი ნა აღ მ დე გოდ მოქ მე დებ და. 
თუ ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის პი-
რო ბე ბი ხელ შეკ რუ ლე ბის ერ თ -ერ თი 
მხა რის ან მე სა მე პი რის მი ერ უნ და გა-
ნი საზღ ვ როს, მა შინ სა ეჭ ვო ო ბი სას ივა-
რა უ დე ბა, რომ ამ გ ვა რი გან საზღ ვ რა 
სა მარ თ ლი ა ნო ბის სა ფუძ ველ ზე უნ და 
მოხ დეს. ამ შემ თხ ვე ვა ში, შეს რუ ლე ბა-
სა და სა პი რის პი რო შეს რუ ლე ბას შო-
რის აშ კა რა შე უ სა ბა მო ბა იკ ვე თე ბო და 

დოქტრინა გარიგების 

ზნეობის საწინააღმდეგოდ 

მიჩნევის მიზნებისათვის 

შესრულებასა და 

საპირისპირო შესრულებას 

შორის სხვაობას 

საკმარისად არ მიიჩნევს და 

დამატებით კრიტერიუმად 

მეორე მხარის გასაკიცხ 

ქმედებას ასახელებს.
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და სარ გებ ლის მიმ ღე ბი არა კე თილ-
სინ დი სი ე რად მოქ მე დებ და, კერ ძოდ, 
მან ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი საპ რო ცენ ტო 
გა ნაკ ვე თი და მო სა ლოდ ნე ლი რის-
კე ბი არ გა ით ვა ლის წი ნა და სა ბაზ რო 
ძა ლა უფ ლე ბა ბო რო ტად გა მო ი ყე ნა. 
ყვე ლა კე თილ სინ დი სი ე რი და სა ღად 
მო აზ როვ ნე ადა მი ა ნი სეს ხის წლი უ რი 
სარ გებ ლის 72%-ით გან საზღ ვ რას სა-
ზო გა დო ე ბა ში დამ კ ვიდ რე ბუ ლი ზნე-
ობ რი ვი პრინ ცი პე ბის სა წი ნა აღ მ დე გო 
მოქ მე დე ბად შე ა ფა სებ და. სა ბო ლო-
ოდ, ხელ შეკ რუ ლე ბით გან საზღ ვ რუ-
ლი სარ გე ბე ლი შემ ცირ და (წლიურ 
48%-მდე)33. იგი ვე პრაქ ტი კა შე ი ნარ-
ჩუ ნა სა სა მარ თ ლომ სა ბან კო გა რან-
ტი ის ხელ შეკ რუ ლე ბა თა სა ფუძ ველ ზე 
„გარდაქმნილი“ კრე დი ტის საპ რო ცენ-
ტო სარ გებ ლის 16%–მდე შემ ცი რე-
ბის თა ო ბა ზე და გან მარ ტა, რომ ე.წ. 
სა ბან კო გა რან ტი ი დან გარ დაქ მ ნი ლი 
კრე დი ტი სათ ვის და წე სე ბუ ლი წლი უ რი 
სარ გე ბე ლი – 48%, კა ნონ შე სა ბა მი-
სი იყო34. სა სა მარ თ ლომ უცხო ურ ვა-
ლუ ტა ში გა ცე მულ სეს ხ ზე და წე სე ბუ ლი 
წლი უ რი 30%-იანი საპ რო ცენ ტო სარ-
გე ბე ლიც კა ნო ნი სა და ამავ დ რო უ ლად, 
ზნე ო ბის შე სა ბა მი სად მი იჩ ნი ა. ამას თან, 
სა სა მარ თ ლომ ყუ რადღე ბა მი აქ ცია იმ 
გა რე მო ე ბას, რომ შე თან ხ მე ბუ ლი საპ-
რო ცენ ტო სარ გე ბე ლი მხა რე თა ნამ დ-
ვი ლი ნე ბის გა მოვ ლე ნის შე დეგს წარ-
მო ად გენ და, რად გან ხელ შეკ რუ ლე ბა 
სა ნო ტა რო წე სით და მოწ მ და, რა დრო-
საც ნო ტა რი უს მა ხელ შეკ რუ ლე ბის პი-
რო ბე ბი და მი სი თან მ დე ვი შე დე გე ბი 
მხა რე ებს გა ნუ მარ ტა35.  სა სა მარ თ ლო 
პრაქ ტი კით ასე ვე გა მარ თ ლე ბუ ლად 
იქ ნა მიჩ ნე უ ლი და უს წ რე ბე ლი გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბის გა მო ტა ნა ზე უარის თქმა, 
რო დე საც მოთხოვ ნა სარ გებ ლის ან და 
მი უ ღე ბე ლი შე მო სავ ლის და კის რე ბაა 
და მხა რე თა შო რის სარ გე ბე ლი შე თან-
ხ მე ბუ ლი ა, ხო ლო შე თან ხ მე ბუ ლი სარ-
გე ბე ლი იმ თა ვით ვე შე უ სა ბა მოდ მა ღა-
ლი ა. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში, სა სა მარ თ ლო 
მოთხოვ ნის იური დი ულ მარ თე ბუ ლო-
ბას აყე ნებს ეჭ ვ ქ ვეშ. ასე მო იქ ცა სა-
სა მარ თ ლო, რო დე საც შე თან ხ მე ბუ ლი 
სარ გე ბე ლი (წლიური 120%) შე უ სა ბა-
მოდ მა ღალ ოდე ნო ბად მი იჩ ნი ა, ამ გ-
ვა რი შე თან ხ მე ბა ბა თი ლად ჩათ ვა ლა 
და მო წი ნა აღ მ დე გე მხა რეს, პრო ცეს ზე 

გა მო უცხა დებ ლო ბის პი რო ბებ შიც, არ 
და ა კის რა. სა სა მარ თ ლომ შე თან ხ მე-
ბუ ლი სარ გე ბე ლი მხედ ვე ლო ბა ში არ 
მი ღო და მო წი ნა აღ მ დე გე მხა რეს, მი-
უ ღე ბე ლი შე მო სავ ლის სა ხით, წლი უ რი 
9% და ა კის რა36.

ამ დე ნად, სა სა მარ თ ლო მიმ დი ნა-
რე პრაქ ტი კით სეს ხ ზე შე თან ხ მე ბუ ლი 
პრო ცენ ტის მარ თ ლ ზო მი ე რე ბას, ზნე ო-
ბას თან მი სი შე სა ბა მი სო ბის კონ ტექ ს ტ-
ში ამოწ მებ და და თუ მი იჩ ნევ და, რომ 
კონ კ რე ტუ ლი ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე-
ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შე თან ხ მე ბუ ლი 
სარ გე ბე ლი შე უ სა ბა მოდ მა ღა ლი იყო 
და, თუ არა მსეს ხებ ლის მძი მე მდგო-
მა რე ო ბით შეგ ნე ბუ ლად სარ გებ ლო ბა, 

აღ ნიშ ნუ ლი პი რო ბე ბით სეს ხის ხელ-
შეკ რუ ლე ბა არ და ი დე ბო და, სა სა მარ-
თ ლო სეს ხ ზე შე თან ხ მე ბუ ლი საპ რო-
ცენ ტო სარ გებ ლის შე უ სა ბა მოდ მა ღალ 
ოდე ნო ბას გო ნივ რულ ოდე ნო ბამ დე 
ამ ცი რებ და. თუმ ცა, ამ მი მარ თე ბით აღ-
სა ნიშ ნა ვია  სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა-
სა მარ თ ლოს 2019 წლის 12 ნო ემ ბ რის 
გან ჩი ნე ბა, რომ ლი თაც სა კა სა ციო სა სა-
მარ თ ლო  სა ა პე ლა ციო პა ლა ტას ნა წი-
ლობ რივ და ე თან ხ მა, სეს ხ ზე და რიცხუ-
ლი, წლი უ რი 360%-იანი სარ გე ბე ლი, 
ზნე ო ბის სა წი ნა აღ მ დე გოდ მი იჩ ნი ა, და 
სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ-
სის 54-ე მუხ ლის შე სა ბა მი სად, ბა თი-
ლად ცნო. თუმ ცა, არ და ე თან ხ მა სა ა-
პე ლა ციო სა სა მარ თ ლოს გან მარ ტე ბას, 
რო მელ მაც კრე დი ტო რის სა სარ გებ-
ლოდ, თვი უ რი 2% – იანი სარ გე ბე ლი 
(წლიური 24%), ამა ვე ხელ შეკ რუ ლე ბის 

ფარ გ ლებ ში კა ნო ნი სა და ზნე ო ბის შე-
სა ბა მის სარ გებ ლად ჩათ ვა ლა და შე ი-
ნარ ჩუ ნა. აღ ნიშ ნულ თან მი მარ თე ბით 
სა კა სა ციო პა ლა ტამ გან მარ ტა, რომ 
ხელ შეკ რუ ლე ბა, რომ ლი თაც სეს ხი სათ-
ვის შე უ სა ბა მოდ მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო 
სარ გე ბე ლი გა ნი საზღ ვ რა, სა ზო გა დო-
ე ბა ში დამ კ ვიდ რე ბულ ზნე ობ რივ ღი-
რე ბუ ლე ბებს ეწი ნა აღ მ დე გე ბო და და 
სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის 
54-ე მუხ ლის მი ხედ ვით, უცი ლოდ ბა-
თი ლი იყო. უცი ლოდ ბა თილ გა რი-
გე ბას კი სა მარ თ ლებ რი ვი შე დე გი არ 
მოჰ ყ ვე ბა37. მის ასე თად აღი ა რე ბას არც 
მხა რის შე ცი ლე ბა და არც მი სი მხრი-
დან ბა თი ლო ბის მოთხოვ ნა არ სჭირ-
დე ბა38. ამ დე ნად, სა კა სა ციო პა ლა ტამ 
მო ცე მულ გან ჩი ნე ბა ში და ა ფიქ სი რა თა-
ვი სი სა მარ თ ლებ რი ვი პო ზი ცია იმას თან 
და კავ ში რე ბით, რომ შე უ სა ბა მოდ მა ღა-
ლი სარ გებ ლის პი რო ბებ ში და დე ბუ-
ლი სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბა იმ თა ვით ვე 
მთლი ა ნად ბა თი ლია და არა მარ ტო-
ო დენ შე თან ხ მე ბუ ლი შე უ სა ბა მოდ მა-
ღა ლი სარ გებ ლის ნა წილ ში, რაც სხვა 
ნა წილ ში, თუნ დაც სეს ხის ძი რი თან ხი სა 
და გო ნივ რუ ლი პრო ცენ ტის ფარ გ ლებ-
ში, სეს ხის ნამ დ ვი ლად მიჩ ნე ვის წი ნა პი-
რო ბა ვერ გახ დე ბო და. 

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, ცხა დი ა, რომ სა სა მარ თ-
ლომ კა ნონ ში შე სა ბა მი სი ცვლი ლე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის გა რე შეც და იწყო 
საპ რო ცენ ტო სარ გებ ლის რე გუ ლი რე-
ბა და მი სი არა კა ნონ შე სა ბა მი სო ბის, 
არა მედ ზნე ო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის 
შე მოწ მე ბა. ვი ნა ი დან ზნე ობ რი ვი კა ტე-
გო რი ე ბი შე ფა სე ბი თია და ყო ველ კონ-
კ რე ტულ შემ თხ ვე ვა ში, მრა ვალ სუ ბი ექ-
ტურ ფაქ ტორ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი, 
კა ნონ მ დე ბელ მა სეს ხ ზე და რიცხუ ლი 
პრო ცენ ტის სა კა ნონ მ დებ ლო რე გუ ლი-
რე ბა გა დაწყ ვი ტა და სეს ხ ზე და რიცხუ-
ლი პრო ცენ ტის მაქ სი მა ლუ რი ოდე ნო-
ბა გან საზღ ვ რა. კერ ძო ავ ტო ნო მი ის 
ფარ გ ლებ ში და დე ბუ ლი გა რი გე ბე ბის 
არ სე ბო ბის პი რო ბებ ში და ცუ ლი უნ-
და იქ ნეს ხელ შეკ რუ ლე ბის მო ნა წი ლე 
სუს ტი მხა რის ინ ტე რე სი, სწო რედ აღ-
ნიშ ნუ ლი სუ ლის კ ვე თე ბა და ე დო სა-
ფუძ ვ ლად 2016 წელს სა მო ქა ლა ქო 
კო დექ სის 625-ე მუხ ლ ში გან ხორ ცი ე-

ლე ბულ ცვლი ლე ბებს, რო დე საც მას 
მე-2 ნა წი ლი და ე მა ტა და სეს ხის წლი-
უ რი ეფექ ტუ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე-
თის მაქ სი მა ლურ ზღვრად 100 % გა-
ნი საზღ ვ რა. აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბე ბი 
2017 წლის 15 იან ვარს შე ვი და ძა ლა ში, 
რო მე ლიც მიზ ნად სა სეს ხო/ საკ რე დი ტო 
ურ თი ერ თო ბებ ში მომ ხ მა რე ბელ თა უფ-
ლე ბე ბის დაც ვას ისა ხავ და. 2018 წლის 
21 ივ ლისს ამა ვე მუხ ლ ში ცვლი ლე-
ბა შე ვი და და საპ რო ცენ ტო სარ გებ-
ლის მაქ სი მა ლურ წლი ურ ოდე ნო ბად 
50% და წეს და. ნორ მის გან მარ ტე ბი-
თი ბა რა თის თა ნახ მად, დღე ი სათ ვის, 
რო ცა სეს ხებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბა 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ი ზარ და, და ბა ლი 
ფი ნან სუ რი გა ნათ ლე ბის პი რო ბებ ში 
მო სახ ლე ო ბი სათ ვის სა კუ თა რი ფი ნან-
სე ბის მარ თ ვა რთუ ლად და სა გეგ მი 
აღ მოჩ ნ და. შე დე გად, საკ მა ოდ ხში რად 
ჭარ ბ ვა ლი ა ნო ბა და მას თან და კავ-
ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი მო სახ ლე ო-
ბის თ ვის საკ მა ოდ მწვა ვე პრობ ლე მად 
იქ ცა. გან სა კუთ რე ბით,  ეს პრობ ლე მა 
ბო ლო წლებ ში გამ წ ვავ და, რო ცა ბა-
ზარ ზე  ე.წ ონ ლა ინ სეს ხე ბის გამ ცე მი 
კომ პა ნი ე ბი გა მოჩ ნ დ ნენ, რომ ლე ბიც,  
რო გორც ჩვე უ ლებ რი ვი მე წარ მე ე ბი, 
ყო ველ გ ვა რი და მა ტე ბი თი რე გუ ლა-
ცი ე ბის გა რე შე, ოპე რი რე ბენ. მათ გა-
ა ჩი ნეს  ბა ზარ ზე სწრაფ და მარ ტი ვად 
ხელ მი საწ ვ დომ (საბუთების წარ დ გე ნის 
გა რე შე) ფი ნან სებ თან და კავ ში რე ბით 
მოთხოვ ნა. აგ რე სი უ ლი მარ კე ტინ გი სა 
და ადა მი ა ნის იმ პულ სუ რი ფსი ქო ლო-
გი ის კომ ბი ნა ცი ის პი რო ბებ ში, ხში რად 
ადა მი ა ნე ბი სეს ხის აღე ბა ზე გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბებს ისე იღე ბენ, რომ არც მათ 
რე ა ლურ სა ჭი რო ე ბა ზე ფიქ რო ბენ 
და არც იმა ზე, აღე ბუ ლი ფი ნან სუ რი 
ტვირ თის ზიდ ვას რამ დე ნად შეძ ლე ბენ. 
რო გორც სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნებ ში ჩა ტა-
რე ბუ ლი არა ერ თი კვლე ვა ცხად ყოფს, 
მსგავ სი სეს ხის აღე ბის მიზ ნობ რი ო ბა 
შე იძ ლე ბა იყოს ნე ბის მი ე რი – საჭ მე ლი, 
გარ თო ბა, ტან საც მე ლი, სეს ხის გა და-
ფარ ვა. ხარ ჯე ბი, გა მო ხა ტუ ლი საპ-
რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებ ში, მა ღა ლია და 
შე სა ბა მის ვებ გ ვერ დებ ზეც, ზოგ ჯერ, და უ-
ფა რა ვა დაა მი თი თე ბუ ლი, თუმ ცა მსეს ხე-
ბელს აღ ნიშ ნუ ლი ხარ ჯის აღ ქ მა უჭირს. 
პრობ ლე მის არ სი კი  იმა ში მდგო მა რე-
ობს, რომ ნა წი ლობ რივ გა უმ ჭ ვირ ვა ლე 

დე ბუ ლე ბე ბის და მიზ ნობ რი ვი სეგ მენ-
ტის და ბა ლი ფი ნან სუ რი გა ნათ ლე ბის 
პი რო ბებ ში, „კეთილშობილი“ პრო დუქ-
ტი, თა ვი სი მთა ვა რი არ სის სა პი რის პი-
როდ ტრან ს ფორ მირ დე ბა და სწრა ფი, 
მოკ ლე ვა დი ა ნი სეს ხის ნაც ვ ლად, შე უ-
სა ბა მოდ მა ღა ლი ხარ ჯე ბით დატ ვირ-
თულ სეს ხად იქ ცე ვა. შე დე გად, დღის 
წეს რიგ ში, მომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე-
ბის დაც ვის ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით, საკ რე დი ტო ურ თი ერ თო ბე ბის 
და რე გუ ლი რე ბის სა კითხი დად გა39. 

მოყ ვა ნი ლი მსჯე ლო ბი დან ნა თე ლი ა, 
რომ კა ნონ მ დე ბელ მა მე ვახ შე ო ბი სა და 
მე ვახ შე ო ბის მსგავ სი გა რი გე ბე ბი დან 
წარ მო შო ბი ლი პრაქ ტი კუ ლი პრობ-

ლე მის გა და საწყ ვე ტად სა კა ნონ მ დებ-
ლო ცვლი ლე ბე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლა და 
სეს ხის წლი უ რი ეფექ ტუ რი საპ რო ცენ-
ტო გა ნაკ ვე თის მაქ სი მა ლურ ოდე ნო-
ბად, ჯერ 100%, ხო ლო შემ დეგ 50%  
გან საზღ ვ რა. ცხა დი ა, რომ სა კა ნონ მ-
დებ ლო ცვლი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე-
ბის თა ნა ვე ნე ბის მი ე რი საპ რო ცენ ტო 
გა ნაკ ვე თი, რო მე ლიც კა ნო ნით და-
წე სე ბულ მაქ სი მა ლურ ზღვარს აღე-
მა ტე ბა, უკა ნო ნოდ და შე სა ბა მი სად, 
ბა თი ლად მი იჩ ნე ვა. კითხ ვის ნიშ ნებს 
იწ ვევს სა კითხი მას ზედ, აღ ნიშ ნუ ლი 
ოდე ნო ბის ქვე ვით ნე ბის მი ე რი საპ რო-
ცენ ტო გა ნაკ ვე თი კა ნონ შე სა ბა მი სია 
და ის რაც კა ნონ შე სა ბა მი სი ა, მი სი მო-
რალ თან და ზნე ო ბას თან შე სა ბა მი სო-
ბის შე მოწ მე ბა აღარ უნ და მოხ დეს, თუ 
შე საძ ლე ბე ლი ა, რომ ყო ველ კონ კ რე-
ტულ შემ თხ ვე ვა ში, კა ნო ნის ფარ გ ლებ-

ში შე თან ხ მე ბუ ლი სარ გებ ლის მარ თ-
ლ ზო მი ე რე ბა არა კა ნონ შე სა ბა მი სო ბის 
კონ ტექ ს ტ ში, არა მედ ზნე ო ბას თან თავ-
სე ბა დო ბის თვალ საზ რი სით შე ფას დეს. 
ამ მი მარ თე ბით, ყუ რადღე ბა შე იძ ლე ბა 
გა მახ ვილ დეს რამ დე ნი მე გა რე მო ე ბა-
ზე. კერ ძოდ, კა ნონ ში გან ხორ ცი ე ლე-
ბუ ლი ცვლი ლე ბით დად გე ნი ლი ა, რომ 
მხა რე თა შე თან ხ მე ბით სეს ხი სათ ვის 
შე იძ ლე ბა გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნეს 
პრო ცენ ტი. იპო თე კით უზ რუნ ველ ყო-
ფი ლი სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბა ში უნ და 
მი ე თი თოს მხა რე თა შე თან ხ მე ბით გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი ყო ველ თ ვი უ რი საპ-
რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი. სა ქარ თ ვე ლოს 
სა მო ქა ლა ქო კო დექ ს ში 2016 წლის 29 
დე კემ ბერს გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი-
ლე ბით, რო მე ლიც 2017 წლის პირ ველ 
იან ვარს ამოქ მედ და, გა ნი საზღ ვ რა, 
რომ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის მაქ სი-
მა ლუ რი ოდე ნო ბა 100% იყო, ხო ლო 
ამა ვე მუხ ლ ში 2018 წლის 21 ივ ლისს 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბით, 
რო მე ლიც 2018 წლის პირ ველ სექ-
ტემ ბერს ამოქ მედ და, დად გინ და, რომ  
სეს ხის წლი უ რი ეფექ ტუ რი საპ რო ცენ-
ტო გა ნაკ ვე თი 50 პრო ცენტს არ უნ და 
აღე მა ტე ბო დეს. აღ ნიშ ნუ ლი და ნა წე სი 
ვრცელ დე ბა ყვე ლა სა ხის სეს ხ ზე, მათ 
შო რის, იპო თე კით უზ რუნ ველ ყო ფილ 
სეს ხებ ზეც. ამ დე ნად, 2017 წლის პირ-
ველ იან ვ რამ დე სეს ხის საპ რო ცენ ტო 
გა ნაკ ვე თის მაქ სი მა ლუ რი ოდე ნო ბა 
სა მო ქა ლა ქო კო დექ სით რე გუ ლი რე-
ბუ ლი არ იყო. 2017 წლის პირ ვე ლი 
იან ვ რი დან 2018 წლის პირ ველ სექ-
ტემ ბ რამ დე გა ცე მუ ლი სეს ხე ბი სათ ვის 
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის მაქ სი მა ლურ 
ოდე ნო ბად კა ნო ნი 100%-ს ით ვა ლის-
წი ნებს, ხო ლო 2018 წლის პირ ვე ლი 
იან ვ რი დან და დე ბულ სეს ხებ ზე საპ რო-
ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ოდე ნო ბა 50%-ს 
არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს. კა ნო ნებ სა 
და კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე აქ ტებს  უკუქ ცე-
ვი თი ძა ლა არ აქვთ, გარ და იმ შემ თხ-
ვე ვე ბი სა, რო ცა ეს კა ნო ნით პირ და პირ  
არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. სა მო ქა ლა-
ქო კო დექ სის 625-ე მუხ ლის დათ ქ მა 
მას ზედ, რომ ამ მუხ ლის მოქ მე დე ბა არ 
გავ რ ცელ დეს მის ამოქ მე დე ბამ დე წარ-
მო შო ბილ ურ თი ერ თო ბებ ზე, საპ რო-
ცენ ტო გა ნაკ ვეთ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ცვლი ლე ბე ბის გავ რ ცე ლე ბას იმ ხელ-

სასამართლომ წლიური 

72%-იანი სარგებელი, 

როგორც შეუსაბამოდ 

მაღალი, ზნეობის 

საწინააღმდეგოდ 

მიიჩნია, ბათილად ცნო  

და მისი ოდენობა 48%-

მდე შეამცირა.

2018 წლის 21 ივლისს 

ამავე მუხლში 

ცვლილება შევიდა 

და საპროცენტო 

სარგებლის 

მაქსიმალურ წლიურ 

ოდენობად 50% 

დაწესდა.
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შეკ რუ ლე ბებ ზე, რომ ლე ბიც აღ ნიშ ნუ ლი 
ცვლი ლე ბე ბის ძა ლა ში შეს ვ ლამ დე და-
ი დო, და უშ ვე ბელს ხდის, თუმ ცა, ასეთ 
შემ თხ ვე ვა ში, შე თან ხ მე ბუ ლი პრო ცენ ტის 
მარ თ ლ ზო მი ე რე ბა სა მო ქა ლა ქო კო დექ-
სის 54-ე მუხ ლის მი ხედ ვით, ზნე ო ბი სა 
და მო რა ლის ფარ გ ლებ ში მოწ მ დე ბა, 
რო გორც ამას სა სა მარ თ ლო ზე მოთ 
გან ხი ლუ ლი პრაქ ტი კის შე სა ბა მი სად 
აკე თებ და. ამ მი მარ თე ბით, სა გუ ლის ხ-
მო ა, რომ, ამ დროს, კა ნონ მ დებ ლო ბით 
შემ დ გომ კა ნონ შე სა ბა მი სად აღი ა რე ბუ-
ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის მაქ სი მა-
ლუ რი ოდე ნო ბა მხედ ვე ლო ბა ში მა ინც 
მი ი ღე ბა და აღ ნიშ ნულ ზღვარს მიღ მა 
შე თან ხ მე ბუ ლი პრო ცენ ტი არა კა ნონ შე-
უ სა ბა მოდ, არა მედ ზნე ო ბის სა წი ნა აღ მ-
დე გოდ ცნო ბის წი ნა პი რო ბა ხდე ბა. 

თუ სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის 625-ე მუხ-
ლის და ნა წე სის სიტყ ვა- სიტყ ვით მნიშ-
ვ ნე ლო ბას მი ვაქ ცევთ ყუ რადღე ბას, 
სა მო ქა ლა ქო კო დექ ს ში გან ხორ ცი ე ლე-
ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბით საპ რო ცენ ტო გა-
ნაკ ვე თის ზღვრუ ლი ოდე ნო ბა და წეს და. 
შე სა ბა მი სად, გამ სეს ხე ბელ მა არ უნ და 
გა და ა ჭარ ბოს კა ნო ნით სეს ხი სათ ვის 
დად გე ნი ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის 
მაქ სი მა ლურ ზღვარს, თუმ ცა, აღ ნიშ ნუ-
ლი და ნა წე სი იმ გ ვა რად არ უნ და იქ ნეს 
გა გე ბუ ლი, რომ გამ სეს ხე ბელ მა სეს ხი 
ყო ველ თ ვის წლი ურ 50%-ში (ეფექტური 
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი) უნ და გას ცეს. 
უფ რო მე ტიც, აღ ნიშ ნუ ლი ოდე ნო ბის 
ფარ გ ლებ ში, ყო ველ კონ კ რე ტულ შემ-
თხ ვე ვა ში, სა სა მარ თ ლომ შე იძ ლე ბა გა-
მო ყე ნე ბუ ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის 
ზნე ო ბი სად მი შე სა ბა მი სო ბა შე ა ფა სოს, 
იმ გა რე მო ე ბე ბის მხედ ვე ლო ბა ში მი ღე-
ბით, თუ ვინ არი ან მხა რე ე ბი, რა პი რო-
ბებ ში და რა გა რე მო ე ბე ბის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით გა ი ცა სეს ხი და ა. შ. ამ დე ნად, 
კა ნო ნით საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის მაქ-
სი მა ლუ რი ზღვა რის და წე სე ბა თა ვის-
თა ვად არ გა მო რიცხავს სა სა მარ თ ლოს 
უფ ლე ბას, რომ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე-
თის მაქ სი მა ლუ რი ზღვა რის ფარ გ ლებ-
ში შე თან ხ მე ბუ ლი საპ რო ცენ ტო სარ გებ-
ლის ოდე ნო ბა, ყო ვე ლი კონ კ რე ტულ 
შემ თხ ვე ვა ში, ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, ზნე ობ რი ო ბის კონ-
ტექ ს ტ ში შე ა ფა სოს. თუმ ცა, ამავ დ რო-
უ ლად ისიც უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ის, 

რაც კა ნო ნის შე სა ბა მი სად, პრო ცენ ტის 
და საშ ვებ ოდე ნო ბად არის მიჩ ნე უ ლი, 
ძნე ლად თუ შე ფას დე ბა ზნე ო ბის სა წი ნა-
აღ მ დე გოდ. ამ მი მარ თე ბით, მტკი ცე ბის 
ძა ლი ან მა ღა ლი სტან დარ ტი იქ ნე ბა სა-
ჭი რო, და ახ ლო ე ბით ისე თი, რო გო რი-
ცა ა, მა გა ლი თად, დის კ რი მი ნა ცი უ ლი 
მოპყ რო ბის და დას ტუ რე ბა, ან და მე ო რე 
მხა რის „ეკონომიკური, თუ სო ცი ა ლუ რი 
სი სუს ტით“ ბო რო ტად სარ გებ ლო ბა და 
ა. შ.. აღ ნიშ ნუ ლი მსჯე ლო ბის ნა თელ-
ყო ფის მიზ ნე ბი სათ ვის, შე იძ ლე ბა ისე თი 
შემ თხ ვე ვა გან ვი ხი ლოთ, რო გო რი ცა ა, 
პრო ცენ ტის კა ნო ნის მი ე რი ზღვრის ფარ-
გ ლებ ში, თუმ ცა, ანა ლო გი ურ შემ თხ ვე-
ვებ თან შე და რე ბით დის კ რი მი ნა ცი უ ლად 
მა ღა ლი პრო ცენ ტით სეს ხის გა ცე მა, რა 
დრო საც, მსეს ხე ბე ლი ადას ტუ რებს, რომ 
მან სხვა ანა ლო გი ურ სი ტუ ა ცი ა ში მყოფ 
პი რებ თან შე და რე ბით სეს ხი 2-ჯერ ძვი-
რად, თვი უ რი 4%-იანი სარ გებ ლით მი-
ი ღო (წლიური 48%), მა შინ რო დე საც 
სხვე ბი, ამა ვე პი რო ბებ ში, სესხს 2%-იანი 
სარ გებ ლით იღებ დ ნენ (წლიური 24%). 
ამ გ ვა რი მოპყ რო ბის სა ფუძ ვე ლი კი 
მარ ტო ო დენ ის ფაქ ტი იყო, რომ მსეს-
ხე ბელს შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
შვი ლი ჰყავ და და სეს ხი უკი დუ რე სად 
ესა ჭი რო ე ბო და, რის თა ო ბა ზეც გამ სეს-
ხე ბე ლი ინ ფორ მი რე ბუ ლი იყო.

სა მარ თ ლებ რი ვი შე დე გე ბი

შე უ სა ბა მოდ მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო 
სარ გებ ლის პი რო ბებ ში და დე ბუ ლი სეს-
ხის ხელ შეკ რუ ლე ბის ბა თი ლად ცნო ბის 
სა მარ თ ლებ რი ვი შე დე გია უსა ფუძ ვ ლო 
გამ დიდ რე ბის ნორ მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით 
სეს ხად გა და ცე მუ ლი თან ხის უკან დაბ-
რუ ნე ბა. ვი ნა ი დან შე უ სა ბა მოდ მა ღა-
ლი სარ გებ ლის ბე ნე ფი ცი ა რი სეს ხის 
გამ ცე მი იყო და არა სეს ხის მიმ ღე ბი, 
ამი ტომ სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბის ბა თი-
ლად ცნო ბით, მას (სესხის მიმ ღებს) 
სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბის ვა და ში სეს-
ხის თან ხის ნა წილ - ნა წილ, რო გორც 
ხელ შეკ რუ ლე ბით უნ და და ებ რუ ნე ბი-
ნა, იმ წე სის შე სა ბა მი სად დაბ რუ ნე ბის 
ვალ დე ბუ ლე ბა უნ და და ე კის როს, რა თა 
სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბის ბა თი ლო ბით, 
იმ მხა რის მდგო მა რე ო ბა არ გა უ ა რეს-
დეს, რო მელ საც სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე-
ბის ბა თი ლად ცნო ბის მიზ ნე ბი სათ ვის, 

ბრა ლი არ მი უძღ ვის40. ამავ დ რო უ ლად 
მი იჩ ნე ვა, რომ იმ დრო ის გან მავ ლო ბა-
ში, ვიდ რე მსეს ხე ბე ლი გამ სეს ხებ ლის 
ფუ ლით სარ გებ ლობ და, მან ამი სათ ვის 
პრო ცენ ტი უნ და გა და ი ხა დოს, თუ აღ-
ნიშ ნუ ლი სეს ხით სარ გებ ლო ბი სათ ვის 
პრო ცენ ტი იმ თა ვით ვე შე თან ხ მე ბუ ლი 
იყო. რა ღა თქმა უნ და, სეს ხის პრო ცენ-
ტი მარ ტო ო დენ იმ ოდე ნო ბით იქ ნე ბა 
გა და სახ დე ლი, რაც იმ კონ კ რე ტულ 
შემ თხ ვე ვა ში, კა ნო ნი სა და ზნე ო ბის შე-
სა ბა მი სი იქ ნე ბა41. იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ 
მსეს ხე ბელს სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბის 
დრო ი სათ ვის იმა ზე მე ტი სარ გე ბე ლი 
აქვს გა დახ დი ლი, ვიდ რე  კა ნო ნი სა და 
ზნე ო ბის შე სა ბა მი სი პრო ცენ ტის გა დახ-
დის პი რო ბებ ში მო უ წევ და, მას, უსა ფუძ-
ვ ლო გამ დიდ რე ბის ნორ მებ ზე დაყ რ დ-
ნო ბით, ზედ მე ტად გა დახ დი ლი თან ხის 
უკან დაბ რუ ნე ბის ან შემ დ გომ გა და სახ-
დელ ში ჩათ ვ ლის უფ ლე ბა აქვს42. ამ მი-
მარ თე ბით ნი შან დობ ლი ვია აღი ნიშ ნოს, 
რომ შე უ სა ბა მოდ მა ღა ლი პრო ცენ ტის 
შემ თხ ვე ვა ში, ხელ შეკ რუ ლე ბის ბა თი-
ლო ბის პი რო ბებ ში, მსეს ხებ ლი სათ ვის 
კა ნო ნი სა და ზნე ო ბის შე სა ბა მი სი პრო-
ცენ ტის და კის რე ბა, რო გორც თე ო რი-
უ ლი, ასე ვე პრაქ ტი კუ ლი თვალ საზ რი-
სით, სა და ვო ა43. გა ბა ტო ნე ბუ ლი აზ რი სა 
და სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კის შე სა ბა მი-
სად, მი იჩ ნე ვა, რომ შე უ სა ბა მოდ მა ღა-
ლი სარ გე ბე ლი სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე-
ბის ბა თი ლო ბის წი ნა პი რო ბა ა, თუმ ცა, 
ნორ მის დაც ვი თი ფუნ ქ ცი ი დან არ გა-
მომ დი ნა რე ობს გამ სეს ხებ ლის იმ გ ვა რი 
დას ჯა, რომ მან გა სეს ხე ბუ ლი თან ხი-
სათ ვის კა ნო ნი სა და ზნე ო ბის შე სა ბა-
მი სი პრო ცენ ტიც არ მი ი ღოს44. ეს წე სი 
მე ვახ შე ო ბის შემ თხ ვე ვებ ზე არ ვრცელ-
დე ბა, შე სა ბა მი სად, აქ ვე უნ და გა ნი მარ-
ტოს, რომ სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბი სა და 
შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნუ ლი სეს ხი სათ ვის 
შე თან ხ მე ბუ ლი პრო ცენ ტის ბა თი ლად 
ცნო ბა, პირ ვან დე ლი მდგო მა რე ო ბის 
უსა ფუძ ვ ლო გამ დიდ რე ბის ნორ მებ ზე 
დაყ რ დ ნო ბით აღ დ გე ნა, ხო ლო გამ სეს-
ხებ ლის არა მარ თ ლ ზო მი ე რი ქმე დე ბის 
გა მო მის მი მართ სა დამ ს ჯე ლო მე ქა-
ნიზ მის გა მო ყე ნე ბა, რაც მი სი მხრი დან 
გა სეს ხე ბულ თან ხა ზე სარ გებ ლის მი ღე-
ბის უფ ლე ბის და კარ გ ვას გუ ლის ხ მობს, 
ად გი ლი უნ და ჰქონ დეს არა მა შინ, 
რო დე საც სა ხე ზეა შეს რუ ლე ბა სა და სა-

პი რის პი რო შეს რუ ლე ბას შო რის არ სე-
ბი თი სხვა ო ბა, არა მედ მა შინ, რო დე-
საც სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბა, შე უ სა ბა მო 
პი რო ბე ბით მარ ტო ო დენ იმის გა მო 
და ი დო, რომ ხელ შეკ რუ ლე ბის ერ თ მა 
მხა რემ მე ო რე მხა რის მძი მე მდგო მა-
რე ო ბით, გა მო უც დე ლო ბით, გო ნივ რუ-
ლი გან ს ჯის უუნა რო ბით ან ნე ბის მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი სი სუს ტით ისარ გებ ლა45 
(მევახშეობა). რაც შე ე ხე ბა მარ ტო ო დენ 
იმ შემ თხ ვე ვას, რო ცა სა ხე ზეა შეს რუ-
ლე ბა სა და სა პი რის პი რო შეს რუ ლე ბას 
შო რის სხვა ო ბა, რა დრო საც სარ გებ-
ლის მიმ ღე ბი მხა რე ხელ შეკ რუ ლე-
ბის აღ ნიშ ნუ ლი პი რო ბე ბით და დე ბის 
მარ თ ლ ზო მი ე რე ბას ვერ და ა დას ტუ-
რებს, თუმ ცა, არც ის დგინ დე ბა, რომ 
იგი აღ ნიშ ნუ ლი სეს ხის და დე ბის მიზ-
ნით მე ო რე მხა რის მძი მე მდგო მა რე ო-
ბით გან ზ რახ მარ თ ლ სა წი ნა აღ მ დე გოდ 

სარ გებ ლობ და46, ასეთ ვი თა რე ბა ში, 
შე უ სა ბა მოდ მა ღა ლი პრო ცენ ტი ბა თი-
ლი ა, თუმ ცა მხა რე კა ნო ნი სა და ზნე-
ო ბის შე სა ბა მი სი პრო ცენ ტის მი ღე ბის 
უფ ლე ბას არ კარ გავს. 

დას კ ვ ნა

რამ დე ნა დაც გერ მა ნი ის სა მო ქა ლა-
ქო კო დექ სის 138-ე მუხ ლის მე-2 ნა-
წი ლის მსგავ სი დე ბუ ლე ბა სა ქარ თ-
ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ ს ში არ 
მო ი ძებ ნე ბა, ქარ თუ ლი სა სა მარ თ ლო 
მე ვახ შე ო ბა საც ამო რა ლუ რი, ზნე ო ბის 
სა წი ნა აღ მ დე გო გა რი გე ბა თა კონ ტექ-
ს ტ ში ამოწ მებს, ამას თან, გერ მა ნი ის 
138-ე მუხ ლის მე-2 ნა წი ლის გა მოც-
დი ლე ბას მე ვახ შე ო ბი სათ ვის სა მარ თ-
ლებ რი ვი სიცხა დის შე სა ძე ნად იყე ნებს. 
კერ ძოდ, მარ ტო ო დენ შეს რუ ლე ბა სა 

და სა პი რის პი რო შეს რუ ლე ბას შო რის 
შე უ სა ბა მო ბა მე ვახ შე ო ბის შე მად გენ-
ლო ბას არ ქმნის. მარ თა ლი ა, შეს რუ-
ლე ბა სა და სა პი რის პი რო შეს რუ ლე ბას 
შო რის შე უ სა ბა მო ბის დროს, არ სე ბობს 
პრე ზუმ ფ ცი ა, რომ ხელ შეკ რუ ლე ბის 
ის მხა რე, რო მე ლიც სარ გებ ლის მიმ-
ღე ბი ა, გა სა კიცხი მო ტი ვა ცი ით მოქ მე-
დებს, თუმ ცა, თუ სარ გებ ლის მიმ ღე ბი 
მხა რე და ა დას ტუ რებს შეს რუ ლე ბა სა 
და სა პი რის პი რო შეს რუ ლე ბას შო რის 
აშ კა რა სხვა ო ბის მი მართ მარ თ ლ ზო-
მი ე რი სა ფუძ ვ ლის არ სე ბო ბა სა და მი-
სი მხრი დან კე თილ სინ დი სი ერ და მო-
კი დე ბუ ლე ბას, ამ გ ვა რი შე უ სა ბა მო ბის 
პი რო ბებ შიც, გა რი გე ბა ნამ დ ვი ლად 
მი იჩ ნე ვა. იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ სარ გებ-
ლის მიმ ღე ბი მხა რე, ვერ ახ ს ნის და 
სა თა ნა დოდ ვერ და ა სა ბუ თებს, თუ რა 
მარ თ ლ ზო მი ე რი, თუ კე თილ სინ დი სი ე-
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რი სტან დარ ტე ბით შე იძ ლე ბა გა მარ თ-
ლ დეს აღ ნიშ ნუ ლი შე უ სა ბა მო ბა, გა რი-
გე ბა, რო გორც ამო რა ლუ რი (ზნეობის 
სა წი ნა აღ მ დე გო) ბა თი ლად ით ვ ლე ბა, 
რა დრო საც, გა რი გე ბის ერ თი ნა წი-
ლის ბა თი ლად ცნო ბა გა რი გე ბის სხვა 
ნა წი ლე ბის, ან და მთლი ა ნი გა რი გე ბის 
ბა თი ლო ბას არ იწ ვევს, თუ დად გინ და, 
რომ გა რი გე ბა მი სი ბა თი ლი ნა წი ლის 
გა რე შეც, და ი დე ბო და. აღ ნიშ ნუ ლი 
მსჯე ლო ბის პრაქ ტი კუ ლი გა მოვ ლი ნე-
ბაა სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კა ში არ სე-
ბუ ლი მა გა ლი თე ბი, რო დე საც, შე უ სა-
ბა მოდ მა ღა ლი სარ გე ბე ლი, მხო ლოდ 
იმ ნა წილ ში გა ბა თილ და, რაც მი სი 
შე უ სა ბა მოდ მა ღალ საპ რო ცენ ტო გა-
ნაკ ვე თად მიჩ ნე ვის წი ნა პი რო ბა იყო, 
მა გა ლი თი სათ ვის, 72%-იანი სარ გე-
ბე ლი 48%-მდე შემ ცირ და. ნი შან დობ-
ლი ვია აღი ნიშ ნოს, რომ მთლი ა ნი 
ხელ შეკ რუ ლე ბა ბა თი ლად მი იჩ ნე ვა 
და სეს ხის მიმ ღებს კა ნო ნის შე სა ბა მი სი 
პრო ცენ ტიც არ ეკის რე ბა, თუ შე უ სა ბა-
მოდ მა ღალ პრო ცენ ტ ზე შე თან ხ მე ბა, 
ამო რა ლუ რო ბის იმ ზღვარს მი აღ წევს, 
რომ სა სა მარ თ ლო  სარ გებ ლის მიმ-
ღე ბი მხა რის მარ თ ლ სა წი ნა აღ მ დე გო 
ბრა ლე ულ მოქ მე დე ბას და ად გენს, რაც 
იმა ში გა მო ი ხა ტა, რომ მან ხელ შეკ რუ-
ლე ბის სუს ტი მხა რის მძი მე მდგო მა რე-
ო ბით გან ზ რახ ისარ გებ ლა და თუ არა 
ხელ შეკ რუ ლე ბის მე ო რე მხა რის მძი მე 
მდგო მა რე ო ბა, აღ ნიშ ნუ ლი ხელ შეკ რუ-
ლე ბა არ და ი დე ბო და48. ძა ლი ან ხში-
რად გა რი გე ბა თა ამ ტიპს იძუ ლე ბით, 
მოტყუ ე ბით და დე ბუ ლი გა რი გე ბე ბი 
გა ნე კუთ ვ ნე ბა, რა დრო საც, მარ თ ლ სა-
წი ნა აღ მ დე გოდ მოქ მედ მხა რეს აღ ნიშ-
ნუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბი დან არა ნა ი რი 
სარ გებ ლის მი ღე ბის უფ ლე ბა არ აქვს. 
უფ რო მე ტიც, ნორ მა თა დაც ვი თი ფუნ-
ქ ცია მათ გან გა და ცე მუ ლის მათ თ ვის-
ვე უკან დაბ რუ ნე ბა საც კი კრძა ლავს49. 
თუმ ცა, სეს ხის შემ თხ ვე ვა ში, აღ ნიშ-
ნუ ლი დე ბუ ლე ბა რე ლე ვან ტუ რი ვერ 
იქ ნე ბა, რად გან სეს ხის სა ხით გა და ცე-
მულ თან ხა ზე მსეს ხე ბე ლი სა კუთ რე ბას 
„დროებით“ და არა „მუდმივად“ იძენს, 
შე სა ბა მი სად, სეს ხის სა ხით გა და ცე მუ-
ლი თან ხა, მი უ ხე და ვად, გამ სეს ხებ ლის 
მარ თ ლ სა წი ნა აღ მ დე გო ბრა ლე უ ლი 
მოქ მე დე ბი სა, გა რი გე ბის ბა თი ლო ბის 
პი რო ბებ ში, უსა ფუძ ვ ლო გამ დიდ რე ბის 

ნორ მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, უკან დაბ რუ-
ნე ბას ექ ვემ დე ბა რე ბა50. 

ამ დე ნად, ამო რა ლუ რო ბის კონ ტექ-
ს ტ ში ბა თილ გა რი გე ბებ საც თა ვი სი 
გრა და ცია აქვს. ამ გ ვა რი გრა და ცი ის 
მა გა ლი თად გერ მა ნი ის სა მო ქა ლა ქო 
კო დექ სის 138-ე მუხ ლის და სა ხე ლე ბა 
შე იძ ლე ბა, რომ ლის პირ ვე ლი ნა წი-
ლის მი ხედ ვით, გა რი გე ბა, რო მე ლიც 
ეწი ნა აღ მ დე გე ბა ზნე ო ბის ნორ მებს, ბა-
თი ლი ა. ამა ვე მუხ ლის მე ო რე ნა წი ლის 
შე სა ბა მი სად კი, ბა თი ლია გა რი გე ბა, 
რომ ლი თაც პი რი სხვა პი რის მძი მე 
მდგო მა რე ო ბით, გა მო უც დე ლო ბით, 
გო ნივ რუ ლი გან ს ჯის უუნა რო ბით ან 
ნე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სი სუს ტით აიძუ-

ლებს ამ უკა ნას კ ნელს ვალ დე ბუ ლე-
ბის შეს რუ ლე ბის მოქ მე დე ბის სა ნაც-
ვ ლოდ მი სად მი ან მე სა მე პი რი სად მი 
ქო ნებ რი ვი სარ გებ ლის შე პი რე ბას ან 
შეს რუ ლე ბას, რო მე ლიც  ვალ დე ბუ-
ლე ბის შეს რუ ლე ბას თან მი მარ თე ბით 
აშ კა რად არაპ რო პორ ცი უ ლი ა. სწო-
რედ 138-ე მუხ ლის მე-2 ნა წი ლი ქმნის 
მე ვახ შე ო ბის შე მად გენ ლო ბას, სა დაც 
ხელ შეკ რუ ლე ბა ში სარ გებ ლის მიმ ღე-
ბი მხა რის გა სა კიცხი მო ტი ვა ცია კი არ 
პრე ზუ მირ დე ბა, არა მედ მი სი გან ზ რა ხი 
მარ თ ლ სა წი ნა აღ მ დე გო ქმე დე ბა დგინ-
დე ბა, რაც იმა ში ვლინ დე ბა, რომ სარ-
გებ ლის მიმ ღე ბი მხა რე მე ო რე მხა რის 
„სუსტი ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი, 
კულ ტუ რუ ლი, თუ ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი“ 

მდგო მა რე ო ბით გან ზ რახ, ბო რო ტად 
სარ გებ ლობს და გა რი გე ბა, აღ ნიშ-
ნუ ლი პი რო ბე ბით, მარ ტო ო დენ იმის 
წყა ლო ბით იდე ბა, რომ მე ო რე მხა-
რეს, სხვა დას ხ ვა ფაქ ტო რე ბის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, ნე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
სი სუს ტე უვ ლინ დე ბა. სწო რედ ფაქ-
ტე ბის აღ ნიშ ნუ ლი თან ხ ვედ რა ქმნის 
მე ვახ შე ო ბის კონ ს ტე ლა ცი ას შე სა ბა-
მი სი სა მარ თ ლებ რი ვი შე დე გე ბით, რა 
დრო საც, მარ ტო ო დენ შე თან ხ მე ბუ ლი 
პრო ცენ ტი კი არ ბა თილ დე ბა, არა-
მედ  სეს ხის მთე ლი ხელ შეკ რუ ლე ბა 
და, ნორ მა თა დაც ვი თი ფუნ ქ ცი ი დან 
გა მომ დი ნა რე, სარ გებ ლის მიმ ღე ბი  
მხა რე (მევახშე) კა ნონ შე სა ბა მი სი პრო-
ცენ ტის მი ღე ბის უფ ლე ბა საც კარ გავს. 
აღ ნიშ ნუ ლი სა მარ თ ლებ რი ვი შე დე გე ბი 
არ უკავ შირ დე ბა 138-ე მუხ ლის პირ-
ვე ლი ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ 
ბა თი ლო ბას, რა დრო საც, გა რი გე ბის 
არაზ ნე ობ რივ ხა სი ათს მხო ლოდ შეს-
რუ ლე ბა სა და სა პი რის პი რო შეს რუ ლე-
ბას შო რის აშ კა რა შე უ სა ბა მო ბა გა ნა-
პი რო ბებს, ხო ლო სარ გებ ლის მიმ ღე ბი 
მხა რის მი მართ გა სა კიცხი მო ტი ვა ცია 
მოქ მე დებს. ასეთ დროს, შე უ სა ბა მოდ 
მა ღა ლი პრო ცენ ტის ბა თი ლო ბის პი-
რო ბებ ში, გამ სეს ხე ბე ლი კა ნო ნი სა და 
ზნე ო ბის შე სა ბა მი სი პრო ცენ ტის მი ღე-
ბის უფ ლე ბას არ კარ გავს.

მი თი თე ბულ სა მარ თ ლებ რივ სა კითხს 
თუ სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ-
სის ფარ გ ლებ ში გან ვი ხი ლავთ, აუცი-
ლე ბე ლი ა, ყუ რადღე ბა გა ვა მახ ვი ლოთ 
სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის 55-ე მუხ ლის იმ 
რე დაქ ცი ა ზე, რო მე ლიც 2012 წლის 8 
მა ი სამ დე არ სე ბობ და. კერ ძოდ, სა მო ქა-
ლა ქო კო დექ სის 55-ე მუხ ლის პირ ვე ლი 
ნა წი ლის ცვლი ლე ბამ დე რე დაქ ცი ის მი-
ხედ ვით,  გა რი გე ბა შე იძ ლე ბა ბა თი ლად 
ჩა ით ვა ლოს, თუ  გა რი გე ბით გან საზღ-
ვ რულ შეს რუ ლე ბა სა და ამ შეს რუ ლე-
ბი სათ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბულ ანაზღა უ-
რე ბას შო რის აშ კა რა შე უ სა ბა მო ბაა და 
გა რი გე ბა  მხო ლოდ იმის წყა ლო ბით 
და ი დო, რომ ხელ შეკ რუ ლე ბის ერ თ -ერ-
თ მა მხა რემ ბო რო ტად გა მო ი ყე ნა თა ვი-
სი სა ბაზ რო ძა ლა უფ ლე ბა ან ისარ გებ ლა 
ხელ შეკ რუ ლე ბის მე ო რე მხა რის მძი მე 
მდგო მა რე ო ბით ან გა მო უც დე ლო ბით 
(გულუბრყვილობით). ამ დე ნად, ცალ-
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მა ი სამ დე, სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო 
კო დექ სის 55-ე მუხ ლი შე ი ცავ და. სა კა-
ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბის გზით, აღ ნიშ-
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შე მად გენ ლო ბა სხვა, უფ რო ზო გა დი 
მუხ ლის ქვეშ სუბ სუ მირ დე ბა, კერ ძოდ, 
აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტობ რი ვი შე მად გენ-
ლო ბით და დე ბუ ლი გა რი გე ბა, სა ქარ-
თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის 54-ე 

მუხ ლის შე სა ბა მი სად, ზნე ო ბის სა წი ნა აღ-
მ დე გოდ მი იჩ ნე ვა და უცი ლოდ ბა თილ 
გა რი გე ბა თა რე გუ ლი რე ბის რე ჟიმ ში ექ-
ცე ვა. ამ დე ნად, თუ გერ მა ნი ის სა მო ქა-
ლა ქო კო დექ სი მე ვახ შე ო ბის ამ სახ ველ 
ნორ მას ცალ კე დე ბუ ლე ბად ით ვა ლის-
წი ნებს, სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო 
კო დექ ს ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი-
ლე ბის შე დე გად, მე ვახ შე ო ბის ფაქ ტობ-
რი ვი კონ ს ტე ლა ცი ა, ზო გა დად, ზნე ო ბის 
სა წი ნა აღ მ დე გო გა რი გე ბა თა რიგს გა ნე-

კუთ ვ ნე ბა. ნორ მის გან მარ ტე ბის მიზ ნე ბი-
სათ ვის კი, სარ გებ ლის მიმ ღე ბი მხა რის 
ქმე დე ბის მარ თ ლ წი ნა აღ მ დე გო ბი სა და 
ბრა ლის ხა რის ხის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
სა მარ თ ლებ რი ვი შე დე გის დი ფე რენ ცი-
რე ბა ხდე ბა, რა დრო საც, გან მარ ტე ბის 
მიზ ნე ბი სათ ვის, დიდ წი ლად იმ ქვეყ ნის 
ნორ მა ტი უ ლი წყა რო გვეხ მა რე ბა, რო მე-
ლიც ქარ თუ ლი სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის 
ამ გ ვა რი ფორ მით არ სე ბო ბის ინ ს პი რა-
ცია გახ და.
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მიწათსარგებლობის გენერალური 
გეგმის შესაძლო უარყოფითი ზეგავლენა 
საკუთრების უფლებაზე და  მისი დაცვის 
საშუალებები

ავტორი: უჩა ზაქაშვილი

სამართლის დოქტორი, ადვოკატი

019 წლის 15 მარტს, ქ. თბი-
ლის ში  დამ ტ კი ცე ბულ მი წათ-
სარ გებ ლო ბის გე ნე რა ლურ 
გეგ მას თან და კავ ში რე ბით არ-

სე ბობ და პო ზი ტი უ რი მო ლო დი ნე ბი ქა-
ლა ქის სა მო მავ ლო სწო რი გა ნა შე ნი ა-
ნე ბის კუთხით, თუმ ცა მი სი დამ ტ კი ცე ბის 
შემ დეგ უფ რო აქ ტუ ა ლუ რი გახ და  გე ნე-
რა ლუ რი გეგ მის უარ ყო ფი თი გავ ლე ნის 
შე ფა სე ბა კერ ძო მე სა კუთ რე ე ბის და ინ-
ვეს ტო რე ბის უფ ლე ბებ ზე, რომ ლე ბიც ამა 
თუ იმ ტე რი ტო რი ის სამ შე ნებ ლო გან ვი-
თა რე ბას გეგ მავ დ ნენ და ამ მიზ ნით გან-
ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ჰქონ დათ გარ კ ვე უ ლი 
იური დი უ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბის მოქ მე დე ბე-
ბი, იმ ნაკ ვე თებ ზე ან / და უძ რავ ქო ნე ბა ზე, 
რო მე ლიც 2019 წლის 15 მარ ტამ დე არ-
სე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ე ბით სამ შე ნებ ლოდ 
ვარ გის ნაკ ვე თებს წარ მო ად გენ და.  

უპირ ვე ლე სად, რო დე საც პრობ ლე-
მებ ზე ვსა უბ რობთ, უნ და გა მოვ ყოთ ის  
ძვე ლი რე გუ ლა ცი ე ბის მი ხედ ვით სამ-
შე ნებ ლოდ ვარ გი სი მი წის ნაკ ვე თე ბი, 
რომ ლე ბიც ახა ლი გე ნე რა ლუ რი გეგ-
მით მო ექ ცა ისეთ ფუნ ქ ცი ურ ზო ნებ ში, 
სა დაც გა მო რიცხუ ლია სამ შე ნებ ლო 
გან ვი თა რე ბა. ამის თვალ სა ჩი ნო მა გა-
ლი თი ა, გლდა ნის ტბის და თბი ლი სის 
ზღვის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ე ბი, ასე-
ვე, კოჯ რის გარ კ ვე უ ლი ტე რი ტო რი ე ბი, 
რომ ლე ბიც ძვე ლი გენ გეგ მით გან საზღ-
ვ რუ ლი იყო რო გორც და ბა ლი ინ ტენ-
სი ვო ბის საცხოვ რე ბე ლი ზო ნე ბი ან / და 
ისე თი რეკ რე ა ცი უ ლი  ზო ნე ბი, სა დაც 
შე საძ ლე ბე ლი იყო კერ ძო სახ ლე ბის 
მშე ნებ ლო ბა, მაგ რამ ახა ლი რე გუ ლა-
ცი ე ბით ეს ტე რი ტო რი ე ბი მო ექ ცა ლან-
დ შაფ ტურ - სა რეკ რი ა ცი ო, სატყეო ან / და 
ისეთ სა რეკ რე ა ციო ზო ნებ ში სა დაც და-
უშ ვე ბე ლია მშე ნებ ლო ბა. გამ კაც რე ბულ 
ფუნ ქ ცი ურ და უფ ლებ რივ ზო ნი რე ბას, 
სა ფუძ ვ ლად არ და დე ბია ტე რი ტო რი ა-
ზე არ სე ბუ ლი რე ა ლუ რი გა ნა შე ნი ა ნე ბის 
ანა ლი ზი, რად გან არ სე ბობს უამ რა ვი 
პრე ცე დენ ტი (იმავე კო ჯორ ში, გლდა-
ნის ტბის, თბი ლი სის ზღვის, ლი სის ტბის 
და ა.შ.), რომ ლი თაც დას ტურ დე ბა, რომ 
ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ გა ნოს მი ერ ახა-
ლი გე ნე რა ლუ რი გეგ მის მი ღე ბამ დე 
იმა ვე ტე რი ტო რი ა ზე მი ღე ბუ ლია ინ დი-
ვი დუ ა ლუ რი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი აქ ტე ბი 
ან / და ნორ მა ტი უ ლი ხა სი ა თის ცვლი-

ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც მათ თ ვის ად გენ და 
ქა ლაქ ლ მ შე ნებ ლო ბით პი რო ბებს და იძ-
ლე ო და საცხოვ რე ბე ლი ან / და სხვა ფუნ-
ქ ცი ით გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას, 
ან / და შე სა ბა მი სი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტით 
ახ დენ და ისე თი ფუნ ქ ცი უ რი ზო ნის დად-
გე ნას, სა დაც შე საძ ლე ბე ლია მშე ნებ ლო-
ბა. ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის არ სე ბო ბის 
პა რა ლე ლუ რად ახა ლი გე ნე რა ლუ რი 
გეგ მით და წე სე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბი, ქმნის 
ზო გა დი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კო დექ სის 
მე-4 მუხ ლით დად გე ნი ლი კა ნო ნის წი-
ნა შე თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პის დარ-
ღ ვე ვის მა გა ლი თებს. კა ნო ნის წი ნა შე 
თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პის მი ხედ ვით 
კი, და უშ ვე ბე ლია ად მი ნის ტ რა ცი ულ - სა-
მარ თ ლებ რი ვი ურ თი ერ თო ბის მო ნა წი-
ლე რო მე ლი მე მხა რის კა ნო ნი ე რი უფ-
ლე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბის, კა ნო ნი ე რი 
ინ ტე რე სის შეზღუდ ვა ან მა თი გან ხორ-
ცი ე ლე ბი სათ ვის ხე ლის შეშ ლა, აგ რეთ-
ვე, მათ თ ვის კა ნონ მ დებ ლო ბით გა უთ-
ვა ლის წი ნე ბე ლი რა ი მე უპი რა ტე სო ბის 
მი ნი ჭე ბა ან რო მე ლი მე მხა რის მი მართ 
რა ი მე დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ზო მე ბის მი ღე-
ბა. ასე ვე, საქ მის გა რე მო ე ბა თა იდენ ტუ-
რო ბის შემ თხ ვე ვებ ში და უშ ვე ბე ლია სხვა-
დას ხ ვა პი რის მი მართ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა. მო ცე მულ 
შემ თხ ვე ვა ში კი, ახა ლი გე ნე რა ლუ რი 
გეგ მით ამ ნა წილ ში სრუ ლი ად უგულ-
ვე ბელ ყო ფი ლია სამ შე ნებ ლოდ შეზღუ-
დულ ტე რი ტო რი ებ ზე უკ ვე არ სე ბუ ლი 
ფაქ ტობ რი ვი გა ნა შე ნი ა ნე ბა, რო მე ლიც, 
რო გორც აღ ვ ნიშ ნეთ, ახა ლი გენ გეგ მის 
ამოქ მე დე ბამ დე ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ-
გა ნოს სხვა დას ხ ვა გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
სა ფუძ ველ ზე გან ხორ ცი ელ და. 

მსგავს სა კითხებ ზე სა ინ ტე რე სოა პო ლო-
ნე ლი მეც ნი ე რე ბის ნაშ რომ – „სივრცითი 
და გეგ მ ვის სა მარ თალ ში“ („Prawo za-
gospodarowania przestrzeni“, Maciej 
Kruś, Zbigniew Leoński, Marek Szew-
czyk, Wolters Kluwer Polska SA, 2012, 
გვ.27) გა მოთ ქ მუ ლი მო საზ რე ბა, სა დაც 
აღ ნიშ ნუ ლი ა,  რომ ქა ლაქ გეგ მა რე ბი-
თი დო კუ მენ ტე ბის მი ღე ბი სას, რო დე საც 
ხდე ბა  კონ კ რე ტუ ლი ად გი ლობ რი ვი 
გეგ მე ბის და მი წათ სარ გებ ლო ბის გეგ მე-
ბის დამ ტ კი ცე ბა და უფ ლებ რი ვი ზო ნი-
რე ბა, თუ კი იგი მო ი ცავს კერ ძო სა კუთ-
რე ბას და მას ზე მშე ნებ ლო ბის უფ ლე ბის 

შეზღუდ ვას, ეს ფაქ ტი უნ და გან ხი ლულ 
იქ ნეს კერ ძო სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის 
შეზღუდ ვის ერ თ -ერთ ფორ მად. თუ ქა-
ლაქ გეგ მარ ბე ი თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა უძ-
რა ვი ქო ნე ბის გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ-
ლო ბას აკ ნი ნებს და აზი ა ნებს, ეს ფაქ ტი 
უნ და გა ვუ ტო ლოთ უძ რა ვი ქო ნე ბის 
ირიბ და  ფაქ ტობ რივ ექ ს პ როპ რი ა ცი ას, 
რად გან კონ ს ტი ტუ ცი ის შე სა ბა მი სად, იგი 
უფ ლე ბის კა ნო ნი ე რი შეზღუდ ვის ერ თ -
ერ თი ფორ მა ა. ცხა დია მსგავ სი შეზღუდ-
ვა უნ და ემ სა ხუ რე ბო დეს თა ნა ზო მი ე რე-
ბის პრინ ციპს და სა ზო გა დო ე ბის თ ვის 
სა სარ გებ ლო მიზ ნებს. მო ცე მულ მო საზ-
რე ბა ში, ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო სწო რედ 
ისა ა, რომ ევ რო პე ლი მეც ნი ე რე ბი გე ნე-
რა ლუ რი გეგ მით სამ შე ნებ ლო ნაკ ვე თის 
არა სამ შე ნებ ლო სტა ტუს ში გა დაყ ვა ნას 
„ირიბ“ ექ ს პ როპ რი ა ცი ას უთა ნაბ რე ბენ, 
აქ კი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ისა ა, 
რომ თუ კი ექ ს პ როპ რი ა ცია სა ქარ თ ვე-
ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ით და შე სა ბა მი სი სა-
კა ნონ მ დებ ლო რე გუ ლა ცი ე ბით დად გე-
ნი ლი პრო ცე დუ რით მიმ დი ნა რე ობს, იგი 
გა მო რიცხავს მე სა კუთ რის ინ ტე რე სის და 
სა მარ თ ლი ა ნი ანაზღა უ რე ბის გა რე შე სა-
კუთ რე ბის უფ ლე ბის შეზღუდ ვას / ჩა მორ-
თ მე ვას – გე ნე რა ლუ რი გეგ მის შემ თხ ვე-
ვა ში სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის შეზღუდ ვის 
და დამ დ გა რი ზი ა ნის ოდე ნო ბის მტკი ცე-
ბის ტვირ თი თა ვად მე სა კუთ რის მხა რე-
სა ა, რაც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აუარე სებს მის 
სა მარ თ ლებ რივ მდგო მა რე ო ბას. თუ კი 
ექ ს პ როპ რი ა ცი ის შემ თხ ვე ვა ში მე სა კუთ-
რე შე სა ბა მის კომ პენ სა ცი ას მი ი ღებ და 
სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის ჩა მორ თ მე ვი-
დან გო ნივ რულ ვა და ში, გე ნე რა ლუ რი 
გეგ მის შე დე გად სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის 
ხელ ყო ფის შემ თხ ვე ვა ში სა სა მარ თ ლო 
და ვე ბი  შე საძ ლოა რამ დე ნი მე წე ლი წა დი 
გაგ რ ძელ დეს. სწო რედ ამ ფაქ ტობ რი ვი 
მა ხა სი ა თებ ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
გე ნე რა ლუ რი გეგ მის შე დე გად მი წის 
ნაკ ვე თის არა სამ შე ნებ ლო კა ტე გო რი ა ში 
გა დაყ ვა ნას უწო დე ბენ „ირიბ“ ექ ს პ როპ-
რი ა ცი ას, რო დე საც სა კუთ რე ბის უფ ლე-
ბა რე ა ლუ რად ხელ ყო ფი ლი ა, თუმ ცა 
არაა და ცუ ლი ამის თ ვის სა ქარ თ ვე ლოს 
კონ ს ტი ტუ ცი ით და კა ნო ნე ბით დად გე-
ნი ლი პრო ცე დუ რე ბი, რაც შე დე გობ რი-
ვად სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა ზე უფ რო მძი მე 
ზე მოქ მე დე ბად უნ და შე ფას დეს, ვიდ რე 
თა ვად ექ ს პ როპ რი ა ცი ა ა, რად გან ამ 
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უკა ნას კ ნელ შემ თხ ვე ვა ში სა ხელ მ წი ფოს 
მი ერ აღი ა რე ბუ ლი და და დას ტუ რე ბუ-
ლია ეს ფაქ ტი, გენ გეგ მის შემ თხ ვე ვა ში, 
სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის შეზღუდ ვის და-
დას ტუ რე ბა მტკი ცე ბის სა გა ნი ა. 

სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლი სა კითხე ბის კონ-
ტექ ს ტ ში სა ინ ტე რე სოა სა ქარ თ ვე ლოს 
ზო გა დი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კო დექ სის 
209-ე მუხ ლის ანა ლი ზიც, რო მე ლიც 
ად გენს, რომ: „თუ სა ზო გა დო ებ რი ვი 
აუცი ლებ ლო ბი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლოს 
კა ნონ მ დებ ლო ბის შე სა ბა მი სად გა მო ცე-
მუ ლი ად მი ნის ტ რა ცი ულ - სა მარ თ ლებ-
რი ვი აქ ტით თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პის 
სა წი ნა აღ მ დე გოდ არ სე ბი თი ზი ა ნი ად-
გე ბა მხო ლოდ რო მე ლი მე კერ ძო პირს 
ან პირ თა ჯგუფს, სა ხელ მ წი ფო ან ად გი-
ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა-
ნო ვალ დე ბუ ლია აანაზღა უ როს ამ ად-
მი ნის ტ რა ცი ულ - სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტით 
მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნი.“ მო ცე უ ლი მუხ ლის 
ანა ლი ზიც ცხად ყოფს, რომ გე ნე რა-
ლუ რი გეგ მით სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის 
შეზღუდ ვის ფაქ ტის გა მო ზი ა ნის ანაზღა-
უ რე ბის სა კითხის გა დაწყ ვე ტამ დე უნ და 
დად გინ დეს თა ვად ზი ა ნის დად გო მის 
ფაქ ტი, ასე ვე, რამ დე ნად არ სე ბი თია იგი. 
ამას თან, უნ და დად გინ დეს გე ნე რა ლუ რი 
გეგ მის შე დე გად წარ მო შო ბი ლი ხელ ყო-
ფა არის თუ არა თა ნას წო რო ბის პრინ-
ცი პის სა წი ნა აღ მ დე გო – შე სა ბა მი სად, 
რო გორც ზე მო თაც გან ვ მარ ტეთ, გან ს-
ხ ვა ვე ბით ექ ს პ როპ რი ა ცი ის გან, გე ნე რა-
ლუ რი გეგ მის შემ თხ ვე ვა ში მტკი ცე ბის 
უფ რო მა ღა ლი და რთუ ლი სტან დარ-
ტის დაკ მ ყა ო ფი ლე ბაა სა ჭი რო და ზა რა-
ლე ბუ ლი მე სა კუთ რის მხრი დან, ასე ვე, 
პრო ცე დუ რუ ლაც ბევ რად მე ტი ვა დაა 
სა ჭი რო მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის ასა ნაზღა უ-
რებ ლად, რაც ცხა დი ა, ვერ შე ფას დე ბა 
რე ვე ლან ტურ სა მარ თ ლებ რივ გა რან ტი-
ად მი წის ნაკ ვე თის მე სა კუთ რის სა კუთ-
რე ბის უფ ლე ბის დაც ვის მიზ ნე ბის თ ვის. 

გარ და ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა, ასე ვე,  უნ და 
აღი ნიშ ნოს, რომ გე ნე რა ლუ რი გეგ მის 
და ნარ თი #6, გარ და სა სა მარ თ ლოს-
თ ვის მი მარ თ ვის შე საძ ლებ ლო ბა ზე 
ხაზ გას მი სა, შე ი ცავს გარ კ ვე ულ სა რე-
კო მენ და ციო წი ნა და დე ბებს, რომ ლის 
მი ხედ ვი თაც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია სა-
მარ თ ლებ რი ვი შე საძ ლებ ლო ბა და ზა-

რა ლე ბუ ლი კერ ძო მე სა კუთ რე ე ბი და ქ. 
თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სა სა მარ თ-
ლო და ვის გა რე შე შე თან ხ მ დ ნენ ზი ა ნის 
ანაზღა უ რე ბა ზე. ამ მიზ ნით, და ნარ თი 
#6-ი შე ი ცავს შემ დეგ სა რე კო მენ და ციო 
დათ ქ მებს, რაც შე საძ ლოა მხედ ვე ლო ბა-
ში მი ღე ბულ იქ ნეს ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის 
სა კითხე ბის გა დაწყ ვე ტი სას იმ შემ თხ ვე-
ვა ში თუ ქ. თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი 
და ე თან ხ მე ბა ზი ა ნის არ სე ბო ბის და მი სი 
ანაზღა უ რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბას:

ზი ა ნის ოდე ნო ბა უნ და  შე ფას დეს ერ-
თობ ლი ვად (დაზარალებული მე სა კუთ-
რის და ქ. თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე-

ტის მე რი ის) შერ ჩე უ ლი ექ ს პერ ტის ან 
აუდი ტო რის მი ერ. შე ფა სე ბის ხარ ჯე ბი 
თავ და პირ ვე ლად უნ და გა ი ღოს და ინ-
ტე რე სე ბულ მა პირ მა, თუმ ცა შემ დ გომ ში 
ეს ხარ ჯი ზი ა ნის ოდე ნო ბას თან ერ თად 
უნ და ანაზღა ურ დეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 
მი ერ.

ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის თ ვის უნ და დად-
გინ დეს ვა და. ეს ვა და  არ უნ და იყოს 1 
წელ ზე ნაკ ლე ბი, რა თა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ-
მა მო ა ხერ ხოს სახ ს რე ბის მო მა ვა ლი სა-
ბი უ ჯე ტო წლის თ ვის მო ბი ლი ზე ბა.

ზი ა ნის ოდე ნო ბა შე საძ ლე ბე ლია დად-
გინ დეს და ინ ტე რე სე ბულ პირ სა და მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტის უფ ლე ბა მო სილ ორ გა ნოს 
შო რის შე თან ხ მე ბი თაც. იმ შემ თხ ვე ვა-
ში, თუ შე თან ხ მე ბით ასა ნაზღა უ რე ბე ლი 
თან ხა ნაკ ლე ბია ექ ს პერ ტის ან აუდი-
ტო რის შე ფა სე ბა ზე, ანაზღა უ რე ბა უნ და 
მოხ დეს 1 წელ ზე ნაკ ლებ ვა და ში, რი თაც 

წა ხა ლის დე ბა ფა სის შემ ცი რე ბის შემ თხ-
ვე ვე ბი.

და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რის მოთხოვ ნის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, ფუ ლა დი კომ პენ სა-
ცია შე იძ ლე ბა გა ი ცეს ორ გ ვა რი სა ხით. 
კერ ძოდ, მი წის ნაკ ვეთ ზე სა კუთ რე ბის 
უფ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბით ან სა კუთ რე-
ბის უფ ლე ბის სა ნაც ვ ლო კომ პენ სა ცი-
ით. სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის 
შემ თხ ვე ვა ში, ანაზღა ურ დე ბა თან ხა მი-
წათ სარ გებ ლო ბის გე ნე რა ლუ რი გეგ მის 
ამოქ მე დე ბის შემ დეგ არ სე ბუ ლი სა ბაზ-
რო ღი რე ბუ ლე ბის გა მოკ ლე ბით.

თუ მო ნაც ვ ლე ო ბის ინი ცი ა ტო რი კერ ძო 
მე სა კუთ რეა და მის თ ვის გა და სა ცე მი ქო-
ნე ბის ღი რე ბუ ლე ბა აღე მა ტე ბა მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტის თ ვის გად მო სა ცე მი ქო ნე ბის 
ღი რე ბუ ლე ბას, მუ ნი ცი პა ლი ტეტს უნ და 
აუნაზღა ურ დეს ქო ნე ბის ღი რე ბუ ლე ბებს 
შო რის არ სე ბუ ლი სხვა ო ბა ფუ ლა დი 
თან ხით ან / და სხვა ქო ნე ბით. 

ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა 
არ უნ და არ სე ბობ დეს, თუ მი წის ნაკ ვე-
თის სამ შე ნებ ლო პი რო ბე ბი გა უ ა რეს და, 
მაგ რამ ეს მი წის ნაკ ვე თე ბი მი წათ სარ-
გებ ლო ბის გე ნე რა ლუ რი გეგ მის ამოქ-
მე დე ბამ დე არ ექ ცე ოდ ნენ ჩვე უ ლებ რივ 
სამ შე ნებ ლოდ გა მიზ ნულ ზო ნებ ში (მაგ.: 
არ შე იძ ლე ბო და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ან 
მრა ვალ ბი ნი ა ნი საცხოვ რე ბე ლი სახ ლე-
ბის, სა ვაჭ რო ცენ ტ რე ბის, მო ლე ბის ან 
სხვა მსგავ სი მსხვი ლი სა ზო გა დო ებ რივ 
- კო მერ ცი უ ლი ობი ექ ტე ბის მშე ნებ ლო ბა) 
ან / და ასე თი გა მო ყე ნე ბის თ ვის ესა ჭი რო-
ე ბო დათ სპე ცი ა ლუ რი ზო ნა ლუ რი შე-
თან ხ მე ბა. 

იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ მი წის ნაკ-
ვე თის ნე ბის მი ე რი ფორ მით გა მო ყე ნე ბა 
და გა ნა შე ნი ა ნე ბა და საშ ვე ბია მხო ლოდ 
იმ შემ თხ ვე ვებ ში, თუ ტე რი ტო რი ე ბი უზ-
რუნ ველ ყო ფი ლია სა თა ნა დო სა ინ ჟინ-
რო და სატ რან ს პორ ტო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ-
რით, შე სა ბა მი სი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის არ 
არ სე ბო ბი სას მი ზან შე უ წო ნე ლია მი წის 
ნაკ ვე თე ბის მო ნაც ვ ლე ო ბა ან / და ფუ ლა-
დი კომ პენ სა ცი ის გა ცე მა.

კერ ძო და სა ჯა რო ინ ტე რე სე ბის გა წო-
ნას წო რე ბის პრინ ცი პის გათ ვა ლის წი-

ნე ბით, მუ ნი ცი პა ლუ რი სახ ს რე ბის რა-
ცი ო ნა ლუ რი გა მო ყე ნე ბის მიზ ნი დან 
გა მომ დი ნა რე, ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა ზე 
უფ ლე ბა მო სი ლი მე სა კუთ რის კა ნო ნი ე-
რი უფ ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია აღ დ გე ნილ 
იქ ნას  სპე ცი ა ლუ რი (ზონალური) შე თან-
ხ მე ბის გა ცე მით ან მი წათ სარ გებ ლო ბის 
გე ნე რა ლურ გეგ მა ში ცვლი ლე ბის შე ტა-
ნის გზით.

ცხა დი ა, მსგავ სი რე კო მენ და ცი ე ბის არ-
სე ბო ბა იმ ნორ მა ტი ულ დო კუ მენ ტ ში, 
რო მე ლიც თა ვა დაა კერ ძო სა კუთ რე ბის 
ხელ ყო ფის გა მომ წ ვე ვი, ძა ლი ან მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი ა, მაგ რამ მი სი პრაქ ტი კა ში 
გა მო ყე ნე ბა გე ნე რა ლუ რი გეგ მის მი ღე-
ბი დან თით ქ მის 1 წლის შემ დე გაც არ 
დამ დ გა რა დღის წეს რიგ ში. ვგუ ლის ხ-
მობთ, ზი ა ნის ფუ ლა დი სა ხით ანაზღა უ-
რე ბას, რაც შე ე ხე ბა ად გილ მო ნაც ვ ლე ო-
ბას, იშ ვი ათ შემ თხ ვე ვებ ში ქ. თბი ლი სის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ამ ფორ მას მი მარ-
თავს. ამ დე ნად, პრაქ ტი კუ ლად და ზა-
რა ლე ბუ ლე ბის 99% ვერ ახ დენს ზი ა ნის 
კომ პენ სი რე ბას და ისი ნი იძუ ლე ბულ ნი 
ხდე ბი ან ამ მიზ ნით მი მარ თონ სა სა მარ-
თ ლოს. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ზი ა ნის გა-
მოთ ვ ლის მიზ ნე ბის თ ვის ერ თ -ერ თი სა-
უ კე თე სო გზაა შე სა ბა მი სი სა ექ ს პერ ტო 
კვლე ვის ჩა ატ რე ბა, რო მე ლიც და ად გენს 
რა ღი რე ბუ ლე ბა ჰქონ და მი წის ნაკ ვეთს 
ძვე ლი გე ნე რა ლუ რი გეგ მის პი რო ბებ ში, 
რო დე საც იქ შე საძ ლე ბე ლი იყო მშე ნებ-
ლო ბის უფ ლე ბის მი ღე ბა და რა ღი რე-
ბუ ლე ბა აქვს ახ ლა, რო დე საც ეს  უფ-
ლე ბა აღარ არ სე ბობს  (მსგავსი ტი პის 
შე ფა სე ბა გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი აქვს ერ-
თ -ერთ საქ მე ზე ლ. სამ ხა რა უ ლის სა ხე-
ლო ბის სა ექ ს პერ ტო ბი უ რო საც), ხო ლო 
ამ ციფ რებს შო რის არ სე ბუ ლი სხვა ო ბა 
უნ და შე ფას დეს, რო გორც კონ კ რე ტუ ლი 
ზი ა ნი, რო მე ლიც გე ნე რა ლუ რი გეგ მის 
შე დე გა დაა გა მოწ ვე უ ლი. 

არა ნაკ ლებ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და ყუ რად-
სა ღე ბი ა, ახა ლი გე ნე რა ლუ რი გეგ მის 
შე დე გად არა სამ შე ნებ ლო ტე რი ტო რი-
ე ბის შეზღუდ ვის, არა მედ სამ შე ნებ ლო 
ტე რი ტო რი ე ბის უფ რო მა ღა ლი ინ ტენ-
სი ვო ბის სამ შე ნებ ლო ტე რი ტო რი ებ ში 
გა დაყ ვა ნის ფაქ ტე ბის შე დე გად წარ მოქ-
მ ნი ლი შე საძ ლო ზი ა ნის მი ყე ნე ბის შემ-
თხ ვე ვის გან ხილ ვაც. კერ ძოდ,  და ბა ლი 

ინ ტენ სი ვო ბის სამ შე ნებ ლო ტე რი ტო რი-
ე ბის ნა წი ლი ახა ლი გე ნე რა ლუ რი გეგ-
მით გა და ვი და მა ღა ლი ინ ტენ სი ვო ბის  
ფუნ ქ ცი ურ ზო ნებ ში, რა მაც მა გა ლი თად,  
კერ ძო სახ ლე ბით გა ნა შე ნი ა ნე ბულ ტე-
რი ტო რი ებ ზე გა ა ჩი ნა კორ პუ სე ბის და 
სხვა მრა ვალ სარ თუ ლი ა ნი შე ნო ბა- ნა გე-
ბო ბე ბის მშე ნებ ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბა, 
რა მაც საფ რ თხე შე უქ მ ნა კერ ძო გა ნა-
შე ნი ა ნე ბა ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ ინ ვეს-
ტი ცი ე ბის და ცუ ლო ბას, რად გან კერ ძო 
სახ ლე ბის მე სა კუთ რე ე ბი აღ მოჩ ნ დ ნენ 
რის კის წი ნა შე, რომ მათ მო მიჯ ნა ვედ 
და იწყე ბა მრა ვალ სარ თუ ლი ა ნი შე ნო-
ბა- ნა გე ბო ბე ბის მშე ნებ ლო ბა, რაც მნიშ-

ვ ნე ლოვ ნად გა ა უ ფა სუ რებს მათ კერ ძო 
სახ ლებს, რად გან ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
და ირ ღ ვე ვა სატ რან ს პორ ტო მიღ წე ვა-
დო ბა, ჩა უ ხე და ო ბის პრინ ცი პი, ბუ ნებ-
რი ვი გა ნა თე ბუ ლო ბა და ინ სო ლა ცი ის 
ნორ მე ბი. ცხა დი ა, თუ კი ძვე ლი გე ნე რა-
ლუ რი გეგ მა გარ კ ვე ულ ტე რი ტო რი ებ ზე 
ად გენ და და ბალ ინ ტენ სი ვო ბის ფუნ ქ ცი-
ურ ზო ნებს, მა გა ლი თად საცხოვ რე ბელ 
ზო ნა 1-ს, 2-ს და 3-ს, რაც თა ვის მხრივ 
მო ი ცავ და შეზღუდ ვას შე ნო ბის სი მაღ-
ლე ზე და ასე ვე, მის ფარ თობ ზე, ახა-
ლი გე ნე რა ლუ რი გეგ მით დად გე ნილ-
მა ახალ მა ფუნ ქ ცი ურ მა ზო ნი რე ბამ და 
ამ ტე რი ტო რი ე ბის საცხოვ რე ბელ ზო ნა 
5-ად ან / და 6-ად გა და კე თე ბამ გა მო წი-
ვია ამ ტე რი ტო რი ებ ზე შე ნო ბის სი მაღ-
ლობ რი ვი შეზღუდ ვის გა უქ მე ბა და სამ-

შე ნებ ლო პა რა მეტ რე ბის (ასაშენებელი 
შე ნო ბის ფარ თო ბის) თით ქ მის გას სა მა-
გე ბა; ეს კი უკ ვე მყა რად გა ნა შე ნი ა ნე-
ბულ უბ ნებ ში ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად იწ-
ვევს კერ ძო მე სა კუთ რე თა უფ ლე ბე ბის 
შეზღუდ ვას, რად გან ისი ნი მე ზობ ლად 
იღე ბენ მრა ვალ სარ თუ ლი ან კორ პუ სებს, 
რაც მათ ინ ვეს ტი ცი ებს აუფა სუ რებს.  
მრა ვალ ბი ნი ა ნი საცხოვ რე ბე ლი სახ ლე-
ბის მშე ნებ ლო ბა ხელ ყოფს არ სე ბულ 
გა ნა შე ნი ა ნე ბას და იწ ვევს კონ ტექ ს ტი დან 
ამო ვარ დ ნილ შე უ სა ბა მო გა ბა რი ტე ბის 
მშე ნებ ლო ბას, რო მე ლიც მნიშ ვ ნე ლოვ-
ნად ზრდის დატ ვირ თ ვებს მიმ დე ბა რე 
სატ რან ს პორ ტო და სა ინ ჟინ რო ინ ფ-
რას ტ რუქ ტუ რა ზე, აკ ნი ნებს არ სე ბუ ლი 
გა ნა შე ნი ა ნე ბის და მა ხა სი ა თე ბელ მნიშ-
ვ ნე ლო ვან ქა ლაქ გეგ მა რე ბით ღი რე ბუ-
ლე ბებს, კერ ძოდ: და ბა ლი სიმ ჭიდ რო ვე, 
მშვი დი საცხოვ რე ბე ლი გა რე მო, ინ სო-
ლა ცია და ა.შ.    

 სტა ტი ის პირ ველ ნა წილ ში გან ხი ლუ ლი 
შემ თხ ვე ვე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, მსგავს 
მა გა ლი თებ ში კი დევ უფ რო გარ თუ ლე-
ბუ ლია და ზა რა ლე ბუ ლი მე სა კუთ რე ე-
ბის მტკი ცე ბის ტვირ თი, რად გან ზი ა ნის 
იდენ ტი ფი ცი რე ბა სა კითხის უფ რო სიღ-
რ მი სე ულ ანა ლიზს მო ითხოვს. კერ ძოდ, 
იმ ფონ ზე, რო დე საც მშე ნებ ლო ბის ნე-
ბარ თ ვის გა ცე მის პრო ცეს ში დე რე გუ-
ლი რე ბუ ლია და არ ხდე ბა ინ სო ლა ცი ის 
ნორ მე ბის კვლე ვა, 6000 კვად რა ტულ 
მეტ რ ზე ნაკ ლე ბი გა ბა რი ტე ბის შე ნო-
ბე ბის თ ვის არ მო ითხო ვე ბა მიმ დე ბა რე 
სატ რან ს პორ ტო კვან ძებ ზე მა თი მშე ნებ-
ლო ბის შე საძ ლო უარ ყო ფი თი გავ ლე-
ნის შე ფა სე ბის წარ დ გე ნა. შე სა ბა მი სად, 
გარ თუ ლე ბუ ლია იმის მტკი ცე ბა, რომ  
გე ნე რა ლუ რი გეგ მით არ სე ბუ ლი ფუნ-
ქ ცი უ რი ზო ნი რე ბის იმ გ ვა რი შეც ვ ლა, 
რაც შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა და ბა ლი 
ინ ტენ სი ვო ბა შე იც ვა ლოს მა ღა ლი ინ-
ტენ სი ვო ბის გა ნა შე ნი ა ნე ბით აშ კა რად 
ზი ა ნის შემ ც ვე ლი ა. მა გა ლი თად, ქ. თბი-
ლი სის ტე რი ტო რი ა ზე, და ბა ლი ინ ტენ სი-
ვო ბის საცხოვ რე ბელ ზო ნებ ში იმის თ ვის, 
რომ მი წის ნაკ ვეთ ზე სამ შე ნებ ლო გან-
ვი თა რე ბა გან ხორ ცი ელ დეს იგი უნ და 
აკ მა ყო ფი ლებ დეს ფარ თო ბის და კონ-
ფი გუ რა ცი ის მი ნი მა ლურ სტან დარ ტებს. 
თუ კი ეს სტან დარ ტი საცხოვ რე ბე ლი ზო-
ნა 2-ისთვის შე ად გენს: მი წის ნაკ ვე თის 

აქტუალური საკითხები ქართულ სამართალში აქტუალური საკითხები ქართულ სამართალში

მსგავსი რეკომენდაციების 

არსებობა იმ ნორმატიულ 

დოკუმენტში, რომელიც 

თავადაა კერძო 

საკუთრების ხელყოფის 

გამომწვევი, ძალიან 

მნიშვნელოვანია, 

მაგრამ მისი პრაქტიკაში 

გამოყენება გენერალური 

გეგმის მიღებიდან თითქმის 

1 წლის შემდეგაც არ 

დამდგარა დღის წესრიგში.

განსხვავებით 

ექსპროპრიაციისგან, 

გენერალური გეგმის 

შემთხვევაში მტკიცების 

უფრო მაღალი და 

რთული სტანდარტის 

დაკმყაოფილებაა 

საჭირო დაზარალებული 

მესაკუთრის მხრიდან.
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მი ნი მა ლუ რი ფარ თო ბი: 250 კვ.მ, მი ნი-
მა ლუ რი სი გა ნე 9მ. მი ნი მა ლუ რი სიგ რ ძე 
15მ. და საშ ვე ბი შე ნო ბის სი მაღ ლე 15მ. 
კ1 კო ე ფი ცი ენ ტი = 0.5, კ2 კო ე ფი ცი ენ-
ტი = 1.5. რაც შე ე ხე ბა იგი ვე სტან დარ-
ტებს საცხოვ რე ბე ლი ზო ნა 6-ისთვის, იგი 
შე ად გენს: მი წის ნაკ ვე თის მი ნი მა ლუ რი 
ფარ თო ბი: 700 კვ.მ, მი ნი მა ლუ რი სი გა-
ნე 20მ. მი ნი მა ლუ რი სიგ რ ძე 30მ. შე ნო-
ბის და საშ ვე ბი სი მაღ ლე – ული მი ტო. კ1 
კო ე ფი ცი ენ ტი = 0.5, კ2 კო ე ფი ცი ენ ტი = 
2.5.

ამ მოთხოვ ნე ბის ანა ლი ზი ცხად ყოფს, 
რომ ახა ლი გე ნე რა ლუ რი გეგ მით 
მსგავ სი პრე ცენ დენ ტე ბის დაშ ვე ბა, 
რო დე საც საცხოვ რე ბე ლი ზო ნა 2-ის 
(ან სხვა ნე ბის მი ე რი და ბა ლი ინ ტენ-
სი ვო ბის ზო ნის) საცხოვ რე ბელ ზო ნა 
-6 -ად შეც ვ ლა (ან ნე ბის მი ერ მა ღალ 
ინ ტენ სი ვო ბის ზო ნად) ერ თ მ ნიშ ვ ნე-
ლოვ ნად აზი ა ნებს იმ მე სა კუთ რე ებს, 
რომ ლებ მაც უძ რა ვი ქო ნე ბა შე ი ძი ნეს 
საცხოვ რე ბე ლი ზო ნა-2 ის პა რა მეტ რე-
ბით და უძ რა ვი ქო ნე ბა გა ა ნა შე ნი ა ნეს  
ამა ვე ზო ნის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი 
სტან დარ ტე ბით, რად გან სურ ვი ლის 
შემ თხ ვე ვა შიც კი ისი ნი მოკ ლე ბულ ნი 

არი ან შე საძ ლებ ლო ბას, ისარ გებ ლონ 
ინ ტენ სი ვო ბის ზრდის შე დე გად დად გე-
ნი ლი გაზ რ დი ლი პა რა მეტ რე ბით. მა-
გა ლი თად, თუ კი საცხოვ რე ბელ ზო ნა 
2-ში, ა-მ შე ი ძი ნა 300 კვ.მ მი წის ნაკ ვე-
თი და ააშე ნა 2 სარ თუ ლი ა ნი სახ ლი, 
ხო ლო მოგ ვი ა ნე ბით ეს და მიმ დე ბა-
რე ტე რი ტო რია მო ექ ცა საცხოვ რე ბელ 
ზო ნა 6-ში, ა ვერ შეძ ლებს სა კუ თარ 
შე ნო ბას და ა მა ტოს სარ თუ ლე ბი და 
ან გა ზარ დოს ფარ თო ბი, რად გან იგი 
ვერ აკ მა ყო ფი ლებს გაზ რ დი ლი ინ ტენ-
სი ვო ბის რე ა ლი ზა ცი ის თ ვის სა ჭი რო 
წი ნა პი რო ბას მი წის ნაკ ვე თის მი ნი მა-
ლურ ფარ თობ თან და კავ ში რე ბით, რაც 
ფუქ ნ ცი უ რი ზო ნის მა ხა სი ა თებ ლე ბით 
გან ვი თა რე ბის გა მომ რიცხ ვე ლი არ-
გუ მენ ტი ა. თუმ ცა ა-ს მო მიჯ ნა ვედ არ-
სე ბუ ლი მი წის ნაკ ვე თი, რო მელ ზეც 
ჯერ არ მომ ხ და რა გა ნა შე ნი ა ნე ბა და 
რო მე ლიც აკ მა ყო ფი ლებს საცხოვ რე-
ბე ლი ზო ნა- 6 -ის სტან დარ ტებს, იღებს 
შე საძ ლებ ლო ბას გან ვი თარ დეს გაზ რ-
დი ლი ინ ტენ სი ვო ბით, კერ ძოდ, ა-ს 2 
სარ თუ ლი ა ნი საცხოვ რე ბე ლი სახ ლის 
მო მიჯ ნა ვედ ააშე ნოს მაგ. 12 სარ თუ-
ლი ა ნი კორ პუ სი. ამ დე ნად, ამ შემ თხ-
ვე ვა ში ა-ს ქო ნე ბა ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ-
ნად გა ნიც დის გა უ ფა სუ რე ბას, რად გან 
ბუ ნებ რი ვია საცხოვ რე ბე ლი სახ ლის 
ღი რე ბუ ლე ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად და მო-
კი დე ბუ ლია გა რე მო ზე, ხედ ზე, მდე ბა-
რე ო ბა ზე და თუ იგი კორ პუ სებს უკავ-
შირ დე ბა, მი სი სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბა 
მცირ დე ბა და ახ ლო ე ბით 20-25%-ით 
მა ინც (აღნიშნული დას ტურ დე ბა მსგავ-
სი ტი პის საქ მე ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
კვლე ვე ბის შე დე გად გა ცე მუ ლი  აუდი-
ტო რუ ლი დას კ ვ ნე ბით). 

ასეთ ტე რი ტო რი ა ზე მოქ ცე უ ლი კერ ძო 
სახ ლე ბი ძვე ლი რე გუ ლა ცი ე ბის შე სა ბა-
მი სად წლე ბის მან ძილ ზე  ვი თარ დე ბო და 
და ბა ლი ინ ტენ სი ვო ბის  საცხოვ რე ბე ლი 
ზო ნის პა რა მეტ რე ბით. ეს ნიშ ნავს, რომ 
მათ მე სა კუთ რე ებს იმ შემ თხ ვე ვა შიც კი 
თუ მა თი ნაკ ვე თე ბი და აკ მა ყო ფი ლე ბენ 
გაზ რ დი ლი ინ ტენ სი ვო ბის შე დე გად წარ-
მო შო ბილ ახალ მოთხოვ ნებს, ნაკ ვე თე-
ბის მი ნი მა ლუ რი ფარ თო ბის და კონ ფი-
გუ რა ცი ის სტან დარ ტებს, მათ მა ინც არ 
რჩე ბათ პრაქ ტი კუ ლი  შე საძ ლებ ლო ბა 
გან ვი თარ დ ნენ  მა ღა ლი ინ ტენ სი ვო ბის 

საცხოვ რე ბე ლი ზო ნის პა რა მეტ რე ბით 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ზი ა ნის დად გო მის გა-
რე შე, რა საც არ სე ბუ ლი შე ნო ბე ბის დან-
გ რე ვის გარ და უ ვა ლო ბა გა ნა პი რო ბებს. 
პრაქ ტი კუ ლი მა გა ლი თე ბის ანა ლი ზის 
მი ხედ ვით,  ეს შე საძ ლებ ლო ბა კერ ძო 
მე სა კუთ რე ე ბის უმ რავ ლე სო ბის თ ვის მი-
უ ღებ ლი ა, რად გან მათ საცხოვ რებ ლად 
შე არ ჩი ეს სწო რედ და ბა ლი ინ ტენ სი ვო-
ბის ტე რი ტო რი ე ბი და  ისი ნი ამ მო ცუ-
ლო ბის ინ ვეს ტი ცი ებს არ გა ნა ხორ ცი-
ელ დენ იმ შემ თხ ვე ვა ში თუ ექ ნე ბო დათ 
ინ ფორ მა ცი ა,  რომ მათ მო მიჯ ნა ვედ 
მო მა ვალ ში შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბო და 
კორ პუ სე ბის მშე ნებ ლო ბა.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, ავ-
ტო რის აზ რით, მსგავ სი შემ თხ ვე ვე ბიც 
პირ და პირ ზღუ დავს  სა კუთ რე ბის უფ-
ლე ბას და მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აუფა სუ რებს 
უძ რავ ქო ნე ბას.  რა ტერ მი ნიც არ უნ და 

იქ ნეს გა მო ყე ნე ბუ ლი, ვუ წო დებთ მა-
საც „ირიბ“ ექ ს პ როპ რი ა ცი ა საც თუ არა, 
მსგავ სი ქა ლაქ გეგ მა რე ბი თი გა დაწყ ვე-
ტე ბიც პირ და პირ ლა ხავს მო მიჯ ნა ვე ნაკ-
ვე თე ბის სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ით 
აღი ა რე ბულ კერ ძო სა კუთ რე ბის უფ ლე-
ბას (21-ე მუხ ლი) და ჯან მ რ თე ლო ბის თ-
ვის უვ ნე ბელ გა რე მო ში ცხოვ რე ბის და 
უსაფ რ თხო გა რე მო ში ცხოვ რე ბის უფ-
ლე ბას (37-ე მუხ ლი), ასე ვე, სრუ ლად 
არ ღ ვევს სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი-
ით და ცულ პი რა დი ცხოვ რე ბის ხელ შე-
უ ხებ ლო ბის უფ ლე ბას, რად გან და ბალ 
გა ნა შე ნი ა ნე ბა ში სა დაც მდე ბა რე ობს 
მხო ლოდ კერ ძო სახ ლე ბი (არაუმეტეს 
8-10 მეტ რის სი მაღ ლის) შე უზღუ და ვი 
სი მაღ ლის (რადგან სა ცოხ ვ რე ბელ ზო ნა 
5-ს და 6-ს ეს შეძღუდ ვა არ გა აჩ ნი ათ) 
შე ნო ბის აშე ნე ბა, სრუ ლად ხელ ყოფს 
ჩა უ ხე და ვო ბის პრინ ციპს და მო მიჯ ნა-
ვე მე სა კუთ რე ე ბის პი რა დი ცხოვ რე ბის 

ხელ შე უ ხებ ლო ბის უფ ლე ბას, რად გან 
ელე მენ ტა რუ ლად მა თი ეზო ე ბი 15 მეტ-
რ ზე მა ღა ლი   სი მაღ ლის შე ნო ბი დან 
ვი ზუ ა ლუ რი დაკ ვირ ვე ბის არე ალ ში ექ-
ცე ვა.   ამ პი რო ბებ ში კი, რო დე საც მო-
მიჯ ნა ვედ გაზ რ დი ლი პა რა მეტ რე ბის 
შე დე გად შე საძ ლებ ლი ხდე ბა მაგ.  40 
მეტ რის სი მაღ ლის შე ნო ბის მშე ნებ ლო-
ბა, ერ თის მხრივ ეს იწ ვევს  მო მიჯ ნა ვე 
კერ ძო სახ ლე ბით გა ნა შე ნი ა ნე ბუ ლი ნაკ-
ვე თე ბის ღი რე ბუ ლე ბის გა უ ფა სუ რე ბას 
და ასე ვე,  ისი ნი კარ გა ვენ ძი რი თად და-
ნიშ ნუ ლე ბას – ჰქონ დეთ ჯან მ რ თე ლო-
ბის თ ვის უვ ნე ბე ლი გა რე მო, გან ტ ვირ თუ-
ლი სატ რან ს პორ ტო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა, 
ბუ ნებ რი ვი გა ნა თე ბუ ლო ბა, პი რა დი სივ-
რ ცე. ამ დე ნად, ესე თი შემ თხ ვე ვე ბიც შე-
ფა სე ბულ უნ და იქ ნეს რო გორც ზი ა ნი და 
პრაქ ტი კა ში ამ სა კითხე ბის გან ხილ ვი სას  
მას ზეც უნ და გავ რ ცელ დეს ზო გა დი ად-
მინ სიტ რა ცი უ ლი კო დექ სის 209-ე მუხ-

ლით და გე ნე რა ლუ რი გეგ მის #6 და-
ნარ თით დად გე ნი ლი მოთხოვ ნე ბი და  
რე კო მენ და ცი ე ბი. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ გე ნე რა ლუ რი გეგ მის 
მი ერ მსგავ სი ტი პის უარ ყო ფი თი გავ ლე-
ნის შე ფა სე ბა ზე და კონ კ რე ტუ ლად ზი ა-
ნის ფუ ლა დი კომ პენ სა ცი ით აღი ა რე ბის 
მი მარ თუ ლე ბით ქარ თულ სა სა მარ თ-
ლო ებს ჯე რაც არ აქვთ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ-
ლი პრაქ ტი კა და ამ დე ნად ბუნ დო ვა ნი ა, 
კონ კ რე ტუ ლად რა პერ ს პექ ტი ვა შე იძ-
ლე ბა გა აჩ ნ დეს მსგავ სი და ვე ბის წარ მო-
ე ბას. თუმ ცა, ის სა კა ნონ მ დებ ლო დათ ქ-
მე ბი, რომ ლე ბიც ზე მოთ მი მო ვი ხი ლეთ 
ქმნის საკ მა რის სა ფუძ ველს იმის თ ვის, 
რომ რე ვე ლან ტუ რი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის 
წარ დ გე ნის შემ თხ ვე ვა ში და ცულ იქ ნას 
და ზა რა ლე ბუ ლი მე სა კუთ რე ე ბის უფ ლე-
ბე ბი.

საცხოვრებელი ზონა 

2-ის (ან სხვა ნებისმიერი 

დაბალი ინტენსივობის 

ზონის) საცხოვრებელ 

ზონა -6 -ად შეცვლა 

(ან ნებისმიერ მაღალ 

ინტენსივობის ზონად) 

ერთმნიშვნელოვნად 

აზიანებს იმ მესაკუთრეებს, 

რომლებმაც უძრავი 

ქონება შეიძინეს 

საცხოვრებელი ზონა-2 ის 

პარამეტრებით და უძრავი 

ქონება გაანაშენიანეს  

ამავე ზონისთვის 

დამახასიათებელი 

სტანდარტებით,
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ჯ
შე სა ვა ლი

ან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სფე-
რო ში ერ თ -ერთ აქ ტუ ა ლურ 
სა კითხს პა ცი ენ ტ თა დარ ღ-
ვე უ ლი უფ ლე ბის დაც ვის სა-

მარ თ ლებ რი ვი სა ფუძ ვ ლე ბი წარ მო-
ად გენს. ამ სფე რო ში, სა ქარ თ ვე ლოს 
კა ნონ მ დებ ლო ბა პა ცი ენტს სა ხელ შეკ-
რუ ლე ბო ურ თი ერ თო ბე ბი დან ან / და 
დე ლიქ ტი დან გა მომ დი ნა რე, ზი ა ნის 
მიმ ყე ნებ ლის მი მართ სა სა მარ თ ლო-
ში სარ ჩე ლის აღ ძ ვ რის უფ ლე ბას აძ-
ლევს1. პა ცი ენტს, მის ნა თე სავს ან 
კა ნო ნი ერ წარ მო მად გე ნელს უფ ლე ბა 
აქვს ექიმს, ექ თანს, მე დი ცი ნის სხვა 
მუ შაკს ან სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბას 
უჩივ ლოს სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე-
ბის ად მი ნის ტ რა ცი ა ში, სა სა მარ თ ლო-
ში, ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის მარ თ ვის 
ან და ვის გამ რ ჩევ სხვა ორ გა ნო ში2. 
ვალ დე ბუ ლე ბის წარ მო შო ბას გა ნა პი-
რო ბებს პა ცი ენ ტის უფ ლე ბე ბის დარ-
ღ ვე ვა, მცდა რი სა მე დი ცი ნო ქმე დე ბა 
ან / და სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბის 
ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის ხარ ვე ზე ბი. პა ცი ენტს 
ან მის კა ნო ნი ერ წარ მო მად გე ნელს 
უფ ლე ბა აქვს მი მარ თოს სა სა მარ თ-
ლოს და მო ითხო ვოს ქო ნებ რი ვი და 
არა ქო ნებ რი ვი ზი ა ნის  კომ პენ სა ცი ა, 
რო მე ლიც გა მოწ ვე უ ლი ა: ა) პა ცი ენ ტის 
უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვით; ბ) მცდა რი 
სა მე დი ცი ნო ქმე დე ბით3. მო ქა ლა ქე თა 
სი ცოცხ ლი სა და ჯან მ რ თე ლო ბი სათ-
ვის მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნი სა მო ქა ლა ქო 
წე სით ანაზღა ურ დე ბა. სა მო ქა ლა ქო- 

სა მარ თ ლებ რი ვი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
და ზი ა ნის ოდე ნო ბის სწო რად დად გე-
ნი სათ ვის აუცი ლე ბე ლია სა მარ თ ლებ-
რი ვი სა ფუძ ვ ლე ბის კა ნო ნის შე სა ბა მი-
სად გან საზღ ვ რა.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ქარ თუ ლი 
სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კა სა მე დი ცი ნო 
მომ სა ხუ რე ბით მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის 
ანაზღა უ რე ბის და კის რე ბის და ვებ თან 
და კავ ში რე ბით მო ცუ ლო ბი თი არ არის 
(იმ ვი თა რე ბა ში, რო დე საც ცხოვ რე-
ბი სე უ ლი პრაქ ტი კით პა ცი ენ ტ თა დი-
დი ნა წი ლი პრე ტენ ზი ას გა მოთ ქ ვამს 
სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის უარ ყო-
ფით მხა რე ებ ზე, პა რა დოქ სი ა, მაგ რამ 
2016-2019 წლებ ში სა ქარ თ ვე ლოს 
უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს მი ერ გან-
ხი ლუ ლია 8 სა მო ქა ლა ქო და ვა4), ამ 
სა კითხ ზე არ სე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბე ბის შეს წავ ლით შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, 
რომ ეს არის ერ თ გ ვა რო ვა ნი სა სა მარ-
თ ლო პრაქ ტი კა ფაქ ტე ბის მი თი თე ბის, 
ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის წი ნა პი რო ბე ბის, 
მტკი ცე ბის ტვირ თის გა ნა წი ლე ბის, 
ქო ნებ რი ვი და არა ქო ნებ რი ვი ზი ა ნის 
ანაზღა უ რე ბის ფარ გ ლე ბის გან საზღ ვ-
რის სა კითხებ ში. 

ზო გა დად ზი ა ნის 
ანაზღა უ რე ბის 
წი ნა პი რო ბე ბის შე სა ხებ

სა მე დი ცი ნო შეც დო მით მო ქა ლა ქის 
სი ცოცხ ლი სა და ჯან მ რ თე ლო ბი სათ-

ავტორი: ნუნუ კვანტალიანი
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი

სამედიცინო მომსახურებით 
მიყენებული ზიანის 
ანაზღაურების კანონით 
დადგენილი წინაპირობების 
ასახვა ქართულ 
სასამართლო პრაქტიკაში
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ვის ზი ა ნის მი ყე ნე ბის გა მო სა მო ქა ლა-
ქო- სა მარ თ ლებ რი ვი პა სუ ხის მ გებ ლო-
ბის წარ მო შო ბის პი რო ბე ბი იგი ვე ა, 
რო გორც ყვე ლა დე ლიქ ტურ ვალ-
დე ბუ ლე ბებ ში: ზი ა ნი, მარ თ ლ წი ნა აღ-
მ დე გო ბა, ბრა ლი და მი ზე ზობ რი ვი 
კავ ში რი (სსკ-ის 992-ე მუხ ლი). მა თი 
თა ვი სე ბუ რე ბა სა მე დი ცი ნო საქ მი ა ნო-
ბის ხა სი ა თით გა ნი საზღ ვ რე ბა. ზი ა ნის 
ანაზღა უ რე ბის მოთხოვ ნა ექი მის ან 
სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბის მი მართ 
პა ცი ენტს შე იძ ლე ბა წარ მო ეშ ვას, რო-
გორც ხელ შეკ რუ ლე ბი დან, ასე ვე დე-
ლიქ ტუ რი ნორ მე ბი დან. შე იძ ლე ბა 
ექიმს იმ შემ თხ ვე ვა შიც და ე კის როს 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა თუ მას არა ნა ი რი 
ხელ შეკ რუ ლე ბა არ გა უ ფორ მე ბია პა-
ცი ენ ტ თან, გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ 
მკურ ნა ლო ბის დაწყე ბით ექი მი სათ ვის 
და არა სა მე დი ცი ნო (დამხმარე) პერ-
სო ნა ლი სათ ვი საც წარ მო ი შო ბა ვალ-
დე ბუ ლე ბა, რომ კა ნო ნით დად გე ნილ 
ფარ გ ლებ ში და იც ვან და შე ი ნარ ჩუ ნონ 
პა ცი ენ ტის ჯან მ რ თე ლო ბა. ექი მის მი-
ერ ჩა ტა რე ბუ ლი მცდა რი მკურ ნა ლო-
ბა, რო გორც წე სი, ხელ შეკ რუ ლე ბის 
დარ ღ ვე ვაც არის და დე ლიქ ტიც. 
მოთხოვ ნის ორი ვე სა ფუძ ვე ლი თა-
ნა ბა რია და შე სა ბა მი სად, მოთხოვ ნის 
და ფუძ ნე ბა ორი ვე სა ფუძ ველ ზე ერ თ-
დ რო უ ლად არის შე საძ ლე ბე ლი5.

დე ლიქ ტუ რი სა მარ თა ლურ თი ერ თო-
ბი დან წარ მო შო ბი ლი და ვე ბის გან-
ხილ ვი სას სა კა სა ციო სა სა მარ თ ლომ 
ერ თ -ერთ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში გან-
მარ ტა შემ დე გი: სსკ-ის 992-ე მუხ ლის 
თა ნახ მად, პირს ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა 
ეკის რე ბა, თუ არ სე ბობს ზი ა ნის მი ყე-
ნე ბი სათ ვის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და კის-
რე ბის პი რო ბე ბი, კერ ძოდ, თუ სა ხე ზეა 
ზი ა ნი, ზი ა ნი მი ყე ნე ბუ ლია მარ თ ლ-
სა წი ნა აღ მ დე გო მოქ მე დე ბით, მარ თ-
ლ სა წი ნა აღ მ დე გო მოქ მე დე ბა სა და 
ზი ანს შო რის არ სე ბობს მი ზე ზობ რი ვი 
კავ ში რი და ბრა ლი ზი ა ნის მიმ ყე ნე-
ბელს მი უძღ ვის6. 

ამ დე ნად, სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბით 
მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის 
და კის რე ბი სას, სა სა მარ თ ლომ ზი ა ნის 
ანაზღა უ რე ბის ოთხი ვე პი რო ბის არ სე-
ბო ბა უნ და და ად გი ნოს.

მარ თ ლ წი ნა აღ მ დე გო ბა

მარ თ ლ სა წი ნა აღ მ დე გოდ მი იჩ ნე ვა 
არა სა თა ნა დო სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ-
რე ბა, რაც გუ ლის ხ მობს სა მე დი ცი ნო 
მომ სა ხუ რე ბის გამ წე ვის მი ერ სა მე დი-
ცი ნო საქ მი ა ნო ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
კა ნო ნე ბი სა და კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე აქ-
ტე ბის დარ ღ ვე ვას. მე დი ცი ნის მუ შა-
კის ქცე ვა მარ თ ლ სა წი ნა აღ მ დე გო ა, 
თუ პა ცი ენტს ზი ა ნი მი ად გა არ სე ბუ ლი 
სტან დარ ტე ბი სა გან გვერ დის ავ ლით 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა მე დი ცი ნო მომ-
სა ხუ რე ბით7. 

ქცე ვის მარ თ ლ წი ნა აღ მ დე გო ბა შე იძ-
ლე ბა რო გორც მოქ მე დე ბა ში, ასე ვე 

უმოქ მე დო ბა ში გა მო ი ხა ტოს. ასე მა გა-
ლი თად, ერ თ -ერთ საქ მე ში სა სა მარ თ-
ლომ და ად გი ნა, რომ პა ცი ენ ტის მძი მე 
მდგო მა რე ო ბის მი უ ხე და ვად, მო პა-
სუ ხემ მი სი ჰოს პი ტა ლი ზა ცია დრო უ-
ლად არ გა ნა ხორ ცი ე ლა, პა ცი ენ ტის 
სა ერ თო მდგო მა რე ო ბა, დაგ ვი ა ნე-
ბუ ლი ჰოს პი ტა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში 
(დაახლოებით 32-36 სა ა თი), უკი დუ-
რე სად მძი მე იყო, რის გა მოც უარ-
ყო ფი თი დი ნა მი კა საკ მა ოდ სწრა ფად 
გან ვი თარ და და სა მე დი ცი ნო პერ სო-
ნა ლის შემ დ გო მი ქმე დე ბე ბი უშე დე გო 
აღ მოჩ ნ და, რის გა მოც პა ცი ენ ტი და-
ი ღუ პა8.

მცდა რი სა მე დი ცი ნო ქმე დე ბა გუ ლის-
ხ მობს ექი მის მი ერ უნებ ლი ედ, პა ცი ენ-
ტის მდგო მა რე ო ბი სათ ვის შე უ სა ბა მო 

დი აგ ნო ზის ან / და სამ კურ ნა ლო ღო-
ნის ძი ე ბის ჩა ტა რე ბას, რაც მი ყე ნე ბუ-
ლი ზი ა ნის უშუ ა ლო მი ზე ზი გახ და9.

სა მე დი ცი ნო მუ შა კის ქმე დე ბის მარ თ-
ლ წი ნა აღ მ დე გო ბის შე ფა სე ბი სას სა-
სა მარ თ ლო უთი თებს შემ დეგ ზე: სა ე-
ქი მო შეც დო მა ში იგუ ლის ხ მე ბა ექი მის 
მი ერ სა ზო გა დოდ აღი ა რე ბუ ლი სა მე-
დი ცი ნო და ეთი კუ რი სტან დარ ტე ბის, 
კა ნონ მ დებ ლო ბით გან საზღ ვ რუ ლი 
წე სე ბის დარ ღ ვე ვა, რა მაც გა ნა პი რო-
ბა პა ცი ენ ტის მდგო მა რე ო ბი სათ ვის 
შე უ სა ბა მო სა დი აგ ნო ზო და /ან სამ-
კურ ნა ლო ღო ნის ძი ე ბე ბის ჩა ტა რე ბა, 
რაც, თა ვის მხრივ, პა ცი ენ ტი სათ ვის 
ზი ა ნის მი ყე ნე ბის უშუ ა ლო მი ზე ზი 
გახ და10. 

ზი ა ნი

სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში 
მი ყე ნე ბუ ლი ქო ნებ რი ვი ზი ა ნი მო ი-
ცავს იმ ხარ ჯებს, რომ ლე ბიც უკ ვე გა-
წე უ ლია პა ცი ენ ტის მი ერ და იმ ხარ-
ჯებ საც, რომ ლებ საც და ზა რა ლე ბუ ლი 
პი რი სა მო მავ ლოდ სა ჭი რო ებს.

ქო ნებ რი ვი ზი ა ნი გან საზღ ვ რა დი უნ-
და იყოს. ერ თ -ერთ საქ მე ში სა სა მარ-
თ ლომ მი იჩ ნი ა, რომ მო სარ ჩე ლის 
მოთხოვ ნა გან მე ო რე ბით ჩა ტა რე ბუ-
ლი მკურ ნა ლო ბის ხარ ჯე ბის ანაზღა-
უ რე ბის თა ო ბა ზე არ უნ და დაკ მა ყო-
ფი ლე ბუ ლი ყო, ვი ნა ი დან პა ცი ენტს 
კლი ნი კა ში მის ვ ლამ დეც ესა ჭი რო-
ე ბო და მკურ ნა ლო ბა; შე სა ბა მი სად, 
უხა რის ხოდ ჩა ტა რე ბუ ლი სა მე დი ცი-
ნო მომ სა ხუ რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
მო სარ ჩე ლის ფი ნან სურ და ნაკ ლისს 
შე ად გენ და არაკ ვა ლი ფი ცი ურ მომ სა-
ხუ რე ბა ში გა დახ დი ლი თან ხა და არა 
ის თან ხა, რაც მან ხე ლა ხა ლი პრო-
თე ზი რე ბი სას გა და ი ხა და. სა სა მარ თ-
ლოს გან მარ ტე ბით, ზი ა ნის ანაზღა-
უ რე ბის ინ ს ტი ტუ ტი ემ სა ხუ რე ბა არა 
ზი ა ნის მიმ ყე ნებ ლის დას ჯას, არა მედ 
იმ და ნაკ ლი სის შევ სე ბას, რო მე ლიც 
მარ თ ლ სა წი ნა აღ მ დე გო ქმე დე ბის 
შე დე გად სხვა პირს მი ად გა (სსკ-ის 
992-ე,1007.1-ე მუხ ლე ბი)11. ზი ა ნის 
მა ტე რი ა ლუ რი ოდე ნო ბის შე ფა სე ბის 

ვალ დე ბუ ლე ბა მო სარ ჩე ლის მხა რე-
სა ა, ხო ლო თუ იგი არ უთი თებს რა-
ში გა მო ი ხა ტა მის თ ვის მა ტე რი ა ლუ რი 
ზი ა ნი, იმ მო ცე მუ ლო ბა ში რა დრო საც 
მი სი მკურ ნა ლო ბის პრო ცესს ფი ნან-
სუ რად უზ რუნ ველ ყოფ და სა ხელ მ წი-
ფო, ზი ა ნის მა ტე რი ა ლუ რი ფორ მით 
ანაზღა უ რე ბის თა ო ბა ზე მოთხოვ ნა 
და უ სა ბუ თე ბე ლი ა12. სა სა მარ თ ლომ 
და უ სა ბუ თე ბუ ლად მი იჩ ნია პა ცი ენ ტის 
მი ერ მოთხოვ ნის სა ფუძ ვ ლად მი თი-
თე ბუ ლი ის გა რე მო ე ბაც, რომ ჯან მ რ-
თე ლო ბის დაც ვის სა მი ნის ტ რო, თბი-
ლი სის მე რია და საქ ველ მოქ მე დო 
ფონ დი ითხო ვენ ან მო ითხო ვენ მათ 
მი ერ გა დახ დი ლი თან ხე ბის ანაზღა-
უ რე ბას პა ცი ენ ტი სა გან, რის გა მოც, 
შე საძ ლოა მო სარ ჩე ლეს გა აჩ ნ დეს 
ამ თან ხე ბის ანაზღა უ რე ბის მოთხოვ-
ნის უფ ლე ბა მო პა სუ ხი სა გან. სა სა-
მარ თ ლომ ასე ვე არ გა ი ზი ა რა მო-
სარ ჩე ლის მოთხოვ ნა იმ თან ხებ თან 
და კავ ში რე ბით, რო მე ლიც მო სარ-
ჩე ლის ახ ლობ ლე ბის მი ერ იქ ნა გა-
დახ დი ლი იმ და სა ბუ თე ბით, რომ არ 
დას ტურ დე ბო და აღ ნიშ ნუ ლი თან ხის 
გა და ი ხა და პი რის მი ერ, ვის წი ნა შეც 
მო სარ ჩე ლეს ვალ დე ბუ ლე ბა წარ მო-
ე შო ბო და13. პა ცი ენ ტის გარ დაც ვა ლე-
ბის შემ თხ ვე ვა ში, უფ ლე ბა მო სი ლი 
პი რის მოთხოვ ნით, სა სა მარ თ ლო 
დაკ რ ძალ ვის თ ვის გა წე ულ და ნა ხარ-
ჯებ საც აკ მა ყო ფი ლებს14. 

ქო ნებ რი ვი ზი ა ნი მო ი ცავს რო გორც 
ფაქ ტობ რივ და ნაკ ლისს, ასე ვე მი უ ღე-
ბელ შე მო სა ვალს (სსკ 411-ე მუხ ლი). 
მი უ ღე ბელ შე მო სა ვალს ტრა დი ცი უ-
ლად წარ მო ად გენს და ზა რა ლე ბუ ლის 
მი ერ და კარ გუ ლი ხელ ფა სი, შე მო სა-
ვა ლი, რო მე ლიც მას ჰქონ და ან სხვა 
შე მო სა ვა ლი, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა 
ჰქო ნო და (დაკარგული შე მო სა ვა ლი). 
ასე მა გა ლი თად, პა ცი ენ ტი მუ შა ობ-
და რა კონ სერ ვა ტო რი ა ში რექ ტო რად 
და სა ფორ ტე პი ა ნო კა თედ რა ზე პე და-
გო გად, ხე ლის მტე ვან ზე ჩა ტა რე ბუ-
ლი არას წო რი სა მე დი ცი ნო ჩა რე ვით 
(ოპერაციით) და კარ გა შრო მის უნა-
რი, რის გა მოც იძუ ლე ბუ ლი გახ და 
შე ეწყ ვი ტა პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბა. 
სა სა მარ თ ლომ მო პა სუ ხე კლი ნი კას 
მი უ ღე ბე ლი ხელ ფა სი და ა კის რა15.

სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის არა სა სურ-
ვე ლი შე დე გი ნე გა ტი ურ ცვლი ლე ბებს 
იწ ვევს ადა მი ა ნის ორ გა ნიზ მ ში, რა მაც 
ქო ნებ რივ და ნა ხარ ჯებ თან ერ თად შე-
იძ ლე ბა არა მა ტე რი ა ლუ რი უფ ლე-
ბე ბის ხელ ყო ფა- ფ სი ქი კუ რი ტან ჯ ვა 
(მორალური ზი ა ნი) გა მო იწ ვი ოს. ასეთ 
შემ თხ ვე ვა ში პა ცი ენტს ქო ნებ რივ ზი-
ან თან ერ თად შე უძ ლი ა, მო ითხო ვოს 
არა ქო ნებ რი ვი – მო რა ლუ რი ზი ა ნის 
ანაზღა უ რე ბა (სსკ 413-ე მუხ ლი).

არა ქო ნებ რი ვი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბი-
სას, სა სა მარ თ ლო ეყ რ დ ნო ბა დად-
გე ნილ სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კას; 
კერ ძოდ, სა კა სა ციო სა სა მარ თ ლო 
გან მარ ტავს, რომ „ჯანმრთელობის 
და ზი ა ნე ბით გა მოწ ვე უ ლი მო რა ლუ-
რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა სა მარ თ ლი ა-
ნი და გო ნივ რუ ლი ოდე ნო ბით უნ და 
გა ნი საზღ ვ როს. შე უძ ლე ბე ლი ა, თი-
თო ე უ ლი ადა მი ა ნის ჯან მ რ თე ლო ბის 
ან სი ცოცხ ლის ფა სის გან საზღ ვ რა, 
ამ დე ნად, მო რა ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა-
უ რე ბის მი ზა ნი, გარ კ ვე ულ წი ლად, 
გან ც დი ლი ტკი ვი ლი სა და დის კომ-
ფორ ტის შემ სუ ბუ ქე ბა ა. კომ პენ სა ცი ის 
ოდე ნო ბას გან საზღ ვ რავს სა სა მარ თ-
ლო და ზა რა ლე ბუ ლის მი ერ გან ც დი-
ლი სუ ლი ე რი,  ფი ზი კუ რი ტან ჯ ვი სა და 
ზი ა ნის მიმ ყე ნებ ლის ბრა ლის  გათ-
ვა ლის წი ნე ბით, თუ ზი ა ნის ანაზღა-
უ რე ბის მო ცე მუ ლი სა ხე ბრა ლე ულ 
მოქ მე დე ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი“. სა-
სა მარ თ ლომ და ად გი ნა, რომ კლი ნი-
კის მი ერ გა წე უ ლი ორ თო პე დი უ ლი 
მომ სა ხუ რე ბის დროს ჩა ტა რე ბუ ლი 
მო სარ ჩე ლის მდგო მა რე ო ბი სათ ვის 
შე უ სა ბა მო დი აგ ნო ზი თა და მკურ ნა-
ლო ბით, პა ცი ენ ტის ჯან მ რ თე ლო ბას 
სტო მა ტო ლო გი უ რი კუთხით მი ად გა 
ვნე ბა, რა მაც მის თ ვის არა მარ ტო მა-
ტე რი ა ლუ რი ზი ა ნი გა მო იწ ვი ა, არა-
მედ სუ ლი ე რი ტან ჯ ვა, ტკი ვი ლი და 
ემო ცი უ რი გან ც დე ბი16.

მო რა ლუ რი ზი ა ნის და კის რე ბის სა-
კითხის გა დაწყ ვე ტი სას, სა სა მარ თ-
ლომ ერთ-ერთ გა სათ ვა ლის წი ნე ბელ 
გა რე მო ე ბად ის ფაქ ტიც მი იჩ ნი ა, რომ 
პრაქ ტი კუ ლად ჩა ტარ და ერ თი ზედ მე-
ტი ქი რურ გი უ ლი ჩა რე ვა, რო მე ლიც 
შე საძ ლოა თა ვი დან ყო ფი ლი ყო აცი-

ლე ბუ ლი. ასე ვე, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე-
ლი იყო პა ცი ენ ტის შრო მის უნა რის 
დაქ ვე ი თე ბა. ამას თან, სა სა მარ თ ლომ 
შე ა ფა სა მო პა სუ ხის ქო ნებ რი ვი მდგო-
მა რე ო ბაც, რად გან მო რა ლუ რი ზი ა ნი 
არ შე იძ ლე ბა იქ ცეს მო პა სუ ხის ერ თ გ-
ვარ „სასჯელად“, რო მე ლიც მის საქ-
მი ა ნო ბას და ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას შეწყ-
ვეტს17. 

სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კის ანა ლი ზით 
შე იძ ლე ბა და ვას კ ვ ნათ, რომ მო რა ლუ-
რი ზი ა ნის ოდე ნო ბის გან საზღ ვ რი სას 
ძი რი თა დად ყუ რადღე ბა ექ ცე ვა სხე-
უ ლის და ზი ა ნე ბის სიმ ძი მის ხა რისხს, 
ჯან მ რ თე ლო ბის მოშ ლის პე რი ოდს 
(ხანგრძლივია თუ მოკ ლე ვა დი ა ნი), 
შრო მი სუ ნა რი ა ნო ბის და კარ გ ვის ხა-
რისხს (მნიშვნელოვანი, უმ ნიშ ვ ნე ლო 
ან მუდ მი ვი), ასე ვე ზი ა ნის მიმ ყე ნებ-
ლის ქო ნებ რივ მდგო მა რე ო ბა საც 
(მოვალე გა დახ დი სუ ნა რი ა ნი, ხო ლო 
სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა აღ ს-
რუ ლე ბა დი უნ და იყოს).

ბრა ლი

სა მო ქა ლა ქო- სა მარ თ ლებ რი ვი პა სუ-
ხის მ გებ ლო ბის და კის რე ბის მიზ ნე-
ბის თ ვის სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის 
გამ წე ვის ბრა ლი არის სა მე დი ცი ნო 
მომ სა ხუ რე ბის გამ წე ვის არა სუ ბი ექ ტუ-
რი, ფსი ქი კუ რი გან წყო ბა მი სი მოქ მე-
დე ბის მი მართ, არა მედ პა ცი ენ ტი სათ-
ვის უარ ყო ფი თი შე დე გე ბის თა ვი დან 
აცი ლე ბის მიზ ნით შე საძ ლო ობი ექ ტუ-
რი ზო მე ბის მი უ ღებ ლო ბა.

სა კა სა ციო სა სა მარ თ ლოს გან მარ-
ტე ბით, პა ცი ენ ტი სათ ვის მი ყე ნე ბუ ლი 
ზი ა ნი სას, რო გორც წე სი, ექი მის გან-
ზ რა ხი ბრა ლი არ არ სე ბობს. ასეთ 
შემ თხ ვე ვებ ში საკ მა რი სი ა, დად გინ დეს 
ექი მის გა უფ რ თხი ლებ ლო ბა, რაც გუ-
ლის ხ მობს მის მი ერ ნა კის რი ვალ-
დე ბუ ლე ბე ბის აუცი ლე ბე ლი გუ ლის-
ხ მი ე რე ბი სა და ყუ რადღე ბის გა რე შე 
გან ხორ ცი ე ლე ბას. გუ ლის ხ მი ე რე ბა სა 
და ყუ რადღე ბი ა ნო ბა ში იგუ ლის ხ მე-
ბა ექი მის მი ერ სა ჭი რო სა მე დი ცი ნო 
მოქ მე დე ბე ბის ზედ მი წევ ნით ხა რის ხი ა-
ნად, აღი ა რე ბუ ლი სა მე დი ცი ნო სტან-

ზიანის ანაზღაურების 

ინსტიტუტი ემსახურება 

არა ზიანის 

მიმყენებლის დასჯას, 

არამედ იმ დანაკლისის 

შევსებას, რომელიც 

მართლსაწინააღმდეგო 

ქმედების შედეგად სხვა 

პირს მიადგა.
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დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად შეს რუ ლე ბა18. 
სა კა სა ციო პა ლა ტა ყუ რადღე ბას გა-
ა მახ ვი ლებს სა მე დი ცი ნო შეც დო მით 
გა მოწ ვე უ ლი ზი ა ნის შე მად გენ ლო ბა-
ში ბრა ლის ხა რის ხ ზე. სა მო ქა ლა ქო 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და კის რე ბი სათ-
ვის სა ვალ დე ბუ ლოა და დას ტურ დეს 
ექი მის გა უფ რ თხი ლებ ლო ბა და არა 
გან ზ რახ ვა არა სა სურ ვე ლი შე დე გის 
დად გო მის მი მართ. ამას თა ნა ვე, დამ-
დ გა რი ზი ა ნი უშუ ა ლოდ ამ ქმე დე ბის 
შე დეგს უნ და წარ მო ად გენ დეს და არა 
მკურ ნა ლო ბის თან მ დევ შე დეგს, რომ-
ლის თა ვი დან აცი ლე ბის შე საძ ლებ-
ლო ბაც სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბას 
ობი ექ ტუ რად არ შე ეძ ლო19. იმის გა-
სარ კ ვე ვად, ად გი ლი ჰქონ და ექი მის 
ბრა ლე ულ ქმე დე ბას, თუ ექი მის შე-
საძ ლებ ლო ბე ბის მი უ ხე და ვად, ასე თი 
შე დე გი მა ინც დად გე ბო და, სწო რედ 
სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლია ვალ დე-
ბუ ლი, გა მო რიცხოს თა ვი სი ბრა ლი 
პა ცი ენ ტის ჯან მ რ თე ლო ბის გა უ ა რე სე-
ბა სა თუ ჯან მ რ თე ლო ბის მდგო მა რე-
ო ბის არას რულ გა უმ ჯო ბე სე ბა ში. ამ 
სა კითხის გარ კ ვე ვა მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნია სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის პა სუ-
ხის მ გებ ლო ბის სა კითხის გა დაწყ ვე-
ტის თ ვის. ამას თან, ბრა ლე უ ლო ბა ზე 
სა უბ რი სას იგუ ლის ხ მე ბა გა უფ რ თხი-
ლე ბე ლი ბრა ლი, და არა გან ზ რახ 
ქმე დე ბა, რაც გან ს ხ ვა ვე ბულ სა მარ-
თ ლებ რივ შე დე გებს წარ მო შობს. არ-
სე ბობს პრე ზუმ ფ ცია იმი სა, რომ სა-
მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლი მოქ მე დებს 
კე თილ სინ დი სი ე რად, მაქ სი მა ლუ რი 
გუ ლის ხ მი ე რე ბით და მის გან ზ რახ-
ვას და მი ზანს წარ მო ად გენს პა ცი ენ-
ტის გა მო ჯან მ რ თე ლე ბა. სა მო ქა ლა ქო 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა კითხი დგე ბა 
სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის გა უფ რ-
თხი ლე ბე ლი ქმე დე ბის შე დე გად, რაც 
უნ და გა ნი მარ ტოს ისეთ ქცე ვად, რო-
დე საც მან ვერ გა მო ი ჩი ნა შე სა ბა მი სი 
გუ ლის ხ მი ე რე ბა, წინ და ხე დუ ლო ბა და 
არ გა მო ი ყე ნა თა ვი სი ცოდ ნა და კვა-
ლი ფი კა ცი ა, ასე ვე მის ხელთ არ სე ბუ-
ლი სა შუ ა ლე ბე ბი მო სა ლოდ ნე ლი და 
და საშ ვე ბი რის კე ბის თა ვი დან აცი ლე-
ბის პრე ვენ ცი ის თ ვის20.

ერ თ -ერთ საქ მე ში, სა სა მარ თ ლო 
ექ ს პერ ტი ზის ეროვ ნუ ლი ბი უ როს 

დას კ ვ ნის გა მოკ ვ ლე ვის შე დე გად 
სა სა მარ თ ლომ და ად გი ნა, რომ 
დას კ ვ ნით პა ცი ენ ტის გარ დაც ვა-
ლე ბა ში მო პა სუ ხე თა ბრა ლე უ ლო ბა 
დას ტურ დე ბო და; კერ ძოდ, პირ ველ-
მა მო პა სუ ხემ პა ცი ენტს და უდ გი ნა 
არას რულ ყო ფი ლი დი აგ ნო ზი და 
და აგ ვი ა ნა მი სი გა დაყ ვა ნა რე ფე რა-
ლურ ცენ ტ რ ში, ხო ლო, მე ო რე მო პა-
სუ ხემ დრო უ ლად არ გა ნა ხორ ცი ე ლა 
ოპე რა ცი უ ლი ჩა რე ვა, რა მაც, სა ბო-
ლო ოდ, პა ცი ენ ტის სიკ ვ დი ლი გა მო-
იწ ვი ა. სა სა მარ თ ლომ, სა მო ქა ლა ქო 
კო დექ სის 998-ე მუხ ლის პირ ველ 
ნა წი ლის შე სა ბა მი სად მი იჩ ნი ა, რომ, 
გან სა ხილ ველ შემ თხ ვე ვა ში, მარ თ-
ლ სა წი ნა აღ მ დე გო შე დე გი – პა ცი-

ენ ტის გარ დაც ვა ლე ბა – გა მო იწ ვია 
ორი ვე მო პა სუ ხის ბრა ლე ულ მა მოქ-
მე დე ბამ. შე სა ბა მი სად, ისი ნი ზი ა ნის 
ანაზღა უ რე ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბელ ნი იყ-
ვ ნენ, რო გორც სო ლი და რუ ლი მო ვა-
ლე ე ბი21.

ამას თან, თუ ოპე რა ცი ას მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი გარ თუ ლე ბე ბი მოჰ ყ ვა და პა ცი ენ-
ტის ჯან მ რ თე ლო ბას შემ დ გომ ში მძი მე 
ზი ა ნი მი ად გა, ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
ვერ ვიტყ ვით, რომ ბრა ლი სპე ცი ა-
ლისტს მი უძღ ვის და მას პრო ფე სი უ-
ლი მომ ზა დე ბა აკ ლ და, თუ ამ გ ვა რი 
შე დე გი ნარ კოზ მა გა მო იწ ვი ა. რო-
გორც აღ ვ ნიშ ნეთ, მოთხოვ ნის წარ-
მომ შო ბის ფაქ ტ თან და კავ ში რე ბით 
მი თი თე ბის ტვირ თი პა ცი ენტს/ მო სარ-
ჩე ლეს აწევს22.

მი ზე ზობ რი ვი კავ ში რი

მკურ ნა ლო ბის შე დე გად გა მოწ ვე უ ლი 
ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა მხო ლოდ იმ შემ-
თხ ვე ვა ში შე იძ ლე ბა დაკ მა ყო ფილ დეს, 
თუ კი პი რი სათ ვის მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნი 
გა მოწ ვე უ ლია უშუ ა ლოდ მცდა რი სა მე-
დი ცი ნო მოქ მე დე ბით, ანუ გა მოკ ვე თი-
ლია მი ზე ზობ რი ვი კავ ში რი მარ თ ლ სა-
წი ნა აღ მ დე გო ქმე დე ბა სა და დამ დ გარ 
შე დეგს შო რის. ის გა რე მო ე ბა, რომ 
ზი ა ნი გა მო იწ ვია სა მე დი ცი ნო პერ-
სო ნა ლის ქმე დე ბამ, უტყუ ა რად უნ და 
დად გინ დეს. უშე დე გო მკურ ნა ლო ბა 
ან მკურ ნა ლო ბის უარ ყო ფი თი შე დე გი 
თა ვის თა ვად (უალტერნატივოდ) არ 
იწ ვევს სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის პა-
სუ ხის მ გებ ლო ბას. ზი ა ნი გა მოწ ვე უ ლი 
უნ და იყოს მკურ ნა ლო ბი სას დაშ ვე ბუ-
ლი შეც დო მე ბით; ანუ, თუ მკურ ნა ლო-
ბა სწო რა დაა ჩა ტა რე ბუ ლი, თუნ დაც 
მას უარ ყო ფი თი შე დე გი მოჰ ყ ვეს, არ 
იწ ვევს ექი მის პა სუ ხის მ გებ ლო ბას23. 
სხვა საქ მე ში სა სა მარ თ ლომ დად გე-
ნი ლად მი იჩ ნია პა ცი ენ ტის კლი ნი კა ში 
მკურ ნა ლო ბის პე რი ოდ ში „ც“ ჰე პა ტი-
ტით და ინ ფი ცი რე ბა და შე სა ბა მი სად, 
არას წორ სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა სა 
და პა ცი ენ ტის თ ვის მი ყე ნე ბულ ზი ანს 
შო რის პირ და პი რი მი ზე ზობ რი ვი კავ-
ში რის არ სე ბო ბა24.

და ვის გან ხილ ვი სას სა სა მარ თ ლომ 
და ად გი ნა, რომ პა ცი ენტს 1997 წლის 
6 ოქ ტომ ბერს კლი ნი კა ში ჩა უ ტარ და 
ბცჟ-ს ვაქ ცი ნა ცი ა. ასე ვე დად გინ და 
და მხა რე თა შო რის სა და ვო არ ყო-
ფი ლა, რომ პა ცი ენტს 1998 წლის 26 
მარტს და უდ გინ და ოს ტე ო მი ე ლი ტი. 
მხა რე თა შო რის სა და ვო იყო მო სარ-
ჩე ლის და ა ვა დე ბა სა და მო პა სუ ხის 
ქმე დე ბას შო რის კა უ ზა ლუ რი (მიზეზ-
შედეგობრივი) კავ ში რის არ სე ბო ბა. 
საქ მის მა სა ლე ბით და დას ტურ და, 
რომ მე დი ცი ნა ოს ტე ო მი ე ლი ტის გა-
მომ წ ვევ მი ზე ზად ბცჟ-ს ვაქ ცი ნა ცი ას 
გა ნი ხი ლავს იმ შემ თხ ვე ვა ში, რო დე-
საც ოს ტე ო მი ე ლი ტი ტუ ბერ კუ ლო ზუ-
რი ეტი ო ლო გი ი სა ა. სა სა მარ თ ლოს 
მო საზ რე ბით, ზე მოთ და სა ხე ლე ბუ ლი 
გა რე მო ე ბე ბის არ სე ბო ბის და დას ტუ-
რე ბის პი რო ბებ ში, იმ ფაქ ტის მტკი ცე-
ბის ტვირ თი, რომ პა ცი ენ ტი გა დი ო და 

ან ტი ტუ ბერ კუ ლო ზურ მკურ ნა ლო ბას, 
სსკ 102-ე მუხ ლის და ნა წე სი დან გა-
მომ დი ნა რე, მო სარ ჩე ლის მხა რე ზე 
გა და ვი და. თუმ ცა, რო გორც საქ მის 
მა სა ლე ბი დან ირ კ ვე ო და, ამ სა და ვო, 
ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბის და სა დას-
ტუ რებ ლად მო სარ ჩე ლეს სა სა მარ თ-
ლო ში არც ერ თი მტკი ცე ბუ ლე ბა არ 
წა რუდ გე ნი ა. შე სა ბა მი სად, სა სა მარ-
თ ლომ და ად გი ნა, რომ მო სარ ჩე ლის 
და ა ვა დე ბა სა და მო პა სუ ხის ქმე დე ბას 
შო რის მი ზეზ - შე დე გობ რი ვი კავ ში რი 
არ არ სე ბობ და25. ქმე დე ბის ბრა ლე უ-
ლო ბის და დას ტუ რე ბი სას, მო პა სუ ხის 
მტკი ცე ბის ტვირ თია მის ქმე დე ბა სა და 
დამ დ გარ შე დეგს შო რის მი ზეზ–შე-
დე გობ რი ვი კავ ში რის არარ სე ბო ბის 
დად გე ნა26.

სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა 
ანა ლი ზი ადას ტუ რებს, რომ სა მე დი-
ცი ნო მომ სა ხუ რე ბი სას მი ყე ნე ბუ ლი 
ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის თა ო ბა ზე სა სარ-
ჩე ლო მოთხოვ ნა არ კმა ყო ფილ დე ბა 
სწო რედ იმ სა ფუძ ვ ლით, რომ სა სა-
მარ თ ლომ ვერ და ად გი ნა პა ცი ენ ტი-
სათ ვის არა სა სურ ველ შე დეგ სა და 
სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის გამ წე ვის 
მოქ მე დე ბას შო რის მი ზე ზობ რი ვი კავ-
ში რი. 

დას კ ვ ნა

სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვი სას 
პა ცი ენ ტი სათ ვის მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის 
ანაზღა უ რე ბის და კის რე ბის მტკი ცე-
ბას თან მი მარ თე ბით სა სა მარ თ ლო 
პრაქ ტი კის შეს წავ ლა -ა ნა ლი ზით შე-
საძ ლე ბე ლია და ვას კ ვ ნათ, რომ ამ 
კა ტე გო რი ის და ვებ ზე უნ და დად გინ-
დეს მოთხოვ ნის დამ ფუძ ნე ბე ლი ნორ-
მის წი ნა პი რო ბე ბის არ სე ბო ბა, კერ-
ძოდ, მარ თ ლ სა წი ნა აღ მ დე გო ქმე დე ბა 
(სამედიცინო შეც დო მა), ზი ა ნი, ზი ა ნის 
მიმ ყე ნებ ლის ბრა ლე უ ლო ბა და მი ზე-
ზობ რი ვი კავ ში რი მარ თ ლ სა წი ნა აღ მ-
დე გო ქმე დე ბა სა და დამ დ გარ ზი ანს 
შო რის. 

მე დი ცი ნის მუ შა კის ქცე ვა მარ თ ლ სა წი-
ნა აღ მ დე გო ა, თუ პა ცი ენტს ზი ა ნი მი-
ად გა არ სე ბუ ლი სტან დარ ტე ბი სა გან 

გვერ დის ავ ლით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბით.

ქო ნებ რი ვი ზი ა ნი მო ი ცავს იმ ხარ-
ჯებს, რომ ლე ბიც უკ ვე გა წე უ ლია 
პა ცი ენ ტის მი ერ და იმ ხარ ჯებ საც, 
რომ ლებ საც და ზა რა ლე ბუ ლი პი რი 
სა მო მავ ლოდ სა ჭი რო ებს. მო რა ლუ-
რი ზი ა ნის ოდე ნო ბის გან საზღ ვ რი სას 
ძი რი თა დად ყუ რადღე ბა ექ ცე ვა სხე-
უ ლის და ზი ა ნე ბის სიმ ძი მის ხა რისხს, 
ჯან მ რ თე ლო ბის მოშ ლის პე რი ოდს 
(ხანგრძლივია თუ მოკ ლე ვა დი ა ნი), 
შრო მი სუ ნა რი ა ნო ბის და კარ გ ვის ხა-
რისხს (მნიშვნელოვანი, უმ ნიშ ვ ნე ლო 
ან მუდ მი ვი), ასე ვე ზი ა ნის მიმ ყე ნებ-
ლის ქო ნებ რი ვი მდგო მა რე ო ბა საც 
(მოვალე გა დახ დი სუ ნა რი ა ნი, ხო ლო 
სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა აღ ს-
რუ ლე ბა დი უნ და იყოს).

სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის გამ წე-
ვის ბრა ლი არის სა მე დი ცი ნო მომ ს-
ხუ რე ბის გამ წე ვის არა სუ ბი ექ ტუ რი, 
ფსი ქი კუ რი გან წყო ბა მი სი მოქ მე დე-
ბის მი მართ, არა მედ პა ცი ენ ტი სათ ვის 
უარ ყო ფი თი შე დე გე ბის თა ვი დან აცი-
ლე ბის მიზ ნით შე საძ ლო ობი ექ ტუ რი 
ზო მე ბის მი უ ღებ ლო ბა.

უშე დე გო მკურ ნა ლო ბა ან მკურ ნა ლო-
ბის უარ ყო ფი თი შე დე გი თა ვის თა ვად 
(უალტერნატივოდ) არ იწ ვევს სა მე დი-
ცი ნო პერ სო ნა ლის პა სუ ხის მ გებ ლო-
ბას. ზი ა ნი გა მოწ ვე უ ლი უნ და იყოს 
მკურ ნა ლო ბი სას დაშ ვე ბუ ლი შეც დო-
მე ბით, ანუ აუცი ლე ბე ლია პა ცი ენ-
ტის თ ვის არა სა სურ ველ შე დეგ სა და 
სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის გამ წე ვის 
მოქ მე დე ბას შო რის მი ზე ზობ რი ვი კავ-
ში რის დად გე ნა.

ქმედების 

ბრალეულობის 

დადასტურებისას, 

მოპასუხის მტკიცების 

ტვირთია მის ქმედებასა 

და დამდგარ შედეგს 

შორის მიზეზ–

შედეგობრივი კავშირის 

არარსებობის დადგენა.
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ინტელექტუალური 
სა კუთ რე ბის 
ობი ექ ტებ ზე 
უფ ლე ბე ბის
სარ ჩე ლის 
უზ რუნ ველ ყო ფის 
ღო ნის ძი ე ბე ბის 
გა მო ყე ნე ბის 
თა ვი სე ბუ რე ბე ბი

ავტორი: ნი კო ლოზ გო გი ლი ძე

შპს. „მიქაძე, გე გეჭ კო რი, თაქ თა ქიშ ვი ლი“,   
აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი

ნტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბა, თა ნა მედ-
რო ვე მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ში, ერ თ -ერთ 
ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან ინ ს ტ რუ მენტს 
წარ მო ად გენს. ცოდ ნა ზე დამ ყა რე ბუ ლი 

ეკო ნო მი კის თ ვის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სია ინ ტე ლექ ტუ-
ა ლუ რი სა კუთ რე ბის დაც ვა და ეფექ ტუ რი აღ ს რუ-
ლე ბის მე ქა ნიზ მე ბის არ სე ბო ბა. გარ და ამი სა, ინ-
ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის ეფექ ტუ რი სის ტე მის 
არ სე ბო ბა, მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს თა მა შობს გან ვი-
თა რე ბულ ქვეყ ნებ თან მჭიდ რო და ახ ლო სა ვაჭ რო 
თუ პო ლი ტი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის 
კუთხით.

სა ქარ თ ვე ლო -ევ რო კავ შირს შო რის თა ვი სუ ფა ლი 
ვაჭ რო ბის შე სა ხებ მო ლა პა რა კე ბე ბის დროს, ინ ტე-
ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის დაც ვას თან და კავ ში რე-
ბუ ლი სა კითხე ბი ერ თ -ერთ პრი ო რი ტე ტულ თე მას 

ი
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წარ მო ად გენ და. აღ ნიშ ნულ მა ასახ ვა 
ჰპო ვა თვი თონ შე თან ხ მე ბა ში და ინ-
ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის დაც ვას 
ცალ კე თა ვი ეთ მო ბა სა ქარ თ ვე ლო სა 
და ევ რო კავ შირს შო რის გა ფორ მე-
ბულ ღრმა და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი თა-
ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე თან ხ მე ბა ში.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი შე თან ხ მე ბის გა ფორ-
მე ბის დროს, ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა-
კუთ რე ბის სფე რო ში სა ქარ თ ვე ლოს 
კა ნონ მ დებ ლო ბა თით ქ მის სრუ ლად 
იყო და ახ ლო ე ბუ ლი ევ რო კავ ში რის 
რე გუ ლა ცი ებ თან და მოთხოვ ნებ თან. 
აღ ნიშ ნუ ლი გან პი რო ბე ბუ ლი იყო 
იმით, რომ სა ქარ თ ვე ლო არის ინ ტე-
ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის და ვაჭ-
რო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
წევ რი და ასე ვე, რა ტი ფი ცი რე ბუ ლი 
აქვს ამ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ ინ ტე-
ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის სფე რო ში 
ად მი ნის ტ რი რე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო 
შე თან ხ მე ბა თა უმ რავ ლე სო ბა. გარ და 
ამი სა, ევ რო კავ შირ თან ღრმა და ყოვ-
ლის მომ ც ვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო-
ბის შე თან ხ მე ბას თან და კავ ში რე ბით 
მო ლა პა რა კე ბა თა პრო ცეს ში, კა ნონ-
მ დებ ლო ბის ჰარ მო ნი ზა ცი ის მიზ ნით, 
2010 წელს ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ-
რე ბის მა რე გუ ლი რე ბელ კა ნონ მ დებ-
ლო ბა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი 
შე ვი და. აღ ნიშ ნუ ლით ჩვე ნი კა ნონ მ-
დებ ლო ბა სრულ შე სა ბა მი სო ბა ში იქ ნა 
მოყ ვა ნი ლი ევ რო კავ ში რის მოთხოვ-
ნებ თან. თუმ ცა, თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო-
ბის შე თან ხ მე ბის ხელ მო წე რის შემ დეგ, 
სა ჭი რო გახ და და მა ტე ბით, გარ კ ვე უ-
ლი ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა 
კა ნონ მ დებ ლო ბა ში, რა თა თა ვი სუ ფა-
ლი ვაჭ რო ბის შე თან ხ მე ბის ინ ტე ლექ-
ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის თავ ში მო ცე-
მუ ლი ნორ მე ბი სრუ ლად ასა ხუ ლი ყო 
ეროვ ნულ კა ნონ მ დებ ლო ბა ში. 2017 
წელს სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო-
ბა ში შე სა ბა მი სი ცვლი ლე ბე ბი შე ვი და, 
რაც ძი რი თა დად  ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი 
სა კუთ რე ბის ობი ექ ტებ ზე უფ ლე ბე ბის 
დარ ღ ვე ვი სას უფ ლე ბე ბის აღ ს რუ ლე-
ბის მე ქა ნიზ მებს ეხე ბო და. 

ზე მოთ აღ ნიშ ნულ ცვლი ლე ბებ ში გან-
სა კუთ რე ბით სა ყუ რადღე ბოა სა მო-
ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ ს ში და-

მა ტე ბუ ლი ახა ლი თა ვი, რო მე ლიც 
სა მო ქა ლა ქო და ვი სას სხვა დას ხ ვა 
საპ რო ცე სო მოქ მე დე ბებს ეხე ბა. ინ-
ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის ობი-
ექ ტებ თან და კავ ში რე ბუ ლი და ვის 
სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, სა მო-
ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის ზო გა-
დი ნორ მე ბი, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში ვერ 
უზ რუნ ველ ყოფს ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი 
სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის ეფექ ტუ რად 
დაც ვას და გან ხორ ცი ე ლე ბას. ამ დე-
ნად, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ამ თავ ში 
მო ცე მუ ლი ნორ მე ბი იმ პ ლე მენ ტი რე-
ბუ ლი და გან მარ ტე ბუ ლი იყოს იმ გ ვა-
რად, რომ გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნეს 
ის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი, რაც ინ ტე ლექ ტუ-

ა ლუ რი სა კუთ რე ბის ობი ექ ტებ ზე უფ-
ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვას თან და კავ ში რე-
ბულ და ვებს ახა სი ა თებს.

ამ კუთხით, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა მოვ-
ყოთ ის გან ს ხ ვა ვე ბე ბი, რო მე ლიც 
სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 
სპე ცი ა ლურ თავ შია მო ცე მუ ლი და 
რო მე ლიც ზო გა დი წე სე ბის გან გან ს ხ-
ვა ვე ბუ ლად არე გუ ლი რებს ინ ტე ლექ-
ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის ობი ექ ტებ ზე 
უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვას თან და კავ ში-
რე ბუ ლი და ვე ბის ზო გი ერთ ას პექტს. 

ასე ვე, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, და ვა ხა სი-
ა თოთ ის და მა ტე ბი თი მე ქა ნიზ მე ბი, 
რო მე ლიც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია სარ-
ჩე ლის უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძი ე ბე-
ბის ნა წილ ში.

ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი თა ვი-
სე ბუ რე ბა, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ-
ლია ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის 
ობი ექ ტებ ზე უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვას-
თან და კავ ში რე ბულ და ვებ თან, ეხე ბა 
სარ ჩე ლის უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის-
ძი ე ბე ბის გა მო ყე ნე ბის წე სებს და მო-
ცე მუ ლია სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო 
კო დექ სის 36329-ე მუხ ლ ში. კერ ძოდ, 
აღ ნიშ ნუ ლი მუხ ლის თა ნახ მად, სა-
სა მარ თ ლო უფ ლე ბა მო სი ლია ინ ტე-
ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის ობი ექ ტ ზე 
გან სა კუთ რე ბუ ლი უფ ლე ბის მფლო-
ბე ლის სა ფუძ ველ ზე:

ა) გა მო ი ტა ნოს გან ჩი ნე ბა იმ პი რის 
სა კუთ რე ბა ში არ სე ბულ უძ რავ ან / და 
მოძ რავ ქო ნე ბა ზე (მათ შო რის, სა ბან-
კო ან გა რი შებ სა და სხვა აქ ტი ვებ ზე) 
ყა და ღის და დე ბის შე სა ხებ, რომ ლის 
მი მართ არ სე ბობს სა ფუძ ვ ლი ა ნი ვა-
რა უ დი, რომ მან კო მერ ცი უ ლი მას-
შ ტა ბით და არ ღ ვია გან სა კუთ რე ბუ ლი 
უფ ლე ბა, თუ შე საძ ლე ბე ლი ა, საფ რ-
თხე შე ექ მ ნას გან სა კუთ რე ბუ ლი უფ-
ლე ბის მფლო ბე ლის ზი ა ნის ანაზღა უ-
რე ბის მოთხოვ ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბას. 
ამ მიზ ნით სა სა მარ თ ლო გან სა კუთ-
რე ბუ ლი უფ ლე ბის მფლო ბე ლის შუ-
ამ დ გომ ლო ბის სა ფუძ ველ ზე, გან-
სა კუთ რე ბუ ლი უფ ლე ბის შე საძ ლო 
დამ რ ღ ვე ვის გან გა მო ითხოვს მის 
მფლო ბე ლო ბა ში არ სე ბულ სა ბან კო, 
ფი ნან სურ ან / და კო მერ ცი ულ დო კუ-
მენ ტებ ს /ინ ფორ მა ცი ას. ამ დო კუ მენ-
ტე ბის /ინ ფორ მა ცი ის გაც ნო ბის უფ-
ლე ბა აქვს მხო ლოდ სა სა მარ თ ლოს. 
სა სა მარ თ ლო უფ ლე ბა მო სი ლია ყა-
და ღის საგ ნის იდენ ტი ფი ცი რე ბის 
მიზ ნით მი ღე ბუ ლი დო კუ მენ ტე ბი /ინ-
ფორ მა ცია გა დას ცეს სა სა მარ თ ლოს 
მი ერ და ნიშ ნულ და მო უ კი დე ბელ ექ-
ს პერტს. ამ ქვე პუნ ქ ტით გათ ვა ლის-
წი ნე ბულ ღო ნის ძი ე ბა თა გა მო ყე ნე-
ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია 
კონ ფი დენ ცი ა ლუ რია და მი სი გამ ჟ-
ღავ ნე ბა და უშ ვე ბე ლი ა;

ბ) აუკ რ ძა ლოს პირს, რომ ლის მი-
მართ არ სე ბობს სა ფუძ ვ ლი ა ნი ვა-
რა უ დი, რომ მან და არ ღ ვია გან სა-
კუთ რე ბუ ლი უფ ლე ბა, იმ ქმე დე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა, რომ ლი თაც ირ ღ-
ვე ვა გან სა კუთ რე ბუ ლი უფ ლე ბა“.1

სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 
191-ე მუხ ლის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, რო-
მე ლიც არე გუ ლი რებს სა მო ქა ლა ქო 
და ვებ ში სარ ჩე ლის უზ რუნ ველ ყო ფის 
ღო ნის ძი ე ბე ბის გა მო ყე ნე ბას, აღ ნიშ-
ნუ ლი მუხ ლის მი ხედ ვით, სარ ჩე ლის 
უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძი ე ბის გა-
მო ყე ნე ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლი არ 
არის, რომ ღო ნის ძი ე ბის გა მო უ ყე-
ნებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში გაძ ნელ დეს 
ან შე უძ ლე ბე ლი გახ დეს სა სა მარ თ-
ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის აღ ს რუ ლე ბა. 
ამას თან, სარ ჩე ლის უზ რუნ ველ ყო ფის 
ღო ნის ძი ე ბე ბის გა მო ყე ნე ბის ზო გა დი 
წე სე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, 36329-ე 
მუხ ლის მი ხედ ვით, სარ ჩე ლის უზ რუნ-
ველ ყო ფის ღო ნის ძი ე ბად შე საძ ლე ბე-
ლია გა მო ყე ნე ბულ იყოს სა სარ ჩე ლო 
მოთხოვ ნის იდენ ტუ რი აკ რ ძალ ვა. 
კერ ძოდ, იმ ქმე დე ბის გან ხორ ცი ე ლე-
ბა, რომ ლი თაც ირ ღ ვე ვა გან სა კუთ-
რე ბუ ლი უფ ლე ბა.

აღ ნიშ ნუ ლი გან ს ხ ვა ვე ბე ბი გან პი რო-
ბე ბუ ლია ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ-
რე ბის ობი ექ ტებ ზე უფ ლე ბე ბის დარ ღ-
ვე ვის სპე ცი ფი კით. კერ ძოდ, შე საძ ლო 
დამ რ ღ ვე ვი ქმე დე ბის და უ ყოვ ნებ ლივ 
აღ კ ვე თის შე საძ ლებ ლო ბის გა რე შე, 
ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის ობი-
ექ ტ ზე გან სა კუთ რე ბუ ლი უფ ლე ბე ბის 
მფლო ბელს ად გე ბა გა მო უს წო რე ბე-
ლი ზი ა ნი. 36329-ე მუხ ლის არ სე-
ბო ბა ქარ თულ კა ნონ მ დებ ლო ბა ში, 
ასე ვე, გან პი რო ბე ბუ ლია სა ქარ თ ვე-
ლოს მი ერ აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბით 
ვაჭ რო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის 
ფარ გ ლებ ში. კერ ძოდ, სა ქარ თ ვე ლო 
არის „ინტელექტუალური სა კუთ რე-
ბით ვაჭ რო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ას პექ ტე ბის შე სა ხებ“ შე თან ხ მე ბის 
(TRIPS Agreement) წევ რი. ხელ შეკ-
რუ ლე ბის 50-ე მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტის 
მი ხედ ვით: „სასამართლო ორ გა ნო ე-
ბი უფ ლე ბა მო სილ ნი არი ან შე სა ბა მის 
შემ თხ ვე ვა ში მი ი ღონ დრო ე ბი თი ზო-

მე ბი inaudita altera parte, კერ ძოდ, 
ისეთ შემ თხ ვე ვებ ში, რო დე საც არ სე-
ბობს შე საძ ლებ ლო ბა ნე ბის მი ერ მა 
და ყოვ ნე ბამ გა მო უს წო რე ბე ლი ზი ა ნი 
მი ა ყე ნოს უფ ლე ბის მფლო ბელს, ან 
რო დე საც არ სე ბობს სამ ხი ლე ბის გა-
ნად გუ რე ბის აშ კა რა რის კი“. სარ ჩე-
ლის უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძი ე ბად 
უფ ლე ბე ბის სა ვა რა უ დო დამ რ ღ ვე ვი 
ქმე დე ბის აკ რ ძალ ვის ვალ დე ბუ ლე ბა, 
ასე ვე, ასა ხუ ლია სა ქარ თ ვე ლო სა და 
ევ რო კავ შირს შო რის გა ფორ მე ბულ 
ღრმა და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი თა ვი სუ-
ფა ლი ვაჭ რო ბის შე თან ხ მე ბა ში, რომ-
ლის 194-ე მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ-
ტის თა ნახ მად: „თითოეული მხა რე 

უზ რუნ ველ ყოფს, რომ სა სა მარ თ ლოს 
შე ეძ ლოს მო სარ ჩე ლის გან ცხა დე ბის 
სა ფუძ ველ ზე და ა ვა ლოს სა ვა რა უ დო 
დამ რ ღ ვევ მხა რეს ქმე დე ბის გან ხორ-
ცი ე ლე ბა ან / და ქმე დე ბის გან თა ვის 
შე კა ვე ბა, რო მე ლიც გა მიზ ნუ ლია ინ-
ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე-
ბის გარ და უ ვა ლი ხელ ყო ფის შე სა ჩე-
რებ ლად“.

აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მის გან მარ ტე ბი სას, 
სა ყუ რადღე ბოა 36329-ე მუხ ლის მე-5 
ნა წი ლის მი თი თე ბა იმის თა ო ბა ზე, 
რომ „ინტელექტუალური სა კუთ რე ბის 
ობი ექ ტ ზე გან სა კუთ რე ბუ ლი უფ ლე-
ბის დარ ღ ვე ვის საქ მე ზე ვრცელ დე ბა 
ამ კო დექ სის XXIII თა ვით დად გე ნი-

ლი მოთხოვ ნე ბი“ გუ ლის ხ მობს, რომ 
სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 
ზო გა დი ნორ მე ბით რე გუ ლირ დე ბა ის 
სა კითხე ბი, რო მე ლიც არ არის მო ცე-
მუ ლი სპე ცი ა ლურ XLIV (12) თავ ში, 
ხო ლო სარ ჩე ლის უზ რუნ ველ ყო ფის 
გა მო ყე ნე ბის წე სი და პი რო ბე ბი ინ-
ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე-
ბე ბის დარ ღ ვე ვის საქ მე ებ თან და კავ-
ში რე ბით, კი გა მო ი ყე ნე ბა ამ თა ვით 
დად გე ნი ლი წე სე ბი. წი ნამ დე ბა რე წე-
სე ბის შე მო ღე ბა გან პი რო ბე ბუ ლი იყო 
სწო რედ იმ გა რე მო ე ბით, რომ სარ-
ჩე ლის უზ რუნ ველ ყო ფის გა მო ყე ნე ბის 
ზო გა დი წე სე ბი ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი 
სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე-
ვის შემ თხ ვე ვა ში არ იყო ეფექ ტუ რი, 
ვი ნა ი დან მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
სა სა მარ თ ლოს სა ბო ლოო გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბის აღ ს რუ ლე ბას შე იძ ლე ბა 
საფ რ თხე არ შე ექ მ ნას, და ვის გან მავ-
ლო ბა ში მო პა სუ ხის მი ერ სა ვა რა უ დო 
დარ ღ ვე ვის გაგ რ ძე ლე ბა გა მო უს წო-
რე ბელ ზი ანს აყე ნებს პი რის ინ ტე-
ლექ ტუ ა ლურ სა კუთ რე ბას და აზრს 
უკარ გავს ასე თი სა ხის და ვას. შე სა ბა-
მი სად, სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო 
საპ რო ცე სო კო დექ ს ში შე ტა ნილ იქ ნა 
ცვლი ლე ბე ბი, რო მე ლიც გან ს ხ ვა ვე-
ბუ ლი წე სე ბით არე გუ ლი რებს სარ ჩე-
ლის უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძი ე ბის 
გა მო ყე ნე ბას.

დას კ ვ ნის სა ხით, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
სარ ჩე ლის უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის-
ძი ე ბე ბის გა მო ყე ნე ბის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
წე სი სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს ინ ტე ლექ-
ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის ობი ექ ტებ ზე 
გან სა კუთ რე ბუ ლი უფ ლე ბე ბის მფლო-
ბე ლებს უზ რუნ ველ ყონ უფ ლე ბე ბის 
ეფე ქ ტუ რად დაც ვა და გან ხორ ცი ე-
ლე ბა, რაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ინ ტე-
ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის სის ტე მის 
გა მარ თუ ლად ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბი სათ ვის 
და ხელს უწყობს ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი 
სა კუთ რე ბის მფლო ბე ლე ბის ინ ტე რე-
სის ზრდას სა ქარ თ ვე ლო ში უფ ლე ბე-
ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის კუთხით.

ინტელექტუალური 

საკუთრების 

ობიექტებთან 

დაკავშირებული 

დავის სპეციფიკიდან 

გამომდინარე, 

სამოქალაქო 

საპროცესო კოდექსის 

ზოგადი ნორმები, 

ხშირ შემთხვევაში 

ვერ უზრუნველყოფს 

ინტელექტუალური 

საკუთრების უფლებების 

ეფექტურად დაცვას და 

განხორციელებას.

სარჩელის 

უზრუნველყოფის 

ღონისძიებად 

შესაძლებელია 

გამოყენებულ იყოს 

სასარჩელო მოთხოვნის  

იდენტური აკრძალვა. 

კერძოდ, იმ ქმედების 

განხორციელება, 

რომლითაც ირღვევა 

განსაკუთრებული 

უფლება.

1 საქართველოს სამოქალაქო 
საპროცესო კოდექსის 36329 მუხლი
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ბლოკჩეინის 
სამართალი
გონიერი კონტრაქტები 
და ტოკენიზაცია
ავტორი: ლევან ბოძაშვილი

ევროკავშირის ბლოკჩეინისა და ხელოვნური 
ინტელექტის მკვლევარი

მა რე ბელ თან. ბლოკ ჩე ი ნის სხვა დას ხ ვა 
ტი პი არ სე ბობს. მა გა ლი თად, კრიპ ტო-
ვა ლუ ტის, ბიტ კო ი ნის ბლოკ ჩე ი ნი გან-
ს ხ ვავ დე ბა ეთე რი უ მის ბლოკ ჩე ი ნის გან 
იმით, რომ ეს უკა ნას კ ნე ლი ტრან ზაქ-
ცი ებს გო ნი ე რი კონ ტ რაქ ტე ბის მეშ ვე ო-
ბით ახორ ცი ე ლებს. 

ტრან ზაქ ცი ე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ-
ლად ბლოკ ჩე ი ნი იყე ნებს ე.წ. ტო-
კენს, ანუ ციფ რულ ერ თე ულს. ტო-
კენ თა რამ დე ნი მე სა ხე არ სე ბობს 
– გა დახ დის ტო კე ნი, გა მო ყე ნე ბი თი 
ტო კე ნი და სა აქ ციო ტო კე ნი. მა გა-
ლი თად, ბიტ კო ი ნი წარ მო ად გენს გა-

დახ დის ტო კენს და არა ერთ იურის-
დიქ ცი ა ში აღი ა რე ბუ ლი ა, რო გორც 
მხო ლოდ ციფ რუ ლი ქო ნე ბა, რად გან 
სა ხელ მ წი ფო ე ბი ჯერ შორს არი ან იმ 
აზ რის გან, რომ იგი ოფი ცი ა ლურ ვა-
ლუ ტად იქ ნეს აღი ა რე ბუ ლი. 

შე სა ვა ლი

ო გორც ჰარ ვარ დის ლე გენ-
და რუ ლი სა მარ თ ლის პრო ფე-
სო რი, ლა რი ლე სი გი ამ ბობს, 
ის, ვი საც სი გი ჟის შე თა ვა-

ზე ბა არ შე უძ ლი ა, ვე რა ფერს შექ მ ნის 
ახალს. ამი ტო მაც, სტა ტი ის და წე რა სა-
კითხ ზე, რო მე ლიც ჯერ კი დევ აღ ქ მის 
თვალ საზ რი სით ჩა ნა სახ ში ა, რო დე საც 
სა ზო გა დო ე ბის მიდ გო მა ნდო ბის და-
ბა ლი ხა რის ხით სარ გებ ლობს, მა ღა-
ლი რის კის შემ ც ვე ლი ა. მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ სა მარ თ ლის ამ ახა ლი 
დარ გის და სა ხე ლე ბა პი რო ბი თი ა, ის 
უკ ვე მოქ მე დე ბა ში ა. თით ქ მის ხუ თი ვე 
კონ ტი ნენ ტ ზე შე სა ბა მი სი კა ნონ მ დებ-
ლო ბა მი ღე ბუ ლია და ხდე ბა და ვე ბის 
გა დაწყ ვე ტა. მა ლე გა მო ვა ლონ დო ნის 
იური დი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის პირ ვე ლი 
გა მო ცე მა ბლოკ ჩე ი ნის რე გუ ლი რე ბა-
ზეც, რომ ლის ფა სი ამ დრო ი სათ ვის 
1600 ლარ ზე მე ტი იქ ნე ბა. წი ნამ დე ბა-
რე სტა ტი ის მი ზა ნი სა კითხ თან და კავ-
ში რე ბით მკითხ ვე ლი სათ ვის ზო გა დი 
წარ მოდ გე ნის შექ მ ნა და ინ ფორ მი რე-
ბა ა. იურის პ რუ დენ ცია ის სფე რო ა, რო-
მე ლიც ყვე ლა ზე მე ტად თუ არა,  მნიშ ვ-
ნე ლოვ ნად, უკ ვე არის და კი დევ უფ რო 
იქ ნე ბა სა ხეც ვ ლი ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის 
მეშ ვე ო ბით. 

შე სა ბა მი სი კა ნონ მ დებ ლო ბა უკ ვე მი-
ღე ბუ ლია ლიხ ტენ შ ტა ი ნი დან უზ ბე კე-
თამ დე და რე გის ტ რა ცი ის, რე გუ ლი რე-
ბის, ლი ცენ ზი რე ბის წეს თა შე სა ბა მი სი 
პა კე ტე ბი მოქ მე დებს, ბიზ ნე სი ვი თარ-
დე ბა და ფი ნან სუ რი ტექ ნო ლო გი ე ბი 
აღ წევს ცხოვ რე ბი სა და კორ პო რა ტი-

უ ლი საქ მი ა ნო ბის ყვე ლა სფე რო ში. 
სა ქარ თ ვე ლო ამ დრომ დე რჩე ბა ე.წ. 
ნაც რის ფერ ზო ნად, სა დაც არც არა ფე-
რია აკ რ ძა ლუ ლი, მაგ რამ არც რე გუ-
ლი რე ბუ ლი. 

მა ლე გვექ ნე ბა კი დევ ერ თი ახა ლი 
სა მარ თ ლის დარ გიც, კო დი რე ბის სა-
მარ თა ლი, რომ ლის რე გუ ლი რე ბა ზე, 
ჯერ მხო ლოდ პრინ ცი პე ბის დო ნე ზე, 
უკ ვე მუ შა ობს ამე რი კაც, ევ რო პაც და 
ჩი ნე თიც. იან ვარ ში ამ პრინ ცი პე ბის 
ერ თობ ლი ო ბა გა მო აქ ვეყ ნა ამე რი კის 
მთავ რო ბამ, ხო ლო რამ დე ნი მე დღის 
წინ ევ რო კავ შირ მა. ტერ მი ნი კო დი-
რე ბის სა მარ თა ლი ხე ლოვ ნურ ინ ტე-
ლექ ტ სა და ზო გა დად, კომ პი უ ტე რულ 
მეც ნი ე რე ბებს შე ე ხე ბა, რო მე ლიც, 
ინ ს პი რი რე ბუ ლია რა ლე სი გის კვლე-
ვე ბით, ჯერ კი დევ რამ დე ნი მე წლის 
წინ შევ თა ვა ზე ევ რო პელ კო ლე გებს 
ოქ ს ფორ დის უნი ვერ სი ტე ტის მო მავ-
ლის ინ ტი ტუტ ში, რო მე ლიც არ სე ბი-
თად იქ ნა გა ზი ა რე ბუ ლი. გუგ ლი დან 
დაწყე ბუ ლი ილონ მას კით დამ თავ რე-
ბუ ლი, დღეს ყვე ლა თან ხ მ დე ბა, რომ 
სა მარ თ ლის ეს დარ გი აუცი ლებ ლო-
ბას წარ მო ად გენს. თუმ ცა ამა ზე სხვა 
დროს.  

რა არის ბლოკ ჩე ი ნი

ვიდ რე სა მარ თალ ზე გა და ვალთ, გა ვი-
გოთ რა არის სიტყ ვის მნიშ ვ ნე ლო ბა, 
რო მე ლიც დღეს ხში რად გვეს მის, მაგ-
რამ რე ა ლუ რად მი სი არ სი ჯერ კი დევ 
ბევ რ მა არ იცის. ხში რად მას კრიპ-
ტო ვა ლუ ტებ შიც ურე ვენ, რაც არას წო-
რი ა. ძა ლი ან მარ ტი ვად რომ ავ ხ ს ნათ, 

ეს არის შუ ა მავ ლის გა რე შე მოქ მე დი 
პროგ რა მა, რო მე ლიც შედ გე ბა ინ-
დი ვი დუ ა ლუ რი ე.წ. ბლო კე ბის გან და 
ქმნის დე ცენ ტ რა ლი ზე ბულ ქსელს, რო-
მელ შიც ყვე ლას აქვს სა შუ ა ლე ბა მე სა მე 
პი რის (მაგ.ბანკის) გა რე შე მო ახ დი ნოს 
ტრან ზაქ ცია ერთ ან რამ დე ნი მე მომ ხ-
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აქამ დე არ სე ბუ ლი მო ნა ცემ თა ქსე-
ლე ბი დან გან ს ხ ვა ვე ბით, ბლოკ ჩე ი ნი 
და მო უ კი დებ ლად, ე.წ. ცენ ტ რა ლუ რი 
ხე ლი სუფ ლე ბის გა რე შე, ერ თი პი რის 
მე ო რე პირ თან პირ და პი რი ურ თი-
ერ თ ქ მე დე ბის სა ფუძ ველ ზე მუ შა ობს. 
აქამ დე არ სე ბუ ლი ქსე ლე ბი „სერვერი-
კლიენტის“ პრინ ცი პით მუ შა ობ და და 
მუ შა ობს, რო გორც ამ ჟა მინ დე ლი კლა-
სი კუ რი ინ ტერ ნე ტი (რაიტი, დე ფი-
ლი პი, კო დი რე ბის წე სე ბი, 2019). მათ 
ვი ღაც ფლობს, კონ კ რე ტუ ლი ინ ტერ-
ნეტ სერ ვი სის მიმ წო დე ბე ლი კომ პა ნი ა, 
რომ ლის სერ ვერ თა მეშ ვე ო ბით გა ე-
დი ნე ბა და შე მო ე დი ნე ბა მო ნა ცემ თა 
ტრა ფი კი ელ . ფოს ტის გზავ ნი ლი დან 
მე სენ ჯე რის ჩათ ვ ლით. ხო ლო ბლოკ-
ჩე ინ ში ამ პი რებს პი რო ბი თად ნო დე ბი, 
ბლო კე ბი ეწო დე ბა. ამ ნო დებს თი თო ე-
უ ლი ინ დი ვი დი ფლობს და სხვა დას ხ ვა 
ნო დებს შო რის იქ მ ნე ბა ტრან ზაქ ცი ის 
შე საძ ლებ ლო ბა, ისე, რომ გა რი გე ბის 
შუ ა მა ვა ლი გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი სა-
ჭი რო აღარ არის. მა გა ლი თად, სა ნო-
ტა რო და მოწ მე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ-
ლად აუცი ლე ბე ლია ავ ტო რი ზე ბუ ლი 
პი რის, ნო ტა რი უ სის მი ერ ლი ცენ ზი რე-
ბუ ლი მოქ მე დე ბის გან სა ხორ ცი ე ლე-
ბა, რა თა და მოწ მე ბუ ლი დო კუ მენ ტი 
გახ დეს აუთენ ტუ რი. ბლოკ ჩე ი ნის გა-
მო ყე ნე ბით, ასე თი შუ ა მა ვა ლი სა ჭი რო 

აღარ არის, რად გან არ სე ბუ ლი ჩა ნა წე-
რი იმ დე ნად და ცუ ლი, შე უც ვ ლა დი და 
აუთენ ტუ რი ა, რომ მი სი და მოწ მე ბის 
სა ჭი რო ე ბა არ დგას. იგი ვე ეხე ბა სის-
ხ ლის სა მარ თ ლის მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის 
აუდიო და ვი დეო ჩა ნა წე რებს, რო მელ-
თა ბლოკ ჩე ინ ზე გან თავ სე ბის შემ დეგ 
და მა ტე ბი თი ექ პერ ტი ზის სა ჭი რო ე ბა 
აღარ დგე ბა. 

ეს გა მომ დი ნა რე ობს იქი დან, რომ თი-
თე უ ლი ნო დის და დას ტუ რე ბას ახ დენს 
თა ვად გა რი გე ბა ში მყო ფი ორი ან მე-
ტი პი რი და მა ში ნაც კი, რო დე საც ერ თი 
მხა რის ჩა ნა წე რი იკარ გე ბა ან უკი დუ რეს 
შემ თხ ვე ვა ში მარ თ ლ სა წი ნა აღ მ დე გოდ 
მო დი ფი ცირ დე ბა, პირ ვე ლა დი აუთენ-
ტუ რი ორი გი ნა ლი ჩა ნა წე რის აღ დ გე ნა 
მარ ტი ვი ა. შე სა ბა მი სად, ბლოკ ჩე ინ ზე 
გან თავ სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის უსაფ რ თხო-
ე ბა იმ დე ნად მე დე გი ა, რომ და მა ტე ბი თი 
ექ ს პერ ტი ზის სა ჭი რო ე ბა პრაქ ტი კუ ლად 
ნულ დე ბა. ამა ვე დროს, ამ მო ნა ცემ თა 
მო წეს რი გე ბუ ლო ბი სა და უსაფ რ თხო ე-
ბის გა საძ ლი ე რებ ლად, ბლოკ ჩე ი ნი ემ-
ყა რე ბა ე.წ. კონ სენ სუ სის მე ქა ნიზმს – წეს-
თა უმ კაც რეს ერ თობ ლი ო ბას, რო მე ლიც 
ამ მო ნა ცე მე ბის გა ყალ ბე ბას იმ დე ნად 
ძვირს ხდის, რომ მის გან ხორ ცი ე ლე ბას 
აზ რი ეკარ გე ბა ნე ბის მი ე რი ტი პის ტრან-
ზაქ ცი ის თ ვი საც კი. 

რე ბის რე გუ ლი რე ბის სფე რო ში შეჭ-
რას (ლესიგი, კი ბერ სივ რ ცის ზო ნე ბი, 
1996). ამ პრაქ ტი კუ ლი გან ს ხ ვა ვე ბი-
თი საზღ ვ რე ბის და ნახ ვა მომ დევ ნო 
წლებ ში კი დევ უფ რო ად ვი ლად გახ-
დე ბა შე საძ ლე ბე ლი, იმის მი ხედ ვით, 
თუ ვინ გა ი მარ ჯ ვებს – კა ნო ნის უზე-
ნა ე სო ბის გა მომ ყე ნებ ლე ბი თუ ტექ-
ნო ლო გის ტე ბი, რო მელ თა მთა ვა რი 
მი ზა ნი მო ქა ლა ქე თა სა ხელ მ წი ფოს-
გან „გამოთავისუფლებაა“ (სხრეპელი, 
ბლოკ ჩე ი ნის ან ტი მო ნო პო ლი უ რი პა-
რა დოქ სი. 2019). 

გან ვი ხი ლოთ უფ რო კონ კ რე ტუ ლად. 
პირ ველ რიგ ში, ბლოკ ჩე ი ნი არის 
ტექ ნო ლო გი ა, რო მე ლიც ანო ნი მუ-
რო ბას ეფუძ ნე ბა. მი სი მომ ხ მა რებ-
ლის რე ა ლუ რი იდენ ტო ბა არ არის 
ცნო ბი ლი მე სა მე პირ თათ ვის, იგი 
ფლობს ვირ ტუ ა ლურ ე.წ. „საჯარო 
გა სა ღებს“, რო მე ლიც არის სიმ ბო-
ლო თა ერ თობ ლი ო ბა და ცნო ბა დია 
ყვე ლას თ ვის ბლოკ ჩე ინ ში. ამას გარ-
და, მომ ხ მა რე ბე ლი ფლობს „პირად 
გა სა ღებს“, რო მე ლიც მხო ლოდ მის-
თ ვის არის ცნო ბი ლი. ტრან ზაქ ცია 
ორ პირს შო რის არის ღი ა, ხი ლუ-
ლი და ხორ ცი ე ლე დე ბა შე უც ვ ლე ლი 
ჩა ნა წე რით. თუმ ცა პირ თა ვი ნა ო ბა 
და უდ გე ნე ლი ა. და უდ გე ნე ლია ასე ვე 
ტრა ზაქ ცი ის მი ზა ნი და ში ნა არ სი. 

შე სა ბა მი სად, მა რე გუ ლი რებ ლის მოქ-
მე დე ბა და ა რე გუ ლი როს ასე თი ტრან-
ზაქ ცია რჩე ბა არა ე ფექ ტი ა ნად. ეს 
ანო ნი მუ რო ბა არ ეხე ბა იმ ვი თა რე ბას, 
რო დე საც ბლოკ ჩე ი ნით ხორ ცი ელ დე-
ბა რე ა ლუ რი ქო ნე ბის, მოქ მე დე ბის ან 
შეს ყიდ ვის გან ხორ ცი ე ლე ბა. 

მე ო რეც, ბლოკ ჩე ი ნი წარ მო შობს გა რე-
დან აღ ს რუ ლე ბის თვალ საზ რი სით რე-
ა ლურ ბა რი ერს. ეს გა მოწ ვე უ ლია მი სი 
დე ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი ხა სი ა თით და ვი-
ნა ი დან მას არ ჰყავ ს /აქვს ცენ ტ რა ლი-
ზე ბუ ლი მმარ თ ვე ლი ხე ლი სუფ ლე ბა, 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა მის შეს რუ ლე ბა ზე 
მხო ლოდ მომ ხ მა რე ბელ თა ხელ ში ა. 
თუმ ცა, შიგ ნით, თა ვად სის ტე მა შიც კი, 
მი სი აღ ს რუ ლე ბა გა რან ტი რე ბუ ლია 
იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც, ერ თი ჩა ნა წე-
რის წაშ ლა ან შეც ვ ლა არ ახ დენს ამ 
ჩა ნა წე რის მე ო რე ას ლის წაშ ლას ან 
შეც ვ ლას და შე სა ბა მი სად და დას ტუ რე-
ბა დი ა. გა რე დან ჩა რე ვის შე უძ ლებ ლო-
ბა კი ვერ აღ ჭუ რავს სა სა მარ თ ლოს ან 
სა ჯა რო ხე ლი სუფ ლე ბას სა შუ ა ლე ბით 
მო ახ დი ნოს რო მე ლი მე ჩა ნა წე რის შეც-
ვ ლის ან წაშ ლის გზით აღ ს რუ ლე ბის 
იძუ ლე ბა. 

მე სა მე, ბლოკ ჩე ი ნი დე ნა დი, შე უ ჩე რე-
ბე ლი კო დი ა, და უს რუ ლე ბე ლი. მი სი 
ერ თი დო ნე ერ თის მხრივ წარ მო ად-
გენს მო ნა ცემ თა ბა ზას, ხო ლო მე ო რე 
დო ნე სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა აპ ლი კა ცი-
ე ბის მეშ ვე ო ბით არა მხო ლოდ ფი ნან-
სუ რი ტრან ზაქ ცი ე ბი გან ხორ ცი ელ დეს, 
არა მედ მა გა ლი თად, ორ მა პირ მა გა ი-
ყოს ტაქ სის გა მო ძა ხე ბა ან სას ტუმ როს 
და ჯავ შ ნა. ამი ტო მაც, მი სი მომ ხ მა რებ-
ლე ბი ნდო ბას სწო რედ პროგ რა მას 
უცხა დე ბენ და არა სა სა მარ თ ლოს ან 
სა აღ ს რუ ლე ბო ბი უ როს, რო მე ლიც 
პო ტენ ცი უ რად, რე ა ლურ ცხოვ რე ბა ში 
წარ მო ად გენს ლე გი ტი მურ სან დო სა-
ბო ლოო ინ ს ტან ცი ას გა რი გე ბის იძუ-
ლე ბით აღ სას რუ ლებ ლად. 

გო ნი ე რი კონ ტ რაქ ტე ბი

გო ნი ე რი კონ ტ რაქ ტი არის კო დი, პროგ-
რა მა, რო მელ შიც მო ცე მუ ლია გა რი გე ბა. 
მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბა ხდე ბა ეთე რი უ მის 
ბლოკ ჩე ი ნის მეშ ვე ო ბით და ეფუძ ნე ბა 
პრინ ციპს „თუ ეს, მა შინ ასე“. ეს არის შე-
უც ვ ლე ლი, არა მო დი ფი ცი რე ბა დი კო დი, 
რომ ლის გა სა უქ მებ ლად, შე საც ვ ლე ლად 
ან გან სა ახ ლებ ლად სა ჭი როა ახა ლი 
კონ ტ რაქ ტის, კო დის შექ მ ნა. მრა ვა-
ლი ევ რო პე ლი იურის ტის აზ რით, მას ზე 
ვრცელ დე ბა ევ რო კავ ში რის რო მი 1 რე-
გუ ლა ცია და ისე თი ვე ვალ დე ბუ ლე ბებს 

კო დი არის კა ნო ნი 

ეს რთუ ლი ტექ ნო ლო გი უ რი და სა-
მარ თ ლებ რი ვი სინ თე ზუ რი ფი ლო სო-
ფი უ რი დას კ ვ ნა პირ ვე ლად კონ ს ტი-
ტუ ცი ო ნა ლის ტ მა ლა რი ლე სიგ მა 1999 
წელს გა ა კე თა თა ვის წიგ ნ ში „კოდი და 
კი ბერ სივ რ ცის სხვა წე სე ბი“. თა მა მად 
შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ იგი არის 
კო დი რე ბის სა მარ თ ლის ფი ლო სო ფი-
ის მა მამ თა ვა რი. პა რა დოქ სა ლუ რი და 
ნი შან დობ ლი ვია ისიც, რომ პირ ვე ლი 
კრიპ ტო ვა ლუ ტაც არა იდუ მალ მა სა-
ტო ში ნა კა მო ტომ შექ მ ნა 2009 წელს, 
რო გორც ეს სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი-
ლი ა, არა მედ იურის ტ მა ნიკ ცა ბომ, 
1987 წელს. 

ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში, მე-
ოთხე ინ დუს ტ რი უ ლი რე ვო ლუ ცი ის 
პი რო ბებ ში, ექ ს პო ნენ ცი უ რი ტექ ნო-
ლო გი უ რი გან ვი თა რე ბის ფონ ზე, ტერ-
მი ნი „კანონის უზე ნა ე სო ბა“ უპი რო ბოდ 
ეჯა ხე ბა ახალ ტერ მინს „კოდის უზე ნა-
ე სო ბა“. კი ბერ სივ რ ცის რე გუ ლი რე ბა 
ამ ორ პრინ ციპს შო რის ურ თი ერ თ-
ჰარ მო ნი ულ თავ სე ბა დო ბა ში მდგო მა-
რე ობს. კო დის მეშ ვე ო ბით ადა მი ა ნებს 
შე უძ ლი ათ ისე თი სა კუ თა რი წე სე ბის 
სის ტე მა შექ მ ნან, რო მე ლიც მოქ მე დი 
იურის დიქ ცი ე ბის გა რეთ ფუნ ქ ცი ო ნი-
რებს. ვი ნა ი დან, კა ნო ნის უზე ნა ე სო-
ბა მა ტე რი ა ლუ რი, ე.წ. ხორ ცი ე ლი 
სფე როს მა რე გუ ლი რე ბე ლი ა, ხო ლო 
კო დის უზე ნა ე სო ბა ვირ ტუ ა ლუ რი, 
არა მა ტე რი ა ლუ რი და არა კონ ტ რო-
ლი რე ბა დი სფე როს რე გუ ლა ცი ის სა-
ფუძ ვე ლი ა, ისი ნი ურ თი ეთ ქ მე დე ბენ 
იმ ფარ გ ლებ ში რამ დე ნა დაც ეს ორი 
სის ტე მა ერ თ მა ნეთ თან არის და კავ ში-
რე ბუ ლი. შე სა ბა მი სად, ფორ მირ დე ბა 
ახა ლი ნორ მა ტი უ ლი სის ტე მა, რომ-
ლის ფარ გ ლებ ში ახა ლი პო ლი ტი კუ რი 
და ეკო ნო მი კუ რი, ავ ტო ნო მი უ რი, არა-
რე გუ ლი რე ბა დი ფორ მა ცი ე ბი ჩნდე ბა. 
ამის ნა თე ლი მა გა ლი თია დე ცენ ტ რა-
ლი ზე ბუ ლი ავ ტო ნო მი უ რი ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბი (DAO) და ე.წ. ICO-ები, პირ ვე-
ლა დი ქო ინ შე თა ვა ზე ბე ბი, რო მელ თა 
რე გუ ლი რე ბა არ მომ ხ და რა, თუმ ცა მა-
თი მეშ ვე ო ბით ასო ბით მი ლი ო ნი დო-
ლა რის ინ ვეს ტი ცი ე ბი იქ ნა მო ზი დუ ლი 
სხვა დას ხ ვა პრო ექ ტე ბის მი ერ, ისე ვე 

რო გორც არა ნაკ ლე ბი თან ხე ბი უკ ვა-
ლოდ გაქ რა. პროგ რა მუ ლი, კო დი რე-
ბი თი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ტექ ნო ლო გი-
ე ბის გან ვი თა რე ბამ შე სა ბა მი სად დღის 
წეს რიგ ში ავ ტო მა ტუ რად და ა ყე ნა lex 
cryptographia-ს წარ მო შო ბა. იგი არ-
სობ რი ვად ანარ ქი უ ლი ა, მოქ მე დებს 
ტრა დი ცი უ ლი რე გუ ლი რე ბის ფარ გ-
ლებს მიღ მა და წარ მო ად გენს და მო-
უ კი დე ბელ ეკო სის ტე მას, რო მე ლიც 
არ სე ბობს სხვა ტრა დი ცი უ ლი ეკო სის-
ტე მე ბის პა რა ლე ლუ რად ან მათ ხარ-
ჯ ზე (რ. ნო ზი კი. ანარ ქი ა, სა ხელ მ წი ფო 
და უტო პი ა, 1974). მი სი რე გუ ლი რე ბა 
მხო ლოდ კოდ ზეა და მო კი დე ბუ ლი და 
შე სა ბა მი სად, ანარ ქი უ ლი და ავ ტო ნო-
მი უ რია რად გან ან გ რევს, ან მი ნი მუმ 
გვერდს უვ ლის, სა ხელ მ წი ფოს მო ნო-
პო ლი ას რე გუ ლი რე ბა ზე. სა ხელ მ წი-
ფოს ამ მო ნო პო ლი უ რო ბის გა მოწ ვე-
ვას ახ დენს ბლოკ ჩე ი ნი. კერ ძოდ, ერ თი 
იმით, რომ თუ სა ხელ მ წი ფოს სრუ ლი 
სა შუ ა ლე ბა აქვს აღას რუ ლოს მარ თ ლ-
მ სა ჯუ ლე ბა და და იც ვას ადა მი ა ნის ფუნ-
და მენ ტუ რი უფ ლე ბე ბი, ბლოკ ჩე ინ ში ეს 
დიდ წი ლად შე უძ ლე ბე ლი ა. მა გა ლი-
თად, გო ნი ე რი კონ ტ რაქ ტის ამ დრო ი-
სათ ვის არ სე ბუ ლი პრინ ცი პი – მი სი წა-
უშ ლე ლობს ეწი ნა აღ მ დე გე ბა უფ ლე ბას 
და ვიწყე ბის თა ო ბა ზე (ევროკავშირის 
მო ნა ცემ თა დაც ვის რე გუ ლა ცი ა). შე-
სა ბა მი სად, ბლოკ ჩე ი ნის ეკო სის ტე მა ში 
რე გუ ლი რე ბას ახ დენს კო დი. ანუ, კო-
დი არის კა ნო ნი. 

მე ო რეს მხრივ, არ სე ბი თად რა საც 
ბლოკ ჩე ი ნი ახ დენს, ეს არის რე გუ-
ლი რე ბის სა შუ ა ლე ბის (და არა კომ პე-
ტენ ცი ის) გა და ცე მა სა ხელ მ წი ფო დან 
მო ქა ლა ქე ზე. ამა ში მდგო მა რე ობს დე-
ცენ ტ რა ლი ზა ცი ის არ სი და ამი ტო მაც 
ბლოკ ჩე ინს ეწო დე ბა დე ცენ ტ რა ლი ზე-
ბულ ჩა ნა წერ თა ტექ ნო ლო გი ა.  

პრაქ ტი კა ში, საკ მა ოდ რთუ ლია გან-
ს ხ ვა ვე ბის და ნახ ვა სა ხელ მ წი ფო და 
ტექ ნო ლო გი ურ რე გუ ლი რე ბას შო რის, 
კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბა სა და კო დის უზე-
ნა ე სო ბას შო რის. ზო გა დად, კი ბერ-
სივ რ ცის რე გუ ლი რე ბა ტრა დი ცი უ ლი 
რე გუ ლი რე ბის გან მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
გა ნი საზღ ვ რე ბა იმით, თუ რამ დე ნად 
ახ დენს ტექ ნო ლო გია რე ა ლუ რი ცხოვ-

ბლოკჩეინზე 

განთავსებული 

მონაცემების 

უსაფრთხოება იმდენად 

მედეგია, რომ დამატებითი 

ექსპერტიზის საჭიროება 

პრაქტიკულად ნულდება.
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წარ მო შობს, რო გორ საც ჩვე უ ლებ რი ვი 
კონ ტ რაქ ტი. შე სა ბა მი სად, გო ნი ე რი კონ-
ტ რაქ ტის აღ ს რუ ლე ბა ეფუძ ნე ბა მხა რე თა 
ნე ბა ყოფ ლო ბით და წი ნას წარ შე თან ხ მე-
ბას, და მა ტე ბუ ლი შე სა ბა მი სი ტექ ნო ლო-
გი უ რი უზ რუნ ველ ყო ფა თვით კონ ტ რაქ-
ტის ასა მოქ მე დებ ლად. აქ წარ მო ი შო ბა 
მთა ვა რი გან მას ხ ვა ვე ბე ლი ას პექ ტი – ექ-
ს ტ რა ტე რი ტო რი უ ლო ბის პრინ ცი პი. ასე-
თი სა ხის ალ გო რით მუ ლი კონ ტ რაქ ტი 
სცდე ბა მხა რე თა ტე რი ტო რი ულ იურის-
დიქ ცი ულ ჩარ ჩოს და შე საძ ლე ბე ლია 
გან ხორ ცი ელ დეს კა ლი ფორ ნი ი დან 
ქუ თა ი სამ დე მა რე გუ ლი რებ ლის გა რე-
შე.  კა ნონ მ დე ბელს რჩე ბა ორი გზა: 
და ა რე გუ ლი როს აღ ს რუ ლე ბი სა და და-
ვე ბის გა დაწყ ვე ტის მე ქა ნიზ მი. თუმ ცა ამ 
ვი თა რე ბა შიც კი ეს რე გუ ლი რე ბა უნ და 
იყოს თავ სე ბა დი სხვა იურის დიქ ცი ულ 
რე გუ ლი რე ბას თან რა თა მხა რე ებს არ 
შე ექ მ ნათ აღ ს რუ ლე ბის პრობ ლე მე ბი. 
ევ რო კავ ში რის კა ნონ მ დებ ლო ბა შიც კი, 
ვალ დე ბუ ლე ბი თი სა მარ თ ლის გან ხორ-
ცი ე ლე ბა უმე ტე სად ქვეყ ნე ბის მი ერ კა-
ნონ თა ინ დი ვი დუ ა ლურ ინ ტერ პ რე ტა-
ცი ას ეფუძ ნე ბა და ამ ინ ტერ პ რე ტა ცი ის 
ევ რო კა ნონ მ დებ ლო ბას თან გან ს ხ ვა ვე ბის 
შემ თხ ვე ვა ში ერ თ ვე ბა ევ რო კავ ში რის 
სა სა მარ თ ლო. შე სა ბა მი სად, გო ნი ე რი 
კონ ტ რაქ ტე ბის გა მო ყე ნე ბა სა ერ თა შო-
რი სო დო ნე ზე, რო გორც ჩვე უ ლებ რი-
ვი კონ ტ რაქ ტი სა ან ავ ტო ნო მი უ რია და 
მო ი ცავს და ვე ბის გა და უწყ ვე ტე ლო ბი სა 
და არ აღ ს რუ ლე ბის რისკს, ან იგი უნ და 
და ექ ვემ დე ბა როს სა ერ თა შო რი სო წეს თა 
ერ თობ ლი ო ბას, რო მელ თა უნი ფი ცი რე-
ბუ ლი ჩარ ჩო ამ ჟა მად არ არ სე ბობს. 

მე ო რე, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ას პექ ტი გო-
ნი ე რი კონ ტ რაქ ტე ბი სა არის ის, რომ 
მა თი სა შუ ა ლე ბით შე საძ ლე ბე ლია დი-
დი, მრა ვალ ფუნ ქ ცი უ რი ხელ შეკ რუ ლე-
ბე ბის ნა წილ თა გან ხორ ცი ე ლე ბა. ასეთ 
შე თან ხ მე ბებს პი რო ბი თად და ვარ ქ ვათ 
ჰიბ რი დუ ლი გა რი გე ბე ბი და გუ ლის ხ-
მობს ჩარ ჩო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის იმ ნა-
წილ თა გან ხორ ცი ე ლე ბას, რო მელ თა 
ვა დე ბი და პი რო ბე ბი პა რა ლე ლუ რად 
ხორ ცი ელ დე ბა ხელ შეკ რუ ლე ბის მთე ლი 
მოქ მე დე ბის მან ძილ ზე პე რი ო დუ ლად. 
ამის კარგ მა გა ლითს წარ მო ად გენს გა-
დამ ზი და ვი კომ პა ნი ის ხელ შეკ რუ ლე ბა 
პორ ტ თან, რო დე საც ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 

კონ ტე ი ნე რე ბის დატ ვირ თ ვა/ მი მოქ ცე ვა 
ხორ ცი ელ დე ბა გო ნი ე რი კონ ტ რაქ ტით 
სა თი თა ოდ, ხო ლო სრუ ლი პი რო ბე ბი 
მთლი ა ნი, ჩვე უ ლებ რი ვი ხელ შეკ რუ ლე-
ბით მხა რე ებს შო რის. ასე თი პრაქ ტი კა 
უკ ვე და ნერ გა IBM-მა და Maersk-მა 
მსოფ ლი ოს 100-ზე მეტ პორ ტ ში. 

ტო კე ნი ზა ცია

2017 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, სწო რედ 
ე.წ. ICO-ების ნე გა ტი უ რი გა მოც დი ლე ბის 
შე დე გად, ამე რი კულ მა და ევ რო პულ მა 
რე გუ ლა ტო რებ მა ინ ტენ სი უ რად და იწყეს 
სა რე გუ ლა ციო ჩარ ჩო ზე მუ შა ო ბა. დღეს 

უკ ვე ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი და შექ მ ნი ლია შე-
სა ბა მი სი რე გუ ლა ცი ე ბი ევ რო პის ქვეყ ნებ-
ში, ამე რი კა ში, აზი ა სა და პოს ტ საბ ჭო თა 
სივ რ ცე ში. არა რე გუ ლი რე ბუ ლი შე თა ვა-
ზე ბე ბის რის კი იმ დე ნად მა ღა ლი იყო და 
პრაქ ტი კა მაც აჩ ვე ნა თან ხე ბის უკა ნო ნო 
მით ვი სე ბის შემ თხ ვე ვე ბი, რომ მა სი უ რად 
მოხ და მა თი რე გუ ლი რე ბა. 

JP Morgan-ის შე ფა სე ბით, მომ დევ ნო 
4-5 წე ლი წად ში ბლოკ ჩე ინ ზე იქ ნე ბა 
გა და სუ ლი და მოხ დე ბა ტო კე ნი ზა ცია 
გა დახ დე ბის სის ტე მის 90%, ხო ლო 
ფი ნან სუ რი და უძ რა ვი ქო ნე ბის ტო კე-
ნი ზა ცია სრულ მას შ ტა ბი ან სა ხეს მი ი-
ღებს. ტო კე ნი ზა ცია პრაქ ტი კუ ლად ყვე-
ლაფ რის შე იძ ლე ბა. 

ტო კე ნი ზა ცია პირ ვე ლად TrustCom-
merce-მა გა ნა ხორ ცი ე ლა 2001 წელს. 
ეს არ იყო ბლოკ ჩე ინ ტო კე ნი, არა მედ 
კო დი რე ბუ ლი შემ ც ვ ლე ლი სა ბან კო ბა-
რა თე ბი სა და პერ სო ნა ლუ რი ინ ფორ მა-
ცი ი სათ ვის. ბლოკ ჩე ი ნის წარ მო შო ბის 
შემ დეგ, ტო კე ნი ზა ცი ამ დი დი ად გი ლი 
და ი კა ვა ნე ბის მი ე რი სა ხის ბიზ ნეს ქო-
ნე ბის ელექ ტ რო ნუ ლი და პროგ რა მუ-
ლი ჩამ ნაც ვ ლებ ლის სა ხით. ტო კე ნი-
ზა ცია ბლოკ ჩე ინ ზე ნიშ ნავს არ სე ბუ ლი 
მა ტე რი ა ლუ რი ან არა მა ტე რი ა ლუ რი, 
მოძ რა ვი ან უძ რა ვი ქო ნე ბის ციფ რუ-
ლი ტო კე ნის შექ მ ნას, რო მელ საც ფი-
ნან სურ ბა ზარ ზე აქვს დად გე ნი ლი ფა სი. 
ქო ნე ბის მფლო ბე ლო ბა გა მო ხა ტუ ლია 
ტო კე ნის მფლო ბე ლო ბით. ტო კე ნი ზა-
ცი ას აქვს ამა ვე დროს აუთენ ტუ რო ბის 
გა რან ტი რე ბუ ლი სა შუ ა ლე ბა, რო მე ლის 
მი ხედ ვით მარ ტი ვად დად გე ნა დია წარ-
მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის ხა რის ხი. დღეს 
მსოფ ლი ო ში ტო კე ნი ზე ბუ ლია საკ მა-
ოდ დი დი რა ო დე ნო ბის პრო დუქ ცი ა, 
ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შე ბი დან ღვი ნომ დე. 
მა გა ლი თად, შარ შან ლუი ვი ტონ მა 
მა იკ რო სოფ ტ თან ერ თად დი ო რი სა 
და გუ ჩის პრო დუქ ცი ის ტო კე ნი ზა ცია 
მო ახ დი ნა. ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე ობს 
ქარ თუ ლი ღვი ნის ტო კე ნი ზა ცია EY 
(Ernst&Young)-ის ბლოკ ჩე ინ პლატ-
ფორ მას თან ერ თად, რო მელ ზეც ინ-
ტენ სი უ რად ვმუ შა ობთ ნორ ვე გი ელ, 
ამე რი კელ და ებ რა ელ პარ ტ ნი ო რებ-
თან ერ თად. ტო კე ნი ზა ცი ის მეშ ვე ო ბით 
მომ ხ მა რე ბელს შე უძ ლია სრუ ლად და ა-
დას ტუ როს პრო დუქ ცი ის წარ მო მავ ლო-
ბა და ხა რის ხი და თა ვი დან აიცი ლოს 
გა ყალ ბე ბა. ეს გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნია ელექ ტ რო ნუ ლი კო მერ ცი ი სა 
და ონ ლა ინ შეს ყიდ ვე ბის პი რო ბებ ში. 
იგი ვე ეხე ბა ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ პრო დუქ-
ცი ას. ბლოკ ჩე ინ ზე დამ ყა რე ბუ ლი სა ავ-
ტო რო უფ ლე ბე ბი პრაქ ტი კუ ლად აღარ 
სა ჭი რო ებს და მა ტე ბით რე გის ტ რა ცი ას. 
საკ მა ოდ დი დი ად გი ლი ტო კე ნი ზა ცი ა ში 
უჭი რავს მი წის, უძ რა ვი ქო ნე ბის ტო კე-
ნი ზა ცი ას. სა ქარ თ ვე ლო იყო პირ ვე ლი 
ქვე ყა ნა რო მელ მაც კომ პა ნია ბიტ ფუ-
რის თან ერ თად მი წის რე გის ტ რა ცი ის 
ბლოკ ჩე ინ რე ეს ტ რი შექ მ ნა, თუმ ცა ამის 
შემ დ გომ ბლოკ ჩე ი ნის გა მო ყე ნე ბა სა-
ჯა რო სფე რო ში ძა ლი ან ნე ლი ტემ პით 
წა ვი და. 

ზე მო ნახ სე ნე ბი პირ ვე ლა დი ქო ინ შე-
თა ვა ზე ბე ბის შემ დ გომ, 2019 წლი დან 
მო ყო ლე ბუ ლი, გლო ბა ლურ სა ინ ვეს-
ტი ციო ბა ზარ ზე დი დი ად გი ლი და ი კა-
ვა სა აქ ციო ტო კე ნე ბის შე თა ვა ზე ბებ მა 
(STOs). გან ს ხ ვა ვე ბა მდგო მა რე ობს 
იმა ში, რომ ასე თი შე თა ვა ზე ბე ბი სრუ-
ლად რე გუ ლი რე ბუ ლი ა, ავ ტო მა ტი-
ზე ბუ ლი ა, ახ დენს ქო ნებ რი ვი უფ ლე-
ბე ბის ჰიბ რი დი ზა ცი ას და მოქ ნი ლი ა, 
ექ ვემ დე ბა რე ბა ფუ ლის გა თეთ რე ბი სა 
და მომ ხ მა რებ ლის /ინ ვეს ტო რის ცოდ-
ნის მე ქა ნიზ მებს და იძ ლე ვა მარ ტივ 
და გა ნუ საზღ ვ რელ შე საძ ლებ ლო-
ბებს და მა ტე ბი თი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო-
სა ზი დად. ყვე ლა ზე რე ვო ლუ ცი უ რი 
რაც ამ სის ტე მას აქვს, არის ის, რომ 
ყვე ლა ზე პა ტა რა ქვეყ ნე ბიც კი, რო-
მელ თაც შეზღუ დუ ლი ბუ ნებ რი ვი და 
ადა მი ა ნუ რი რე სურ სი აქვთ, და შე-
სა ბა მი სად ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვის 
მცი რე შან სე ბი, იქ მ ნი ან პი რო ბებს, 
რო მელ თა მეშ ვე ო ბი თაც შე საძ ლე ბე-
ლია პირ და პი რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო-
ზიდ ვა და ად გი ლობ რი ვი ბიზ ს ნე სის 
გან ვი თა რე ბა. ამი ტო მაც, ისე თი ქვეყ-
ნე ბი, რო გო რიც არი ან გიბ რალ ტა-
რი, მალ ტა, ლუქ სემ ბურ გი, ბერ მუ და, 
ლიხ ტენ შ ტა ი ნი, ეს ტო ნე თი, შვე ი ცა-
რი ა, თა ვი დან ვე შე უდ გ ნენ მიმ ზიდ ვე-
ლი კა ნონ დებ ლო ბი სა და პი რო ბე ბის 
შექ მ ნას. 

ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის გა-
დაც ვ ლე ბის კო მი სი ამ ასე ვე და ად გი ნა 
შე სა ბა მი სი რე გუ ლი რე ბე ბი. ამ რე გუ-
ლი რე ბე ბის მი ხედ ვით ხდე ბა დი ვერ-
სი ფი კა ცია სხვა დას ხ ვა ტი პის ტო კე-
ნი ზა ცი ი სა. ნე ბის მი ე რი შე თა ვა ზე ბა, 
რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს და მა ტე ბი თი 
თან ხე ბის მო ზიდ ვას და ახ დენს სა კუ-
თარ მომ ხ მა რებ ლებ სა თუ პარ ტ ნი-
ო რებ ზე დი ვი დენ დის გა ნა წი ლე ბას, 
აუცი ლებ ლად უნ და გა ი ა როს რე გის ტ-
რა ცია კო მი სი ა ში. 

შე სა ბა მი სი რე გუ ლი რე ბა მო ახ დი ნა ევ-
რო კავ შირ მაც. გან ს ხ ვა ვე ბა მო სა ზი დი 
სა ინ ვეს ტი ციო პა კე ტე ბის რა ო დე ნო ბა-
ში ა, თუ ამე რი კა ში ეს 50 მი ლი ო ნის 
ფარ გ ლებ ში ა, ევ რო კავ შირ ში წლი უ-
რად 8 მი ლი ო ნამ დე თან ხის მო ზიდ ვაა 
შე საძ ლე ბე ლი. 

აღ ნიშ ნუ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა პრაქ-
ტი კუ ლად შე უძ ლე ბე ლია შე სა ბა მი სი 
იური დი უ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის გა რე შე. 
გლო ბა ლუ რი იური დი უ ლი კომ პა ნი ე ბი 
არა თუ და ი ნე ტე რე სე ბუ ლი არი ან შე-
სა ბა მი სი იური დი უ ლი მომ სა ხუ რე ბის 
გა წე ვით, არა მედ და ინ ტე რე სე ბულ ნი 
არი ან ბლოკ ჩე ინ პრო ექ ტებ ში მო ნა წი-
ლე ო ბით, რად გან ნე ბის მი ე რი ტო კე ნი-
ზა ცი ის პრო ექ ტი სა ჭი რო ებს იური დი-
ულ უზ რუნ ველ ყო ფას. 

მა გა ლი თად, იმი სათ ვის, რომ რო მე-
ლი მე STO პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ დეს 
სა ჭი რო ა: 1. შე სა ბა მი სი პროს პექ ტუ სის, 

შე თა ვა ზე ბის წარ დ გე ნა, 2. იურის დიქ-
ცი ის სწო რედ შერ ჩე ვა პრო ექ ტი დან 
გა მომ დი ნა რე, 3. რე გის ტ რა ცია და 
სა მარ თ ლებ რი ვი უზ რუნ ველ ყო ფა, 4. 
პო ტენ ცი უ რი და ვე ბის თ ვის სის ტე მის 
მომ ზა დე ბა, 5. ტო კე ნი ზა ცი ით გან საზღ-
ვ რუ ლი უფ ლებ რი ვი გა და ნა წი ლე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფა. 

არ ბიტ რა ჟი

და ვე ბის მოგ ვა რე ბის ნა წილ ში სულ 
უფ რო პო პუ ლა რუ ლი ხდე ბა ბლო ჩე ინ 
სა არ ბიტ რა ჟო სა სა მარ თ ლო ე ბის შექ მ-

ნა. ასე თი სა არ ბიტ რა ჟო სა სა მარ თ ლო 
პირ ვე ლად 2018 წლის ბო ლოს პო ლო-
ნეთ ში შე იქ მ ნა. არ ბიტ რა ჟის გან ხორ ცი ე-
ლე ბის ორი გზა არ სე ბობს: ე.წ. ქსე ლის 
გა რე და ქსე ლის შიგ ნით. არ ბიტ რა ჟი 
გო ნი ე რი კონ ტ რაქ ტე ბის მეშ ვე ო ბით 
ხორ ცი ელ დე ბა და მხა რე ე ბის თ ვის უამ-
რავ დრო სა და თან ხებს ზო გავს. 

სა არ ბიტ რა ჟო გა დაწ ვე ტი ლე ბა ავ ტო-
მა ტუ რად აღ ს რულ დე ბა გო ნი ე რი კონ-
ტ რაქ ტის მეშ ვე ო ბით. ეს საკ მა ოდ და-
მა ინ ტ რი გე ბე ლი გა დაწყ ვე ტა ა, რად გან 
ავ ტო მა ტი ზე ბუ ლი აღ ს რუ ლე ბა აღარ 
სა ჭი რო ებს სა ხელ მ წი ფო სა სა მარ თ-
ლოს მი ერ დად გე ნილ აღ ს რუ ლე ბის 
კრი ტე რი უ მე ბის შეს რუ ლე ბას. ნი უ ი ორ-
კის 1958 წლის კონ ვენ ცია სა არ ბიტ რა-
ჟო გა დაწ ვე ტე ბის აღ ს რუ ლე ბის თა ო-
ბა ზე მო ითხოვს, რომ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
იყოს წე რი ლო ბი თი სა ხით წარ მოდ გე-
ნი ლი. შე სა ბა მი სად, იმი სათ ვის, რომ 
გო ნი ე რი კონ ტ რაქ ტით ავ ტო მა ტი ზე ბუ-
ლად გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბა აღ ს რულ დეს, სა ჭი როა სა ხელ მ-
წი ფოს მხრი დან დე ცენ ტ რა ლი ზე ბულ 
ჩა ნა წერ თა აღი ა რე ბა. 

დას კ ვ ნი თი კო მენ ტა რი

ბლოკ ჩე ინ ტექ ნო ლო გი ის გა მო ყე ნე-
ბის სულ უფ რო ზრდას თან ერ თად 
იზ რ დე ბა კო მერ ცი ულ და სა ჯა რო სფე-
რო ებ ში გო ნი ე რი კოvნ ტ რაქ ტე ბი სა და 
ტო კე ნი ზა ცი ის გა მო ყე ნე ბა. ეს გარ და-
უვ ლად იწ ვევს შე სა ბა მი სი და ვე ბის გა-
დაწყ ვე ტის მე ქა ნიზ მე ბის წარ მო შო ბა სა 
და გან ვი თა რე ბას. სა სა მარ თ ლო და 
არა სა სა მარ თ ლო და ვე ბი სათ ვის შე-
სა ბა მი სი კა ნონ მ დებ ლო ბა, კომ პე ტენ-
ცი ა, ცოდ ნა და აღ ს რუ ლე ბის მთე ლი 
ეკო სის ტე მაა სა ჭი რო. იმი სათ ვის, რომ 
ქარ თუ ლი იურის პ რუ დენ ცია მზად შეხ-
ვ დეს ამ გა მოწ ვე ვებს, სა თა ნა დო ტრე-
ნინ გი და მომ ზა დე ბა აუცი ლე ბე ლი ა. 

ამა ვე დროს, ბლოკ ჩე ი ნის სის ტე მე ბი 
სა ჭი რო ებს და მა ტე ბით კვე ლე ვებ სა და 
მუდ მივ გა ნახ ლე ბულ მიდ გო მებს, მათ 
შო რის, პირ ველ რიგ ში იურის პ რუ დენ-
ცი ის სფე რო ში, რა თა მუდ მი ვად გან ვი-
თა რე ბად ტექ ნო ლო გი ებს სა მარ თ ლის 
სა ზო გა დო ე ბა მაც ფე ხი აუწყოს. 

ტოკენიზაციის მეშვეობით 

მომხმარებელს შეუძლია 

სრულად დაადასტუროს 

პროდუქციის 

წარმომავლობა და 

ხარისხი და თავიდან 

აიცილოს გაყალბება. 

ეს განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია 

ელექტრონული 

კომერციისა და ონლაინ 

შესყიდვების პირობებში.

საარბიტრაჟო 

გადაწვეტილება 

ავტომატურად 

აღსრულდება 

გონიერი კონტრაქტის 

მეშვეობით. ეს საკმაოდ 

დამაინტრიგებელი 

გადაწყვეტაა, რადგან 

ავტომატიზებული 

აღსრულება აღარ 

საჭიროებს სახელმწიფო 

სასამართლოს მიერ 

დადგენილ აღსრულების 

კრიტერიუმების 

შესრულებას.
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კონფიდენციალობის 
დაცვა საადვოკატო 
საქმიანობაში
ავტორი: ციცინო ცხვედიანი
ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი, ადვოკატი

დ ვო კატ თა პრო ფე სი უ ლი ეთი-
კის კო დექ სი  სა ად ვო კა ტო საქ-
მი ა ნო ბის ძი რი თად პრინ ცი პებს 
გან საზღ ვ რავს, მათ შო რის, სა-

ად ვო კა ტო საქ მი ა ნო ბის ერ თ -ერ თი მთა-
ვა რი, კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის პრინ ცი პი ა.

„ადვოკატთა შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს 
კა ნო ნის მე ო რე თავ ში ჩა მოთ ვ ლი ლია 
ად ვო კა ტის ის  ზო გა დი უფ ლე ბე ბი და 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბი თაც მან უნ-
და იხელ მ ძღ ვა ნე ლოს სა ად ვო კა ტო საქ-
მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას.  კა ნო ნის   
მე-7  მუხ ლი  ად ვო კა ტის ერ თ -ერთ ვალ-

დე ბუ ლე ბად მი იჩ ნევს  ად ვო კა ტის მი ერ 
პრო ფე სი უ ლი სა ი დუმ ლო ე ბის დაც ვას და 
გან მარ ტავს, რა მო ი აზ რე ბა პრო ფე სი ულ 
სა ი დუმ ლო ე ბა ში. კა ნო ნის ამ ნორ მის შე-
სა ბა მი სად,  ად ვო კატ თა პრო ფე სი უ ლი 
ეთი კის კო დექ ს ში  არ სე ბობს მე-4 მუხ ლი- 
კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის პრინ ცი პის შე სა ხებ.

კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის პრინ ცი პი  ად ვო-
კა ტი სა და კლი ენ ტის ურ თი ერ თო ბა ში 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრინ ცი პი ა. კლი ენ ტი 
დარ წ მუ ნე ბუ ლი უნ და იყოს, რომ ის ინ-
ფორ მა ცი ა, რაც მის გან ან მის საქ მეს თან 
და კავ ში რე ბით ცნო ბი ლი გახ დე ბა ად-

ვო კა ტი სათ ვის, რჩე ბა  სა ი დუმ ლოდ და 
არა სო დეს არ იქ ნე ბა მის წი ნა აღ მ დეგ გა-
მო ყე ნე ბუ ლი, წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში,  
კლი ენტს ად ვო კა ტის ნდო ბა არ ექ ნე ბა 
და ვერც ად ვო კა ტი და ი ცავს კლი ენტს 
სრულ ფა სოვ ნად ასეთ ვი თა რე ბა ში, რად-
გან მას სრუ ლად არ ექ ნე ბა  ის მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცი ა, რის მი ხედ ვი თაც 
მან უნ და გან საზღ ვ როს შემ დ გო მი მოქ მე-
დე ბე ბის ტაქ ტი კა და სტრა ტე გი ა.

რა არის კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი ინ ფორ-
მა ცი ა? ეთი კის კო დექ სის მე-4 მუხ ლის 
პირ ვე ლი ქვე პუნ ქ ტი ამ კითხ ვას ასე პა სუ-

ა

ხობს:  კონ ფი დენ ცი ა ლუ რია ინ ფორ მა ცი ა, 
რო მე ლიც ად ვო კა ტი სათ ვის ცნო ბი ლი 
გახ და მი სი პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბი სას. კონ ფი დენ ცი ა ლო-
ბის ვალ დე ბუ ლე ბა ვრცელ დე ბა ნე ბის მი-
ერ ინ ფორ მა ცი ა ზე, რაც ად ვო კა ტი სათ ვის 
ცნო ბი ლი გახ და კლი ენ ტი სა გან ან იური-
დი უ ლი რჩე ვის მი ღე ბის სხვა მსურ ვე ლი-
სა გან, ასე ვე, იმ ინ ფორ მა ცი ა ზე, რო მე-
ლიც ად ვო კატ მა მი ა წო და კლი ენტს ან 
ად ვო კატ მა სხვა წყა რო დან გა ი გო კლი-
ენ ტ თან ან მის საქ მეს თან და კავ ში რე ბით. 

ნე ბის მი ერ ინ ფორ მა ცი ა ში, რო მე ლიც 
ეთი კის კო დექ სის თა ნახ მად კონ ფი დენ-
ცი ა ლუ რი ა, მო ი აზ რე ბა კლი ენ ტის ვი-
ნა ო ბაც. ად ვო კა ტე ბი ამ სა კითხს მე ტად 
ფრთხი ლად უნ და მო ექ ც ნენ.  სო ცი ა ლურ 
ქსე ლებ ში ხში რად ქვეყ ნ დე ბა ად ვო კატ თა 
ინ ფორ მა ცი ე ბი კონ კ რე ტუ ლი კლი ენ ტე ბის 
ვი ნა ო ბის, საქ მის ში ნა არ სის მი თი თე ბით  
და  ფო ტო სუ რა თე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბი თაც 
კი. ყვე ლა ასე თი შემ თხ ვე ვა წი ნას წარ  
შე თან ხ მე ბუ ლი უნ და იყოს კლი ენ ტ თან, 
წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში ეს იქ ნე ბა კონ-
ფი დენ ცი ა ლო ბის პრინ ცი პის უხე ში დარ-
ღ ვე ვა, რა ზეც ად ვო კატს აუცი ლებ ლად 
მო ეთხო ვე ბა პა სუ ხი.       

„ადვოკატთა შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო-
ნის მე ო რე მუხ ლის თა ნახ მად, სა ად ვო კა-
ტო საქ მი ა ნო ბა მო ი ცავს ად ვო კა ტის მი ერ 
იური დი უ ლი რჩე ვის მი ცე მას იმ პი რის თ ვის, 
რო მელ მაც მას დახ მა რე ბი სათ ვის მი მარ-
თა, შე სა ბა მი სად,  კლი ენ ტად მო ი აზ რე ბა 
არა მხო ლოდ ის პი რი, რომ ლის კონ კ რე-
ტულ სის ხ ლის სა მარ თ ლის (სამოქალაქო 
ან ად მი ნის ტ რა ცი ულ) საქ მე საც ად ვო კა ტი 
აწარ მო ებს სა სა მარ თ ლო ში ან სა მარ თალ-
დამ ცავ ორ გა ნო ებ ში, არა მედ ნე ბის მი ე რი 
პი რი, რო მელ მაც ად ვო კატს, თუნ დაც მხო-
ლოდ იური დუ ლი რჩე ვი სათ ვის მი მარ თა 
და მა თი ურ თი ერ თო ბა  ამ რჩე ვის მი ღე ბით 
დამ თავ რ და.  ამ დე ნად, კლი ენ ტის ცნე ბა  
ძა ლი ან ფარ თოა და ად ვო კატს ევა ლე ბა 
კლი ენ ტი სა გან მი ღე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი სა-
ხის ინ ფორ მა ცი ის  დაც ვა.    

ნე ბის მი ერ ინ ფორ მა ცი ა ში, რო მელ ზეც 
კონ ფი დენ ცი ა ლო ბა ვრცელ დე ბა, რა თქმა 
უნ და, არ შე დის აბ სო ლუ ტუ რად ყვე ლა 
ინ ფორ მა ცი ა, რაც ად ვო კატ მა კლი ენ-
ტი სა გან მი ი ღო. კლი ენ ტ მა შე საძ ლოა 

ისა უბ როს ისეთ სა კითხებ ზეც, რაც სა ერ-
თოდ არ ეხე ბა საქ მეს (სანამ ად ვო კა ტი 
ბო ლომ დე არ მო ის მენს, ვერ გან საზღ ვ-
რავს, ეს ინ ფორ მა ცია სჭირ დე ბა თუ არა 
და, შე საძ ლე ბე ლი ა, ბევ რი არა სა ჭი რო 
და უსარ გებ ლო ინ ფორ მა ცი აც მი ი ღოს 
კლი ენ ტის გან), შე იძ ლე ბა და ა სა ხე ლოს 
სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლი ფაქ ტე ბი და ა. 
შ. ასეთ ინ ფორ მა ცი ა ზე კონ ფი დენ ცი ა ლო-
ბის პრინ ცი პი არ გავ რ ცელ დე ბა. კონ ფი-
დენ ცი ა ლო ბის პრინ ცი პის დარ ღ ვე ვად არ 
შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს ად ვო კა ტის მი ერ 
ისე თი ზო გა დი ინ ფორ მა ცი ის გამ ჟ ღავ ნე-
ბა, რაც კლი ენ ტის (ან მი სი საქ მის) იდენ-
ტი ფი ცი რე ბის სა შუ ა ლე ბას არ იძ ლე ვა.

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ის სა კითხიც, რომ ად-
ვო კატ მა არა მხო ლოდ თვი თონ უნ და 
და იც ვას კონ ფი დენ ცი ა ლო ბა, არა მედ 
უნ და მი ი ღოს ზო მე ბი, რომ  ამ ინ ფორ-
მა ცი ა ზე მე სა მე პი რებ საც არ მი უწ ვ დე-
ბო დეთ ხე ლი, უფ რო მე ტიც, ად ვო კატ მა 
მის პარ ტ ნი ო რებს, თა ნამ შ რომ ლებ სა და 
სხვა პი რებს, რომ ლე ბიც მის მი ერ არი ან 
მოწ ვე ულ ნი პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბი სას, უნ და მოს თხო ვოს 
კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის დაც ვა.

აქვს თუ არა კონ ფი დენ ცი ა ლო ბას ხან-
დაზ მუ ლო ბა? ამ კითხ ვა ზე პა სუ ხი ერ თ მ-
ნიშ ვ ნე ლოვ ნად კა ტე გო რი უ ლი ა:  კა ნო-
ნის თა ნახ მად, ად ვო კა ტი ვალ დე ბუ ლია 
და იც ვას პრო ფე სი უ ლი სა ი დუმ ლო გა-
სუ ლი დრო ის მი უ ხე და ვად, ად ვო კატ თა 
პრო ფე სი უ ლი ეთი კის კო დექ ს შიც მი-
თი თე ბუ ლი ა, რომ კონ ფი დენ ცი ა ლო ბა 
დრო ში შეზღუ დუ ლი არ არის.     

კონ ფი დენ ცი ა ლო ბა ზოგ ჯერ შე იძ ლე ბა  
უნებ ლი ედ და ირ ღ ვეს, ზოგ ჯერ კი გან-
ზ რა ხაც. ცხა დი ა, კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის 
პრინ ცი პის გან ზ რახ დარ ღ ვე ვა უფ რო 
მძი მე გა დაც დო მა ა. პრო ფე სი უ ლი ეთი-
კის კო დექ სი  უთი თებს, რომ ად ვო კატ მა 
კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი ინ ფორ მა ცია გან-
ზ რახ არ უნ და გა მო ი ყე ნოს კლი ენ ტის 
სა წი ნა აღ მ დე გოდ, ასე ვე, სა კუ თა რი ან 
მე სა მე პი რის მიზ ნე ბი სათ ვის, გარ და იმ 
შემ თხ ვე ვი სა, რო დე საც კლი ენ ტი შე სა ბა-
მის თან ხ მო ბას გა ნაცხა დებს.

რო გორც ვხე დავთ, ად ვო კატს ძა ლი ან 
დი დი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა აწევს კონ ფი-

დენ ცი ა ლო ბას თან და კავ ში რე ბით.  თა-
ვის თა ვად  ჩნდე ბა კითხ ვა, რო დე საც არის 
ისე თი შემ თხ ვე ვა, რომ ად ვო კა ტი სათ ვის 
აუცი ლე ბელ სა ჭი რო ე ბას წარ მო ად გენს 
რა ი მე კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის 
გამ ჟ ღავ ნე ბა, რო გორ უნ და მო იქ ცეს იგი,  
არ ჩე ვა ნი გა ა კე თოს, გას ცეს ინ ფორ მა ცია 
და კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის პრინ ცი პის დარ-
ღ ვე ვი სათ ვის და ი სა ჯოს, სა მა გი ე როდ 
ის სა კითხი მო აგ ვა როს, რის თ ვი საც ეს 
ინ ფორ მა ცია სჭირ დე ბა,  თუ არ გას ცეს 
ინ ფორ მა ცია და არ და ი სა ჯოს, მაგ რამ  
ვერ მო აგ ვა როს  ის სა კითხი, რის თ ვი საც 
სჭირ დე ბო და ეს ინ ფორ მა ცი ა.  

„ადვოკატთა შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა-
ნო ნი (შესაბამისად, ად ვო კატ თა პრო-
ფე სი უ ლი ეთი კის კო დექ სიც) ით ვა ლის-
წი ნებს შემ თხ ვევბს, რო დე საც ად ვო კატს 
შე უძ ლია გას ცეს კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი 
ინ ფორ მა ცი ა, მაგ რამ ეს შემ თხ ვე ვე ბი 
შეზღუ დუ ლი ა, კერ ძოდ, ად ვო კატს უფ-
ლე ბა აქვს გას ცეს კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი 
ინ ფორ მა ცია სამ შემ თხ ვე ვა ში: 

კლი ენ ტის თან ხ მო ბით;
თუ ინ ფორ მა ცი ის ამ გ ვა რი გა მო ყე ნე ბა 
წარ მო მად გენ ლო ბის ან დაც ვის პრო ცეს-
ში გა მარ თ ლე ბუ ლი და აუცი ლე ბე ლია 
კლი ენ ტის ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 
მაგ რამ და ცუ ლი უნ და იყოს ის პი რო ბა, 
რომ ასე თი ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მა კლი-
ენტს ად ვო კა ტი სათ ვის წი ნას წარ არ აუკ-
რ ძა ლავს;
თუ ეს აუცი ლე ბე ლია ად ვო კა ტის მი ერ 
მის მი მართ წა ყე ნე ბუ ლი ბრალ დე ბის გან 
ან მოთხოვ ნი სა გან თა ვის და სა ცა ვად ან 
სა კუ თა რი ჰო ნო რა რის მი ღე ბი სათ ვის.

 ამ დე ნად, კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის პრინ ცი-
პი ამომ წუ რა ვად და გა სა გე ბა დაა გად მო-
ცე მუ ლი ზე მოთ მი თი თე ბულ ნორ მებ ში 
და ით ვა ლის წი ნებს რო გორც კლი ენ ტის, 
ასე ვე ად ვო კა ტის ინ ტე რე სებ საც, რის გა-
მოც მი სი დარ ღ ვე ვის შემ თხ ვე ვე ბი  ნაკ-
ლე ბა და ა. რო გორც ად ვო კატ თა ასო-
ცი ა ცი ის ეთი კის კო მი სი ის პრაქ ტი კა 
ცხად ყოფს, კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის პრინ-
ციპს სა ქარ თ ვე ლოს ად ვო კა ტე ბი საკ მა-
ოდ კარ გად იცა ვენ, რად გან თით ქ მის არ 
არის სა ჩივ რე ბი ად ვო კა ტე ბის მი ერ კონ-
ფი დენ ცი ა ლო ბის პრინ ცი პის დარ ღ ვე ვას-
თან და კავ ში რე ბით.   

პროფესია ადვოკატიპროფესია ადვოკატი
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020 წლის 11 თე ბერ ვალს, სუ-
და ნის მთავ რო ბამ გა ნაცხა და, 
რომ ყო ფილ პრე ზი დენტ ალ ბა-
შირს გა დას ცემ და სა ერ თა შო რი-

სო სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა სა მარ თ ლოს. 
10 წელ ზე მე ტი ა, რაც სა ერ თა შო რი სო 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა სა მარ თ ლომ ბა-
ში რის და კა ვე ბის ორ დე რი გა მოს ცა, თუმ-
ცა აქამ დე მი სი აღ ს რუ ლე ბა შე უძ ლე ბე ლი 
აღ მოჩ ნ და. აღ ს რუ ლე ბის პრობ ლე მე ბი 
და კავ ში რე ბუ ლი იყო სა ხელ მ წი ფო ლი-
დე რე ბის იმუ ნი ტე ტის სა კითხ თან, რის 
გა მოც რო მის წეს დე ბის ხელ მომ წე რი სა-
ხელ მ წი ფო ე ბიც კი უარს აცხა დებ დ ნენ ალ 
ბა ში რის და კა ვე ბა სა და სა ერ თა შო რი სო 
სა სა მარ თ ლოს თ ვის გა და ცე მა ზე. რო-
გორც წყა რო ე ბი უთი თე ბენ, ალ ბა შირ მა 
7 წლის გან მავ ლო ბა ში 75-ჯერ იმოგ ზა-
უ რა 22 ქვე ყა ნა ში. ეს ხდე ბო და სა ერ-
თა შო რი სო სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა სა-
მარ თ ლოს და კა ვე ბის ორ დე რის ფონ ზე, 
რაც, ცხა დი ა, ამ სა სა მარ თ ლოს ავ ტო-
რი ტე ტის თ ვის და დე ბი თის მომ ტა ნი არ 
ყო ფი ლა. სუ და ნის მთავ რო ბის გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბამ, გა დას ცეს ალ ბა ში რი სა ერ-
თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს, ერ თის მხრივ 
გა ა ჩი ნა იმე დი სა მარ თ ლის აღ ს რუ ლე ბის 
მომ ლო დი ნე თათ ვის, მე ო რეს მხრივ კი 
წარ მოშ ვა შე კითხ ვა: შეც ვ ლის თუ არა ეს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა სა ერ თა შო რი სო სა მარ-
თ ლის მიდ გო მას სა ხელ მ წი ფო ლი დე რე-
ბის იმუ ნი ტე ტის სა კითხ ზე? ეს სტა ტია ამ 
კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მას შე ეც დე ბა.

რა მოხ და სუ დან ში?

დარ ფუ რის რე გი ო ნი სუ და ნის აღ მო-
სავ ლეთ ნა წილ ში მდე ბა რე ობს, ლი-
ბი ას, ჩა დი სა და აფ რი კის ცენ ტ რა-

ავტორი: სოფიო წაქაძე
პროექტის უფროსი 
ოფიცერი, ევროპის საბჭო

იმუ ნი ტე ტის მნიშ ვ ნე ლო ბას და სა-
ჭი რო ე ბას სა ხელ მ წი ფო მთა უ რე ბის 
შემ თხ ვე ვა ში. იმუ ნი ტე ტე ბი სა ხელ მ-
წი ფოს წარ მო მად გენ ლებს არ ენი ჭე-
ბათ პი რა დი სარ გებ ლის მი სა ღე ბად; 
იმუ ნი ტე ტის მთა ვა რი და ნიშ ნუ ლე ბაა 
სა ხელ მ წი ფოს სა ხე ლით ფუნ ქ ცი ე ბის 
ეფექ ტი ა ნი გან ხორ ცი ე ლე ბა -აღ ნიშ ნა 
სა სა მარ თ ლომ. სწო რედ ამ მიზ ნით, 
სა ერ თა შო რი სო მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
სა სა მარ თ ლომ უარი თქვა გან ს ხ ვა ვე-
ბის დად გე ნა ზე ოფი ცი ა ლუ რი და პი-
რა დი მან და ტით გან ხორ ცი ე ლე ბულ 
ქმე დე ბებს შო რის. სა სა მარ თ ლომ 
და ას კ ვ ნა, რომ სა ხელ მ წი ფო პი რე ბის 
იმუ ნი ტე ტის სა კითხი სა ერ თა შო რი სო 
ჩვე უ ლე ბი თი სა მარ თ ლით იყო გამ ყა-
რე ბუ ლი და, რომ მას ში გა მო ნაკ ლი-
სი არ არ სე ბობ და თუნ დაც ომის ან 
კა ცობ რი ო ბის წი ნა აღ მ დეგ ჩა დე ნი ლი 
და ნა შა უ ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში. თუმ ცა, 
სა სა მარ თ ლომ ამა ვე გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბა ში იმა საც ნათ ლად გა უს ვა ხა ზი, 
რომ იმუ ნი ტე ტი არ იყო და უს ჯე ლო-
ბის სინ დ რო მის წა მა ხა ლი სე ბე ლი, 
ან მი სი სი ნო ნი მი. ის ფაქ ტი, რომ 
სა ხელ მ წი ფო მე თა უ რებს, სა გა რე ოს 
საქ მე თა მი ნის ტ რებს ჰქონ დათ იმუ-
ნი ტე ტი სა ხელ მ წი ფო ფუნ ქ ცი ო ნი რე-
ბა ში მა თი რო ლი დან გა მომ დი ნა რე, 
სუ ლაც არ ნიშ ნავ და იმას, რომ ეს 
პი რე ბი თა ნამ დე ბო ბა ზე ყოფ ნი სას, ან 
შემ დ გომ, არ მო ექ ცე ოდ ნენ სა სა მარ-
თ ლოს იურის დიქ ცი ის ქვეშ. ამის მა გა-
ლი თე ბად კი და სა ხელ და ამ პი რე ბის 
გა სა მარ თ ლე ბა თა ვი ანთ ქვე ყა ნა ში ვე 
(რაც, პრინ ციპ ში, იმუ ნი ტე ტის მოხ ს-
ნას უთა ნაბ რ დე ბო და), გა სა მარ თ ლე-
ბა გა დად გო მის შემ დეგ ან გა სა მარ თ-
ლ ბა სა ერ თა შო რი სო ტრი ბუ ნა ლე ბის, 
მათ შო რის კი სის ხ ლის სა მარ თ ლის 
სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ ლოს მი-
ერ. შე სა ბა მი სად, სა ერ თა შო რი სო 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სა სა მარ თ ლომ 
არ გა მო რიცხა სა ერ თა შო რი სო ტრი-
ბუ ნა ლის წი ნა შე თუნ დაც  მოქ მე დი 
პრე ზი დენ ტის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
დად გე ნის შე საძ ლებ ლო ბა. ამას ვე მი-
უ თი თებს ყო ფი ლი იუგოს ლა ვი ი სა და 
რუ ან დას სა ერ თა შო რი სო სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის ტრი ბუ ნა ლე ბის წეს დე ბე-
ბი, ასე ვე სი ე რა ლე ო ნეს სპე ცი ა ლუ რი 
სა სა მარ თ ლოს წეს დე ბა. 

მი უ ხე და ვად ამი სა, კვლავ გა მოწ ვე ვად 
რჩე ბო და (და დღემ დე რჩე ბა) ალ ბა-
ში რის სა სა მარ თ ლო სად მი გა და ცე მა 
და და კა ვე ბის ორ დე რის აღ ს რუ ლე ბა; 
ამის ერ თ -ერ თი სა მარ თ ლებ რი ვი მი-
ზე ზი (გარდა პო ლი ტი კუ რი მი ზე ზე ბი სა) 
არის ის ფაქ ტი, რომ სა ერ თა შო რი სო 
სის ხ ლის სა სა მარ თ ლოს სა კუ თა რი 
პო ლი ცი უ რი ძა ლე ბი არ გა აჩ ნი ა; ის 
მთლი ა ნად და მო კი დე ბუ ლია წევ რი 
სა ელ მ წი ფო ე ბის აღ ს რუ ლე ბის მე ქა-
ნიზ მებ ზე. წევ რი სა ხელ მ წი ფო ე ბი კი 
მი უ თი თებ დ ნენ, რომ ალ ბა შირს „ვერ 
შე ე ხე ბოდ ნენ“, რად გან მოქ მედ პრე-
ზი დენტს სხვა სა ხელ მ წი ფოს იურის-

დიქ ცი ის გან აბ სო ლუ ტუ რი იმუ ნი ტე ტი 
იცავ და. მოკ ლედ რომ და ვას კ ვ ნათ, 
მთა ვა რი იყო ალ ბა ში რის სა ერ თა-
შო რი სო სა სა მარ თ ლომ დე მიყ ვა ნა და 
მი სი იმუ ნი ტე ტი შეწყ ვეტ და არ სე ბო ბას, 
თუმ ცა ეს ვერ ხერ ხ დე ბო და სწო რედ 
იმი ტომ, რომ მი სი იმუ ნი ტე ტი გა ნაგ რ-
ძობ და სა ხელ მ სი ფო ე ბის ში და იურის-
დიქ ცი ებ ში მოქ მე დე ბას.

რო მის წეს დე ბა, 
სა ხელ მ წი ფო მე თა უ რე ბის 
იმუ ნი ტე ტი და 27-ე მუხ ლი 
98-ე მუხ ლის წი ნა აღ მ დეგ

რო მის წეს დე ბის 27.2-ე მუხ ლი მი-
უ თი თებს, რომ პი რის სამ სა ხუ რე ობ-

რივ მდგო მა რე ო ბას თან და კავ ში რე-
ბუ ლი იმუნ ტე ტე ბი არ წარ მო ად გენს 
დაბ რ კო ლე ბას სა ერ თა შო რი სო სის-
ხ ლის სა მარ თ ლის სა სა მარ თ ლოს თ-
ვის იურის დიქ ცი ის გავ რ ცე ლე ბი სას.  
რო მის წეს დე ბა 27-ე მუხ ლით, ასე ვე, 
ავალ დე ბუ ლებს წეს დე ბის ხელ მომ-
წერ სა ხელ მ წი ფოს, და უ ყოვ ნებ ლივ, 
სა ერ თა შო რი სო სის ხ ლის სა მარ თ-
ლის სა სა მარ თ ლოს მი ერ და კა ვე ბის 
ორ დე რის გა მო ცე მის თა ნა ვე და ა კა-
ვოს ძებ ნა ში მყო ფი პი რი.  თუმ ცა, 
რო მის წეს დე ბა ში ვე გვხვდე ბა 98-ე 
მუხ ლიც, რო მე ლიც 27-ე მუხ ლის 
მკაცრ პო ზი ცი ას შე და რე ბით არ ბი-
ლებს და მი უ თი თებს, რომ:

სა სა მარ თ ლოს არ შე უძ ლია წა რად გი-
ნოს თხოვ ნა გა და ცე მის ან დახ მა რე ბის 
შე სა ხებ, რო მე ლიც აიძუ ლებს თხოვ ნის 
მიმ ღებ სა ხელ მ წი ფოს იმოქ მე დოს თა-
ვი სი სა ერ თა შო რი სო- სა მარ თ ლებ რი ვი 
ვალ დე ბუ ლე ბის სა წი ნა აღ მ დე გოდ სა-
ხელ მ წი ფოს ან პი რის დიპ ლო მა ტი უ რი 
იმუ ნი ტე ტის ან მე სა მე სა ხელ მ წი ფოს 
სა კუთ რე ბის მი მართ, სა ნამ სა სა მარ თ-
ლო არ მი აღ წევს ამ მე ო რე სა ხელ მ-
წი ფოს თან თა ნამ შ რომ ლო ბას იმუ ნი ტე-
ტის მოხ ს ნის თა ო ბა ზე. 

სა სა მარ თ ლოს არ შე უძ ლია წა რად-
გი ნოს თხოვ ნა გა და ცე მის შე სა ხებ, 
რო მე ლიც აიძუ ლებს თხოვ ნის მიმ ღებ 
სა ხელ მ წი ფოს იმოქ მე დოს სა ერ თა-
შო რი სო შე თან ხ მე ბი დან გა მომ დი ნა-
რე თა ვი სი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის სა წი-
ნა აღ მ დე გოდ, რომ ლის თა ნახ მა დაც 
სა ჭი როა გა დამ ცე მი სა ხელ მ წი ფოს 
თან ხ მო ბა პი რის სა სა მარ თ ლო სათ-
ვის გა და ცე მის თა ო ბა ზე, თუ სა სა მარ-
თ ლო თავ და პირ ვე ლად არ მი აღ წევს 
გა დამ ცე მი სა ხელ მ წი ფოს თა ნამ შ-
რომ ლო ბას გა და ცე მის შე სა ხებ თან-
ხ მო ბის მი ცე მის საქ მე ში.

სწო რედ 98-ე მუხ ლის შე პი რის პი რე-
ბა 27-ე მუხ ლ თან გახ და არა ერ თ გავ-
როვ ნე ბის ერ თ გ ვა რი სა ბა ბის მი ზე ზიც, 
რო დე საც არა ერ თ მა სა ხელ მ წი ფომ 
უარი გა ნაცხა და სა ერ თა შო რი სო სის-
ხ ლის სა მარ თ ლის სა სა მარ თ ლოს მი-
ერ გა მო ცე მუ ლი და კა ვე ბის ორ დე რის 
აღ ს რუ ლე ბა ზე და არ გა დას ცა სა-

ლურ რეს პუბ ლი კის საზღ ვარ თან, 6 
მი ლი ო ნამ დე მო სახ ლით. დარ ფუ რის 
კონ ფ ლიქტს არა ერ თი ის ტო რი უ ლი, 
კულ ტუ რუ ლი, ეთ ნი კუ რი მხა რე აქვს, 
თუმ ცა ამ პრო ცეს ში ერ თ -ერ თი მთა-
ვა რი რო ლი ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის-
თ ვის ბრძო ლამ შე ას რუ ლა. ყვე ლა ზე 
დი დი რა ო დე ნო ბის ნავ თო ბი სამ ხ-
რეთ სა და და სავ ლეთ ში – დარ ფურ ში 
აღ მოჩ ნ და. ერ თ მა ნეთს და უ პი რის-
პირ დ ნენ რე გი ო ნის არა ფორ მა ლუ-
რი პრო სა ხე ლი სუფ ლე ბო არა ბუ ლი 
შე ი ა რა ღე ბუ ლი და ნა ყო ფე ბი და ად-
გი ლობ რი ვი  აჯან ყე ბულ თა დაჯ გუ ფე-
ბე ბი. გა ე როს უსაფ რ თხო ე ბის საბ ჭოს 
მო ნა ცე მე ბით, კონ ფ ლიქტს 300 000-
მდე ადა მი ა ნი ემ ს ხ ვერ პ ლა.

სუ დან ში მომ ხ და რი სა ვა რა უ დო და-
ნა შა უ ლე ბი 2005 წლი დან მო ექ ცა სა-
ერ თა შო რი სო სის ხ ლის სა მარ თ ლის 
სა სა მარ თ ლოს დაკ ვირ ვე ბის ქვეშ. ეს 
ის დრო ა, რო დე საც გა ერ თი ა ნე ბუ-
ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის („გაერო“) 
უშიშ რო ე ბის საბ ჭომ სა სა მარ თ ლოს 
გა დას ცა სუ და ნის სი ტუ ა ცია გა მო სა-
ძი ებ ლად პო ტენ ცი უ რი ჰუ მა ნი ტა რუ-
ლი სა მარ თ ლის და ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბა თა დარ ღ ვე ვე ბის გა მო.

რე ზო ლუ ცია 1593 პრე ამ ბუ ლა ში უთი-
თებ და, რომ სუ დან ში არ სე ბუ ლი სი ტუ-
ა ცია სა ერ თა შო რი სო მშვი დო ბი სა და 
უს ფ რ თხო ე ბის თ ვის საფ რ თხის შემ ქ მ ნე-
ლი იყო და სა ერ თა შო რი სო სის ხ ლის 
სა სა მარ თ ლოს პრო კუ რორს დარ ფურ-
ში ჩა დე ნი ლი სა ვა რა უ დო და ნა შა უ ლე-
ბის გა მო ძი ე ბის კენ მო უ წო დებ და.

ალ ბა ში რი და 
სა ერ თა შო რი სო სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის სა სა მარ თ ლო

ალ ბა ში რი სა ერ თა შო რი სო სის ხ-
ლის სა მარ თ ლის სა სა მარ თ ლოს 
რა დარ ში 2009 წლის 4 მარტს მო-
ექ ცა. ბა ში რის და კა ვე ბის ორ დე რი 
რამ დე ნი მე ას პექ ტის გა მო გახ ლ დათ 
სა ერ თა შო რი სო სა მარ თ ლის თ ვის 
სა ინ ტე რე სო: ეს იყო პირ ვე ლი შემ-
თხ ვე ვა, რო დე საც მოქ მედ პრე ზი-
დენ ტ ზე გა მო ი ცა ორ დე რი და ეს იყო 
პირ ვე ლი შემ თხ ვ ვა, რო დე საც სა ერ-

თა შო რი სო სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა-
სა მარ თ ლომ გე ნო ცი დის ბრალ დე ბა-
ზე და იწყო მსჯე ლო ბა.

სა ერ თა შო რი სო სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის იურის დიქ ცი ის 
სა ფუძ ვ ლე ბი

რო მის წეს დე ბა, რო მე ლიც სა ერ თა შო-
რი სო სის ხ ლის სა მარ თ ლის სა სა მარ-
თ ლოს სა დამ ფუძ ნებ ლო დო კუ მენ ტი ა, 
ად გენს სა სა მარ თ ლოს იურის დიქ ცი ას: 
ხელ მომ წე რი სა ხელ მ წი ფოს ტე რი ტო-
რი ა ზე ან ხელ მომ წე რი სა ხელ მ წი ფოს 
მო ქა ლა ქის მი ერ ჩა დე ნი ლი ქმე დე ბის 
გა მო. ალ ბა ში რი და, ზო გა დად, დარ-
ფუ რის სი ტუ ა ცია არ ცერთ ამ სა ფუძ-
ველ ში არ ჯდე ბო და, ვი ნა ი დან სუ და ნი 
რო მის წეს დე ბის ხელ მომ წე რი მხა რე არ 
ყო ფი ლა. შე სა ბა მი სად, გა ე როს უშიშ-
რო ე ბის საბ ჭომ მი ი ღო ასე ვე უპ რე ცე-
დენ ტო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და თა ვად, 
თა ვი სი რე ზო ლუ ცი ით გა დას ცა დარ-
ფუ რის სი ტუ ა ცია სა ერ თა შო რი სო სის-
ხ ლის სა სა მარ თ ლოს გა მო სა ძი ებ ლად. 
ეს მექ ნიზ მი, ასე ვე, გა წე რი ლია რო მის 
წეს დე ბა ში. შე სა ბა მი სად, სა სა მარ თ ლოს 
მი ე ცა შე საძ ლებ ლო ბა ემ ს ჯე ლა დარ ფუ-
რის სი ტუ ა ცი ა ზე და ასეც მო იქ ცა. თუმ ცა, 
გა მოწ ვე ვად რჩე ბო და და კვლავ რჩე ბა 
ძებ ნა ში მყო ფი ალ ბა ში რის მო ხელ თე ბა, 
რის გა მოც წარ მო იშ ვა სა ერ თა შო რი სო 
სა მარ თ ლებ რი ვად სა ინ ტე რე სო – იმუ ნი-
ტე ტის სა კითხე ბი.

სა ხელ მ წი ფო მე თა უ რე ბის 
იმუ ნი ტე ტი სა ერ თა შო რი სო 
სა მარ თალ ში

სა ერ თა შო რი სო სის ხ ლის სა მარ თალ-
მა, მი უ ხე და ვად მე ო რე მსოფ ლიო 
ომის შემ დ გომ არა ერ თი მცდე ლო-
ბი სა, მა ინც ვერ მი აღ წია კონ დი ცი ას, 
რო დე საც თა მა მად, ხე ლა ღე ბით და 
ნათ ლად მი ე თი თე ბა, რომ სა ხელ მ-
წი ფო მე თა უ რე ბი არ სარ გებ ლო ბენ 
აბ სო ლუ ტუ რი იმუ ნი ტე ტით. სა ერ თა-
შო რი სო მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სა სა-
მარ თ ლომ საქ მე ში კონ გო ბელ გი ის 
წი ნა აღ მ დეგ, 2000 წელს იმ ს ჯე ლა 
მოქ მე დი სა გა რეო საქ მე თა მი ნის-
ტ რის იმუ ნი ტე ტის სა კითხ ზე. სა სა-
მარ თ ლომ ამ საქ მე ში ხა ზი გა უს ვა 

გაეროს უშიშროების 

საბჭომ მიიღო ასევე 

უპრეცედენტო 

გადაწყვეტილება 

და თავად, თავისი 

რეზოლუციით გადასცა 

დარფურის სიტუაცია 

საერთაშორისო 

სისხლის სასამართლოს 

გამოსაძიებლად. 

ეს მექნიზმი, ასევე, 

გაწერილია რომის 

წესდებაში.

საერთაშორისო სამართლი და ადამიანის უფლებები
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სა მარ თ ლოს ალ ბა ში რი, რო მე ლიც 
ოფი ცი ა ლუ რი ვი ზი ტით მოგ ზა უ რობ და 
მე ზო ბელ ქვეყ ნებ ში. 

და კა ვე ბის ორ დე რის გა მო ცე მის შემ დ-
გომ, ალ ბა შირ მა არა ერ თხელ იმოგ-
ზა უ რა ქვეყ ნებ ში, რომ ლე ბიც არ არი ან 
სა ერ თა შო რი სო სის ხ ლის სა მარ თ ლის 
სა სა მარ თ ლოს წევ რე ბი (საუდის არა ბე-
თი, ეთი ო პი ა, ყა ტა რი), თუმ ცა ალ ბა ში-
რი არ მო რი დე ბია წეს დე ბის ხელ მომ-
წერ სა ხელ მ წი ფო ებ ში ვი ზიტ საც, რაც, 
სამ წუ ხა როდ, და კა ვე ბის ორ დე რის 
იგ ნო რი რე ბით დას რულ და. სამ ხ რეთ 
აფ რი კა, იორ და ნი ა, უგან და -ეს არას-
რუ ლი ჩა მო ნათ ვა ლია სა ხელ მ წი ფო-
ე ბი სა, რომ ლებ საც რო მის წეს დე ბით 
აღე ბუ ლი ჰქონ დათ ვალ დე ბუ ლე ბა, 
ეთა ნამ შ რომ ლათ სა სა მარ თ ლოს თან 
ძებ ნა ში მყო ფი პი რის და კა ვე ბის მიზ-
ნით, თუმ ცა ამა ოდ. ამას მოჰ ყ ვა კი დეც 
რე ა გი რე ბა სა სა მარ თ ლოს მხრი დან: 
2011 წელს მა ლა ვის და ჩა დის და უდ-
გინ და დარ ღ ვე ვა, 2014 წელს – კონ-
გოს, 2017 და 2018 წლებ ში – სამ ხ რეთ 
აფ რი კა სა და იორ და ნი ას.

ამ კონ ტექ ს ტ ში, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია და 
ცალ კე გან ხილ ვას იმ სა ხუ რებს იორ და-

ნი ის შემ თხ ვე ვა, რო მელ საც 2019 წლის 
ივ ნის ში სა ერ თა შო რი სო სის ხ ლის სა სა-
მარ თ ლომ და უდ გი ნა დარ ღ ვე ვა. გან-
ს ხ ვა ვე ბით სხვა მსგავ სი გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბე ბის გან, ამ ჯე რად სა სა მარ თ ლო 
სა ა პე ლა ციო პა ლა ტამ მი უ თი თა, რომ 
სა ერ თა შო რი სო ჩვე უ ლე ბი თი სა მარ-
თა ლი არ ცნობ და სა ხელ მ წი ფოს მე თა-
უ რე ბის თ ვის აბ სო ლუ ტურ იმუ ნი ტეტს, 
შე სა ბა მი სად იორ და ნი ას არა ფე რი 
აბ რ კო ლებ და ალ ბა ში რის და კა ვე ბის 
და სა სა მარ თ ლოს თ ვის გა და ცე მის გან. 
უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ წი ნა მსგავს 
შემ თხ ვე ვებ ში (მაგალითად, პირ ველ-
მა ინ ს ტან ცი ამ იორ და ნი ის მი მართ და 
სამ ხ რეთ აფ რი კის მი მართ), მარ თა-
ლი ა, ასე ვე და ად გი ნა სა ხელ მ წი ფო ე-
ბის მი ერ რო მის წეს დე ბის ე.წ თა ნამ შ-
რომ ლო ბის მუხ ლის დარ ღ ვე ვა, თუმ ცა 
იქ მო ტი ვა ცი ას წარ მო ად გენ და გა ე როს 
უშიშ რო ე ბის საბ ჭო და ის ფაქ ტი, რომ 
დარ ფუ რის სი ტუ ა ცია სწო რედ უშიშ-
რო ე ბის საბ ჭოს რე ზო ლუ ცი ით გა და-
ე ცა სა სა მარ თ ლოს გა მო სა ძი ებ ლად; 
შე სა ბა მი სად, ამ რე ზო ლუ ცი ი დან მომ-
დი ნა რე ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა 
არა მარ ტო სა ერ თა შო რი სო სის ხ ლის 
სა სა მარ თ ლოს წევრ სა ხელ წი ფო ებს, 
არა მედ გა ე როს წევრ ყვე ლა სა ხელ მ-
წი ფოს ეკის რე ბო და. 

2020 წლის 11 თე ბერ ვალს სუ და ნის 
მთავ რო ბამ გა ნაცხა და, რომ სა ერ თა-
შო რი სო სის ხ ლის სა სა მარ თ ლოს გა-
დას ცემს ყო ფილ პრე ზიდ ნეტს, ალ ბა-
შირს. ამ მო უ ლოდ ნელ მა გა ნაცხად მა 
საკ მა ოდ ბევ რი კითხ ვის ნი შა ნი გა ა ჩი-
ნა სა ერ თა შო რი სო სა მარ თალ ში, მათ 
შო რის მთა ვა რი: გა და ი ხე და თუ არა ამ 
გზით სა ხელ მ წი ფოს მე თა ურ თა იმუ ნი-
ტე ტის სა კითხი. 

და მა ინც, არ სე ბობს თუ 
არა სა ერ თა შო რი სო
სის ხ ლის სა სა მარ თ ლოს 
წი ნა შე აბ სო ლუ ტუ რი
 იმუ ნი ტე ტი?

ამ კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა კვლავ 
შე უძ ლე ბე ლი ა. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ ალ - ბა ში რის საქ მის გარ შე მო 
დატ რი ა ლე ბულ მა პე რი პე ტი ებ მა გარ-
კ ვე უ ლი ნა თე ლი მოჰ ფი ნა სი ტუ ა ცი ას 

და სცა და იმუ ნი ტე ტე ბის შე სუს ტე ბა, 
ეს, ავ ტო რის აზ რით, კითხ ვა ზე პა სუხს 
მა ინც არ სცემს. რა ტომ? იმი ტომ, 
რომ ალ - ბა ში რის საქ მე არ გახ ლ დათ 
„კლასიკური“ სა ერ თა შო რი სო სის ხ-
ლის სა სა მარ თ ლოს გან ს ჯა დი საქ მე, 
სა დაც მხო ლოდ ამ სა სა მარ თ ლოს 
ეგი დით დად გინ და იურის დიქ ცი ა. 
ალ - ბა ში რის საქ მე და დარ ფუ რის სი-
ტუ ა ცი ა, რო გორც ზე მოთ აღი ნიშ ნა, 
გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს ეგი დით 
გა და ე ცა სა ერ თა შო რი სო სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის სა სა მარ თ ლოს გან სა-
ხილ ვე ლად. ეს კი არ სე ბი თად ცვლის 
სა მარ თ ლებ რივ რე ჟიმს. 

გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს რე ზო-
ლუ ცი ა, რო მე ლიც გა ე როს ქარ ტი ის 
მე-7 თა ვის ქვეშ არის მი ღე ბუ ლი, სა-
ვალ დე ბუ ლოა შე სას რუ ლებ ლად გა-
ე როს წევ რი 193-ვე სა ხელ მ წი ფოს თ-
ვის.  სწო რედ ამ გ ვა რი ში ნა არ სის იყო 
რე ზო ლუ ცი ა, რომ ლი თაც უშიშ რო ე ბის 
საბ ჭომ დარ ფუ რის სი ტუ ა ცია გა დას-
ცა გა მო სა ძი ებ ლად სა ერ თა შო რი სო 
სის ხ ლის სა სა მარ თ ლოს. გარ და რე-
ზო ლუ ცი ის სა ვალ დე ბუ ლო ხა სი ა თი-
სა, გა ე როს წეს დე ბის 103-ე მუხ ლი 
მი უ თი თებს, რომ იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ 
გა ე როს წევ რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბე ბი წი-
ნა აღ მ დე გო ბა ში მო დის მათ სხვა რო-

მე ლი მე შე თან ხ მე ბი დან გა მომ დი ნა რე 
ვალ დე ბუ ლე ბებ თან, უპი რა ტე სი ძა ლა 
სწრედ გა ე როს წეს დე ბი დან მომ დი ო-
ნა რე ვალ დ ბე უ ლე ბეს აქვთ.

შე სა ბა მი სად, თე ო რი უ ლად ისევ არ სე-
ბობს შე საძ ლებ ლო ბა იმი სა, რომ ალ 
ბა ში რის სა ერ თა შო რი სო სის ხ ლის სა-
სა მარ თ ლოს თ ვის გა და ცე მა გა მარ თ-
ლ დეს არა სა ხელ მ წი ფოს ლი დე რე ბის 
იმუ ნი ტე ტის არარ სე ბო ბით, არა მედ 
გა ე როს წეს დე ბი დან მომ დი ნა რე ვალ-
დე ბუ ლე ბე ბით; შე სა ბა მისდ, ამ ეტაპ ზე 
კვლავ რთუ ლია იმის პროგ ნო ზი რე-
ბა, რა ბე დი ეწე ვა სხვა რო მე ლი მე 

სა ხელ მ წი ფოს მოქ მედ ლი დერს, თუ 
მათ და ა და ნა შა უ ლებს სა ერ თა შო რი სო 
სის ხ ლის სა სა მარ თ ლო წეს დე ბით გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი და ნა შა უ ლის ჩა დე ნა-
ში- და ი ცავს მათ იმუ ნი ტე ტი, თუ რო მის 
წეს დე ბა გა და წო ნის?

ამ კითხ ვა ზე ყვე ლა ზე და მა ჯე რე ბე ლი 
პა სუ ხის გა სა ცე მად გა მოდ გე ბო და 
სა ერ თა შო რი სო მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
სა სა მარ თ ლოს სა კონ სულ ტა ციო დას-
კ ვ ნა. ვინ იცის, იქ ნებ გა ე როს გე ნე რა-
ლურ მა ასამ ბ ლე ამ მი მარ თოს კი დეც 
სა სა მარ თ ლოს ამ კითხ ვით?!

კვლავ გამოწვევად 

რჩებოდა (და დღემდე 

რჩება) ალ ბაშირის 

სასამართლოსადმი 

გადაცემა და დაკავების 

ორდერის აღსრულება; ამის 

ერთ-ერთი სამართლებრივი 

მიზეზი (გარდა პოლიტიკური 

მიზეზებისა) არის ის ფაქტი, 

რომ საერთაშორისო 

სისხლის სასამართლოს 

საკუთარი პოლიციური 

ძალები არ გააჩნია; ის 

მთლიანად დამოკიდებულია 

წევრი საელმწიფოების 

აღსრულების მექანიზმებზე.
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გამოხატვის თავისუფლება
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 

პრეცედენტული სამართლის განვითარება ინტერნეტ 
სივრცესა და სოციალურ ქსელთან დაკავშირებით

ავტორი: ბესარიონ ბოხაშვილი

გაეროს ადამიანის უფლებათა 
დაცვის უმაღლესი კომისრის 
წარმომადგენლობა სამხრეთ 
კავკასიაში

თუმ ცა, ნა თე ლი ა, რომ ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის მე-10 
მუხ ლი (გამოხატვის თა ვი სუფ ლე ბა) არ 
არის აბ სო ლუ ტუ რი უფ ლე ბა და გარ კ-
ვე ულ შემ თხ ვე ვებ ში იგი ლე გი ტი მუ რად 
შე იძ ლე ბა შე იზღუ დოს. ამა ვე დროს,  
ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებს ყო ველ თ-
ვის უნ და ახ სოვ დეთ, რომ გა მო ხატ ვის 
თა ვი სუფ ლე ბა იცავს არა მხო ლოდ იმ 
ინ ფორ მა ცი ა სა და იდე ებს, რომ ლე ბიც 
და დე ბი თად და კე თილ გან წყო ბი ლად 
შე იძ ლე ბა იქ ნეს მიჩ ნე უ ლი, არა მედ ასე-
ვე იმ იდე ებ სა და მო საზ რე ბებს, რო მე-
ლიც შე უ რაცხ მ ყო ფე ლი, შო კის მომ გ ვ რე-
ლი და ამა ღელ ვე ბე ლი შე იძ ლე ბა იყოს.  
ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს გან მარ ტე ბით 
სწო რედ ეს არის პლუ რა ლიზ მი, ტო ლე-
რან ტო ბა და გლო ბა ლუ რად აზ როვ-
ნე ბა, რომ ლის გა რე შეც არ არ სე ბობს 
„დემოკრატიული სა ზო გა დო ე ბა“4.

წი ნამ დე ბა რე სტა ტია ეხე ბა სწო რედ 
ინ ტერ ნეტ სა და სო ცი ა ლურ ქსელ თან 
და კავ ში რე ბით ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს მი ერ დად-
გე ნილ უახ ლეს სტან დარ ტებს და მი მო-
ი ხი ლავს პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თ ლის 
გან ვი თა რე ბას ამ მი მარ თუ ლე ბით.

ინ ტერ ნე ტის 
შეზღუდ ვას თან
და კავ ში რე ბუ ლი 
სტან დარ ტე ბი

ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს გან მარ-
ტე ბით ინ ტერ ნე ტი გახ და ერ თ -ერ თი 
ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბა, რომ ლის მეშ-
ვე ო ბი თაც ინ დი ვი დე ბი ეფექ ტი ა ნად 
ახ დე ნენ ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბი სა და 
გავ რ ცე ლე ბის უფ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე-
ბას5. კონ ვენ ცი ის მე-10 მუხ ლი კი ეხე ბა 
არა მხო ლოდ ინ ფორ მა ცი ის ში ნა არსს, 
არა მედ გავ რ ცე ლე ბის სა შუ ა ლე ბებ საც, 
რად გან ამ უკა ნას კ ნელ ზე და წე სე ბუ ლი 
ნე ბის მი ე რი შეზღუდ ვა აუცი ლებ ლად 
ახ დენს ზე გავ ლე ნას ინ ფორ მა ცი ის მი-
ღე ბი სა და გავ რ ცე ლე ბის უფ ლე ბა ზე6. 
შე სა ბა მი სად, ინ ტერ ნე ტის, რო მე ლიც 
სა სა მარ თ ლოს ზე მოხ სე ნე ბუ ლი გან-
მარ ტე ბი დან გა მომ დი ნა რე ცალ სა ხად 
ხვდე ბა გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის 
დაც ვის ფარ გ ლებ ში, შეზღუდ ვა უნ და 
აკ მა ყო ფი ლებ დეს იმ კრი ტე რი უ მებს, 

რომ ლე ბიც მო ცე მუ ლია ევ რო პუ ლი 
კონ ვენ ცი ის მე-10 მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტ ში: 
1) გან საზღ ვ რუ ლი უნ და იყოს კა ნონ მ-
დებ ლო ბით; 2) ემ სა ხუ რე ბო დეს შე სა ბა-
მის კა ნო ნი ერ მი ზანს; 3) აუცი ლე ბე ლი 
უნ და იყოს დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო-
ე ბა ში (პროპორციულობა).

წყე ბა საქ მე ებ ში, რო მე ლიც ევ რო პულ მა 
სა სა მარ თ ლომ გა ნი ხი ლა ინ ტერ ნე ტის 
ან გარ კ ვე ულ ვებ - გ ვერ დებ ზე ხელ მი საწ-
ვ დო მო ბის შეზღუდ ვას თან და კავ ში რე-
ბით,  სა სა მარ თ ლომ გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ტვირ თი და ა კის რა სა ხელ მ წი ფო ებს, 
რომ მათ და მა ჯე რებ ლად წარ მო ედ გი-

ნათ ის არ გუ მენ ტე ბი, რომ ლე ბიც მეტყ-
ვე ლებ დ ნენ შეზღუდ ვის კა ნო ნი ე რე ბა სა 
და პრო პორ ცი უ ლო ბას თან და კავ ში რე-
ბით. ინ ტერ ნე ტის / გარ კ ვე უ ლი ვებ - გ ვერ-
დე ბის დაბ ლოკ ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
საქ მე ე ბი ძი რი თა დად გან ხი ლუ ლი იქ ნა 
სა სა მარ თ ლოს მი ერ თურ ქე თის, რუ-
სე თის ფე დე რა ცი ის, ეს ტო ნე თი სა და 
ლიტ ვის წი ნა აღ მ დეგ.

ერ თ -ერთ პირ ველ საქ მე ში Ahmet Yildi-
rim v. Turkey7 მომ ჩი ვა ნი  ფლობ და და 
მარ თავ და ვებ - გ ვერდს (http://sites.
google.com/a/ahmetyildirim.com.tr/

academic/), რო მელ ზეც იგი აქ ვეყ ნებ-
და თა ვის აკა დე მი ურ ნაშ რო მებს და 
მო საზ რე ბებს სხვა დას ხ ვა თე მა ზე. ვებ - 
გ ვერ დი შექ მ ნი ლი იყო Google Sites 
ვებ - გ ვერ დის შექ მ ნი სა და ჰოს ტინ გის 
სერ ვი სის გა მო ყე ნე ბით (http://sites.
google.com/). 2009 წელს თურ ქე თის 
ხე ლი სუფ ლე ბამ სის ხ ლის სა მარ თალ-
წარ მო ე ბა აღ ძ რა მო სარ ჩე ლის წი ნა-
აღ მ დეგ, მუს ტა ფა ქე მალ ათა თურ ქის 
შე რაცხ ყო ფის გა მო, ხო ლო თურ ქე თის 
სა სა მარ თ ლო ებ მა მი ი ღეს გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბა, და ებ ლო კათ Google Sites 
პორ ტა ლი, რომ ლის ერ თ -ერ თი ვებ - 
გ ვერ დიც ეკუთ ვ ნო და მომ ჩი ვანს. გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბის შე დე გად, და იბ ლო კა 
არამ ხო ლოდ მომ ჩი ვა ნის ვებ - გ ვერ დ ზე 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბა, არა მედ Google-ის 
ყვე ლა სხვა სა იტ ზე წვდო მა. გან მ ცხა დე-
ბე ლი ჩი ო და, რომ ხსე ნე ბუ ლი წარ მო-
ად გენ და გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის 
დარ ღ ვე ვას.

სა სა მარ თ ლომ აღ ნიშ ნა, რომ Google 
Sites იყო Google-ის სერ ვი სი, რო მე-
ლიც მიზ ნად ისა ხავ და ვებ - გ ვერ დე ბის, 
მათ შო რის სა ინ ფორ მა ციო და სა ზო გა-
დო ებ რი ვად სა ინ ტე რე სო სა კითხებ თან 
და კავ ში რე ბუ ლი ვებ - გ ვერ დე ბის შექ-
მ ნას და გა ზი ა რე ბას და შე სა ბა მი სად, 
წარ მო ად გენ და გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ-
ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის სა შუ ა ლე ბას8. 
ამა ვე დროს, ევ რო პულ მა სა სა მარ თ-
ლომ ჩათ ვა ლა, რომ  ამ გ ვა რი ზო მე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბამ ზე გავ ლე ნა მო ახ დი ნა 
ინ ტერ ნე ტის და ერ თ -ერ თი უმ ს ხ ვი ლე-
სი გვერ დის – Google-ის ხელ მი საწ ვ-
დო მო ბა ზე, რაც ცალ სა ხად წა მოჭ რი და 
მო პა სუ ხე სა ხელ მ წი ფოს პა სუ ხის მ გებ-
ლო ბის სა კითხს9. ევ რო პუ ლი სა სა მარ-
თ ლოს გან მარ ტე ბით, ხსე ნე ბულ საქ მე ში 
ად გი ლი ჰქონ და გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ-
ლე ბის დარ ღ ვე ვას, რად გან მოქ მე დი 
კა ნონ მ დებ ლო ბა არ იყო ჯე როვ ნად 
გან ჭ ვ რე ტა დი და არ ით ვა ლის წი ნებ-
და მსხვი ლი სა ძი ე ბო სის ტე მის დაბ-
ლოკ ვის შე საძ ლებ ლო ბას. აღ ნიშ ნუ ლი 
კა ნონ მ დებ ლო ბა ასე ვე არ ით ვა ლის-
წი ნებ და იმის შე საძ ლებ ლო ბას, რომ 
ეროვ ნულ სა სა მარ თ ლო ებს გა ნე ხი ლათ 
მთლი ა ნად ინ ტერ ნეტ სა ძი ე ბო სის ტე-
მის დაბ ლოკ ვის სა კითხი. შე სა ბა მი სად, 
ევ რო პულ მა სა სა მარ თ ლომ ჩათ ვა ლა, 

ა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა,  
დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო-
ე ბის ერ თ -ერთ ძი რი თად ქვა-
კუთხედს და რო გორც სა ზო გა-

დო ე ბის მთლი ა ნად, ასე ვე თი თო ე უ ლი 
ინ დი ვი დის თვით რე ა ლი ზე ბის ერ თ -
ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ნა პი რო ბას წარ-
მო ად გენს. გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა 

უზ რუნ ველ ყოფს არა მხო ლოდ მო საზ-
რე ბის, ან ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბის 
უფ ლე ბას, არა მედ სა ზო გა დო ე ბის უფ-
ლე ბას მი ი ღოს იგი1.ოც და მე ერ თე სა-
უ კუ ნე ში, ინ ტერ ნე ტი და სო ცი ა ლუ რი 
ქსე ლი გახ და ერ თ -ერ თი უმ თავ რე სი 
სა შუ ა ლე ბა ადა მი ა ნე ბი სათ ვის ინ ფორ-
მა ცი ის მი ღე ბი სა და მი სი გავ რ ცე ლე ბი-
სათ ვის. 

გა ე როს სპე ცი ა ლუ რი მომ ხ სე ნებ ლის 
მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი მოხ სე ნე ბის თა-
ნახ მად, აზ რი სა და გა მო ხატ ვის თა ვი-
სუფ ლე ბის უფ ლე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ა-
სა და დაც ვა ში, „სახელმწიფოების მი ერ 
ინ ტერ ნეტ ში არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის 
დაბ ლოკ ვა ან გა ფილ ტ ვ რის ტექ ნო ლო-
გია ხში რად შე უ სა ბა მოა გა მო ხატ ვის 
თა ვი სუფ ლე ბის იმ ვალ დე ბუ ლე ბებ თან, 
რო მე ლიც სა ხელ მ წი ფო ებს აკის რი ათ“2.
სპე ცი ა ლუ რი მომ ხ სე ნე ბე ლი ასე ვე შეშ-
ფო თე ბას გა მოთ ქ ვამს, რომ ინ ტერ ნე-
ტის შეზღუდ ვა თუ ბლო კი რე ბა, ძალ ზედ 
ნე გა ტი ურ ზე გავ ლე ნას ახ დენს ინ ტერ ნე-
ტის მომ ხ მა რებ ლებ ზე და ხელს უშ ლის 
მათ მი ი ღონ ან გა ავ რ ცე ლონ ინ ფორ-

მა ცია  მნიშ ვ ნე ლო ვან პო ლი ტი კურ, სო-
ცი ა ლურ ან სა ზო გა დო ებ რი ვად სა ინ ტე-
რე სო სხვა სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით. 
ასეთ დროს იბ ლო კე ბა ოპო ზი ცი უ რი 
პარ ტი ე ბის ვებ - გ ვერ დე ბი, და მო უ კი დე-
ბე ლი მე დია და სო ცი ა ლუ რი ქსე ლის 
პლატ ფორ მე ბი, რო გო რი ცაა Twitter 
და Facebook და სხვ. 

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა-
მარ თ ლოს გან მარ ტე ბით,   ხელ მი საწ-
ვ დო მო ბის,  ინ ფორ მა ცი ის უზარ მა ზა რი 
რა ო დე ნო ბის შე ნახ ვი სა და კო მუ ნი კა-
ცი ის შე საძ ლებ ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით, ინ ტერ ნე ტი მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს 
ას რუ ლებს სა ზო გა დო ე ბის მი ერ ახა ლი 
ამ ბე ბის ან სა ზო გა დო ებ რი ვად სა ინ ტე-
რე სო სა კითხებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბა ში და ზო გა დად ინ ფორ-
მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბა ში3. შე სა ბა მი სად, 
ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლო მი იჩ ნევს, 
რომ რო გორც ინ ტერ ნე ტი, ასე ვე ინ-
ტერ ნე ტის მეშ ვე ო ბით გავ რ ცე ლე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცია და ცუ ლია ევ რო პუ ლი 
კონ ვენ ცი ის მე-10 მუხ ლით (გამოხატვის 
თა ვი სუფ ლე ბა).

გ

გამოხატვის 

თავისუფლება იცავს 

არა მხოლოდ იმ 

ინფორმაციასა და 

იდეებს, რომლებიც 

დადებითად და 

კეთილგანწყობილად 

შეიძლება იქნეს 

მიჩნეული, არამედ 

ასევე იმ იდეებსა და 

მოსაზრებებს, რომელიც 

შეურაცხმყოფელი, 

შოკისმომგვრელი 

და ამაღელვებელი 

შეიძლება იყოს.
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რომ ად გი ლი ჰქონ და გა მო ხატ ვის თა-
ვი სუფ ლე ბის დარ ღ ვე ვას, რად გა ნაც 
გან ხორ ცი ე ლე ბულ მა შეზღუდ ვამ ვერ 
და აკ მა ყო ფი ლა შეზღუდ ვის ლე გი ტი მუ-
რო ბი სათ ვის კონ ვენ ცი ის მე-10 მუხ ლით 
დად გე ნი ლი პირ ვე ლი კრი ტე რი უ მი (არ 
იყო ჯე როვ ნად გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი კა-
ნონ მ დებ ლო ბით).

ანა ლო გი ურ საქ მე ში Cengiz and Oth-
ers v. Turkey ევ რო პულ მა სა სა მარ თ-
ლომ იმ ს ჯე ლა იმას თან და კავ ში რე ბით, 
თუ რამ დე ნად შე სა ბა მი სო ბა ში იყო გა-
მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბას თან თურ ქე-
თის ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბის მი ერ 
პორ ტალ Youtube– ზე წვდო მის სრუ ლი 
ბლო კი რე ბა, რო მე ლიც ხე ლი სუფ ლე ბის 
ორ გა ნო ებ მა გა ნა ხორ ცი ე ლეს იმ მო ტი-
ვით, რომ პორ ტალ ზე მრა ვალ მი ლი ონ 
ვი დე ო ებს შო რის გან თავ სე ბუ ლი იყო 
ათი ვი დე ო, რო მე ლიც ხე ლი სუფ ლე ბის 
ორ გა ნო ე ბის მო საზ რე ბით შე უ რაცხ ყოფ-
და ათა თურ ქის ხსოვ ნას . მო სარ ჩე ლე-
ე ბი, რომ ლე ბიც იყ ვ ნენ ვებ - გ ვერ დის აქ-
ტი უ რი მომ ხ მა რებ ლე ბი, ჩი ოდ ნენ, რომ 
ხსე ნე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბით მათ და-
ერ ღ ვათ გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა.

სა სა მარ თ ლომ და ად გი ნა, რომ ად გი-
ლი ჰქონ და კონ ვენ ცი ის მე-10 მუხ ლის 
(გამოხატვის თა ვი სუფ ლე ბის) დარ ღ ვე-
ვას, რად გან ჩა რე ვა არ აკ მა ყო ფი ლებ-

და კონ ვენ ცი ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
კა ნო ნი ე რე ბის მოთხოვ ნას. სა სა მარ თ-
ლომ აღ ნიშ ნა, რომ მომ ჩივ ნებს, ისე ვე 
რო გორც სხვა დას ხ ვა უნი ვერ სი ტეტ ში 
მოღ ვა წე აკა დე მი ურ პერ სო ნალს, ხე ლი 
შე ე შა ლათ Youtube-ზე წვდო მა ში დი დი 
ხნის გან მავ ლო ბა ში და მათ შე ეძ ლოთ 
კა ნო ნი ე რად ეთ ქ ვათ, რომ ვებ - გ ვერ დის 
დაბ ლოკ ვამ გავ ლე ნა მო ახ დი ნა ინ ფორ-
მა ცი ის მი ღე ბი სა და ინ ფორ მა ცი ის გავ-
რ ცე ლე ბის უფ ლე ბა ზე. ამას თა ნა ვე, სა სა-
მარ თ ლომ აღ ნიშ ნა, რომ Youtube იყო 
უნი კა ლუ რი პლატ ფორ მა, რო მე ლიც 
სა შუ ა ლე ბას აძ ლევ და მომ ხ მა რე ბელს 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ჰქო ნო და სპე ცი ფი-
უ რად სა ინ ტე რე სო მა სა ლა ზე, მა გა ლი-
თად, პო ლი ტი კურ და სო ცი ა ლურ სა-
კითხებ ზე, და ხელს უწყობ და ‘მოქალაქე 
ჟურ ნა ლისტს’ თვით რე ა ლი ზე ბა ში. რო-
გორც ზე მოხ სე ნე ბულ საქ მე ში, აქაც სა სა-
მარ თ ლომ და ად გი ნა, რომ კა ნო ნით არ 
იყო გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი რა ი მე დე ბუ-
ლე ბა, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებ და ნათ-
ლად პორ ტა ლის სრუ ლად დაბ ლოკ ვის 
შე საძ ლებ ლო ბას ამ პორ ტალ ზე გან თავ-
სე ბუ ლი რო მე ლი მე ან რა მო დე ნი მე ინ-
ფორ მა ცი ის / ვი დე ოს  გა მო.

ზე მოხ სე ნე ბუ ლი საქ მე ე ბის მსგავ სად, 
ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლო მკაც რად მი-
უდ გა ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბის 
მხრი დან მომ ჩი ვა ნი სათ ვის სო ცი ა ლურ 

ქსელ ში პი რად გვერ დ ზე (profile) შეს-
ვ ლის შეზღუდ ვას. საქ მე ში KABLIS v. 
RUSSIA10 მომ ჩი ვა ნი სო ცი ა ლუ რი ქსე-
ლის მეშ ვე ო ბით (в Контакте) მო უ წო-
დებ და თა ნა მო აზ რე ებს შეკ რე ბი ლიყ ვ-
ნენ ქ. სიკ ტივ კა რის ად მი ნის ტ რა ცი ულ 
შე ნო ბას თან, რა თა თავ და პირ ვე ლად 
სა ხალ ხოდ ემ ს ჯე ლათ კო მის რეს პუბ-
ლი კის გუ ბერ ნა ტო რის და მი სი მო ად გი-
ლე ე ბის წი ნა აღ მ დეგ აღ ძ რულ სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის საქ მეს თან და კავ ში რე ბით. 
მომ ჩი ვან მა და მის მა თა ნა მო აზ რე ებ მა 
შეტყო ბი ნე ბა გა უგ ზავ ნეს ად გი ლობ რივ 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტს შეკ რე ბის ჩა ტა რე ბას-
თან და კავ ში რე ბით, რო მე ლიც უარ ყო-
ფილ იქ ნა ხე ლი სუფ ლე ბის ად გი ლობ რი-
ვი ორ გა ნო ე ბის მი ერ. თუმ ცა, მომ ჩი ვა ნი 
სო ცი ა ლუ რი ქსე ლის მეშ ვე ო ბით აგ რ ძე-
ლებ და მო წო დე ბას შეკ რე ბას თან და კავ-
ში რე ბით. გე ნე რა ლუ რი პრო კუ რო რის 
მო ად გი ლის შუ ამ დ გომ ლო ბის სა ფუძ-
ველ ზე, კო მუ ნი კა ცი ე ბის ზე დამ ხედ ვე-
ლო ბის ფე დე რა ლუ რი ბი უ როს ბრძა ნე-
ბით, მომ ჩი ვანს შე ეზღუ და სო ცი ა ლუ რი 
ქსე ლის პი რად გვერ დ ზე შეს ვ ლა, ისე ვე 
რო გორც შე იზღუ და სო ცი ა ლურ ქსელ ში 
მომ ჩი ვა ნის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სტა-
ტუ სე ბის ხილ ვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე-
ბის მი ერ. სა ჩივ რის გან ხილ ვი სას ევ რო-
პულ მა სა სა მარ თ ლომ გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ყუ რადღე ბა გა ა მახ ვი ლა რამ დე ნი მე 
სა კითხ თან და კავ ში რე ბით. პირ ვე ლი, 

სა სა მარ თ ლომ ხა ზი გა უს ვა იმ ფაქტს, 
რომ რუ სე თის ფე დე რა ცი ის კა ნონ მ დებ-
ლო ბის თა ნახ მად, გე ნე რა ლუ რი პრო კუ-
რო რის მო ად გი ლეს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა 
გა აჩ ნ და შე ეზღუ და სო ცი ა ლურ ქსელ ში 
პი რად გვერ დ ზე ან სტა ტუ სებ ზე ხელ მი-
საწ ვ დო მო ბა თუ კი ად გი ლი ჰქონ და ან 
მო მე ტე ბუ ლი და მა ჯე რებ ლო ბით ად გი-
ლი ექ ნე ბო და სა მარ თალ დარ ღ ვე ვას. 
რუ სე თის ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბის 
მტკი ცე ბით, შეკ რე ბა ზე უარის შემ დ გომ 
ნე ბის მი ე რი მო წო დე ბა შეკ რე ბის გან-
ხორ ცი ელ ბას თან და კავ ში რე ბით იყო 
მო წო დე ბა სა მარ თალ დარ ღ ვე ვი სა კენ. 
თუმ ცა, მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბა არ 
ანი ჭებ და მომ ჩი ვანს რა ი მე სა ხის უფ-
ლე ბას / გა რან ტი ას, რომ სა სა მარ თ ლო 
წე სით ედა ვა და მი ღე ბუ ლი ყო ფი ლი ყო 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა შეკ რე ბის არა კა ნო ნი-
ე რად გა მოცხა დე ბას თან და კავ ში რე ბით 
– სულ მცი რე მი ღე ბუ ლი ყო ფი ლი ყო 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა იმ მო მენ ტამ დე, სა ნამ 
შეკ რე ბა გა ი მარ თე ბო და. სა სა მარ თ ლომ 
აღ ნიშ ნა,  რომ სა ზო გა დო ებ რი ვი ღო-
ნის ძი ე ბის მი ზა ნი იყო აზ რის გა მო ხატ ვა 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის აქ ტუ ა ლურ 
სა კითხ ზე, კერ ძოდ, რე გი ო ნა ლუ რი ხე-
ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის ბო-
ლოდ რო ინ დელ და პა ტიმ რე ბებ ზე. მე ო-
რე, სა ჯა რო შეკ რე ბა ზე მომ ჩი ვანს უარი 
ეთ ქ ვა ფორ მა ლუ რი სა ფუძ ვ ლით – მომ-
ჩი ვა ნის მი ერ შერ ჩე ულ ად გი ლას სა ზო-
გა დო ებ რი ვი თავ შეყ რა ზო გა დად იყო 
აკ რ ძა ლუ ლი (ევროპულ სა სა მარ თ ლოს 
კი მი ღე ბუ ლი აქვს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, 
სა დაც დად გე ნი ლი ა, რომ ხსე ნე ბუ ლი 
ზო გა დი აკ რ ძალ ვა ეწი ნა აღ მ დე გე ბა 
კონ ვენ ცი ას). მე სა მე, სა და ვო ინ ტერ ნეტ–
პოს ტებ ში არ იყო მი თი თე ბუ ლი სა ჯა რო 
ღო ნის ძი ე ბის დროს ძა ლა დო ბის, არე-
უ ლო ბის ან სხვაგ ვა რი უკა ნო ნო ქმე დე-
ბე ბის ჩა დე ნის მო წო დე ბა. მე ოთხე, მხო-
ლოდ ორ მოც და ა თამ დე ადა მი ა ნი უნ და 
დას წ რე ბო და სა ჯა რო თავ შეყ რას. ღო-
ნის ძი ე ბის ად გილ მ დე ბა რე ო ბის, მცი რე 
ზო მის და მშვი დო ბი ა ნი ხა სი ა თის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით, არ არ სე ბობ და სა ფუძ ვე-
ლი იმის და სა ჯე რებ ლად, რომ სა ჭი რო 
და პრო პორ ცი უ ლი ყო ფი ლი ყო სა ზო გა-
დო ებ რი ვი არე უ ლო ბის ან და ნა შა უ ლის 
თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად მო სარ ჩე ლის 
სო ცი ა ლუ რი ვებ - გ ვერ დის დაბ ლოკ ვა ან 
მის სტა ტუ სებ ზე შეზღუდ ვის და წე სე ბა.

ინ ტერ ნეტ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბას თან 
და კავ ში რე ბით ასე ვე ძა ლი ან სა ინ ტე რე-
სო იყო რამ დე ნი მე წლის წინ  ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს 
მი ერ გა მო ტა ნი ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
საქ მე ზე Kalda v. Estonia11. ხსე ნე ბულ 
საქ მე ში პარ ნა-ს ცი ხის დი რექ ტორ-
მა უარი გა ნუცხა და ცი ხე ში მყოფ პა-
ტი მარს მას ზედ, რომ ამ უკა ნას კ ნელს 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ჰქო ნო და ინ ტერ-
ნეტ ში გან თავ სე ბულ სამ ვებ - გ ვერ დ ზე 
(საკანონმდებლო მაც ნე, უზე ნა ე სი სა სა-

მარ თ ლოს ვებ - გ ვერ დი და ევ რო პუ ლი 
სა სა მარ თ ლოს პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ-
თ ლის სა ძი ე ბო სის ტე მა), რომ ლებ ზეც 
შე საძ ლე ბე ლია მო ძი ე ბულ იქ ნეს იური-
დი უ ლი ინ ფორ მა ცი ა. სარ ჩელ ში მომ-
ჩი ვა ნი გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას 
ამახ ვი ლებ და იმ ფაქ ტ ზე, რომ ეს ტო ნე-
თის კა ნო ნი, რო მე ლიც კრძა ლავ და ამ 
კონ კ რე ტულ ვებ - გ ვერ დებ ზე წვდო მას, 
არ ღ ვევ და  ინ ტერ ნე ტის მეშ ვე ო ბით მის 
მი ერ ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის უფ ლე ბას 
კონ კ რე ტუ ლად მის თ ვის სა ინ ტე რე სო 

სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით და ხელს 
უშ ლი და მას მი ე ღო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ-
ფორ მა ცია (რაც მას ხელს შე უწყობ და 
დაც ვის პო ზი ცი ის ჯე როვ ნად ჩა მო ყა-
ლი ბე ბა ში) მის წი ნა აღ მ დეგ მიმ დი ნა რე 
სა მარ თალ წარ მო ე ბი სას.

ხსე ნე ბულ საქ მე ში სა სა მარ თ ლომ კი დევ 
ერ თხელ გა უს ვა ხა ზი სა ზო გა დო ე ბის 
უფ ლე ბას, მი ი ღოს ინ ფორ მა ცია სა ჯა რო 
ინ ტე რე სის მქო ნე სა კითხებ თან და კავ-
ში რე ბით.  სა სა მარ თ ლომ ასე ვე და ად-
გი ნა, რომ ფო რუ მე ბის შექ მ ნის ფუნ ქ ცია 
სა ჯა რო დე ბა ტე ბის თ ვის არ შე მო ი ფარ-
გ ლე ბა მხო ლოდ პრე სით. ამ ფუნ ქ ცი ას 
შე საძ ლოა ას რუ ლე ბენ არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბიც, რო მელ თა საქ მი ა ნო-
ბა ინ ფორ მი რე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი 
დე ბა ტე ბის აუცი ლე ბე ლი ელე მენ ტი ა12.

გარ და ამი სა, სა სა მარ თ ლომ და ად გი ნა, 
რომ ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის უფ ლე ბით 
დად გე ნი ლი ვალ დე ბუ ლე ბა უკ რ ძა ლავს 
ხე ლი სუფ ლე ბას, ხე ლი შე უ შა ლოს პირს 
მი ი ღოს ისე თი ინ ფორ მა ცი ა, რო მე-
ლიც სხვებს სურ დათ გა ე ზი ა რე ბი ნათ13. 
თუმ ცა, ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს გან-
მარ ტე ბით ადა მი ა ნის უფ ლე ბა მი ი ღოს 
ინ ფორ მა ცია არ გუ ლის ხ მობს სა ხელ მ-
წი ფოს პო ზი ტი ურ ვალ დე ბუ ლე ბას შე აგ-
რო ვოს და გას ცეს იგი14. 

წი ნამ დე ბა რე საქ მე ში სა სა მარ თ ლომ 
და ად გი ნა, რომ და ირ ღ ვა კონ ვენ ცი ის 
მე-10 მუხ ლი (გამოხატვის თა ვი სუფ-
ლე ბა) იმ მო ტი ვით, რომ გან მ ცხა დებ-
ლის თ ვის იური დი უ ლი ინ ფორ მა ცი ის 
შემ ც ველ ინ ტერ ნეტ გ ვერ დებ ზე ხელ-
მი საწ ვ დო მო ბის უფ ლე ბის შეზღუდ ვა 
არ ღ ვევ და მო სარ ჩე ლის ინ ფორ მა ცი ის 
მი ღე ბის უფ ლე ბას. სა სა მარ თ ლომ აღ-
ნიშ ნა, რომ ხელ შემ კ ვ რე ლი სა ხელ მ-
წი ფო ე ბი ვალ დე ბულ ნი არ არი ან პა-
ტიმ რე ბი უზ რუნ ველ ყონ ინ ტერ ნე ტით. 
ამას თა ნა ვე, ევ რო პულ მა სა სა მარ თ-
ლომ და ად გი ნა, რომ თუ კი სა ხელ მ წი-
ფო ე ბი აძ ლევ დ ნენ პა ტიმ რებს ინ ტერ-
ნეტ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბას, რო გორც 
ეს ხდე ბო და ეს ტო ნეთ ში, სა ხელ მ წი ფოს 
ეკის რე ბო და მტკი ცე ბის ტვირ თი, რა თა 
გა ე მარ თ ლე ბი ნა კონ კ რე ტულ სა ი ტებ-
ზე წვდო მის შეზღუდ ვა. მო სარ ჩე ლის 
საქ მის სპე ცი ფი კურ გა რე მო ე ბებ ში, სა-

ღონისძიების 

ადგილმდებარეობის, 

მცირე ზომის და 

მშვიდობიანი ხასიათის 

გათვალისწინებით, არ 

არსებობდა საფუძველი 

იმის დასაჯერებლად, 

რომ საჭირო და 

პროპორციული 

ყოფილიყო 

საზოგადოებრივი 

არეულობის ან 

დანაშაულის თავიდან 

ასაცილებლად 

მოსარჩელის 

სოციალური ვებ-

გვერდის დაბლოკვა 

ან მის სტატუსებზე 

შეზღუდვის დაწესება.
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ხელ მ წი ფოს მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი მი-
ზე ზე ბი (უსაფრთხოების ინ ტე რე სე ბი და 
ფი ნან სურ ხარ ჯებ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
მი ზე ზე ბი) არ იყო საკ მა რი სი იმი სათ ვის, 
რომ გა ე მარ თ ლე ბი ნა ჩა რე ვა მო სარ-
ჩე ლის ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის უფ ლე-
ბა ში. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ხე ლი სუფ ლე-
ბას მი ღე ბუ ლი ჰქონ და უსაფ რ თხო ე ბის 
ზო მე ბი პა ტიმ რე ბის ინ ტერ ნე ტით სარ-
გებ ლო ბას თან და კავ ში რე ბით – სპე-
ცი ა ლუ რად ამ მიზ ნე ბი სათ ვის ადაპ-
ტი რე ბუ ლი კომ პი უ ტე რე ბი სა და ცი ხის 
პერ სო ნა ლის მეშ ვე ო ბით (ხსენებული 
უსაფ რ თხო ე ბის ზო მებ თან და კავ ში რე-
ბუ ლი ხარ ჯე ბი გა ღე ბუ ლი იყო). შე სა ბა-
მი სად, ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლო სათ ვის 
გა ურ კ ვე ვე ლი დარ ჩა რას ეყ რ დ ნო ბოდ-
ნენ ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბი, რო-
დე საც ერ თის მხრივ პა ტიმ რებს აძ ლევ-
დ ნენ ინ ტერ ნეტ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბას, 
ხო ლო, მე ო რეს მხრივ უკ რ ძა ლავ დ ნენ 
ისეთ ვებ - გ ვერ დებ ზე წვდო მას, რო-
გო რი ცა ა: ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს 
პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თ ლის სა ძი ე ბო 
ვებ - გ ვერ დი და უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს 
ვებ - გ ვერ დი. 

„Jankovskis v. Lithuania“ საქ მე ეხე ბო-
და პა ტიმ რის სა ჩი ვარს, რომ ლის თა-
ნახ მა დაც მას უარი ეთ ქ ვა გა ნათ ლე ბი სა 
და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ როს ვებ - გ ვერ-
დებ ზე შეს ვ ლა ზე, რა მაც ხე ლი შე უ შა ლა 
მას გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა სა და შე სა ბა მი სი 
ინ ფორ მა ცი ის  მი ღე ბა ში. მო სარ ჩე ლემ 
წე რი ლო ბით მი მარ თა სა მი ნის ტ როს და 
მო ითხო ვა მი ე წო დე ბი ნათ მის თ ვის ინ-
ფორ მა ცია უნი ვერ სი ტეტ ში ჩა რიცხ ვის 
შე საძ ლებ ლო ბის შე სა ხებ, იური დი უ ლი 
გა ნათ ლე ბის მი სა ღე ბად. გა ნათ ლე ბის სა-
მი ნის ტ როს მი ერ გა მოგ ზავ ნი ლი პა სუ ხის 
თა ნახ მად, სას წავ ლო პროგ რა მე ბის შე სა-
ხებ ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბა შე საძ ლე ბე ლი 
იყო სა მი ნის ტ როს ვებ - გ ვერ დ ზე. თუმ ცა, 
ცი ხის ად მი ნის ტ რა ცი ამ, მოგ ვი ა ნე ბით კი 
ად მი ნის ტ რა ცი ულ მა სა სა მარ თ ლო ებ მა, 
მო სარ ჩე ლეს ინ ტერ ნე ტით სარ გებ ლო-
ბა ზე უარი უთხ რეს, იმ მო ტი ვით, რომ 
პა ტიმ რებს, უსაფ რ თხო ე ბის  მო საზ რე-
ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, აკ რ ძა ლუ ლი 
ჰქონ დათ ინ ტერ ნე ტით სარ გებ ლო ბა 
(პატიმრებს ზო გა დად ჰქონ დათ აკ რ ძა-
ლუ ლი რა დიო და სა ტე ლე ფო ნო კო მუ-
ნი კა ცი ა, ისე ვე რო გორც ინ ტერ ნე ტი). 

ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბის თა ნახ მად, მარ თა ლია კონ ვენ-
ცი ის მე-10 მუხ ლი არ შე იძ ლე ბა ყო ფი-
ლი ყო იმ გ ვა რად გან მარ ტე ბუ ლი,  რომ 
იგი აკის რებ და სა ხელ მ წი ფოს პა ტიმ რის 
ინ ტერ ნე ტით უზ რუნ ველ ყო ფის ვალ დე-
ბუ ლე ბას, მაგ რამ, რად გან ლიტ ვის კა-
ნონ მ დებ ლო ბა უფ ლე ბას აძ ლევ და პა-
ტი მარს მი ე ღო გა ნათ ლე ბა, ინ ტერ ნეტ ზე 
და კერ ძოდ, გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტ როს 
ვებ - გ ვერ დ ზე წვდო მის შეზღუდ ვა უნ და 
გან ხი ლუ ლი ყო მო სარ ჩე ლის ინ ფორ-
მა ცი ის მი ღე ბის უფ ლე ბა ში ჩა რე ვად. 
ეს ჩა რე ვა კა ნო ნით იყო დად გე ნი ლი 
და ემ სა ხუ რე ბო და სხვი სი უფ ლე ბე ბის 
დაც ვას და არე უ ლო ბის და და ნა შა უ-
ლის პრე ვენ ცი ის ლე გი ტი მურ მი ზანს. 
ამას თან, ვებ–გვერ დი, რო მელ ზეც გან-
მ ცხა დე ბელს სურ და ჰქო ნო და წვდო მა, 
შე ი ცავ და ინ ფორ მა ცი ას ლიტ ვა ში სწავ-
ლი სა და სწავ ლე ბის პროგ რა მე ბის შე-
სა ხებ.  სა სა მარ თ ლომ ასე ვე აღ ნიშ ნა, 
რომ ინ ტერ ნე ტი მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს 
ას რუ ლებ და ადა მი ა ნე ბის ყო ველ დღი-
ურ ცხოვ რე ბა ში, რად გან გარ კ ვე უ ლი 
ინ ფორ მა ცია ხელ მი საწ ვ დო მი იყო ექ-
ს კ ლუ ზი უ რად ინ ტერ ნეტ ში. ამას თან, 
ლიტ ვის ხე ლი სუფ ლე ბამ არ გა ნი ხი ლა 
გან მ ცხა დებ ლის შეზღუ დუ ლი ან კონ-
ტ რო ლი რე ბა დი ინ ტერ ნე ტით სარ გებ-
ლო ბის მი ნი ჭე ბის შე საძ ლებ ლო ბა იმ 
კონ კ რე ტულ ვებ - გ ვერ დ ზე, რო მელ საც 
ად მი ნის ტ რი რე ბას უწევ და სა ხელ მ წი ფო 
ინ ს ტი ტუ ტი და ხსე ნე ბუ ლით ანე იტ რა-
ლებ და უსაფ რ თხო ე ბის რის კებს.

დას კ ვ ნა

რო გორც ზე მოხ სე ნე ბუ ლი საქ მე ე ბი დან 
ნათ ლად ჩანს, ინ ტერ ნე ტი ცალ სა ხად 
ხვდე ბა გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის 
დაც ვის ფარ გ ლებ ში. უფ რო მე ტიც, გა-
მომ დი ნა რე ინ ტერ ნე ტის რო ლი დან თა-
ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში ხე ლი შე უწყოს 
ინ ფორ მა ცი ის და მო საზ რე ბე ბის გავ რ-
ცე ლე ბას სა ზო გა დო ებ რი ვად მნიშ ვ ნე-
ლო ვან თე მებ თან და კავ ში რე ბით, მი სი 
შეზღუდ ვა ყო ველ თ ვის ექ ვემ დე ბა რე ბა 
ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს მხრი დან 
მკაცრ მეთ ვალ ყუ რე ო ბას. შე სა ბა მი-
სად, ინ ტერ ნეტ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის 
შეზღუდ ვა გა მარ თ ლე ბუ ლი უნ და იქ ნეს 
გან სა კუთ რე ბით მყა რი არ გუ მენ ტე ბით. 

ამას თა ნა ვე, და უშ ვე ბე ლია ინ ტერ ნეტ - 
პორ ტა ლე ბის და ვებ - გ ვერ დე ბის ბლან-
კე ტუ რი შეზღუდ ვა შე სა ბა მი სი ჯე რო ვა-
ნი სა ფუძ ვ ლის გა რე შე, რაც შე იძ ლე ბა 
იყოს ძა ლა დო ბის, ბავ შ ვის პორ ნოგ რა-
ფი ის, ტე რო რიზ მის, ექ ს ტ რე მიზ მის აღ კ-
ვე თის ინ ტე რე სე ბი. 

50 . ჩემი ადვოკატი
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