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თორნიკე ფუტკარაძე 
 

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ზოგიერთი თავისებურება 
ინტერნეტით დადებულ სასესხო ხელშეკრულებაში 

 

შესავალი 

წინამდებარე ნაშრომი მიმოიხილავს საქართველოში ფართოდ გავრცე-
ლებული ელექტრონული პროდუქტის - ე.წ. „მცირე ონლაინ სესხების“ 
სარგებლობასთან დაკავშირებული, კონკრეტული მომსახურების - 
საკომისიოს გადახდით, სესხის გადავადების ზოგიერთ თავისებურებას, 
მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კონტექსტში. სტატიის დასაწყისში 
მიმოხილულია „ონლაინ სესხების“ ზოგადი მახასიათებლები, რის 
შემდგომაც გაანალიზებულია ,,ონლაინ სესხის” გადავადების 
სახელშეკრულებო მოწესრიგება და მისი მარეგულირებელი 
კანონმდებლობა. ნაშრომის ბოლო ნაწილში კი გამოკვეთილია 
მომხმარებელთათვის არსებული რისკები დღესდღეობით არსებული 
რეგულირების პირობებში და შემოთავაზებულია მათი გადაჭრის 
გზები.  

1. ონლაინ სესხები“  საქართველოში 

ინტერნეტ საიტ mome.ge-ს მონაცემებით1, ამჟამად საქართველოში 
არსებობს დაახლოებით 34 ვებ. გვერდი, რომელიც გასცემს „მცირე 
ონლაინ სესხებს“; ხოლო ორგანიზაცია „კრედიტინფოს“ მონაცემე-
ბით, საქართველოში 4 მილიონამდე ჩანაწერია „ონლაინ სესხებთან“ 
დაკავშირებით, „საიდანაც 300 000-დან 400 000-მდე (საერთო 
რაოდენობის 7%-დან 10%-მდე) არის ვადაგადაცილებული.“2 
 

                                                            
1 იხილეთ: www.mome.ge (შპს „მომე.ჯი“) საიტი განკუთვნილია ქართულ ბაზარზე 
ონლაინ სწრაფი სესხების საიტების შედარებისთვის. (შესაძლებელი წარმოდ-
გენილი მონაცემი შეიცავდეს უზუსტობებს, და მსგავსი სერვისის შემთავაზებელი 
იურიდიული პირების რიცხვი უფრო დიდი იყოს - ავტორის შენიშვნა). 
2 იხილეთ: ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკები, „ონლაინ სესხების“ 
ბაზრის მიმოხილვა, 2017 (ხელმისაწვდომია:  
http://sab.ge/ge/activitiesresearch/543-onlain-sesxebis-bazris-mimoxilva; ნანახია: 
23/04/2018); 
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„ონლაინ სესხების“  სერვისით მომხმარებელს შეუძლია, გამსესხებ-
ლის ვებ. გვერდზე შეიყვანოს თავისი პირადი მონაცემები, 
გამსესხებლის მიერ მოთხოვნილი სხვა ინფორმაცია, შემოთავაზე-
ბული ლიმიტის ფარგლებში მისაღები სასურველი თანხის 
ოდენობა, გადახდის ვადა და დაადასტუროს, რომ გაეცნო მხარეთა 
შორის სასესხო ურთიერთობის მარეგულირებელ ხელშეკრულებას 
(ჩვეულებრივ, შესაბამისი უჯრის მონიშვნით). აღნიშნული 
პროცედურის შემდგომ, გამსესხებელი ამოწმებს მსესხებლის 
მონაცემებს, იღებს გადაწყვეტილებას სესხის გაცემის შესახებ და 
რიცხავს თანხას გამსესხებლის მიერ მითითებულ ანგარიშზე. 
აღწერილი პროცესი, როგორც წესი, 10-15 წუთის ხანგრძლივობისაა 
და მთლიანად ინტერნეტის საშუალებით ხორციელდება. სესხისა 
და დარიცხული საპროცენტო სარგებლის დაბრუნება შეიძლება 
გათვალისწინებული იყოს ერთჯერადი, ან ყოველთვიური 
გადახდით.  

ონლაინ სესხის მთავარი თავისებურებებია ვალის დაბრუნების 
მცირე ვადა და მაღალი საპროცენტო სარგებელი, ხოლო 
ვალდებულების დარღვევის ან სესხის გადავადების შემთხვევაში 
გათვალისწინებულია მაღალი ჯარიმები და სხვა სახის 
გადასახდელები. ვინაიდან „ონალინ სესხით“ ძირითადად მცირე 
თანხების გაცემა ხდება (ძირითადად 50-დან 2000 ლარამდე), 
მომხმარებლებისათვის შეუსაბამოდ მაღალი ფინანსური 
ხარჯებისაგან თავის დაცვა სასამართლო წესით, როგორც წესი, არ 
არის გონივრული და მათი უმეტესობა ურიგდება გამსესხებლების 
მიერ დაკისრებულ შეუსაბამოდ მაღალ გადასახდელებს, რათა 
საჭიროების შემთხვევაში სამომავლოდაც შეეძლოთ „ონლაინ 
სესხით“ სარგებლობა; ანუ არსებულ რეალობაში, მომხმარებელი 
გარიგების ფორმირებისა და შესრულების ეტაპზე იმყოფება 
გამსესხებელთან არათანასწორ მდგომარეობაში და ვერ სარგებლობს 
სამოქალაქო კოდექსით უზრუნველყოფილი ხელშეკრულების 
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შინაარსის თავისუფლად განსაზღვრის უფლებით.3 სწორედ 
მომხმარებლის შეზღუდული სახელშეკრულებო თავისუფლების 
გამო არის აუცილებელი სახელმწიფოს ჩარევა სამომხმარებლო 
ურთიერთობებში, რათა აღდგეს დარღვეული ბალანსი 
ხელშეკრულების მხარეთა შორის. „მომხმარებელთა უფლებების 
დაცვის სამართლისათვის დამახასიათებელია დაცვის 
ღონისძიებათა კატეგორიზება - მომხმარებელთა დაცვა კონკრეტულ 
ურთიერთობაში არსებული საფრთხისაგან, რომელსაც სამართალი 
არსებითად მიიჩნევს.“4  

აღსანიშნავია, რომ მცირევადიან და მაღალპროცენტიან სასესხო 
ურთიერთობებში მომხმარებელთა დაცვის საკითხი აქტუალურია 
შედარებით მაღალგანვითარებულ ქვეყნებშიც, მაგალითად, 
გაერთიანებულ სამეფოში 2009 წლიდან აქტიურად ხორციელდება 
მოკლევადიანი, მაღალფასიანი კრედიტის (High Cost, Short Term 
Credit, შემდგომში: მოკლევადიანი კრედიტი)5  კვლევა, 2013 
წლიდან კი პარლამენტის დავალებით ფინანსური ქცევის ორგანომ 
(Financial Conduct Authority, შემდგომში: ორგანო) დაიწყო 
კონკრეტული რეგულაციების შემუშავება მომხმარებელთა 
უფლებების დაცვის მიზნით. ვინაიდან „ონლაინ სესხების“ 

                                                            
3 იხილეთ: საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 319; 
4 ლაკერბაია თ., დისტანციურად დადებულ ხელშეკრულებაში მომხმარე-
ბელთა უფლებების დაცვის ევროპული მოდელი ხელშეკრულების 
უარყოფის უფლების მაგალითზე, სამართლის ჟურნალი N1, ISSN 1987-7668, 
2016, 89; 
5 ტერმინის ლეგალური დეფინიცია მოცემულია ფინანსური ქცევის 
ორგანოს ლექსიკონში და ითვალისწინებს შემდეგ ნიშნებს: კრედიტის 
წლიური საპროცენტო განაკვეთი უნდა იყოს 100% ან მეტი, ხოლო კრედი-
ტით გათვალისწინებული თანხის ძირითადი ნაწილის დაბრუნების ვადა 
უნდა იყოს 12 თვეზე ნაკლები, ამავე დროს სესხი არ უნდა იყოს 
უზრუნველყოფილი იპოთეკით, გირავნობით ან მფლობელობითი 
გირავნობით და არ უნდა იყოს დადებული ფინანსური ორგანიზაციის 
მიერ. იხილეთ: https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/glossary/G3328.html 
(ნანახია: 10/06/2018); 
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აბსოლუტური უმრავლესობა აკმაყოფილებს მოკლევადიანი 
კრედიტისათვის დადგენილ კრიტერიუმებს, საქართველოში 
არსებული გამოწვევების მიმოხილვისას საინტერესო იქნება 
გაერთიანებული სამეფოს გამოცდილების გათვალისწინებაც. 

 „ონლაინ სესხების“ აღების პროცედურის  სიმარტივე განაპირობებს 
მის პოპულარობას დაბალი შემოსავლის მქონე პირებში. სამართლიანი 
ვაჭრობის ოფისის 2010 წლის ანგარიშის მიხედვით, მოკლევადიანი 
კრედიტების მომხმარებლები ბრიტანეთში ძირითადად არიან 
საშუალოზე დაბალი შემოსავლისა და განათლების მქონე ადამიანები, 
რომელთა ფინანსური მდგომარეობაც საშუალოზე ბევრად დაბალია 
და აქვთ ცუდი საკრედიტო ისტორია.6 სესხის აღებისას ისინი, როგორც 
წესი, არ ეძებენ ბაზარზე არსებულ საუკეთესო ვარიანტებს, 
ყურადღებას აქცევენ სესხის აღების სიმარტივეს, ყოველთვიური ან 
ყოველკვირეული გადასახადის ოდენობას და არა სესხის საერთო 
ღირებულებას. ასევე მათთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორია სესხის 
გადავადების ან ვადაგადაცილებით გადახდის შესაძლებლობის 
არსებობა.7 ჩვენი აზრით, სწორედ ეს მოტივები ამოძრავებთ „ონლაინ 
სესხების“ ქართველ მომხმარებლებსაც. 

მომხმარებელთა დაცვის საჭიროება ნაკლებია მაშინ, როცა 
მსესხებელი სესხის ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას 
დადგენილ ვადაში ასრულებს, ვინაიდან მსესხებელი წინასწარ არის 
ინფორმირებული შესასრულებელი ვალდებულების მოცულობაზე 
და გაცნობიერებულად ეთანხმება მას. მომხმარებელთა უფლებების 
დაცვის საკითხი აქტუალობას იძენს სასესხო ვალდებულების 
დარღვევის შემდგომ მსესხებელსა და გამსესხებელს შორის 
წარმოშობილ ურთიერთობაში.  

                                                            
6 Office of Fair Trading, Review of high-cost credit Final report, June 2010, 22; 
7 იქვე; 
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იმ შემთხვევაში, თუ მსესხებელი ვერ ახერხებს ვალდებულების 
დადგენილ ვადაში შესრულებას, ხელშეკრულებათა უმეტესობა 
ითვალისწინებს გადახდის გადავადების შესაძლებლობას 
კონკრეტული საფასურის გადახდის სანაცვლოდ, რომელიც 
შესასრულებელ ვალდებულებაზე მნიშვნელოვნად ნაკლებია, 
თუმცა ასეთ შემთხვევაში, გადახდილი თანხით არ ხდება არც 
სესხის სარგებლის და არც სესხის ნარჩენი ძირითადი თანხის 
ნაწილის დაფარვა, გადახდილი თანხა ემსახურება მხოლოდ და 
მხოლოდ ვალდებულების შესრულების ვადის ცვლილებას. თუ 
მომხმარებელი სესხს რამდენჯერმე გადაავადებს, მას შეიძლება 
გადავადებების ანგარიშში სესხის ძირითად თანხაზე მეტის 
გადახდა მოუწიოს, ამავდროულად კი ვალდებულება სრული სახით 
კვლავ შესასრულებელი ჰქონდეს. აღნიშნულ მომსახურებას 
გამსესხებლები უწოდებენ სესხის გადავადებას, თუმცა, ზოგიერთ 
ხელშეკრულებებში გვხვდება განსხვავებული სახელწოდებებიც, 
მაგალითად, „გახანგრძლივების პერიოდი“, „სესხის გადახდის 
თარიღის ნებაყოფლობითი ცვლილება“ ან „სესხის დაგვიანების 
საფასური“. „ონლაინ სესხების“ ბაზრის მიმოხილვის შესახებ 
ორგანიზაციის „საზოგადოება და ბანკები“ კვლევის თანახმად, “იმ 
მომხმარებლებისთვის, რომლებიც ვერ ფარავენ წარმოშობილ 
ფინანსურ ვალდებულებას მოკლევადიან პერიოდში და უწევთ 
ვადის გახანგრძლივება, სესხის წლიური ეფექტური საპროცენტო 
განაკვეთი იზრდება და ზოგიერთ შემთხვევაში 700%-საც აღწევს.“8 

 

2. „ონლაინ სესხის“  გადავადების სერვისი პრაქტიკაში 

სტატიაზე მუშაობის პროცესში, სესხის გადავადების სახელშეკრუ-
ლებო რეგულირების შესწავლის მიზნით, დავამუშავეთ ქართულ 

                                                            
8 ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკები, „ონლაინ სესხების“ ბაზრის 
მიმოხილვა, 2017 (ხელმისაწვდომია: http://sab.ge/ge/activitiesresearch/543-
onlain-sesxebis-bazris-mimoxilva; ნანახია: 23/04/2018); 
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ბაზარზე მოქმედი 34 ინტერნეტ საიტი, რომელიც გასცემს მოკლევა-
დიან ონლაინ სესხებს. მათგან 21 საიტზე სესხის სტანდარტული 
ხელშეკრულება საჯაროდ იყო ხელმისაწვდომი რეგისტრაციის ან 
სასესხო განაცხადის გაკეთების გარეშე.9  

გამოკვლეული 21 ხელშეკრულებიდან, 16 ითვალისწინებს სესხის 
გადახდის თარიღის გადავადების შესაძლებლობას,10 რაც მოწმობს, 

                                                            
9 იხილეთ სტანდარტული ხელშეკრულებები შემდეგ ბმულებზე: 
https://www.netcredit.ge/agreement; https://www.kimbi.ge/documents/general-
terms?pdf&inline; https://www.grandoo.ge/sesxis-xel-ekruleba-; 
https://amica.ge/Home/ServiceContract; https://www.crediton.ge/fast-
loans/registerCreditOn/2; https://lendo.ge/register; https://masesxe.ge/contract; 
https://mrloan.ge/terms/; https://mycredit.ge/agreements/c8cbdd9d-fdc7-474f-
96da-6aeb2f25d86a/preview.pdf; http://pino.ge/seskhis-khelshekruleba; 
http://banko.ge/seskhis-khelshekruleba; https://www.wandoo.ge/sesxis-xel-
ekruleba-; https://www.1click.ge/termsofuse20170428; 
https://www.sohocredit.ge/agreement; https://www.moneza.ge/ws/public/general-
terms-stream; http://wincredit.ge/agreements/agreement20161215.pdf?v=1; 
http://banko.ge/seskhis-khelshekruleba; 
http://capexcredit.ge/assets/agreements/agreement20170403.pdf; 
http://moneybus.ge/agreements/agreement20170116.pdf?v=2; 
https://fuli.ge/files/agreements/user-agreement-revised.pdf; 
http://minicredit.ge/agreement_ge; (ნანახია: 19/05/2018).  
10 იხილეთ სტანდარტული ხელშეკრულებები შემდეგ ბმულებზე:  
https://www.netcredit.ge/agreement; https://www.kimbi.ge/documents/general-
terms?pdf&inline; https://www.grandoo.ge/sesxis-xel-ekruleba-;  
https://amica.ge/Home/ServiceContract; 
https://www.crediton.ge/fast-loans/registerCreditOn/2; https://lendo.ge/register;  
https://masesxe.ge/contract; https://mrloan.ge/terms/;  
https://mycredit.ge/agreements/c8cbdd9d-fdc7-474f-96da-
6aeb2f25d86a/preview.pdf; http://pino.ge/seskhis-khelshekruleba;  
http://banko.ge/seskhis-khelshekruleba; https://www.wandoo.ge/sesxis-xel-
ekruleba-; https://www.1click.ge/termsofuse20170428;  
https://www.sohocredit.ge/agreement; https://www.moneza.ge/ws/public/general-
terms-stream; http://wincredit.ge/agreements/agreement20161215.pdf?v=1;  
(ნანახია: 19/05/2018). 
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რომ დღესდღეობით საქართველოში მოქმედი კომპანიები 
აქტიურად სთავაზობენ მსესხებლებს გადავადების სერვისს. 

სხვადასხვა საიტების მიერ შემოთავაზებულ სესხის გადავადების 
სერვისს ახასიათებს შემდეგი საერთო ნიშნები: ყველა შემთხვევაში, 
სესხის გადავადება ნიშნავს კონკრეტული თანხის გადახდის 
სანაცვლოდ სესხის დაფარვის გრაფიკით გათვალისწინებული 
თარიღის გადაწევას კონკრეტული ვადით (ძირითადად 1 თვით, 
თუმცა არის შემთხვევები, როცა გათვალისწინებულია სესხის 5, 7, 
10, 14, ან 45 დღით გადავადების შესაძლებლობაც). ყველა 
შემთხვევაში, სესხის გადავადების პერიოდში მსესხებელს არ 
დაერიცხება სესხის გადაუხდელობისათვის პირგასამტეხლო, ასევე 
არ იზრდება სესხზე დარიცხული სარგებლის ოდენობა, თუმცა 
გადავადებისათვის გადახდილი თანხით არ იფარება არც სესხის 
ძირი თანხა და არც სესხზე დარიცხული საპროცენტო სარგებელი, 
ანუ მსესხებელი თანხას იხდის მხოლოდ იმიტომ, რომ არ 
დაერიცხოს პირგასამტეხლო და აღნიშნული არ აისახოს 
უარყოფითად მის საკრედიტო ისტორიაზე. გარდა ამისა, თითოეულ 
ხელშეკრულებაში ხაზგასმითაა აღნიშნული, რომ სესხის 
გადავადება წარმოადგენს გამსესხებლის დისკრეციას და ის უარის 
თქმის შემთხვევაში არ არის ვალდებული, დაასაბუთოს თავისი 
გადაწყვეტილების მიზეზი, რა დროსაც სესხის გადავადებისათვის 
გადახდილი თანხა არ უბრუნდება მსესხებელს და მიემართება 
ძირითადი ვალდებულების დასაფარად ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული წესით.  

სესხის გადავადების უფლება შეიცავს ისეთ კომპონენტებსაც, 
რომლებიც სხვადასხვა ხელშეკრულებაში სხვადასხვანაირადაა 
მოცემული, მათგან მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კუთხით, 
მნიშვნელოვანია სესხის გადავადებათა მაქსიმალური რაოდენობა და 
გადავადების საკომისიოს გამოთვლის მარეგულირებელი წესები:   
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ხელშეკრულებათა უმეტესობაში არ არის მოცემული გადავადების 
საკომისიოს დაანგარიშების წესი და აღნიშნულია, რომ ეს 
უკანასკნელი მსესხებლის გვერდზეა ხელმისაწვდომი. თუმცა 
ხელმისაწვდომი დაანგარიშების წესების შედარებით ნათლად ჩანს, 
რომ აღნიშნული საკითხი კომპანიების მიერ განსხვავებულად 
რეგულირდება. ზოგ შემთხვევაში საკომისიო გამოთვლილია სესხის 
ნარჩენი ძირი თანხიდან, ზოგან სესხის თავდაპირველი თანხიდან 
ან სესხის თავდაპირველი თანხიდან და დარიცხული საპროცენტო 
სარგებელიდან. პროცენტის ოდენობა კი 30 დღეზე საიტების 
მიხედვით 5,65%-დან 24%-მდე  მერყეობს.11  

კიდევ ერთი საკითხი, რასაც კომპანიები სხვადასხვაგვარად 
არეგულირებენ, არის გადავადების რაოდენობის განსაზღვრა. 
შესწავლილი სტანდარტული ხელშეკრულებების უმრავლესობაში 
(8 ხელშეკრულება) საერთოდ არ არის დაკონკრეტებული, 
რამდენჯერ შეუძლია მსესხებელს, მოითხოვოს  სესხის 
გადავადება,12 ხუთი ხელშეკრულების შემთხვევაში მითითებულია, 
რომ აღნიშნული უფლება მსესხებელს შეუძლია შეუზღუდავად 

                                                            
11 იხილეთ: სესხის ხელშეკრულება, მუხლი 3(https://www.crediton.ge/fast-
loans/registerCreditOn/2; ნანახია: 19/05/2018); სესხის ხელშეკრულება, მუხლი 
5 (https://mrloan.ge/terms/ ნანახია: 19/05/2018); სესხის ხელშეკრულება, 
მუხლი 6 (https://www.wandoo.ge/sesxis-xel-ekruleba- ნანახია: 19/05/2018); 
სესხის ხელშეკრულება, მუხლი 7 (https://www.1click.ge/termsofuse20170428 
ნანახია: 19/05/2018); სესხის ხელშეკრულება, მუხლი 9  
(https://www.sohocredit.ge/agreement ნანახია: 19/05/2018); სესხის  
ხელშეკრულება, მუხლი 6 
(http://wincredit.ge/agreements/agreement20161215.pdf?v=1 ნანახია: 19/05/2018); 
12 იხილეთ სესხის ხელშეკრულებები შემდეგ ბმულებზე:  
https://www.netcredit.ge/agreement; https://lendo.ge/register;  
https://masesxe.ge/contract; http://pino.ge/seskhis-khelshekruleba;  
https://www.wandoo.ge/sesxis-xel-ekruleba-; 
https://www.1click.ge/termsofuse20170428; https://www.sohocredit.ge/agreement; 
http://wincredit.ge/agreements/agreement20161215.pdf?v=1; (ნანახია:  
19/05/2018). 
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გამოიყენოს13, მხოლოდ სამი ხელშეკრულება განსაზღვრავს სესხის 
გადავადების გამოყენების რაოდენობას, ორ შემთხვევაში სესხის 
გადავადება შესაძლებელია წელიწადში არაუმეტეს 2-ჯერ14, ხოლო 

მესამე შემთხვევაში - ერთი სესხისათვის მაქსიმუმ 5-ჯერ.15 

 

3. „ონლაინ სესხის“ გადავადებასთან დაკავშირებული 
ქართული კანონმდებლობა 

„ონლაინ სესხებზე“ ვრცელდება საქართველოს სამოქალაქო 
კოდექსის შესაბამისი დებულებები, სტატიის მიზნებისათვის 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სამოქალაქო კოდექსის 625-ე 
მუხლით გათვალისწინებული გარანტიები, რომლებიც ამოქმედდა 
2016 წლის 29 დეკემბრის საკანონმდებლო ცვლილებების შემდგომ.  

აღნიშნული მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, „მხარეთა 
შეთანხმებით სესხისათვის პროცენტის განსაზღვრისას სესხის 
წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არ უნდა 
აღემატებოდეს 100 პროცენტს, მათ შორის, სესხის ვადის 
გაგრძელების შემთხვევაში.“16 ხოლო ამავე მუხლის მე-5 ნაწილის 
შესაბამისად, „თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ 
არის დადგენილი, სესხის გაცემის შემთხვევაში ნებისმიერი 
                                                            
13 იხილეთ სესხის ხელშეკრულებები შემდეგ ბმულებზე:  
https://www.grandoo.ge/sesxis-xel-ekruleba-; 
https://amica.ge/Home/ServiceContract; https://mycredit.ge/agreements/c8cbdd9d-
fdc7-474f-96da-6aeb2f25d86a/preview.pdf; 
https://www.moneza.ge/ws/public/general-terms-stream; 
https://www.crediton.ge/fast-loans/registerCreditOn/2; (ნანახია: 19/05/2018). 
14 იხილეთ: სესხის ხელშეკრულება, მუხლი 7  
(https://www.kimbi.ge/documents/general-terms?pdf&inline; ნანახია: 19/05/2018; 
შენიშვნა: www.vivus.ge და www.kimbi.ge სარგებლობენ ერთი და იგივე 
სტანდარტული ხელშეკრულებით); 
15 იხილეთ სესხის ხელშეკრულება, მუხლი 5 (https://mrloan.ge/terms/ ნანახია: 
19/05/2018). 
16 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 625; 
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საკომისიოს, ნებისმიერი ფინანსური ხარჯის, სესხის 
ხელშეკრულების ნებისმიერი პირობის დარღვევის გამო 
მსესხებლისათვის თითოეულ დღეზე დაკისრებული 
პირგასამტეხლოს და ნებისმიერი ფორმის ფინანსური სანქციის 
ოდენობა ჯამურად არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული სესხის ნარჩენი ძირითადი თანხის წლიურ 150 
პროცენტს.“17 საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 
წლის 13 იანვრის N2/04 ბრძანების 1-ლი მუხლის მე-2 ნაწილის 
თანახმად კი, „საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 625-ე მუხლის 
მე-5 ნაწილის მიზნებისათვის, სესხის ხელშეკრულების ნებისმიერი 
პირობის დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლო და 
ნებისმიერი ფორმის ფინანსური სანქცია მოიცავს გამსესხებლის 
მიერ მსესხებელზე დაკისრებულ ნებისმიერი სახის 
პირგასამტეხლოს/სანქციას, რომელიც არ არის სამოქალაქო 
კოდექსის 625-ე მუხლის მე-8 ნაწილის შესაბამისად სესხის 
რეფინანსირების შემთხვევაში ან სესხის საკუთარი სახსრებით ან/და 
მესამე პირის მიერ ვადაზე ადრე დაფარვისას, წინსწრებით 
დაფარვის საკომისიო.“  ბრძანების დანართის მე-2 მუხლის „ი“ 
ქვეპუნქტში კი განმარტებულია, რომ ფინანსური ხარჯი არის 
„ხარჯი, რომელიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ მოთხოვნილია 
გამსესხებლის მიერ და წარმოადგენს მსესხებლის მიერ სესხის 
მიღების, შენარჩუნებისა და/ან ამ სესხით სარგებლობის 
დასრულებისათვის გასაწევ აუცილებელ ხარჯს.“ აღწერილი 
რეგულირების თანახმად, კანონმდებელი აწესებს ზედა ზღვარს, 
რომლის ზემოთაც მსესხებლისათვის სესხის აღებასთან 
დაკავშირებული ფინანსური ვალდებულების დაკისრება კანონით 
აკრძალულია. მიუხედავად ამისა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 
პრაქტიკაში მსესხებელს 30 დღით სესხის გადავადებისათვის 
შეიძლება მოუწიოს სესხის ძირითადი თანხის 24%-ის გადახდა. 
გამსესხებელი კომპანიები არ არიან შეზღუდულნი და შეუძლიათ 

                                                            
17 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 625; 
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გადავადებისათვის უფრო მაღალი თანხის მოთხოვნაც. თვეში 24% 
კი უკვე ხუთ თვეში ცდება სესხის ძირითადი თანხის 100%-ს, რაც 
სამოქალაქო კოდექსით განსაზღვრული რეგულირების დარღვევას 
წარმოადგენს და თუ საქმე სასამართლოში იქნება განხილული, 625-
ე მუხლის მე-5 ნაწილით განსაზღვრულ ზღვარს ზემოთ 
გადახდილი თანხა მოქმედი კანონმდებლობის პირობებში 
მიქცეული იქნება სესხის ძირითადი თანხის დასაფარად, ხოლო თუ 
გადახდილი თანხა ამ ოდენობასაც აჭარბებს, მსესხებელს შეეძლება 
მისი უკან დაბრუნება.18 

გარდა ამისა, სესხის გადახდის გადავადება, როგორც ზემოთ 
მიმოხილული პრაქტიკა გვიჩვენებს, წარმოადგენს წინასწარ 
ჩამოყალიბებულ, მრავალჯერადი გამოყენებისათვის გამიზნულ 
პირობას, რომელიც დადგენილია გამსესხებლის მიერ, მსესხებელს 
არ აქვს მისი შეცვლის შესაძლებლობა და თუ სურს სესხის მიღება, 
აუცილებლად უნდა დაეთანხმოს მას. შესაბამისად ის წარმოადგენს 
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 342-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით 
გათვალისწინებული ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობას, 
რომელზეც ვრცელდება საკანონმდებლო კონტროლი. განსაკუთ-
რებით გამოსაყოფია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის  346-ე 
მუხლით გათვალისწინებული კეთილსინდისიერების სტანდარტი, 
რომლის თანახმადაც „ბათილია ხელშეკრულებათა სტანდარტული 
პირობა, მიუხედავად ხელშეკრულებაში მისი ჩართვისა, თუ იგი 
ნდობისა და კეთილსინდისიერების პრინციპების საწინააღმდეგოდ 
საზიანოა ხელშეკრულების მეორე მხარისათვის. ამასთან, მხედვე-
ლობაში უნდა იქნეს მიღებული ის გარემოებები, რომელთა 
არსებობისას იქნა ეს პირობები ხელშეკრულებაში შეტანილი, 
მხარეთა ორმხრივი ინტერესები და სხვა.“ აღნიშნული მუხლის 
თანახმად, „ძლიერ მხარეს ეკისრება პასუხისმგებლობა, თუ ის უთა-
ნასწორო მდგომარეობით სარგებლობს და ამით 

                                                            
18 იხილეთ: საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი: 10(3), 976(1)(ა), 442(1); 
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არაკეთილსინდისიერად ლახავს სუსტი მხარის ინტერესებს. 
კეთილსინდისიერების პრინციპის საფუძველზე გადამწყვეტი და 
მთავარია ხელშეკრულების ჭეშმარიტი არსი, აზრი და მნიშვნელობა 
და არა ხელშეკრულების სიტყვასიტყვითი მნიშვნელობა.“19 

 

4. „ონლაინ სესხის“ გადავადების დამატებითი რეგულირების 
საკითხი 

„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ 
კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 2017 წლის 23 დეკემბრის 
საქართველოს ორგანული კანონით, შემოვიდა ახალი - სესხის 
გამცემი სუბიექტის ცნება („სესხის გამცემი სუბიექტი – ნებისმიერი 
მეწარმე სუბიექტი, რომლის მიმართ ერთდროულად 20-ზე მეტ 
ფიზიკურ პირს აქვს სასესხო/საკრედიტო ვალდებულება“20) და 
მასზე ზედამხედველობის განხორციელება დაევალა საქართველოს 
ეროვნულ ბანკს.21 განხორციელებული ცვლილებების თანახმად, 
სავალდებულო ხდება სესხის გამცემი სუბიექტის რეგისტრაცია 
ეროვნულ ბანკში და ბანკის მიერ დადგენილი მოთხოვნების 
დაკმაყოფილება.22 ეროვნული ბანკი საზედამხედველო ფუნქციების 

განხორციელებას იწყებს 2019 წლის 1 იანვრიდან,23 მანამდე კი, 2018 
წლის 1 ოქტომბრამდე, ეროვნულმა ბანკმა უნდა უზრუნველყოს 
სესხის გამცემი სუბიექტის საქმიანობის ზედამხედველობის 

                                                            
 19 ხუნაშვილი ნ., ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების შინაარსის 
კონტროლი და შეზღუდვა კეთილსინდისიერების პრინციპის საფუძველზე, 
სამართლის ჟურნალი N1, 2013, ISSN 1987-7668, 280; 
20 „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ 
კანონი, მუხლი 2(ჰ7); 
21 იქვე, მუხლი 48(1)(3); 
22 იქვე, მუხლი 522(1)(2); 
23 „„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ 
კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 2017 წლის 23 დეკემბრის 
საქართველოს ორგანული კანონი, მუხლი 3(7); 
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მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების გამოცემა.24 სესხის 
გამცემი ორგანიზაციების კანონისმიერი განმარტება მოიცავს „ონ-
ლაინ სესხის“ სერვისის მიმწოდებელი კომპანიებსაც. აღნიშნული-
დან გამომდინარე, ვინაიდან საქართველოში ჩნდება „ონლაინ 
სესხების“ გამცემი კომპანიების ზედამხედველი ორგანო, ჩვენი 
აზრით, სესხის გადავადების სერვისთან მიმართებაში გამოსაკვეთია 
მომხმარებელთა ინტერესები, რომელთა დაცვაც უნდა უზრუნველ-
ყოს სახელმწიფომ. ქვემოთ წარმოგიდგენთ რამდენიმე საკითხს, 
რომელიც ვთვლით, რომ საჭიროებს დარეგულირებას მომხმა-
რებელთა უფლებების დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით. 

 

5. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა წინასახელშეკრულებო ეტაპზე 

გადახდის გადავადების საკომისიო განეკუთვნება ისეთი ტიპის 
ინფორმაციას, რომელიც არ არის მომხმარებლისათვის აქტუალური 
სესხის აღების საწყის ეტაპზე, ვინაიდან მას აქვს სესხის დროულად 
დაბრუნების იმედი და ბაზარზე შემოთავაზებული „ონლაინ 
სესხის“ ვარიანტებზე არჩევანის გაკეთებისას ნაკლებად 
ითვალისწინებს სესხის გადავადების საკომისიოს ოდენობას. 

მიგვაჩნია, რომ კრედიტორმა სესხის გაცემამდე დეტალურად უნდა 
აუხსნას მსესხებელს სესხის გადავადების სერვისის არსი და 
სარგებლობის წესი, ონლაინ სესხების სპეციფიკის 
გათვალისწინებით, სასურველი იქნება, თუ ყველა გამსესხებელს 
დაევალება, შესაბამისი შინაარსის შემცველი გამაფრთხილებელი 
ტექსტის არამარტო ხელშეკრულებაში, არამედ ვებგვერდზე 
მომხმარებლისათვის გათვალისწინებულ განყოფილებაში 
თვალსაჩინო ადგილზე განთავსებაც, რომლის გაცნობის 
შესაძლებლობაც მომხმარებელს ექნება სესხის აღებამდე.  

                                                            
24 იქვე, მუხლი 3(5); 
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მომხმარებლის გაფრთხილების ვალდებულება წინასახელშეკრუ-
ლებო ეტაპზე გათვალისწინებულია საერთაშორისო სტანდარტებ-
თანაც, - „მომხმარებლთა მიერ დადებულ საკრედიტო 
ხელშეკრულებებზე“ ევროკავშირის N2008/48/EC დირექტივა პირდა-
პირ ითვალისწინებს დაგვიანებულ გადახდაზე დაკისრებული 
პირგასამტეხლოს, დაგვიანებით გამოწვეული უარყოფითი შედეგის 
თავიდან აცილებისათვის გადასახდელი საფასურისა და 
ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული 
დამატებითი ხარჯების შესახებ მსესხებლის წინასწარ ინფორმირე-
ბის ვალდებულებას.25 გადავადების საკომისიოს შესახებ 
გაფრთხილების ტექსტით მომხმარებლთა ინფორმირების 
აუცილებლობას აღიარებს ასევე ბრიტანეთის ფინანსური ქცევის 
ორგანო, რომელიც თავის 2014 წლის ანგარიშში აღნიშნავს, რომ 
ვინაიდან ტექსტი მიმართულია კონკრეტულად გადავადების 
ინსტიტუტსა და მის გავლენაზე, სხვა საკრედიტო 
ხელშეკრულებებში მსგავსი შინაარსის ტექსტის არსებობა 
შეამცირებდა გადავადების საკომისიოზე მომხმარებლის 
ინფორმირების ეფექტს, სწორედ ამიტომ ორგანოს 
გადაწყვეტილებით, გაფრთხილების ტექსტი (ორგანოს მიერ 
მითითებული ფორმულირებით) სავალდებულოა მხოლოდ მოკლე-
ვადიანი კრედიტებისათვის.26 გაფრთხილების ტექსტის არსებობას 
ითვალისწინებს „ფინანსური ორგანიზაციების მიერ მომსახურების 
გაწევისას მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესის დამტკიცების 
შესახებ“ საქართველოს ეროვნული ბანკის N151/04 ბრძანების მე-4 
მუხლის პირველი პუნქტიც27, თუმცა მითითებული რეგულაცია 

                                                            
25 Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 
2008 on Credit Agreements for Consumers and Repealing Council Directive 
87/102/EEC, art. 5.1.I; 
26 Financial Conduct Authority, Detailed rules for the FCA regime for consumer 
credit Including feedback on FCA QCP 13/18 and ‘made rules’, February 2014, 57; 
27 შეადარეთ: საქართველოს ეროვნული ბანკის N151/04 ბრძანება, მუხლი 4: 
„ფინანსური ორგანიზაცია ვალდებულია მომხმარებელს მიაწოდოს ინფორ-
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ვრცელდება მხოლოდ ფინანსურ ორგანიზაციებზე და არ მოიცავს 
„ონლაინ სესხის“ გამცემ ყველა სუბიექტს. 

 
6. ფინანსური ხარჯის ზედა ზღვარი 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 625-ე მუხლის მე-5 ნაწილი 
აწესებს სესხთან დაკავშირებული ფინანსური ხარჯების ზედა 
ზღვარს. სასესხო ურთერთობებში სახელმწიფოს მიერ მხარეთა 
სახელშეკრულებო თავისუფლების ამგვარი შეზღუდვა ადასტუ-
რებს, რომ სახელმწიფოს არსებითად მიაჩნია მომხმარებლის დაცვა 
შეუსაბამოდ მაღალი ფინანსური ხარჯების გადახდისაგან. თუმცა, 
ონლაინ სესხებთან დაკავშირებულ ურთერთობებში აღნიშნული 
განაწესი ვერ ახდენს მომხმარებელთა სათანადო დაცვას, ვინაიდან 
წარმოდგენილი მუხლით მინიჭებული უფლებით 
სარგებლობისათვის აუცილებელია სასამართლოს მიერ ამ მუხლის 
დარღვევის დადგენა. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, იმ პირობებში, 
როცა ჩვეულებრივ მომხმარებელთა მიერ აღებული „ონლაინ 
სესხის“ საშუალო ოდენობა 50-დან 2000 ლარამდე მერყეობს, 
ნაკლებად სავარაუდოა, ინდივიდუალურმა მომხმარებელმა თავისი 
უფლებების დასაცავად მიმართოს სასამართლოს, ან აკონტროლოს, 
გასცდა თუ არა მის მიერ გადახდილი საკომისიოების ოდენობა 
კანონით დადგენილ ზედა ზღვარს. ვფიქრობთ, რომ სამოქალაქო 
კოდექსის ხსენებული ნორმით უფრო ეფექტიანად მოხდება 
მომხმარებელთა დაცვა, თუ მის შესრულებაზე ზედამხედველობა 
საქართველოს ეროვნული ბანკის ფუნქციებში მოექცევა. ეს შექმნის 

                                                                                                                                
მაცია სპეციფიკურ საფინანსო პროდუქტებთან დაკავშირებული 
მნიშვნელოვანი რისკების შესახებ. ამასთანავე, აღნიშნულ რისკებზე 
ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება ფინანსურ ორგანიზაციას აქვს, 
როგორც მატერიალურად და/ან დისტანციურად დადებულ ხელშეკრუ-
ლებებში, ასევე ვერბალურადაც საფინანსო პროდუქტის შეთავაზებისას და 
ამ საფინანსო პროდუქტთან დაკავშირებული ოპერაციების განხორ-
ციელებამდე.“ 
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სწრაფ და ეფექტიან მექანიზმს შეუსაბამოდ მაღალი 
პირგასამტეხლოსაგან მომხმარებელთა დასაცავად. აღნიშნულის 
განხორციელება არ უნდა იყოს დაკავშირებული განსაკუთრებულ 
სირთულეებთან, ვინაიდან სამოქალაქო კოდექსის 625-ე მუხლის მე-
5 ნაწილი არ ითვალისწინებს სამართლებრივად შესაფასებელ 
კატეგორიებს, ადგენს მხოლოდ რაოდენობრივ ზღვარს, რომელზე 
გადამეტებაც არ შეიძლება.  

გარდა ზემოაღნიშნულისა, შესაძლებელია გაზიარებულ იქნეს 
გაერთიანებული სამეფოს გამოცდილება და დადგინდეს 
გადავადების საკომისიოს გაანგარიშების ზოგადი წესი, რათა 
გამსესხებელს არ შეეძლოს საერთო ფინანსური ზღვარის 
ფარგლებში გადავადებისათვის მოითხოვოს შეუსაბამოდ მაღალი 
თანხა გადავადების ვადასთან შედარებით. კერძოდ, გაერთიანებულ 
სამეფოში არსებული რეგულირების თანახმად,  სესხის აღებასთან, 
გადავადებასთან ან რეფინანსირებასთან დაკავშირებული 
ნებისმიერი ხარჯის საერთო მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 
სესხის ნარჩენი ძირი თანხის ყოველდღიურ 0,8% პროცენტს.28 

 

7. სესხის გადავადება  როგორც მომხმარებლის უფლება 

არსებული სახელშეკრულებო პრაქტიკის თანახმად, „ონლაინ 
სესხის“ გადავადება დამოკიდებულია კომპანიის კეთილ ნებაზე ისე, 
რომ კრედიტორი არ არის ვალდებული დაასაბუთოს თავისი 
გადაწყვეტილება. თუმცა ამ სერვისის ასეთი გავრცელებულობა 
ადასტურებს მომხმარებელთა მიერ მისით დაინტერესებას.  

სესხის გადავადება მომხმარებლისათვის უკავშირდება სესხთან 
დაკავშირებით არათანაზომიერად მაღალი ფინანსური ხარჯების 

                                                            
28 Financial Conduct Authority, Detailed rules for the price cap on high-cost short-
term credit PS14/16, November 2014, 24; 
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გაწევას, თუმცა ის მაინც მოხერხებული მექანიზმია, რათა თავიდან 
იქნეს აცილებული სესხის ხელშეკრულების დარღვევა და პირგა-
სამტეხლოს დაკისრება მაშინ, როცა ვადამოსული ვალდებულების 
შესრულებისათვის ფინანსური რესურსი არ არის საკმარისი. 
სწორედ ამიტომ, ჩვენი აზრით, აუცილებელია მომხმარებლის მიერ 
სესხის გადავადების სერვისის გამოყენება არ იყოს დამოკიდებული 
გამსესხებლის კეთილ ნებაზე და კანონმდებლობით გაიწეროს, რომ 
მსესხებელს განსაზღვრული რაოდენობით შეუძლია გადაავადოს 
სესხის გადახდის ვადა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 
კონკრეტული საფასურის გადახდის სანაცვლოდ. ამავე დროს, უნდა 
გამოირიცხოს მეორე უკიდურესობაც, როცა მსესხებელს 
განუსაზღვრელი რაოდენობით შეუძლია სესხის გადავადების 
უფლების გამოყენება და საბოლოოდ სესხის გადავადების ანგარიშში 
სესხის ძირ თანხასა და დარიცხულ საპროცენტო სარგებელზე მეტი 
თანხის გადახდა უწევს ისე, რომ ძირითადი ვალდებულება 
შესასრულებელი რჩება. სასურველია კანონმდებლობით 
განისაზღვროს სესხის გადავადების კონკრეტული რაოდენობა, 
რომლის გამოყენებაც ერთი წლის განმავლობაში შეეძლება 
მსესხებელს. 

სესხის განუსაზღვრელი ოდენობით გადავადების პრობლემა 
გამოიკვეთა გაერთიანებულ სამეფოში მოკლევადიან კრედიტებთან 
დაკავშირებითაც. 2014 წლის ანანგარიშში ფინანსური ქცევის ორგა-
ნო აღნიშნავს, რომ სესხის გადავადება მოხერხებული მექანიზმია და 
კონკრეტულ სიტაუციაში შეიძლება დაეხმაროს მომხმარებელს 
ფინანსური ვალდებულების გადავადებით თავიდან აიცილოს, 
დროის მოკლე მონაკვეთში მძიმე ფინანსურ მდგომარეობაში 
ჩავარდნა, თუმცა ამის საპირსიპიროდ გამუდმებულ გადავადებებს 
შეუძლია პირიქით, გაამწვავოს მომხმარებლის ფინანსური 
მდგომარეობა. თუ მომხმარებელს აქვს გაუთვალისწინებელი 
ფინანსური სიძნელეები და ვერ ასრულებს ვალდებულებას 
გადავადების შემდეგაც, პრობლემის მოგვარების საუკეთესო გზა 
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მომხმარებლისათვის არა სესხის დაუსრულებელი გადავადება, 
არამედ ისეთი გადახდის გეგმის შემუშავებაა, რომლის 
შესრულებასაც ის შეძლებს. სწორედ ამიტომ, ორგანოს მიერ 
შესაბამის რეგულაციებში გაიწერა, რომ ერთ სესხზე შესაძლებელ 
გადავადებათა საერთო რაოდენობა უნდა შეზღუდულიყო 
ორამდე.29 

 
დასკვნა 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას,  რომ ერთი მხრივ „ონლაინ 
სესხები“ საზოგადოებაში მოთხოვნადი ფინანსური პროდუქტია და 
არ შეიძლება რეგულაციების დაწესებით მოხდეს მისი მიწოდების 
არაპროპორციული შეფერხება, მეორე მხრივ, დავას არ იწვევს ის 
ფაქტი, რომ საჭიროა მომხმარებლის უფლებების დამაცავი 
ეფექტური მექანიზმების ჩამოყალიბება, რათა ბიზნესის ინტერესებს 
არ შეეწიროს შედარებით დაუცველი მომხმარებლის ინტერესები. 

წინამდებარე სტატიაში მიმოხილულ იქნა „ონლაინ სესხების“ 
გამცემი კომპანიების მიერ შემოთავაზებული ერთ-ერთი სერვისის - 
სესხის გადავადების სამართლებრივი ბუნება და მის მიერ 
მომხმარებლისათვის შექმნილი შესაძლო რისკები, მარეგული-
რებელი ეროვნული კანონმდებლობა და არსებული რისკების 
შემცირების გზები ახალ რეგულაციებში „ონლაინ სესხების“ 
თავისებურებების გათვალისწინებით; ჩამოვაყალიბეთ 
მოსაზრებები წინასახელშეკრულებო ეტაპზე სესხის გადავადების 
სერვისის შესახებ მომხმარებლის ინფორმირების, სერვისის 
გამოყენების საფასურისა და გამოყენების მაქსიმალური 
რაოდენობის განსაზღვრის აუცილებლობაზე. 

                                                            
29 Financial Conduct Authority, Detailed rules for the FCA regime for consumer 
credit Including feedback on FCA QCP 13/18 and ‘made rules’, February 2014, 47. 
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ჩვენი პოზიციით, ეროვნული ბანკის მიერ „ონლაინ სესხებზე“ 
ზედამხედველობის განხორციელების პირობებში შესაძლებელია 
სესხის გადავადების სერვისის რეგულირება ისე, რომ დაცული 
იქნეს ბალანსი მომხმარებელთა უფლებებსა და ბიზნესის 
ინტერესებს შორის. 
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კონსტანტინე ებრალიძე 

პარტნიორის გასვლა საზოგადოებიდან და წილის კომპენსაციასთან 
დაკავშირებული საკითხები 

შესავალი 

სამეწარმეო საზოგადოებასთან პარტნიორული ურთიერთობის 
დამყარება მის აბსოლიტურ ნებაზეა დამყარებული. პარტნიორად 
გახდომის რამდენიმე ფორმა არსებობს: საზოგადოების დაფუძნება 
(დამოუკიდებლად ან სხვა პირებთან ერთად) და უკვე დაარსებულ 
საზოგადოებაში წილის შეძენა გარიგებით ან რეორგანიზაციის 
საფუძველზე. ლოგიკურია, რომ პარტნიორობა მუდმივი არ არის და 
ამ ურთიერთობის დასრულების სურვილის შემთხვევაში იგი 
დატოვებს საზოგადოებას, ანუ გავა საზოგადოებიდან; არსებობს 
მეორე გზაც, რომელიც საზოგადოების იძულებით დატოვებას, ანუ 
გარიცხვას გულისხმობს. 

საზოგადების დატოვების, მისგან გასვლის უფლება მრავალთაგან 
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უფლებაა პარტნიორისთვის. სამეწარმეო 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის შეწყვეტის კლასიკური 
მაგალითია წილის დათმობა. არსებობს წილის სასყიდლიანი 
დათმობა, რაც წილის გასხვისებასა ან გაცვლაში გამოიხატება, 
უსასყიდლო დათმობა კი - ჩუქებაში.  საზოგადოებასთან 
ურთიერთობა შეიძლება გარდაცვალებითაც დასრულდეს, მაგრამ 
მას დასრულებულად ვერ მივიჩნევთ, თუ მემკვიდრეები 
გააგრძელებენ ურთიერთობას. მემკვიდრე თუ წილზე უარს 
განაცხადებს, წილი პარტნიორებზე პროპორციულად 
გადანაწილდება, ასევე დასაშვებია სხვაგავარი შეთანხმებაც. 
პარტნიორის გასვლა გავრცელებული ფორმა არ არის. 
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განსხვავებულია პარტნიორის გასვლის წესი პერსონალური და 
კაპიტალური ტიპის საზოგადოებებში30. 

პარტნიორის გასვლა საზოგადოებიდან მისი ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი უფლებაა, მაგრამ აქტუალური საკითხია გასვლის 
წინაპირობების დაწესება, რომელსაც, სამწუხაროდ, კანონმდებელი 
არ უწესებს მათ. ასევე მნიშნელოვანი საკითხია პარტნიორის 
საზოგადოებიდან გარიცხვა. გარიცხვასთან დაკავშირებით 
სასამართლოებს არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვთ და, 
სამწუხაროდ, ფაქტების არასათანადო შეფასებაც გვხვდება. 

გასვლის თანმდევი პროცედურაა წილის კომპენსაციასთან 
დაკავშირებული საკითხები. შესაძლოა,  სადავო გახდეს წილის 
კომპენსაციის სიდიდე და ფორმა (ფულითა და ნატურით), 
ვინაიდან საქართველოში საბაზრო ურთიერთობები ჯერ 
ჩამოყალიბების პროცესშია, მართებული იქნება კაპიტალური 
საზოგადოებიდან გასვლა ცალკე  ინსტიტუტად განვიხილოთ.  

 

1. პარტნიორის ცნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით 

საქართველოს კანონმდებლობით პარტნიორი, გარდა ფიზიკური 
პირისა, შეიძლება იყოს იურიდიული პირიც. საზოგადოების 
სასტარტო კაპიტალს ქმნის პარტნიორთა შენატანები. თითოეულ 
პარტნიორს ერთი ხმა აქვს, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის 
გათვალისწინებული. პარტნიორი უფლებამოსილია, 
განახორციელოს როგორც საზოგადოების ოპერატიული მართვა, ისე 
მისი წარმომადგენლობა. კომანდიტურ საზოგადოებაში გვხვდება 
ორი სახის პარტნიორი: შეზღუდული (კომანდიტები) და სრული 

                                                            
30 როინ მიგრიაული, „შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებიდან 
პარტნიორის გასვლა“, წიგნიდან: „ქართული კერძო სამართლის 
საკითხები“, მეორე გამოცემა, თბილისი, 2016, 221-232. 
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(კომპლემენტარები),  ,,კანონი მეწარმეთა შესახებ“ 34-ე მუხლი. 
საერთო სამართლის ქვეყნებისგან განსხვავებით, ჩვენი 
კანონმდებლობა ითვალისწინებს, რომ სააქციო საზოგადოების (სს) 
პარტნიორი დემატერიალიზებული ფასიანი ქარალდის 
მფლობელია, რაც არ ხდება სოლიდარული პასუხისმგებლობის 
საზოგადოების (სპს) შემთხვევაში31. 

პარტნიორი არის ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც 
ფლობს წილს (აქციებს) სამეწარმეო საზოგადოებაში, გააჩნია 
პასუხისმგებლობა და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ 
გამონაკლის შემთხვევებში პასუხს აგებს კრედიტორების წინაშე, 
ასევე, სარგებლობს ხმის უფლებით, იღებს კუთვნილ დივიდენდს, 
ხელმძღვანელობს და ახორციელებს წარმომადგენლობას, ასეთი 
უფლებამოსილების მინიჭების შემთხვევაში. ხელმძღვანელობით 
უფლებამოსილებაში იგულისხმება საწარმოს სახელით 
გადაწყვეტილების მიღება, ხოლო წარმომადგენლობითი 
გულისხმობს საწარმოს სახელით მესამე პირებთან გამოსვლას. 

 
2. პარტნიორის გასვლა საზოგადოებიდან 

არსებობს კაპიტალური და პერსონალური ტიპის საზოგადოებები. 
პერსონალური ტიპის საზოგადოებიდან (კს, სპს) პარტნირების 
გასვლის წესი კანონმდებლობით არის მოწესრიგებული. ამ 
შემთხვევაში ისინი შეიძლება ერთმანეთს ურთიერთშეთანხმებით 
დასცილდნენ და არ არის წილის გასხვისება აუცილებელი, მაგრამ 
არ უნდა დაზარალდეს მესამე პირთა (კრედიტორთა) ინტერესები. 
სპს-დან გასვლისას სავალდებულია ორჯერ საჯარო გამოქვეყნება, 
შემოსავლების სამსახურისა და კრედიტორებისთვის შეტყობინების 
გაგზავნა. გასვლისას კრედიტორებს შეუძლიათ, ვადამდე 

                                                            
31 ლადო ჭანტურია, თედო ნინიძე, „მეწარმეთა შესახებ კანონის კომენ-
ტარები“, მე-3 გამოცემა, 2002, 264-290. 
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მოსთხოვონ ვალდებულების შესრულება პარტნიორს. 
კრედიტორისთვის ვალდებულების მოთხოვნის ვადამდე 
შესრულების უფლება იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ სპს-ს მიმართ 
ნდობა გაიზარდა. ეს ცვლილება კანონში 2008 წელს შევიდა. 

შეზღუდული პასუხისმგებლობისა და სააქციო საზოგადოებიდან 
გასვლის საკითხს კანონმდებელი ცალკე არ აწესრიგებს. ეს იმითაა 
ახსნილი, რომ პარტნიორობა დაფუძნებულია არა პირად შრომაზე, 
არამედ კაპიტალის ჩადებაზე და საზოგადოებიდან გასვლა 
ნებისმიერ დროს შეუძლია პარტნიორს. წილის გაასხვისების 
შემთხვევაში მთლიანად დასრულდება ურთიერთობა, მაგრამ 
ზოგჯერ წილის გასხვისებას ნებართვა სჭირდება, ხოლო 
საზოგადოებამ შეიძლება უარი უთხრას. მსგავსი შეზღუდვა 
კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული, მაგრამ წესდება 
შეიძლება ითვალისწინებდეს. წესდებით შეიძლება გამტკიცებული 
იყო წილის გამოსყიდვის უფლება ამა თუ იმ პირობების 
არსებობისას.32 წესდებით ასევე შეიძლება იყოს გათვალისწინებული 
ხელშეკრულებით ან წესდებით წილის უპირატესი შესყიდვის 
უფლება.  

,,პარტნიორი თავის მოსაზრებას წილის შეძენის თუ დათმოიბის 
შესახებ გამოთქვამს საზოგადოების პარტნიორთა კრებაზე. თუ არ 
გამოთქვამს შეხედულებას უპირატესი შესყიდვის დათმობის ან 
უარის შესახებ, ხოლო სათანადო კვორუმით მიიღება 
გადაწყვეტილება შესყიდვის უფლების დათმობის შესახებ, 

                                                            
32 როინ მიგრიაული, „შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებიდან 
პარტნიორის გასვლა“, წიგნიდან: „ქართული კერძო სამართლის საკით-
ხები“, მეორე გამოცემა, თბილისი 2016, 221-232. 
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იგულისხმება, რომ პარტნიორს არ გამოუთქვამს სურვილი წილის 
უპირატესი შესყიდვის უფლების გამოყენების თაობაზე.“33  

სსკ 1160-ე მუხლის თანამხმად, თუ წილი მეუღლეთა 
თანაცხოვრების დროსაა შეძენილი, საოჯახო სამართლით მეორე 
მეუღლის თანხმობაა საჭირო, სპეციალური ფორმა კანონით არ არის 
დადგენილი, ამიტომ გამოყენებული უნდა იქნას სსკ 99-ე მუხლის 2 
ნაწილი.  

საზოგადოებიდან გასვლის საფუძვლად, ზოგადად, მნიშვნელოვანი 
საფუძვლის არსებობა მიიჩნევა. კანონმდებელი მიზეზების 
ჩამონათვალს არ იძლევა, ამიტომ იგი გაწერილი უნდა იყოს 
წესდებაში. ვენდოთ სასამართლო პრაქტიკას ან იურიდიულ 
ლიტერატურაში გამოთქმულ მოსაზრებებს, მაგრამ მაინც, ყველაზე 
ლოგიკური, კანონმდებლობაში ამ მიზეზების ასახვა იქნებოდა. 
გასვლის მიზეზები შეიძლება იყოს:  პიროვნებული შეუსაბამობა, 
დამატებითი შესატანის შეტანის შეუძლებლობა, ფინანსური მხარე,  
პროფილის შეცვლა ან შერწყმა და ა.შ. წილის გადაცემის 
უმნიშვნელოვანესი ელემენტია პარტნიორის გარდაცვალება. 
როდესაც მისი წილი შედის სამკვიდრო მასაში და გადადის 
მემკვიდრეებზე, სსკ 1306-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილის 
თანამხმად.  

საზოგადეობიდან გასვლისას პარტნიორი უარს ამბობს ბევრ 
გარიგებებზე, შესაბამისად ვალდებულებებზე, რაც სამოქალაქო 
სამართალში ხელშეკრულებიდან გასვლას ემსგავსება, შესაბამისად, 
პარტნიორის გასვლის თანმდევია კომპენსაცია.34 

                                                            
33  საქართველოს უზენაესი სამოქალაქო. სამეწარმეო და გაკოტრების 
საქმეთა პალატის 2002 წლის 21 მაისის განჩინება შპს ,,ასილთემინტერის“ 
სააქმეზე N3/530-02. 
34 ლადო ჭანტურია, თედო ნინიძე, „მეწარმეთა შესახებ კანონის 
კომენტარები“, მე-3 გამოცემა, 2002, 264-290. 
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3. წილის კომპესაციასთან დაკავშირებული საკითხები 

როგორც აღვნიშნე, შპს-დან გასვლის საკითხი კანონმდებლობით არ 
არის მოწესრიგებული, მაგრამ პარტნიორები შეიძლება შეთახმდნენ 
და ეს ძირითადად კომპესაციის გადახდასთან არის 
დაკავშირებული. კომპენსაცია შეიძლება გადახდილი იქნას 
ნატურით და ფულადი სახსრებით. კომპესირება ორი ფორმით 
ხორციელდება: ქონების ან ფულადი სახსრების პირდაპირი 
გადაცემით და საწესდებო კაპიტალის შემცირების გზით შენატანის 
უკან დაბრუნებით.35 

საზოგადოებისთვის მტკივნეული საკითხია ნატურით, ანუ 
მატერიალური ქონებით გადახდის მოთხოვნა, რაც შეიძლება 
საფრთხის შემცველი იყოს საზოგადოებისთვის. ეს განსაკუთრებით 
იმ შემთხვევაში, თუ ნატურით გადასაცემი ქონება საზოგადოების 
ერთადერთი ან მნიშვნელოვანი წყაროა. ამ მსჯელობიდან 
გამომდინარე, ჩემი აზრით, სავსებით ლოკიკური და მართებულია 
უზენაესი სასამართლოს პოზიცია, რომელმაც  შპს-დან გამსვლელ 
პარტნიორს უარი უთხრა წილის კომპენსაციაზე და განუმარტა, რომ 
შეეძლო მისი გაყიდვით დაეკმაყოფილებინა მოთხოვნა. აქ 
საზოგადოების ინტერესები (საფრთხე) და პარტნიორის უფლებები 
(კომპენსაციის მოთხოვნის უფლება) დაუპირისპირდა ერთმანეთს. 

ჩემი აზრით, საფრთხისგან თავის ასაცილებლად უკეთესი იქნება 
პატრნიორთა გადაწყვეტილების დაწესება კომპესირებასთან 
დაკავშირებით, რომელიც პარტნიორთა კრებაზე მიიღება. 
გამსვლელი პარტნიორისთვის შეზღუდვაა ვადის დაწესება, 
რომელიც ნამდვილად მიზანშეწონილია. ასევე პარტნიორის 
გასვლიდან შეიძლება გარკვეული ვადა დაწესდეს კომპენსაციის, 

                                                            
35 შენიშვნა: საქართველში, უმეტესად, სახსრების უკან დაბრუნებას 
ითხოვენ. 
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მაგალითად 6 თვის შემდეგ, რასაც საზოგადოება პრაგმატულად 
გამოიყენებს და მას საფრთხე არ შეექმნება. 

გადასახდელი კომპენსაციის ოდენობა, წილის ღირებულებას უნდა 
შეესაბამებოდეს, მაგრამ სხვაგვარი შეთანხმებაცაა შესაძლებელი. 
ღირებულების გამოსათვლელი მეთოდები სხვადასხვაა, მათ შორის 
ყველაზე გავრცელებული საბაზრო ღირებულებით შეფასებაა. 
ექსპერტსაც მიმართავენ ან საბალანსო ღირებულებითაც შესაძლებე-
ლია გამოთვლა, სადაც ამოსავალი წინა წლის მაჩვენებლებია. 
საზოგადოება არ არის ვალდებული წილის კომპენსაციის სახით 
დაუბრუნოს გამსვლელ პარტნიორს საწესდებო კაპიტალში 
შეტანილი არაფულადი შესატანი. თუ პარტნიორებმა მიიღეს წილის 
არაფულადი შესატანის უკან დაბრუნების გადაწყვეტილება, 
ამოქმედდება კანონის იმპერატიული ნორმა, რომლის თანახმადაც 
შესატანის უკან დაბრუნება დაიშვება:  

• მხოლოდ კაპიტალის ოფიციალური შემცირების გზით; 
• წესდებაში სათანადო ცვლილების შეტანის და მისი 

სანოტარო წესით დამოწმების შემდეგ; 
• საწესდებო კაპიტალის შემცირების სანოტარო წესით 

დამტკიცებიდან და გამოქვეყნებიდან 12 თვის.36 
 
 

4. საზოგადოებიდან გასვლის პროცედურა 

შპს-დან გასვლის პროცედურა წესდებით ან სხვა დოკუმენტით 
უნდა დარეგულირდეს, რადგან კანონმდებელი ამ შემთხვევაშიც 
დუმს. ქართულ ლიტერატურაში გამოთქმულია მოსაზრება, რომ 
პარტნიორების წინაშე ნების გამოხატვა და გასვლის შესახებ 
განცხადების შეტანაა საჭირო. საკამათოა, ვინაიდან, როდესაც 

                                                            
36 როინ მიგრიაული, „შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებიდან 
პარტნიორის გასვლა“, წიგნიდან: „ქართული კერძო სამართლის 
საკითხები“, მეორე გამოცემა, თბილისი, 2016, 221-232. 
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გამსვლელი პარტნიორი პირდაპირ გამსვლელ უწყებას მიმართავს, 
სასამრთლო ამ ქმედებას ნადვილ ქმედებად მიიჩნევს, სასამართლოს 
კი უფლებამოსილ პირად. მაშინ, როცა სასამართლო წარმოადგენდა 
მარეგისტრირებელ ორგანოს, ეს საკამათოც არ გახდებოდა. დღეს კი, 
როდესაც სამეწარმეო რეესტრს ადმინისტრაციული ორგანო 
აწარმოებს, სასამართლო ვერ დაიწყებს სადავო ფაქტობრივი 
გარემოებების გამოკვლევას. ამჟამად გამსვლელი პარტნიორის 
მიმართვა საჯარო რეესტრის სააგენტოსთვის გამოიწვევს 
განცხადების დახარვეზებას და საბოლოოდ განცხადების 
დაკმაყოფილებაზე უარის თქმას. გამართლებულია ის მოსაზრება, 
რომ პარტნიორების წინაშე უნდა გამოხატოს გასვლის ნება და 
საზოგადოებაა ერთადერთი სუბიექტი ვინც ეს ნება უნდა მიიღოს. 
წესდებით უნდა იყოს გათვალისწინებული რომელი საზოგადოების 
ორგანოა მიმღები - დირექტრი, სამეთვალყურეო საბჭო და ა.შ. 
შემდეგ განცხადება განიხილება პარტნიორთა კრებაზე. შეიძლება 
კრების მოწვევა არ იყოს საჭირო თუ დეტალურად არის გაწერილი 
საკითხები, რაც ხელმძღვანელის კომპეტენციაა. პროცედურის 
დამსრულებელია სამეწარმეო რეესტრის მწარმოებელი ორგანო 
ამოშლის გადაწყვეტილებით. რეესტრისთვის მიმართვის უფლება 
აქვს გამსვლელ პარტნიორს, დირექტორს ან  სხვა პარტნიორს. 
განცხადება უნდა იყოს ნოტარიულად დამოწმებული. 
მარეგისტრირებელ უწყებას ცვლილებები შეაქვს პატნიორთა 
შემადგენლობაში და ცვლის პარტნიორთა ნაწილობრივ მონაცემებს 
წილის გადანაწილებაზე წესდების ან წარდგენილი ოქმის 
მიხედვით.37 

5. პარტნიორის გარიცხვა, როგორც გასვლისაგან განსხვავებული 
ინსტიტუტი  

პარტნიორთან ურთიერთობის შეწყვეტის ერთ-ერთი ფორმაა 
პარტნიორის გარიცხვა. ქართული კანონმდებლობა გარიცხვის 
                                                            
37 იქვე. 
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მხოლოდ ორ შემთხვევას განამტკიცებს (იხ. ,,მეწარმეთა შესახებ“ 
კანონი, მუხლები 3.6. და 3.7).38 დასავლეთის ქვეყნებსა და 
იურიდიულ ლიტერატურაში პარტნიორის გარიცხვა უდავოდ არის 
აღიარებული. იმ შემთხვევაში, როდესაც წესდება არ შეიცავს 
გარიცხვის შესახებ წესებს, ხოლო თუ მითითებულია, სადავოც 
არაფერია. როგორც გასვლასთან დაკავშირებით, აქაც საფუძვლად 
მნიშვნელოვანი საფუძვლის არსებობაა მითითებული, რაც 
სასამართლოს შეფასების საგანია, მაგალითად, დანარჩენი 
პარტნიორები უნდობლობას უცხადებენ  მას. გარიცხვა უკიდურესი 
ფორმა უნდა იყოს და სასამართლომ მხოლოდ მაშინ უნდა 
გამოიყენოს, თუ შეუძლებელია საზოგადოებაში საქმიანობის 
გაგრძელება. პარტნიორთა კრების გადაწყვეტილება პარტნიორის 
გარიცხვის შესახებ არ იწვევს მის გარიცხვას საზოგადოებიდან. ეს 
არის საფუძველი, რათა საზოგადოებამ გარიცხვის თაობაზე 
მიმართოს სასამართლოს და მან გამოიტანოს საბოლოო 
გადაწყვეტილება. უზენაესმა სასამრთლომ გარიცხვის საფუძვლად 
არ ჩათვალა ის ფაქტი, რომ პარტნიორმა სხვა პარტნიორების 
თანხმობის გარეშე დავალების ხელშეკრულებით გადასცა თავისი 
წილი სხვა პირს. ასევე, სისტემატურად, შსს-ადმი განცხადებით 
მიმართვა პარტნიორთა და თანამშრომლების წინააღმდეგ, მაგრამ 
სააპელაციო სასამართლომ საპირისპირო გადაწყვეტილება 
გამოიტანა და აღნიშნული ,,ჩასაფრებულ საქციელად შეაფასა“.39  

სასამრთლო პრაქტიკა არ აძლევს სათანადო შეფასებას იმ ფაქტებს, 
რომლებზე დაყრდნობითაც პარტნიორები მოითხოვენ 

                                                            
38 ,,მეწარმეთა შესახებ“ კანონი, მუხლი 3.6-3.7. 
39 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო, სამეწარმეო და 
გაკოტრების საქმეთა პალატის 2001 წლის 2 ნოემბრის გადაწყვეტილება შპს 
,,არგოს“ საქმეზე N3/647-01. 
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საზოგადოებიდან პარტნიორის გარიცხვას და მხოლოდ საწესდებო 
კაპიტალში შესატანის შეუტანლობას მიიჩნევს საფუძვლად.40 

გარიცხვის წინაპირობაა პარტნიორთა კრების გადაწყვეტილება 
გარიცხვის შესახებ ხმათა უმრავლესობით. გასარიცხ პარტნიორს 
ხმის უფლება არ აქვს. თუ საზოგადოებაში მხოლოდ ორი 
პარტნიორია, ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღება 
ერთპიროვნულად ხდება. ეს გადაწყვეტილება პირდაპირ არ 
გულისხმობს მის გარიცხვას. ეს არის საფუძველი 
საზოგადოებისთვის, სარჩელით მიმართოს სასამართლოს 
პარტნიორის გარიცხვის თაობაზე. საბოლოო გადაწყვეტილებას 
სასამართლო იღებს. ეს წესი გამოიყენება მაშინ, როცა აღნიშნულს 
წესდება ითვალისწინებს. უდავო წარმოების წესით გადაწყვეტა 
დაუშვებელია. საზოგადოებიდან გარიცხვა წილის კომპენსაციის 
უფლების ჩამორთმევას არ ნიშნავს.41 

გარიცხვის გასვლასთან შედარებისას, უპირველესად, უნდა 
აღნიშნოს ის, რომ გასვლა ნებაყოფლობითია და გარიცხვა 
იძულებით ხასიათს ატარებს. პარტნიორის საზოგადოებიდან 
გასვლისა და გარიცხვის საფუძველი მსგავსია - აუცილებელია 
მნიშვნელოვანი საფუძვლის არსებობა გარიცხვის საფუძველი 
კრების გადაწყვეტილებაა, ხოლო გასვლისას გამსვლელი 
პარტნიორის ნების გამოვლენა. გასვლასთან მიმართებაში 
პროცედურის დამსრულებელია სამეწარმეო რეესტრის 
მწარმოებელი ორგანო, ხოლო გარიცხვისას საბოლოო 
გადაწყვეტილებას იღებს სასამრთლო. წილის კომპენსაციის უფლება 
ორივე შემთხვევაში აქვს პარტნიორს.   

                                                            
40როინ მიგრიაული, „შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებიდან 
პარტნიორის გასვლა“, წიგნიდან: „ქართული კერძო სამართლის 
საკითხები“, მეორე გამოცემა, თბილისი 2016, 221-232. 
41 ლადო ჭანტურია, თედო ნინიძე, „მეწარმეთა შესახებ კანონის 
კომენტარები“, მე-3 გამოცემა, 2002, 264-290. 
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6. პარტნიორის საზოგადოებიდან გასვლა და გარიცხვა გერმა-

ნული კანონმდებლობის მიხედვით 

გერმანული კანონმდებლობის მიხედვით, გასვლის უფლება, 
ზოგადად, ხელმისაწვდომია ყველა  პარტნიორისათვის. ამგვარი 
უფლების მოპოვების საფუძველია არსებითი საფუძველი და მისი 
სამი წყარო არსებობს: ა) პირადი შეუძლებლობა განახორციელოს 
საქმიანობა დაავადების გამო, ხანგრძლივი და ძვირადღირებულ 
მოგზაურობის ან უკიდურეს ფინანსურ საჭიროებას; ბ)  სხვა  ქცევა, 
უმრავლოსობის ძალაუფლების თვითნებური განხორციელება ან 
მუდმივი დავა; გ) კომპანიის მდგომარეობა, რაც გულისხმობს  
გრძელვადიან  დაბრუნებას ან კომპანიის მიზნების შეცვლას, ეს 
ყველაფერი რისკებთანაა დაკავშირებული.42 

გასვლის უფლებისთვის არ არის საჭირო არც ბრალი და არც 
გადაწყვეტილების მიღება. ეს უფლება საფუძვლად დაედო 
კეთილსინდისიერების პრინციპს გრძელვადიანი ურთიერთობების 
გათვალისწინებით, როდესაც პირს უნდა შეეძლოს შეწყვიტოს 
ურთიერთობა, როდესაც გარემოებები მუდმივად და უარყოფითად 
შეიცვალა. გასვლის პროცედურა კომპანიის პოლიტიკის საკითხია. 
ეს შეიძლება დარეგულირდეს კომპანიის წესდებით.  წესდების 
მოქმედი დებულებების შესაბამისად, გამსვლელმა პარტნიორმა 
უნდა გამოხატოს ნება და აცნობოს კომპანიას, შემდეგ საჭიროა სხვა 
პარტნიორების თანხმობა. პარტნიორებმა უნდა გადაიხადონ წილის 
საფასური, ან თუ წესდება არ განსაზღვრავს მსგავს პროცედურას 
კომპანიას შეუძლია გააუქმოს წილი, გადასცეს მესამე მხარეს, 
პროპორციულად გადაუნაწილოს პარტნიორებს, ან გამოისყიდოს 
კომპანიის სახელით. თუ კომპანიას, პარტნიორებს ან მესამე პირებს 
არ აქვთ საკამრისი თანხმა გამოისყიდონ  წილი, კომპანიას 
ლიკვიდაციის საკითხი დადგება. 
                                                            
42 იქვე. 
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კომპანიასთან ურთიერთობის შეწყვეტის საშუალებაა გარიცხვა 
GmbH – (გაძევება Ausschluß, Ausschliessung). გასვლისგან 
განსხვავებით, გარიცხვა არ არის პარტნიორის სურვილი. 
აქციონერისთვის ფუნდამენტური ელემენტია ხმის მიცემის 
უფლება, რომელიც მას უწყდება. გაძევება გულისხმობს სურვილის 
წინააღმდეგ წასვლას, რაც ყოველთვის საკამათოა. გასულ საუკუნეში 
გაძევება დაუშვებელი იყო, მაგრამ ახლა ძირითადი უფლებაა. 
გასვლის მსგავსად, გაძევების წესები და პროცედურები შეუძლება 
გაწერილი იყოს წესდებაში, მაგრამ აღნიშნული უფლების აკრძალვა 
დაუშვებელია. გერმანიის სამართლო პრაქტიკით დადგინდა 
მიდგომები და პირობები, რომელებიც აუცილებელია 
გაძევებისთვის (გარიცხვისთვის). გასვლის მსგავსად, გაძევების 
პროცედურა იწყება კომპანიაში, მაგრამ მთავრდება სასამართლოში. 
სარჩელამდე საჭიროა პარტნიორთა ხმათა უმრავლესობის 
გადაწყვეტილება. ზოგიერთი მეცნიერი კი უბრალო უმრავლესობას 
თვლიან საკმარისად. აქ ყველაზე გასაოცარი ის არის, რომ სუბიექტს 
არ აქვს უფლება, ხმა მისცეს მისი წილის სანაცვლოდ, რა დროსაც 
შესაძლებელია, მცირე წილის მფლობელმა გააძევოს უდიდესი 
წილის მფლობელი. მიუხედავად იმისა, რომ გაძევება კომპანიის 
სახელით მიღებული გადაწყვეტილებაა, უდიდესი წილის 
მფლობელობის პოლიტიკა ამ კონტექსტში დაცული არ არის. 
უდიდესი წილის მფლობელი პარტნიორი შეიძლება გაძევებული 
იყოს სასამრთლოს მიერ უმცირესობის გადაწყვეტილებით, 
არსებითი საფუძვლის არსბობის შემთხვევაში (კომპანიის - 
საწინააღმდეგო ქცევები gesellschaftswidriges Verhalten). ორი 
პარტნიორის შემთვევაში, როდესაც ერთ-ერთი პარნიორი ითხოვს 
მეორე პარტნიორის გაძევებას, გერმანულ კანონმდებლობაში ღიად 
არის დარჩენილი და ბუნდოვანია. თუ სასამრთლომ გამოიტანა 
გაძევების გადაწყვეტილება, წილის საკითხი გასვლის მსგავსად 
რეგულირდება. წილი საბაზრო ღირებულების დათვლის 
საუკეთესო საშუალებაა (Verkehrswert). უპირველესად, თავად 
კომპანია უნდა შეფასდეს და შემდეგ მოგების პოტენციალი.  
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გაძევების ყველაზე გავრცელებული საფუძველია აუტანელი 
(unerträglich or untragbar) ქცევა სხვების მიმართ. ამასთანავე, იგი 
უკიდურესი საშუალებაა. გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი 
საშუალებას აძლევს სამართლებრივი ურთიერთობის მონაწილეებს, 
შეწყვიტონ ურთიერთობა, თუ მეორე მხარე არ არსრულებს 
ვალდებულებებს, არ არის მოსალოდნელი მასთან ურთიერთობის 
გაგრძელება არსებითი საფუძვლიდან გამომდინარე, არ უხდის 
კომპენსაციას შესაბამის მხარეს. ასეთი ჩანაწერები სამეწარმეო 
კანონმდებლობაში არ გვხდება.43 

 
დასკვნა 

პარტნიორის საზოგადოებიდან გასვლის წესები, დღევანდელი 
კანონმდებლობის პირობებში, საკმოად ბუნდოვანია და მხოლოდ 
საზოგადოების წესდების „იმედადაა“ დარჩენლი. არსებობს 
სასამრთლო პრაქტიკა და ასევე სხვადასხვა სამეწარმეო 
საზოგადოებების წესდების მიხედვით შექმნილი პრაქტიკა, რომლის 
გათვალისწინებითა და კანონმდებლის შეხედულებითაა 
შესაძლებელი, და ამავე დროს აუცილებელია, შეივსოს ზემოხსე-
ნებული ხარვეზები. როგორც ზემოაღნიშნულიდან ჩანს, 
ანალოგიური სიტუაციაა გერმანიის კანონმდებლობაშიც.  

აუცილებელია პარტნიორის საზოგადოებიდან გასვლის პირობების 
კანონმდებლობაში ასახვა მაშინ, როდესაც პრაქტიკაში ხშირია 
ასეთი დავები. შესაბამისი რეგულაციების არსებობა მეტად დაიცავს 
როგორც სამეწარმეო საზოგადოების, ასევე გამსვლელი პარტნიორის 
უფლებებს. 

                                                            
43 Hugh T. Scogin Jr-Michigan journal of international law-Withdrawal and 
Expulsion in Germany: A Comparative Perspective on the "Close Corporation 
Problem, 1993, 154-165. 
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გიორგი ზოიძე 

კეთილსინდისიერი შემძენის ინსტიტუტი ქართული 
კანონმდებლობის მიხედვით 

შესავალი  

კეთილსინდისიერი შემძენის ინსტიტუტი უმნიშვნელოვანეს 
სამართლებრივ დატვირთვას ატარებს, როგორც საზღვარგარეთის 
ქვეყნების, ასევე ქართული სამართლის სისტემაში. მათ შორის 
კეთილსინდისიერი შემძენის ინტსტიტუტზე დგას სამოქალაქო 
კანონმდებლობის მთავარი მიზნის ინპლემენტაცია, რაც 
სამოქალაქო ბრუნვის თავისუფლებას გულისხმობს. 
კეთილსინდისიერ შემძენზე საუბრისას საგულისხმოა 
კეთილსინდისიერი და არაკეთილსინდისიერი შემძენის ცნებების 
გამიჯვნა, აგრეთვე ის, თუ სად გადის ზღვარი მათ 
ურთიერთმიმართებასა და დიფერენცირებას შორის.  

ნაშრომში განხილული იქნება კეთილსინდისიერი შემძენის ცნება 
ქართული კანონმდებლობის მიხედვით, კერძოდ, საქართველოს 
სამოქალაქო კოდექსის 187-ე მუხლის რედაქცია, რომელიც 2012 
წლამდე სხვა შინაარსით გვხვდებოდა, ხოლო დღეის მდგომარეო-
ბით სახეცვლილია.  

ნაშრომში განხილული იქნება საქართველოს საკონსტიტუციო 
სასამართლოს 2017 წლის 17 ოქტობრის გადაწყვეტილება, რომლის 
მიხედვითაც პასუხიმგებლობა და მოსალოდნელი რისკი, რაც 
შეიძლება დაუკავშირდეს შეძენა/გასხვისებას, გადანაწილებულია 
სამართალურთიერთობის პროცესის მონაწილე ორივე მხარეზე. 
განსჯის საგანს წარმოადგენს ის, თუ პრაქტიკაში რამდენად 
აღსრულებადია აღნიშნული გადაწყვეტილება. 
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ნაშრომში აგრეთვე მოყვანილი იქნება საქართველოს საერთო სა-
სამართლოების მიერ დამკვიდრებული და აღიარებული პრაქტიკა, 
კეთილსინდისიერი შემძენის ინტერესების დაცვის კუთხით.  

ნაშრომი აგებულია შეფასებითსა და ანალიტიკურ მეთოდებზე და 
მისი მთავარი მიზანია, შეფასდეს კეთილსინდიერი შემძენის 
ინსტიტუტი ქართულ კანონმდებლობაში, საერთო სასამართლოების 
პრაქტიკის გათვალისწინებით. რამდენად დაცულია 
კეთილსინდისიერი შემძენის ინტერესები და როდის ხდება პირი 
არაკეთილსინდისიერი შემძენი? რა გავლენას ახდენს საერთო 
სასამართლოების პრაქტიკა და საკონსტიტუციო სასამართლოს 
გადაწყვეტილება კეთილსინდისიერი შემძენის ინტიტუტის 
ეფექტიან განხორციელებაზე? ეს ის ძრითადი კითხვებია, 
რომელზეც ნაშრომში შეძლებისდაგავარდ ფართოდ და 
სიღრმისეულად იქნება საუბარი.  

 

1. კეთილსინდისიერი და არაკეთილსინდისიერი შემძენის 
ცნებების ურთიერთმიმართება და დიფერნცირება  

1.1. კეთილსინდისიერი შემძენი  

კეთილსინდისიერებას სამართლებრივ ასპექტში უდიდესი 
მნიშვნელობა აკისრია. ყველა სამართლებრივი ურთიერთობის 
საწინდარი სწორედ კეთილსინდისიერებაა, რომელსაც რიგ 
შემთხვევებში სამართლის სუბიექტები თუ მეტად გაითავისებენ, 
შედარებით ნაკლები სამართლებრივი პრობლემა შეიქმნება. 
როგორც წესი, პრობლემათა სრული უმრავლესობა გადის იმაზე, თუ 
რამდენად კეთილსინდისიერია რომელიმე მხარე. სამართლებრივ 
ისტორიაში ჯერ კიდევ ძველი რომის სამართალში გვხვდება 
კეთილსინდისიერების, გაგებისა და აღქმის ჩანასახოვანი 
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მდგომარეობა.44 კეთილსინდისიერება მნიშნელოვან გავლენას 
ახდენდა ძველი რომის სამართლებრივ აზროვნებაზეც და 
შესაბამისად, სრულიად ლოგიკურად და ლეგიტიმურად. 
დღესდღეობით, სწორედ კეთილსინდისიერება ედება საფუძვლად 
ყველა სახის სამართლებრივი ურთიერთობის განხორციელებას, 
იქნება ეს კერძო თუ საჯარო სუბიექტებს შორის არსებული 
ურთიერთობები თუ სამართლებრივი შემთხვევები.  

ანგლო-საქსური სამართლის სისტემებში არსებობს ტერმინი „Good 
faith”- ეს ტერმინი სწორედ მხარეებს შორის ნდობასა და 
პატივისცემას გულისხმობს, რაც თავისმხრივ 
კეთილსინდისიერების განმსაზღვრელ წინაპირობებს წარმოადგენს. 
კეთილსინდისიერებისკენ მოუწოდებს სამართლებრივი 
ურთიერთობების მხარეებს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 
მე-8 მუხლის მე-3 ნაწილიც სადაც აღნიშნულია, რომ - 
„სამართლებრივი ურთიერთობის მონაწილენი ვალდებულნი არიან 
კეთილსინდისიერად განახორცვიელონ თავიანთი უფლებები და 
მოვალეობები“.45 აღნიშული დანაწესი ზოგადია და შესაბამისად 
სამართლის სუბიექტებს მიუთითებს კეთილსინდისიერების 
ვალდებულებაზე, კონკრეტიკის გარეშე, თუმცა უფრო მეტად 
დაზუსტებული გვხვდება კეთილსინდისიერების საკითხი შემძენის 
შემთხვევაში. როგორც შესავალში აღვნიშნე, კეთილსინდისიერი 
შემძენის ინსტიტუტს უმნიშნელოვანესი როლი უჭირავს ქართული 
სიმართლის სისტემაში, ვინაიდან, შეიძლება ითქვას, რომ 
სამოქალაქო ურთიერთობათა ბრუნვის სტაბილურობა დგას 
სწორედ კეთილსინდისიერი შემძენის არსებობაზე. საქართველოს 
სამოქალაქო კოდექსის 185-ე მუხლი უძრავი ნივთების შემთხვევაში, 

                                                            
44 ვაშაკიძე გ., კეთილსინდისიერება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 
მიხედვით - აბსტარაქცია თუ მოქმედი სამარალი, ქართული სამართლის 
მიმოხილვა #1, თბილისი, 2007, 16. 
45 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, პარლამენტის უწყებანი, 31, 
24/07/1997,  <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/31702> [29.08.2018], 
მუხლი 8, ნაწილი 3. 
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ხოლო 187-ე მუხლი მოძრავი ნივთების შემხვევაში განსაზღვრავს 
კეთილსინდისიერი შემძენის ცნებას ქართული სამართლისათვის. 
სკ-ის 187-ე მუხლის მიხედვით, რომ განვიხილოთ შემძენი მაინც 
გახდება ნივთის მესაკუთრე, თუ გამსხვისებელი გასხვისების 
მომენტში არ იყო ამ ნივთის მესაკუთრე, თუმცა შემძენი ამ ფაქტის 
მიმართ კეთილსინდისიერია.46 აღნიშნული ჩანაწერით ვიგებთ, თუ 
რაოდენ მნიშვნელოვანია კეთილსინდისიერების ფაქტის არსებობა, 
ვინაიდან ეს უკანასკნელი მსგავს შემთხვევებში გადამწყვეტ როლს 
თამაშობს, თუმცა ამასთან მნიშვნელოვანია პროცესში სხვა 
ასპექტები თუ მიმართულებები, რომელიც ითვალისწინებს, 
როგორც ნივთის თავდაპირველი მესაკუთრის, ისე შემძენის 
ინტერესებს, რათა საბოლოოდ დაბალანსდეს მათ შორის 
სამართლებრივ ურთიერთობათა დინამიკა.  

 
1.2.  არაკეთილსინდისიერი შემძენი  

კეთილსინდისიერების პრინციპის არსებობა თავისთავად 
გულისხმობს არაკეთილსინდისიერების არსებობას სამართალში, 
რაც შემდგომში წარმოქმნის სამართლებრივ პრობლემებს. მხარეთა 
ან ერთ-ერთი მხარის არაკეთილსინდისიერება ნიშნავს მათ მიერ 
ნაკისრი ვალდებულებებისა თუ მოვალეობების არაჯეროვან და 
არასრულფასოვან განხორციელებას, ნდობისა და ადამიანთა 
ურთიერთობების გამოყენებით, წინასწარი შეცნობით ნივთის 
დაუფლებას, მიღებას ან შეძენას. ზოგადად, 
არაკეთილსინდისიერება აფერხებს და ხელს უშლის 
მართლწესრიგს, მხარეთა შორის წარმოქმნის უთანხმოებებსა და 
გაურკვევლობებს, სამართლებრივ პრობლემებს. 
კეთილსინდისიერების საკითხი ცალსახად დამოკიდებულია 
კონკრეტული ინდივიდის მორალურ-ეთიკურ მხარეზე. თუკი პირი 
                                                            
46 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები 
<https://goo.gl/MojwFW>  [28.28.2018], წიგნი მეორე, კარი მესამე, თავი მესამე, 
მუხლი 187, 1-2. 
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წინასწარი შეცნობით, მორალურ-ეთიკური ასპექტის 
გაუთვალისწინებლად, ბოროტად გამოიყენებს მეორე პირთან 
ნდობას, ის ამ პირის მიმართ ხდება არაკეთილსინდისიერი. 
არაკეთილსინდისიერების საკითხს ჩარჩოში აქცევს და აკონკრეტებს 
კანონმდებელი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის  187-ე 
მუხლით, სადაც ვკითხულობთ, რომ:  

„კეთილსინდისიერად არ ჩაითვლება შემძენი, თუ მან იცოდა ან 
უნდა სცოდნოდა, რომ გამსხვისებელი არ იყო მესაკუთრე.“47  

ეს ჩანაწერი პირდაპირ მიგვითითებს იმაზე, თუ როგორი ქმედება 
შეიძლება დაკვალიფიცირდეს როგორც არაკეთილსინდისიერი, 
ნივთის ნამდვილი მესაკუთრის დადგენის პროცესში. შემძენი 
პირდაპირ არაკეთილსინდისიერად ჩაითვლება იმ შემთხვევებში, 
როდესაც მისთვის ცნობილია ან უხეში გაუფრთხილებლობით 
უცნობია - (უნდა სცოდნოდა), რომ  პირი, ვისგანაც ნივთს იძენდა, 
არ წარმოადგენდა ნივთის მესაკუთრეს.48 აღნიშნულთან 
მიმართებით ცალკე განსჯის საკითხია, რა შემთხვევაში შეიძლება 
იცოდეს შემძენმა გამსხვისებლის შესახებ ან  რა შემთვევაში უნდა 
სცოდნოდა მას, ანუ რა შემთხევვაში შეიძლებოდა, რომ ყოფილიყო 
ფაქტის მიმართ კეთილსინდისიერი.  

 
1.3. კეთილსინდისიერი და არაკეთილსინდისიერი შემძენის 

ცნებების ურთიერთმიმართება და დიფერენცირება  

როდესაც ვსაუბრობთ კეთილსინდისიერი და 
არაკეთილსინდისიერი შემძენის ცნებების ურთიერთმიმართებასა 
და დიფერენცირებაზე, მსჯელობისას ყურადღება უნდა 
გამახვილდეს სკ-ის 187-ე მუხლზე, ვინაიდან კანონმდებელმა უძრავ 

                                                            
47 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, 187 მუხლი, პირველი ნაწილი. 
48 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები 
<https://goo.gl/MojwFW>  [28.28.2018], წიგნი მეორე, კარი მესამე, თავი მესამე, 
მუხლი 187, 3. 
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ნივთებთან დაკავშირებულ 185-ე მუხლთან შედარებით, 
ზემოხსენებული მუხლი უფრო ფართოდ წარმოგვიდგინა და 
განგვიმარტა კოდექსში. აღნიშნულის მიზეზს წარმოადგენს ის, რომ 
უძრავ ნივთებზე სარეგისტრაციო ორგანოდ დაწესებულია საჯარო 
რეესტრი, რომელიც ქონებაზე სანივთო უფლებების არსებობას, 
სამართლებრივი ბრუნვის სტაბილურობისათვის, 
სამართალურთიერთობის მონაწილე მხარეთათვის შესამჩნევს 
ხდის.49 სკ-ის 187-ე მუხლის მიხედვით, მნიშვნელოვანია 
კეთილსინდისიერების ფაქტის არსებობის ნამდვილობა და 
მომენტი, კერძოდ, ის, თუ სამართალურთიერთობის პროცესში რა 
დროს ექცევა ყურადღება კეთილსინდისიერების ფაქტს. სკ-ის 187-ე 
მუხლის პირველი ნაწილის ბოლო წინადადება პირდაპირ მიგვითი-
თებს, რომ: „კეთილსინდისიერების ფაქტი უნდა არსებობდეს 
ნივთის გადაცემამდე“ 50, ანუ ყურადღებას ვაქცევთ იმ ფაქტს, თუ 
როდის დაეუფლა ნივთს შემძენი.  

აქვე მნიშნელოვანია ის საკითხი, თუ შემძენთან მიმართებით სად 
გადის ზღვარი კეთილსინდისიერებასა და 
არაკეთილსინდისიერებას შორის. როგორც უკვე ვახსენე, ამ 
პროცესში გადამწყვეტია შემძენის მორალურ-ეთიკური მხარე, სადაც 
აგრეთვე ყურადღებას ვაქცევთ ფაქტს, შეიძლებოდა თუ არა, რომ 
შემძენს სცოდნოდა გამსხვისებლის შესახებ, გასასხვისებელ 
ნივთთან დაკავშირებული ინფორმაცია. კეთილსინდისიერი და 
არაკეთილსინდისიერი შემძენის ცნებების გამიჯვნის პროცესში 
განსაკუთრებული პრობლემა იქმნება, იმის დადგენისას თუ როდის 
არის შესაძლებელი, რომ შემძენმა იცოდეს გამსხვისებლის 
არაკეთილსინდისიერების შესახებ. როგორც წესი, ასეთ შემთხვევაში 
შესადარებელ სუბიექტად ვიყენებთ ჩვეულებრივ  ადამიანს, 
                                                            
49 თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2012 წლის 13 დეკემბრის 
გადაწყვეტილება, საქმე N 2ბ/1232-12, 11.  
50 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები 
<https://goo.gl/MojwFW>  [28.28.2018], წიგნი მეორე, კარი მესამე, თავი მესამე, 
მუხლი 187, 5. 
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რომელიც მსგავსი სამართალურთიერთობის პროცესში ყურადღებას 
გაამახვილებდა ისეთ საკითხებზე, რაც პროცესს უფრო ნათელს 
გახდიდა და შემძენს მისცემდა სრულ ინფრომაციას გამსხვისებლის 
კეთილსინდისიერების შესახებ.  

 

2. კეთილსინდისიერი შემძენი ქართული კანონმდებლობის 
მიხედვით  

2.1. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 187-ე მუხლის 
რედაქცია 2012 წლამდე და დღეს  

2012 წლამდე, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში 187-ე მუხლი, 
კერძოდ მეორე ნაწილი სხვა რედაქციით გვხვდებოდა:  

„მოძრავი ნივთების შემძენი ვერ იქნება კეთილსინდისიერი, თუ 
მესაკუთრემ ეს ნივთები დაკარგა, მოჰპარეს, ან მისი ნების 
წინააღმდეგ სხვაგვარად გავიდა მისი მფლობელობიდან, ანდა თუ 
შემძენმა ისინი უსასყიდლოდ მიიღო. ეს შეზღუდვები არ მოქმედებს 
ფულის, ფასიანი ქაღალდებისა ან/და აუქციონზე გასხვისებული 
ნივთების მიმართ.“ 

2011 წლის 28 დეკემბრის საქართელოს კანონის „საქართველოს 
ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შესახებ“,51 მე-4 
მუხლის მიხედვით, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 187-ე 
მუხლის მეორე ნაწილი შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა:  

„კეთილსინდისიერი შემძენი ვერ გახდება ნივთის მესაკუთრე, თუ 
ეს ნივთი მესაკუთრემ დაკარგა, მას მოჰპარეს, ან მისი ნების 
წინააღმდეგ სხვაგვარად გავიდა მისი მფლობელობიდან, ანდა 
შემძენმა ის უსასყიდლოდ მიიღო ეს შეზღუდვები არ მოქმედებს, 

                                                            
51 საქართველოს კანონი საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში 
ცვლილების შეტანის შესახებ -  
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1549634#  
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ფულის, ფასიანი ქაღალდებისა და აუქციონზე გასხვისებული 
ნივთების მიმართ“. 

მოცემულ შემთხვევაში, მოხდა დანაწესის დაზუსტება, უფრო 
კონკრეტულად კი, დღეის მდგომარეობით არსებული ფორმა უფრო 
მკაფიოს ხდის შემძენის სამომავლო სტატუსს, რაც ძველ 
რედაქციაში არ იკვეთებოდა. აღნიშნული ცვლილება ცალსახად 
დადებითად აისახება საკანონმდებლო ნორმის ეფექტიან 
ინპლემენტაციაზე, რაც თავის მხრივ იცავს მოძრავი ნივთის  
შეძენისას შემძენს, როგორც ნივთის მომავალ მესაკუთრეს. 
აღნიშნული დანაწესის მიზანია, შემძენის კეთილსინდისირებისა და 
შემდგომში მისი მესაკუთრეობის საკითხის განსაზღვრა. 
შესაბამისად განხორციელებული ცვლილება სტატუსის 
დეფინიცირებისა და კონკრეტიზაციის  შესახებ სწორედ ნორმის 
სწორ სამართლებრივ განვითარებას ემსახურება.  

 
2.2. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 187-ე მუხლის 

რეგულირების სფერო  

ვინაიდან თანამედროვე რეალობაში სამართალურთიერთობის 
მონაწილეთათვის პრაქტიკულად შეუძლებელია ყოველ ჯერზე 
გამსხვისებლის საკუთრების უფლების ლეგიტიმაციის საკითხის 
გადამოწმება, მნიშვნელოვანია, არსებობდეს შესაბამისი დებულება, 
რომელიც მსგავს შემთხვევებს დააბალანსებს. ამასთან, ამგვარი 
დებულების გარეშე მოძრავი ნივთის შემძენი მხარისათვის, 
გარიგება ყოველთვის იქნებოდა სარისკო. შესაბამისად, 187-ე 
მუხლი წარმოადგენს სწორედ იმ რეგულაციას, რომელიც მსგავს 
ურთიერთობებს აწესრიგებს და რომლის მიზანია მოძრავ ნივთებზე 
საკუთრების უფლების დაკარგვისა და შეძენის რისკების 
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თანაზომიერად გადანაწილება, როგორც გამსხვისებლის, ისე 
შემძენის ინტერესების გათვალისწინებით.52  

სამოქალაქო ბრუნვის უსაფრთხოებისთვის დასახელებული 
მუხლის რეგულირების სფეროშია მოქცეული ფულისა და ფასიანი 
ქაღალდების შეძენის საკითხიც. 187-ე მუხლის მეორე ნაწილის 
მეორე წინადადების თანახმად, შესაძლებელია საკუთრების შეძენა 
ფულსა და ფასიან ქაღალდზე. აგრეთვე ამ ნორმის რეგულირების 
სფეროს განეკუთვნება უცხოური ვალუტა და უცხოური 
საწარმდგენლო ფასიანი ქაღალდებიც. მცირე გაურკვევლობას 
ვაწყდებით აუქციონის წესით შეძენილ მოძრავ ნივთებთან 
დაკავშირებით.53 შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნული ნორმა არ 
ვრცელდება სახელმწიფო აუქციონებზე შეძენის შემთხვევაში, 
ვინაიდან, სახელწიფოს მიერ აუქციონი ტარდება „სააღსრულებო 
წარმოებათა შესახებ“ და „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების“ 
შესახებ საქართველოს კანონების მიხედვით, შესაბამისად, ამგვარი 
წესით ჩატარებულ აუქციონში ნივთის შეძენის შემდეგ, შემძენი 
საკუთრების უფლებას მოიპოვებს აღსრულების ეროვნული ბიუროს 
მიერ გამოცემული განკარგულების საფუძველზე და არა გარიგების 
საფუძველზე, შესაბამისად სააღსრულებო წარმოების პროცესში 187-
ე მუხლის მეორე ნაწილის მეორე წინადადება არ გამოიყენება. 
ამდენად, აღნიშნული ნორმა ვრცელდება მხოლოდ კერძო 
აუქციონზე მოძრავი ნივთის შემძენის მიმართ. 

                                                            
52 საქართელოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები 
<https://goo.gl/MojwFW>  [28.28.2018], წიგნი მეორე, კარი მესამე, თავი მესამე, 
მუხლი 187, 1-2. 
53 იქვე,  8-9. 
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3.  საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მიერ დამკვიდრებული 
პრაქტიკა 

კეთილსინდისიერი შემძენის ინსტიტუტისთვის მნიშვნელოვანია 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მიერ დამკვიდრებული 
პრაქტიკის განხილვა, რითაც რიგ შემთხვევებში უზენაესი 
სასამართლო ბუნდოვანი და სადავო საკითხების სამართლებრივ 
შეფასებასა და განმარტებებს აკეთებს. შეიძლება ითქვას, რომ 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მიერ მიღებული 
გადაწტვეტილებების, გაკეთებული განმარტებების არსებობა რითაც 
მკვიდრდება ერთგვარი პრაქტიკა, გადაწყვეტილებების მიღებისა 
თუ სამართალურთიერთობის მოწანილე სუბიექტებისთვის 
წარმოადგენს განმარტებით სახელმძღვანელოს. ერთ-ერთ საქმეზე 
საკასაციო პალატა განმარტავს, რომ უძრავი ქონების შეძენასთან 
დაკავშირებით, კეთილსინდისიერების საკითხი სამოქალაქო 
კოდექსის 185-ე მუხლით გათვალისწინებულ შედეგს იწვევს 
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც კეთილსინდისიერების ფაქტი 
დგება შემძენის საკუთრების უფლების საჯარო რეესტრში 
რეგისტრაციამდე და არა შემძენისათვის ნივთის გადაცემამდე, 
ვინაიდან უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლება სწორედ საჯარო 
რეესტრში რეგისტრაციიდან წარმოიშობა.54 

საინტერესოა, როგორ განმარტა კეთილსინდისიერების საკითხი 
საკასაციო სასამართლომ სამეზობლო დავის შემთხვევაში. ერთ-ერთ 
საქმეში უძრავი ქონების შემძენს წარმოადგენდა ყოფილი 
მესაკუთრის კარის მეზობელი. სასამართლოს შეფასებით ძნელი 
სარწმუნოა ის გარემოება, რომ კარის მეზობელს არ სცოდნოდა მის 
მეზობლად მდებარე უძრავი ქონების ნაკლის შესახებ, სასამართლო 
მიუთითებს უკიდურეს შემთხვევაზეც, როდესაც მხარეს მცდელობა 
მაინც უნდა ჰქონოდა, შეეტყო მეზობლისგან ყველა ის გარემოება, 

                                                            
54 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2008 წლის 12 თებერვლის 
გადაწყვეტილება, საქმე  № ას-691-1021-07. 
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რაც დაკავშირებული იყო უძრავი ქონების ავკარგიანობის 
საკითხთან, სასამარლო ამ მხრივ განვითარებულ მსჯელობას პირთა 
შორის არსებულ ურთიერთობებზე აფუძნებს.55  

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს, დიდი პალატის 2017 წლის 
02 მარტის გადაწყვეტილებაში კეთილსინდისერების საკითხზე 
პალატა მიიჩნევს, რომ თუ კი სახეზეა იძულებით დადებული 
გარიგება და მის  შემდგომ ამ გარიგების დასაფარად დადებული 
გარიგებები, რამაც შემდგომში პირის საკუთრების უფლების 
შელახვა გამოიწვია, მიუხედავად საჯარო რეესტრის ჩანაწერის 
უტყუარობისა და სისრულის პრეზუმფციის არსებობისა, ამ 
საკუთრებაზე გამოირიცხება მომავალ შემძენთა კეთილსინდი-
სიერება, ვინაიდან საკუთრების ყოველი მორიგი გასხვისება 
ატარებს მოჩვენებით, ფორმალურ ხასიათს და ემსახურება 
ნამდვილი მესაკუთრისთვის საკუთრების დაბრუნების პროცესის 
გართულებას.56 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართველოს უზენაესი 
სასამართლოს განმარტებები და შეფასება საქართველოს 
სამოქალაქო კოდექსის 185-ე და 187-ე მუხლების რეგულირების 
სფეროებისა და ამ მუხლებით განსაზღვრული შემთხვევების 
გამიჯვნის ნაწილში. საკასაციო პალატა აღნიშნავს, რომ 
კეთილსინდისიერება უკავშირდება სუბიექტურ ფაქტორს და არა - 
ობიექტურს. ამასთან, კეთილსინდისიერება არსებობს უფლების 
წარმოშობამდე. ამ თვალსაზრისით, თუ შევადარებთ სამოქალაქო 
კოდექსის 185-ე და 187-ე მუხლებს, აშკარად დავინახავთ 
განსხვავებას. კერძოდ, კოდექსის 187-ე მუხლის პირველი ნაწილის 
მიხედვით, კეთილსინდისიერად არ ჩაითვლება შემძენი, თუ მან 
იცოდა ან უნდა სცოდნოდა, რომ გამსხვისებელი არ იყო მესაკუთრე. 

                                                            
55 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2010 წლის 12 დეკემბრის 
გადაწყვეტილება, საქმე  N ას-543-511-2010. 
56 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატის 2017 წლის 02 
მარტის გადაწყვეტილება, საქმე N ას-664-635-2016. 
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ხოლო 185-ე მუხლის თანახმად, შემძენის ინტერესებიდან 
გამომდინარე, გამსხვისებელი ითვლება მესაკუთრედ, თუ იგი 
ასეთად არის რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში, გარდა იმ 
შემთხვევებისა, როცა შემძენმა იცოდა, რომ გამსხვისებელი არ იყო 
მესაკუთრე. ამდენად, მოძრავი ნივთების შემთხვევაში, შემძენის 
კეთილსინდისიერების შემოწმების არეალი უფრო ფართოა, ვიდრე 
უძრავი ნივთების შემთხვევაში. აქვე საკასაციო პალატა მიუთითებს 
ზოგადსამართლებრივი პრინციპის - თანაბარი მოპყრობის 
პრინციპის გამოყენების საკითხზე და მიიჩნევს, რომ აღნიშნული 
პრინციპის გამოყენება მიზანშეწონილია მაშინ, როდესაც სახეზეა 
საკანონმდებლო ხარვეზი, რაც გამოიხატება იმაში, რომ სამართლოს 
ნორმები არსობრივად ერთნაირ შემთხვევას განსხვავებულად 
აწესრიგებს და აუცილებელია „თანაბარი მოპყრობის პრინციპის“ 
გამოყენების გზით ხარვეზის აღმოფხვრა. პალატის განმარტებით 
ხარვეზად არ უნდა მივიჩნიოთ კანონმდებლის განსხვავებული 
მიდგომა მოძრავი და უძრავი ნივთების მიმართ, როდესაც სახეზეა 
ნივთის მესაკუთრის ნების საწინააღმდეგოდ გასხვისება. პალატა 
აღნიშნავს, რომ სანივთო სამართალი განსხვავებულად აწესრიგებს 
მოძრავ და უძრავ ნივთებზე როგორც საკუთრების ვარაუდს, ისე 
საკუთრების გადასვლის წესს, კერძოდ, მოძრავ ნივთებთან 
დაკავშირებით საკუთრების პრეზუმფცია ვლინდება 
მფლობელობიდან, ხოლო უძრავ ნივთებთან დაკავშირებით - 
საჯარო რეესტრიდან, რითაც მოძრავი ნივთების სამოქალაქო 
ბრუნვა უფრო გაიოლებულია და დაკავშირებულია  მეტ რისკთან, 
ვიდრე ეს უძრავი ნივთებთან მიმართებაში ხდება. მოყვანილი 
მსჯელობის გათვალისწინებით პალატა განმარტავს, რომ სახეზე არ 
არის ორი არსობრივად ერთნაირის მიმართ არათანაბარი მოპყრობა 
და დასახელებული გარემოებების გათვალისწინებით მიუთითებს, 
რომ არ შეიძლება ერთმანეთთან დავაკავშიროთ ორი 
განსხვავებული შემთხვევის დამარეგულირებელი მუხლი.57 

                                                            
57 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2014 წლის 16 იანვრის 
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3. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 17 
ოქტომბრის გადაწყვეტილება 

3.1.  დავის ფაქტობრივი გარემოებები და საფუძვლები - 
მოსარჩელის არგუმენტაცია  

2013 წლის 04 იანვარს, საქართველოს საკონსტიტუციო 
სასამართლოს, კონსტიტუციური სარჩელით მიმართა საქართველოს 
მოქალაქე ნოდარ დვალმა. საკონსტიტუციო სასამართლოს 2013 
წლის 14 მაისის გადაწყვეტილებით, საკონსტიტუციო სარჩელი 
არსებითად განსახილველად მიღებული იქნა სასარჩელო 
მოთხოვნის იმ ნაწილში, რომელიც ეხება საქართველოს სამოქალაქო 
კოდექსის 185-ე მუხლისა და 312-ე მუხლის მეორე ნაწილის 
კონსტიტუციორობას, საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლის 
პირველ და მეორე პუნქტებთან მიმართებით. მოსარჩელე 
წარდგენილ სარჩელში მსჯელობას ავითარებს ნამდვილი 
მესაკუთრის უფლების რეალიზებაზე და მიუთითებს, რომ საჯარო 
რეესტრის ჩანაწერის მიმართ არსებული უტყუარობის პრეზუმფცია, 
პირდაპირ დარტყმას აყენებს ნამდვილი მესაკუთრის კანონიერ 
ინტერესს, რომ თავის უძრავ ქონებაზე დაიბრუნოს საკუთრების 
უფლება.58  მოსარჩელე მიუთითებს, რომ საკუთრების უფლება 
ბუნებითი უფლებაა და ადამიანს გააჩნია დაბადებიდან, ხოლო ამ 
უფლების რეგისტრაცია წარმოადგენს სამოქალაქო ურთიერთობის 
დარეგულირების მექანიზმს. უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების 
წარმოშობისათვის აუცილებელია მხარეთა შორის გარიგების 
არსებობა. მოსარჩელე მიუთითებს, რომ საკუთრების უფლება არ 
შეიძლება ნამდვილად მივიჩნიოთ საჯარო რეესტრში არსებული 
ჩანაწერის მიხედვით, ვინაიდან შესაძლოა, პირმა თაღლითურად ან 
მოტყუებით მოახდინოს აღნიშნული უფლების რეგისტრაცია, რის 

                                                                                                                                
გადაწყვეტილება - საქმე №ას-189-182-2013. 
58 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 17 ოქტომბრის 
გადაწყვეტილება საქმეზე, ნოდარ დვალი საქართველოს პარლამენტის 
წინააღმდეგ, 3. 
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მიმართ თუ შემძენი არ იქნება ინფორმირებული, მაშინ ნიშნავს, რომ 
კეთილსინდისიერია, ეს კი ცალსახად ზღუდავს და პრაქტიკულად 
ნამდვილ მესაკუთრეს ართმევს კონსტიტუციით აღიარებულ 
ძირითად უფლებას. მოსარჩელე აგრეთვე მიუთითებს, რომ 
საკუთრების უფლების საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია არ უნდა 
ნიშნავდეს საკუთრების უფლების წარმომშობ ფაქტს, ჯერ უნდა 
არსებობდეს რეალური საკუთრების უფლება, მისი რეგისტრაცია კი 
უნდა იყოს უკვე არსებული უფლების ტექნიკური უზრუნველყოფა. 
მოსარჩელე აგრეთვე მიუთითებს, რომ საქართველოს 
კონსტიტუციის 21-ე მუხლი ერთმანეთისაგან არ მიჯნავს 
საკუთრების უფლებას უძრავსა და მოძრავ ნივთებზე, თუმცა 
აღნიშნულის დიფერენცირებასა და დაზუსტებას ვხვდებით 
სამოქალაქო კოდექსში. მაგ.: თუ მოძრავი ნივთი, მესაკუთრის ნების 
გარეშე გავა მისი მფლობელობიდან და არაუფლებამოსილი პირი 
მას გაასხვისებს, ნივთის ნამდვილი მესაკუთრე, კეთილსინდისიერი 
შემძენის არსებობის მიუხედავად, შეძლებს საკუთრების უფლების 
დაბრუნებას, მაგრამ მსგავს შემთხვევაში, უძრავ ნივთთან 
მიმართებაში, ასე არ ხდება, ნამდვილი მესაკუთრე ვერ აღიდგენს 
უფლებას საკუთრებაზე. მოსარჩელე მხარისთვის სავსებით 
გაუგებარია, რას ეფუძნება მსგავსი დიფერენცირება უძრავსა და 
მოძრავ ნივთებთან მიმართებით. მოსარჩელე უძრავ ნივთებზე 
საკუთრებასთან დაკავშირებით კეთილსინდისიერი შემძენისთვის 
უპირატესობის მინიჭებით ეჭვქვეშ აყენებს სამოქალაქო ბრუნვის 
სტაბილურობას და მიუთითებს, რომ სადავო ნივთზე საკუთრების 
უფლება უნდა დაუბრუნდეს ნამდვილ მესაკუთრეს, ხოლო 
კეთილსინდისიერ შემძენს უნდა გააჩნდეს კომპენსაციის 
მოთხოვნის უფლება. მოსარჩელე მიუთითებს, რომ არსებული 
ნორმა და შესაბამისად ამ ნორმის საფუძველზე დამკვიდრებული 
პრაქტიკა არათანაბარ პირობებში აყენებთ კეთილსინდისიერ 
შემძენსა და ნივთის ნამდვილ მესაკუთრეს, რითაც ცალსახად 
ირღვევა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლით დადგენილი 
საკუთრების უფლების არსი.  
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3.2. საკონსტიტუციო სასამართლოს პოზიცია  

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო საქართველოს 
კონსტიტუციის 21-ე მუხლს განმარტავს და მიუთითებს, რომ 
დასახელებული მუხლი განამტკიცებს საკუთრების შეძენის, 
გასხვისებისა და მემკვიდრეობით მიღების საყოველთაო უფლებას. 
აგრეთვე სასამართლო განმარტავს, რომ „საკუთრების უფლება 
ბუნებითი უფლებაა, რომლის გარეშე შეუძლებელია 
დემოკრატიული საზოგადოების არსებობა“.59 საქართველოს 
კონსტიტუციის 21-ე მუხლი, ერთი მხრივ, წარმოადგენს კერძო 
საკუთრების ინსტიტუტის კონსტიტუციურ-სამართლებრივ 
გარანტიას, ხოლო მეორე მხრივ, განამტკიცებს ძირითად უფლებას. 
სასამართლოს განმარტებით საკუთრების ძირითადი უფლების 
დაცვა წარმოადგენს პიროვნების თავისუფალი განვითარების 
მნიშვნელოვან წინაპირობას. „საკუთრების უფლება ადამიანის არა 
მარტო არსებობის ელემენტარული საფუძველია, არამედ 
უზრუნველყოფს მის თავისუფლებას, მისი უნარისა და 
შესაძლებლობების ადეკვატურ რეალიზებას, ცხოვრების საკუთარი 
პასუხისმგებლობით წარმართვას. ყოველივე ეს კანონზომიერად 
განაპირობებს ინდივიდის კერძო ინიციატივებს ეკონომიკურ 
სფეროში, რაც ხელს უწყობს ეკონომიკური ურთიერთობების, 
თავისუფალი მეწარმეობის, საბაზრო ეკონომიკის განვითარებას, 
ნორმალურ, სტაბილურ სამოქალაქო ბრუნვას“.60  საქართველოს 
საკონსტიტუციო სასამართლო გასაჩივრებული ნორმების 
არაკონსტიტუციურობის შეფასების ნაწილში ფართოდ 
მიმოიხილავს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მიერ 

                                                            
59 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2012 წლის 26 ივნისის 
გადაწყვეტილება საქმეზე „დანიის მოქალაქე ჰეიკე ქრონქვისტი 
საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ” II-32. 
60 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2007 წლის 02 ივლისის 
გადაწყვეტილება საქმეზე „საქართველოს მოქალაქეები - დავით 
ჯიმშელეიშვილი, ტარიელ გვეტაძე და ნელი დალალაშვილი საქართველოს 
პარლამენტის წინააღმდეგ“, II-5. 
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დამკვიდრებულ პრაქტიკას. საკონსტიტუციო სასამართლო 
სამოქალაქო კოდექსის 185-ე მუხლითა და 312-ე მუხლის მე-2 
ნაწილით დადგენილი წესის საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე 
მუხლით აღიარებულ საკუთრების უფლების შეზღუდვასთან 
მიმართებით ადგენს, რომ რეგულაცია, რომელიც საკუთრების 
შინაარსს განსაზღვრავს იმგვარად, რომ მესაკუთრეს ართმევს ქონებას 
მისი ნების გამოვლენის გარეშე, ცალსახად წარმოადგენს საკუთრების 
უფლების შეზღუდვას, ამასთან მიუთითებს საკუთრების უფლების 
შეზღუდვის დასაშვებობის შესაძლებლობებზე, აუცილებელი 
საზოგადოებრივი საჭიროებების შემთხვევაში. მოცემულ შემთხვევაში 
სასამართლო იზიარებს მოსარჩელის პოზიციას და განმარტავს, რომ 
სამოქალაქო ბრუნვის სტაბილურობა, სიმარტივე და სიიაფე 
წარმოადგენს აუცილებელ საზოგადოებრივ საჭიროებას, რომლის 
უზრუნველსაყოფადაც დასაშვებია საკუთრების უფლების შეზღუდვა. 
საკონსტიტუციო სასამართლო არ იზიარებს მოსარჩელის აპელირებას 
მოძრავ ნივთებთან დაკავშირებულ მოდელზე და აღნიშნავს, რომ 
მოძრავ ნივთებთან დაკავშირებით განსხვავებული წესის არსებობა, 
ცხადია, ვერ გახდება უძრავი ნივთების შეძენის წესის 
არაკონსტიტუციორობის საფუძველი და განმარტავს, რომ 
კანონმდებელი არ არის ვალდებული, ყოველგვარი ნივთის შეძენასთან 
დაკავშირებით იდენტური ქცევის წესები დაადგინოს. სასამართლო 
სადავო ნორმების კონსტიტუციურობის შეფასებისას აღნიშნავს, რომ 
დასახელებულ შემთხვევაში ერთმანეთს უპირისპირდება ორი მხარის 
ინტერესი, უძრავ ნივთზე თავდაპირველი მესაკუთრის საკუთრების 
უფლება უპირისპირდება კეთილსინდისიერი შემძენის ინტერესს. 
სასამათლო მიუთითებს, რომ ასეთ დროს ნებისმიერი სამართლებრივი 
გადაწყვეტის პირობებში ბუნებრივად შეუძლებელია ორივე მხარის 
ინტერესის სრულყოფილად დაკმაყოფილება; შესაბამისად, მთავარი 
საკითხია, რომელ მხარეს დარჩება საკუთრების უფლება და რომელ 
მხარეს წარმოეშობა ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება. 
რეესტრის ჩანაწერის წინააღმდეგ არსებული საჩივრის ცოდნაზე, რასაც 
მოცემულ შემთხვევაში, კეთილსინდისიერი შემძენის არსებობისთვის 
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ექცევა ყურადღება, საკონსტიტუციო სასამართლო მიუთითებს, რომ 
სისტემა, რომელიც კეთილსინდისიერ შემძენზე საკუთრების უფლების 
გადასვლას გამორიცხავს იმ შემთხვევაში, როდესაც იგი 
ინფორმირებულია საჩივრის შესახებ, წარმოადგენს მხარეთა შორის 
ინტერესების დაბალანსებისა და ამავე დროს სადავო ნორმებით 
განსაზღვრული შემთხვევების მინიმუმამდე შემცირების საუკეთესო 
საშუალებას. შესაბამისად, საკონსტიტუციო სასამართლო ადგენს, რომ 
სამოქალაქო კოდექსის 185-ე მუხლი იმაზე მეტ შემთხვევებში იწვევს 
მესაკუთრის მიერ საკუთრების უფლების დაკარგვას, ვიდრე ეს 
ობიექტურად აუცილებელია ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად. 
ამდენად, მისი ის ნორმატიული შინაარსი, რომლის თანახმადაც, 
„გამსხვისებელი ითვლება მესაკუთრედ, თუ იგი ასეთად არის 
რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში“, მათ შორის იმ შემთხვევაში, 
როდესაც რეესტრის ჩანაწერის წინააღმდეგ შეტანილია საჩივარი და ეს 
ფაქტი მყიდველისათვის ცნობილია, ეწინააღმდეგება საქართველოს 
კონსტიტუციის 21-ე მუხლის პირველსა და მეორე პუნქტებს. 
საკონსტიტუციო სასამართლო თავის მსჯელობაში მიუთითებს, რომ 
ვინაიდან შეუძლებელია ორივე მხარის ინტერესების სრულფასოვანი 
დაცვა, მნიშვნელოვანია ამ პროცესში დადგინდეს ბალანსი, რათა 
რომელიმე მხარე არ აღმოჩნდეს პროცესში ზედმეტად დავალდებული, 
რამაც სამომავლოდ არ შეაფერხოს უძრავი ქონების გასხვისება-
შეძენასთან დაკავშირებული პროცესები.  

 
3.3. ახალი რეალობა და საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულების ეფექტიანი 
მექანიზმი 

საქართველოს საკონტიტუციო სასამართლო მიღებულ 
გადაწყვეტილებაში განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს მხარეთა 
თანასწორობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ნებისმიერი 
სამართლებრივი ურთიერთობის გადაწყვეტისას შეუძლებელია 
სამართალურთიერთობის ყველა მონაწილის ინტერესების 
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სრულფასოვანი დაცვა, სასამართლო მიუთითებს, რომ მხარეებს 
შორის დაცული უნდა იყოს გარკვეული ბალანსი, ორივე მხარე 
უნდა ითავისებდეს პროცესის სამართლებრივ შედეგებს და ორივე 
მხარემ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა. განსახილველ შემთხვევაში, 
უპირატესი ინტერესი ეთმობა საჯარო რეესტრის ჩანაწერს. თუ 
განვიხილავთ შემთხვევას, როდესაც საჯარო რეესტრის ჩანაწერის 
წინააღმდეგ შეტანილია საჩივარი, რაც თავის მხრივ ნიშნავს იმას, 
რომ ქონების რეალურმა მესაკუთრემ მიიღო სათანადო ზომები 
საჯარო რეესტრის ჩანაწერის უზუსტობის აღმოსაფხვრელად, 
მარტივი მისაღწევია, რომ საჯარო რეესტრის ჩანაწერის 
ნამდვილობის შესახებ დავის არსებობის ფაქტი შემძენისთვს 
თავისთავად გახდეს ცნობილი,61 ვინაიდან ჩანაწერის ბათილობის 
შესახებ ადმინისტრაციული დავის პირობებში რეესტრისათვის 
ყოველთვის ცნობილია საჩივრის არსებობის შესახებ. ამ 
შემთხვევაში პრობლემა გვაქვს ქონებაზე საკუთრების შესახებ 
კანონით დადგენილი წესით დავის შემთხვევებში, როდესაც დავა 
მიმდინარეობს ორ კერძო სუბიექტს შორის და საჯარო რეესტრი არ 
წარმოადგენს მხარეს. მართალია, ამ პროცესში დავის ერთ-ერთი 
მხარე უფლებამოსილია საჯარო რეესტრს შეატყობინოს 
კონკრეტულ ქონებასთან დაკავშირებით დავის არსებობის შესახებ, 
თუმცა მათ ამის ვალდებულება არ აკისრიათ, აღნიშნული 
დამოკიდებულია ერთ-ერთი მხარის კეთილ ნებასა და ინტერესზე, 
შესაბამისად მოცემულ შემთხვევაში არსებობს რისკი იმისა, რომ 
კეთილსინდისიერმა შემძენმა შეიძინოს ქონება, რომელზეც საერთო 
სასამართლოებში ორ პირს, თავდაპირველ და რეგისტრირებულ 
მესაკუთრეებს შორის მიმდინარეობდეს დავა, რომლის მიმართაც 
არც რეესტრი იყოს ინფორმირებული და შესაბამისად არც 
პოტენციური შემძენი. სწორედ ამიტომ, საკონსტიტუციო 
სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულების 
                                                            
61 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 17 ოქტომრის 
გადაწყვეტილება საქმეზე „ნოდარ დვალი საქართველოს პარლამენტის 
წინააღმდეგ“, 28.  
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ეფექტიან გზებზე როცა ვსაუბრობთ, ყურადღება უნდა დავუთმოთ, 
იმ შემთხვევას, თუ როგორ გაიგოს პოტენციურმა 
კეთლსინდისიერმა შემძენმა, შესაძენ ქონებასთან დაკავშირებით, 
საერთო სასამართლოებში მიმდინარე დავის შესახებ, როცა დავაში 
მხარეს არ წარმოადგენს საჯარო რეესტრი. ამ შემთხვევაში 
მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო დონეზე განისაზღვროს საჯარო 
რეესტრის ჩანაწერში ახალი გრაფის გაჩენის აუცილებლობა, სადაც 
ქონებაზე სასამართლოში არსებული დავის შემთხვევაში მიეთითება 
ინფორმაცია, რომ კონკრეტულ ქონებასთან დაკავშირებით 
მიმდინარეობს დავა. აქვე ჩნდება კითხვა იმის შესახებ, თუ ვინ 
უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია საჯარო რეესტრს უძრავ ნივთთან 
დაკავშირებით დავის არსებობისას. ამ შემთხვევაში მნიშნელოვანია 
სასამართლოს ჩართულობა და თანამონაწილეობა; სასამართლოში 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით დავის დაწყებისთანავე 
სასამართლომ ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს საჯარო რეესტრს, 
ვინაიდან რეესტრმა უზრუნველყოს აღნიშნული ინფორმაციის 
ჩანაწერში ასახვა. შესაბამისად, შემძენი უკვე ინფორმირებული 
იქნება, რომ უძრავი ნივთი სადავოა და თუ მაინც გადაწყვეტს მის 
შეძენას, სამომავლოდ ყველა შესაძლო რისკი გადავა მასზე. საჯარო 
რეესტრში უძრავი ქონების შესახებ არსებულ ჩანაწერში, ქონებასთან 
დაკავშირებით სასამართლო დავის არსებობის შესახებ, 
ინფორმაციის გაჩენა პრობლემას არ წარმოქმნის, ვინაიდან 
აღნიშნულ ჩანაწერში ჩვენ, დღეის მდგომარეობით, ვხვდებით ისეთ 
ინფორმაციას, როგორიცაა ინფრომაცია უძრავ ქონებაზე იპოთეკის, 
ვალდებულებისა და ყადაღა/აკრძალვის შესახებ. რადგან 
ვთანხმდებით იმაზე, რომ დასახელებული ინფორმაცია ქონების 
გასხვისებისას შემძენისთვის აუცილებელ ინფორმაციას 
წარმოადგენს, რამაც შესაძლოა სამომავლოდ ქონებასთან 
დაკავშირებული პროცესები სხვაგვარად განავითაროს, იქვე 
მნიშვნელობას იძენს ინფორმაცია ქონებასთან დაკავშირებული 
სასამართლო დავის არსებობის შესახებ, რაც თავის მხრივ 
დააბალანსებს გამსხვისებლისა და შემძენის ურთიერთობას და 
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მინიმუმამდე შეამცირებს კეთილსინდისიერ შემძენსა და ქონების 
არარეგისტრირებულ, თავდაპირველ მესაკუთრეს შორის შესაძლო 
სამართლებრივ ურთიერთობას.  

 
დასკვნა  

კეთილსინდისიერების პრინციპი სამართლის სისტემისთვის 
უნიკალურ პრინციპს წარმოადგენს, ვინაიდან სწორედ 
კეთილსინდისიერებაზე დგას სამართალურთიერთობის პროცესის 
სწორი მიმდინარეობა და კანონიერი დასასრული, აღნიშნული 
ურთიერთობის მონაწილე მხარეთა თანასწორობა და ზოგადად 
სამართლიანი გარემოს უზრუნველყოფა.  

ქართულ სამართლებრივ რეალობაში როგორც კეთილსინდისიერი 
შემძენის ცნება, ისე კეთილსინდისიერი და არაკეთილსინდისიერი 
შემძენის ცნებების გამიჯვნა, მნიშვნელოვან სამართლებრივ საკითხს 
წარმოადგენს. შესაძლებელია ითქვას, რომ დასახელებული 
მიმართულებით ქართული კანონმდებლობა დახვეწილია, თუმცა 
პრაქტიკაში ვხვდებით პრობლემურ საკითხებსაც, რომელსაც 
კომპეტენციის ფარგლებში ან უზენაესი სასამართლო განმარტავს, ან 
საკონსტიტიტუციო სასამართლო აფასებს კონსტიტუციასთან 
შესაბამისობას, ან თავად კანონმდებელი უზრუნველყოფს ხარვეზის 
გასწორებას. დღესდღეობით ძირითად შემთხვევებში საქართველოს 
უზენაესი სასამართლო ადგენს მნიშვნელოვან პრაქტიკას, 
განსაკუთრებით უძრავი და მოძრავი ნივთების შემძენის 
კეთილსინდისიერებასთან მიმართებით, რაც თავისთავად 
გულისხმობს არსებული ნორმის სწორ სამართლებრის შეფასებასა 
და განმარტებას და სწორი სამართლებრივი პრაქტიკის როგორც 
შექმნას, ისე განვითარებას.  

ბოლოდროინდელი პრაქტიკული რეალობიდან გამომდინარე კი 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართველოს საკონსტიტუციო 
სასამართლოს 2017 წლის 17 ოქტომბრის გადაწყვეტილება, 
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რომელიც არსებით გავლენას ახდენს უძრავი ქონების შეძენისა თუ 
გასხვისების პროცესის სამართლებრივ მხარეზე და იმ სავარაუდო 
რისკს, რაც შეიძლება თან მოჰყვეს ნასყიდობას, შეძლებისდაგვარად 
ანაწილებს სამართალურთიერთობის მონაწილე მხარეებზე. 
აღნიშნულმა გადაწყვეტილებამ დღის წესრიგში დააყენა გარკვეული 
მოქმედებების განხორციელების აუცილებლობა, რათა დროულად 
და ეფექტიანად იქნას აღსრულებული მიღებული გადაწყვეტილება. 
მაგალითად, გააჩინა საჯარო რეესტრის ჩანაწერში დამატებითი 
გრაფის აუცილებლობა, სადაც უნდა მიეთითოს ინფორმაცია იმის 
შესახებ, მიმდინარეობს თუ არა საკუთრებასთან დაკავშირებით 
სამართლებრივი დავა, რაც გამყიდველსა და მყიდველს შორის 
თავისთავად დააბალანსებს ურთიერთობას და მინიმუმამდე 
დაიყვანს სამომავლოდ კეთილსინდისიერ შემძენსა და ქონების 
თავდაპირველ მესაკუთრეს შორის დავის არსებობის 
შესაძლებლობას.  

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ კეთილსინდისიერი 
შემძენის მიმართულებით დღეს არსებული კანონმდებლობა, 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მიერ დადგენილი პაქტიკისა 
და საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული 
გადაწყვეტილების ფონზე, პასუხობს არსებულ გამოწვევებს, თუმცა 
ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მიმართულებას განვითარება არ სჭირდება. 
არსებული საერთო სურათი ქმნის განვითარებისა და აღსრულების 
ხელშეწყობის აუცილებლობას, რაც კიდევ უფრო მეტად 
განამტკიცებს საჭირო პრინციპის სამართლებრივ წონადობას, 
ვინაიდან კეთილსინდისიერების პრინციპი სამოქალაქო ბრუნვის 
სტაბილურობის ქვაკუთხედს წარმოადგენს.  
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მარიამ ტოტიკაშვილი                      

გაერთიანების თავისუფლება საქართველოს კანონმდებლობისა და 
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიხედვით 

 
შესავალი 

გაერთიანების თავისუფლება წარმოადგენს ერთ-ერთ 
უმნიშვნელოვანეს უფლებას შრომითი ურთიერთობების დროს. 

გაერთიანების თავისუფლების პრინციპს ცენტრალური ადგილი 
უჭირავს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (შსო) 
ფასეულობებს შორის: ის სათუთად არის დაცული შსო წესდებით 
(1919 წ.), შსო ფილადელფიის დეკლარაციით (1944 წ.) და შრომის 
სფეროში ძირითადი პრინციპებისა და უფლებების შესახებ შსო 
დეკლარაციით (1998 წ.). იგი აგრეთვე წარმოადგენს ადამიანის 
უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციით (1948) აღიარებულ 
უფლებას. ორგანიზების, ასევე დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა 
ორგანიზაციების ჩამოყალიბების უფლება წარმოადგენს 
წინაპირობას ჯანსაღი კოლექტიური მოლაპარაკებების წარმოებისა 
და სოციალური დიალოგისთვის.  

მიუხედავად ამისა, ჯერ კიდევ არსებობს პრობლემები ამ პრინციპის 
გამოყენებაში: ზოგიერთ ქვეყანაში მუშაკთა გარკვეულ კატეგორიებს 
(მაგ. საჯარო მოხელეები, მეზღვაურები, საექსპორტო სამრეწველო 
ზონის მუშაკები) აკრძალული აქვთ ასოცირების უფლებით 
სარგებლობა, ხდება მშრომელთა და დამსაქმებელთა 
ორგანიზაციების საქმიანობის უკანონო შეჩერება ან მათ 
საქმიანობაში ჩარევა, ხოლო ცალკეულ ექსტრემალურ შემთხვევებში 
პროფკავშირების წევრების დაპატიმრება და მკვლელობა. 
იმისათვის, რომ ადამიანის ეს ფუნდამენტური უფლებები დაცული 
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იყოს,  შსო აწესებს შესაბამის სტანდარტს, ამდენად მნიშვნელოვანია 
ყურადღება გამახვილდეს შსო-ს მიერ მიღებულ აქტებზე.62 

 
1. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის შესაბამისი აქტები: 

1.1. ასოციაციის თავისუფლებისა და ორგანიზების უფლების 
დაცვის შესახებ კონვენცია, 1948 წლის (N87) 

აღნიშნული კონვენცია ძალაშია საქართველოს პარლამენტის 1999 
წლის 23 ივნისის N 2144 დადგენილებით, ხოლო მიღებულია სან-
ფრანცისკოში - 1948 წლის 17 ივნისი - 10 ივლისს, რომელიც ძალაში 
შევიდა 1950 წლის 4 ივლისს. აღნიშნული კონვენციის მიზანია 
შრომის პირობების გაუმჯობესება და მშვიდობის უზრუნველყოფა. 
ის შედგება 21 მუხლისგან. ყველა ქვეყანა, რომელიც მოახდენს 
კონვენციის რატიფიცირებას, ვალდებულია, განახორციელოს 
კონვენციის დებულებები, შესაბამისად, გამომდინარე იქიდან, რომ 
საქართველოს რატიფიცირებული აქვს აღნიშნული კონვენცია, 
აუცილებელია ქვეყნის კანონმდებლობა შესაბამისობაში იყოს 
საერთაშორისო სტანდარტებთან. კონვენციის მიხედვით, 
მშრომელებსა და მეწარმეთა ორგანიზაციებს უფლება აქვთ, 
წინასწარი ნებართვის გარეშე საკუთარი არჩევანით შექმნან 
ორგანიზაცია, აგრეთვე უფლება აქვთ, შევიდნენ ასეთ 
ორგანიზაციებში მხოლოდ ერთი პირობით - დაემორჩილონ ამ 
უკანასკნელთა წესდებებს. მშრომელთა და მეწარმეთა 
ორგანიზაციებს უფლება აქვთ, შეიმუშაონ საკუთარი წესდებები და 
რეგლამენტები, ჩამოაყალიბონ აპარატი, წარმართონ თავიანთი 
საქმიანობა, დასახონ მოქმედების პროგრამა. შესაბამისად, 
სახელმწიფო არ უნდა ჩაერიოს აღნიშნული უფლების 

                                                            
62 შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, თამაშის წესები, შრომის 
საერთაშორისო სტანდარტების თემატური საკითხები,  შვეიცარია, 2009 
წელი, 26. 
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განხორციელებაში. მშრომელთა და მეწარმეთა ორგანიზაციებს 
უფლება აქვთ, შემქნან ფედერაციები და კონფედერაციები, ასევე 
გაერთიანდნენ მათთან, ასევე უფლება აქვთ, შევიდნენ მშრომელთა 
და მეწარმეთა საერთაშორისო ორგანიზაციებში.63 

გარდა ამისა, ეს ფუნდამენტური კონვენცია აწესებს დასაქმებულთა 
და დამსაქმებელთა უფლებას, დააფუძნონ ორგანიზაციები ან 
შეუერთდნენ მათ საკუთარი არჩევით, წინასწარი ნებართვის აღების 
გარეშე. დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ორგანიზაციებს უნდა 
შეეძლოთ თავისუფლად ორგანიზება, ისინი არ ექვემდებარებიან 
დაშლას ან საქმიანობის შეჩერებას ადმინისტარციული ორგანოების 
ჩარევით და აქვთ უფლება, შექმნან და შეუერთდნენ ფედერაციებსა 
და კონფედერაციებს, რომელთაც, თავის მხრივ, შეუძლიათ 
გაწევრიანება მშრომელთა და დამსაქმებელთა საერთაშორისო 
ორგანიზაციებში.64 

 
1.2. კოლექტიური მოლაპარაკების ორგანიზებისა და გამართვაზე 

უფლებათა პრინციპების გამოყენების შესახებ კონვენცია, 1949 
წლის (N98) 

კონვენცია მიღებულია 1949 წლის 1 ივლისს,  ხოლო საქართველოში 
ძალაშია საქართველოს პარლამენტის 1996 წლის 29 მაისის N 152 
დადგენილებით. აღნიშნული კონვენციის მიხედვით, მშრომელები 
სარგებლობენ სათანადო დაცვით ნებისმიერი იმ 
დისკრიმინაციული მოქმედების საწინააღმდეგოდ, რომლებიც 
მიმართულია შრომის სფეროში გაერთიანების თავისუფლების 

                                                            
63 ასოციაციის თავისუფლებისა და ორგანიზების დაცვის შესახებ კონვენცია, 
სან-ფრანცისკო, მიღებულია 1948 წლის 17 ივნისი-10 ივლისი, ძალაში 
შევიდა 1950 წლის 4 ივლისს. 
64 შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, თამაშის წესები, შრომის 
საერთაშორისო სტანდარტების თემატური საკითხები,  შვეიცარია, 2009 
წელი, 26 
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შელახვისაკენ, ასევე მშრომელები და მეწარმეთა ორგანიზაციები 
სარგებლობენ სათანადო დაცვით ერთმანეთის ან მათი აგენტების, 
ან წევრთა მხრიდან ჩარევის ნებისმიერი აქტის საწინააღმდეგო 
ორგანიზაციების შექმნის, საქმიანობისა და მართვისას. ასევე, 
შესაძლებელია ორგანიზებაზე უფლების პატივისცემის 
უზრუნველყოფის მიზნით შეიქმნას შესაბამისი აპარატი.  ამ 
კონვენციის მოქმედება არ ვრცელდება სახელმწიფო მოხელეებზე.65 

გარდა ამისა, აღნიშნული ფუნდამენტური კონვენცია ადგენს, რომ 
მშრომელები უნდა სარგებლობდნენ სათანადო დაცვით 
პროფკავშირული აქტივობის წინააღმდეგ მიმართული 
დისკრიმინაციული ქმედებებისგან, მათ შორის პროფესიულ 
კავშირში არშესვლის ან შრომითი მოწყობის სანაცვლოდ 
პროფკავშრიდან გამოსვლის მოთხოვნის, ან პროფესიული კავშირის 
წევრობის, ან პროფკავშირულ საქმიანობაში მონაწილეობის გამო 
გათავისუფლებისგან. დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა 
ორგანიზაციები უნდა სარგებლობდნენ სათანადო დაცვით 
ერთმანეთის მხრიდან ნებისმიერი ჩარევისგან. განსაკუთრებით 
ისეთი ქმედებებისგან, რომელიც მიმართულია დამსაქმებელთა ან 
დამსაქმებელთა ორგანიზაციებზე დამოკიდებული დასაქმებულთა 
ორგანიზაციების შექმნისკენ ან დასაქმებულთა ორგანიზაციების 
ფინანსური ან სხვა საშუალებებით დახმარებისკენ, რათა ეს 
ორგანიზაციები მოექცნენ დამსაქმებელთა ან დასაქმებულთა 
ორგანიზაციების კონტროლის ქვეშ. ამ კონვენციით დაცულია, 
აგრეთვე, კოლექტიური მოლაპარაკებების წარმოების უფლება.66 

 

                                                            
65 კოლექტიური მოლაპარაკების ორგანიზებისა და გამართვაზე უფლებათა 
პრინციპების გამოყენების შესახებ კონვენცია, მიღებულია 1949 წლის 1 
ივლისს, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის გენერალური კონფერენ-
ციის მიერ. 
66 შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, თამაშის წესები, შრომის 
საერთაშორისო სტანდარტების თემატური საკითხები,  შვეიცარია, 2009, 26. 
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2. გაერთიანების თავისუფლება საქართველოს შრომის კოდექსის 
მიხედვით 

საქართველოს შრომის კოდექსის IX1 თავი განსაზღვრავს 
გაერთიანების თავისუფლებას. აღნიშნულ უფლებას აწესრიგებს 
სამი მუხლი, რომელთა მიხედვითაც დამსაქმებელსა და 
დასაქმებულს უფლება აქვთ, წინასწარი ნებართვის გარეშე შექმნან 
გაერთიანება ან/და გაწევრიანდნენ სხვა გაერთიანებაში. 
დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა გაერთიანებებს უფლება აქვთ, 
შეიმუშაონ საკუთარი წესდება და რეგლამენტი, შექმნან მართვის 
ორგანოები, აირჩიონ წარმომადგენლები და წარმართონ თავიანთი 
საქმიანობა. დამსაქმებელთა ან/და დასაქმებულთა გაერთიანებას 
უფლება აქვთ, შექმნან ფედერაციები და კონფედერაციები და 
გაერთიანდნენ მათთან. ყოველ ასეთ გაერთიანებას, ფედერაციას, 
კონფედერაციას უფლება აქვს, შეუერთდეს დამსაქმებელთა 
საერთაშორისო გაერთიანებას და დასაქმებულთა საერთაშორისო 
გაერთიანებას.67 

ამავე კანონის 402 მუხლი განსაზღვრავს დისკრიმინაციის 
აკრძალვას, რომლის მიხედვითაც აკრძალულია დასაქმებულის 
დისკრიმინაცია დასაქმებულთა გაერთიანებაში მისი წევრობის ან 
ასეთი გაერთიანების საქმიანობაში მონაწილეობს გამო ან/და სხვა 
ქმედება, რომლის მიზანია: ა) დასაქმებულის სამუშაოზე მიღება ან 
მისთვის სამუშაოს შენარჩუნება დასაქმებულთა გაერთიანებაში 
გაწევრიანებაზე უარის თქმის ან ასეთი გაერთიანებიდან გამოსვლის 
სანაცვლოდ; ბ) დასაქმებულთა შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტა 
ან მისი სხვაგვარად შევიწროება დასაქმებულთა გაერთიანების 
წევრობის ან ასეთი გაერთიანების საქმიანობაში მონაწილეობის 
გამო. სამუშაო დროის განმავლობაში დასაქმებულის 
დასაქმებულთა გაერთიანების საქმიანობაში მონაწილეობა 

                                                            
67 საქართველოს შრომის კოდექსი, სსმ, 75, 27/12/2010,  
<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567> [29.08.2018], მუხლი 401. 
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დასაშვებია მხოლოდ დამსაქმებელთან შეთანხმებით.68 

ასევე აკრძალულია დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა 
გაერთიანებების საქმიანობაში ჩარევა, მათი წევრების ან 
წარმომადგენლების ან ასეთი გაერთიანებების მიერ ერთმანეთის 
საქმიანობაში ნებისმიერი ფორმით ჩარევა, რაც შეიძლება 
გამოიხატოს ფინანსური ან სხვა საშუალებით მასზე ხელის შეშლა 
კონტროლის განსახორციელებლად.69 

 
3. „პროფესიული კავშირების შესახებ“ საქართველოს კანონი  

საქართველოს კანონი „პროფესიული კავშირების შესახებ“ ადგენს 
პროფესიული კავშირების (პროფკავშირების) შექმნის 
სამართლებრივ საფუძვლებს, უფლებებსა და საქმიანობის 
გარანტიებს.  საქართველოს კონსტიტუციით ყველას აქვს 
პროფესიული კავშირის შექმნისა და მასში გაერთიანების უფლება, 
რომელიც შეიძლება შეიქმნას ნებისმიერ საწარმოში, 
დაწესებულებაში, ორგანიზაციასა და სხვა სამუშაო ადგილებზე.  
პროფესიული კავშირები, პროფესიული კავშირების გაერთიანებები 
(ასოციაციები) დამოუკიდებელნი არიან სახელმწიფო 
ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოების, დამსაქმებელთა, დამსაქმებელებთა გაერთიანებების, 
პოლიტიკური პარტიებისა და ორგანიზაციებისგან. არ არიან მათ 
წინაშე ანგარიშვალდებულნი და არ ექვემდებარებიან მათ 
კონტროლს, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 
პროფესიული კავშირი თავის საქმიანობას ახორციელებს 
საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს საერთაშორისო 
ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებით, ზემოაღნიშნული კანონითა 
და საკუთარი წესდებით. საერთაშორისო ხელშეკრულებები და 

                                                            
68 იქვე, მუხლი  402. 
69 იქვე, მუხლი 403. 
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შეთანხმებები არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს საქართველოს 
კონსტიტუციას.  პროფესიული კავშირების ძირითადი მიზანია, 
დაიცვან და წარმოადგინონ პროფკავშირის წევრთა შრომითი და 
სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები და ინტერესები, ასევე 
მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა საკანონმდებლო განხილვებში, 
ასევე ისინი მონაწილეობენ დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკის, 
საწარმოებიდან, დაწესებულებებებიდან, ორგანიზაციებიდან 
გამოთავისუფლებულ მუშაკთა სოციალური დაცვის ღონისძიებათა 
შემუშავებასა და განხორციელებაში.  პროფესიულ კავშირებს 
უფლება აქვთ, კონტროლი განახორციელონ კოლექტიური 
მოლაპარაკების წარმოების, კოლექტიური ხელშეკრულებისა და 
შეთანხმების დადებასა და შესრულებაზე, ასევე მონაწილეობა 
მიიღოს კოლექტიური შრომითი დაცვის გადაწყვეტაში, შრომისა და 
გარემოს დაცვაში, მიიღოს აქტიური მონაწილეობა მუშაკთა 
ინტერესების დაცვასა და წარმომადგენლობაზე.70 

 
4. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება 

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება 1992 წელს 
შეიქმნა. მისი განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე განსხვავებული იყო 
დასაქმებულთა უფლებების დაცვის კუთხით მიღწეული შედეგები, 
ისევე როგორც ორგანიზაციის დემოკრატიულობისა და 
დამოუკიდებლობის ხარისხი. 2006 წლიდან ორგანიზაცია სრულად 
გათავისუფლდა პოლიტიკური და ცალკეულ ინტერესთა ჯგუფების 
გავლენისაგან და დღემდე მისი საქმიანობის მთავარ ქვაკუთხედს 
წარმოადგენს მმართველობის დემოკრატიული პრინციპები, 
საქმიანობის ტრანსფარენტულობა და ანაგრიშვალდებულება 
საკუთარი წევრების, საქართველოს საზოგადოებისა და 
საერთაშორისო ცივილიზებული სამყაროს წინაშე. საქართველოს 
                                                            
70 საქართველოს კანონი პროფესიული კავშირების შესახებ, პარლამენტის 
უწყებანი, 15-16, 26/04/1997,  

<https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/33376> [29.08.2018]. 
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პროფესიული კავშირების გაერთიანება არის არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომელიც მოქმედებს 
საქართველოს კონსტიტუციის, საერთაშორისო სამართლის ნორმე-
ბის, საქართველოს კანონმდებლობისა და წესდების შესაბამისად. 
მისი მთავარი მიზანია: 

ხელი შეუწყოს ქვეყნის ეკონომიკის, სახელმწიფოსა და 
საზოგადოების შემდგომი დემოკრატიზაციის პროცესებს, 
სოციალური და დემოკრატიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებასა და 
განვითარებას, ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებებისა და 
პროფესიული კავშირების დამოუკიდებლობის დაცვას, შრომით 
ბაზარზე ჯანსაღი კონკურენციის დამკვიდებას, კოლექტიური 
მოლაპარაკებებისა და ხელშეკრულებების დადებას და შრომითი 
ურთიერთობის ცივილიზებული პრაქტიკის დამკვიდრებას, ქალთა 
და ბავშვთა შრომითი უფლებების დაცვას, მშრომელთა გაფიცვების, 
დემონსტრაციებისა და მანიფესტების ორგანიზებას, გენდერული 
თანასწორობის დაცვასა და ა.შ. 

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებაში 
აერთიანებს 21 დარგობროვ პროფესიულ კავშირს, რომელსაც ჰყავს 
150 000-მდე წევრი. 

გაერთიანების უმაღლესი მმართველი ორგანოა საანგარიშო-
საარჩევნო ყრილობა, სადაც 4 (ოთხ) წელიწადში ერთხელ ხდება 
გაერთიანების თავმჯდომარის არჩევა. ყრილობებს შორის 
პერიოდში გაერთიანების მმართველი ორგანოა „გამგეობა“, რომლის 
შემადგენლობაში შედის გაერთიანებაში შემავალი ყველა 
დარგობრივი პროფკავშირის ხელმძღვანელი ან მათი 
დელეგირებული პირები. გაერთიანების უმაღლესი 
მაკონტროლებელი ორგანოა საკონტროლო-სარევიზიო კომისია. 

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება 2006 წლიდან 
არის  პროფკავშირების საერთაშორისო კონფედერაციის (ITUC) და 
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პან-ევროპული რეგიონალური საბჭოს (PERC) დამფუძნებელი და 
წევრი ორგანიზაცია.71 

 
დასკვნა  

დასკვნის სახით შეიძლება ვთქვათ, რომ გაერთიანების უფლება 
ერთ-ერთ ძირითად უფლებას წარმოადგენს შრომის სამართალში.  
მას საერთაშორისო აქტებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს,  
შესაბამისად, ყველა ხელმომწერი სახელმწიფო ვალდებულია, 
პირველ რიგში, ეროვნული კანონმდებლობით მოაწესრიგოს 
აღნიშნული უფლება,  ხოლო შემდეგ შექმნას შესაბამისი ნიადაგი 
მისი ეფექტურად აღსრულების მიზნით. მხოლოდ საერთაშორისო 
კონვენციები და მის შესაბამისად  შექმნილი შიდა საკანონმდებლო 
ბაზა ვერ იქნება საკმარისი აღნიშნული უფლების რეალიზებისთვის. 
უნდა გადაიდგას ქმედითი ნაბიჯები, რათა ყველა ადამიანი იყოს 
ინფორმირებული საკუთარი უფლებების შესახებ, უნდა იცოდნენ, 
რომ ყველაზე მნიშვნელოვან უფლებას წარმოადგენს გაერთიანების 
თავისუფლება და რომ არა აღნიშნული უფლება, ისინი ვერ 
შეძლებენ ბრძოლას სხვა მრავალი შრომითი უფლებების დასაცავად.   

დღეის მდგომარეობით საქართველოში არც ისე კარგი 
მდგომარეობაა შრომით ბაზარზე. გამომდინარე იქიდან, რომ 
დასაქმებულებმა და დამსაქმებლებმა არ იციან, თუ რა უფლებები 
აქვთ მათ, მიმაჩნია, რომ, პირველ რიგში, ისინი ინფორმირებულნი 
უნდა იყვნენ გაერთიანების უფლების თაობაზე და სწორედ აქედან 
უნდა დაიწყოს ბრძოლა დარღვეული უფლებების მოპოვებისა და 
აღდგენისთვის. ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს შრომის უფლებას 
წარმოადგენს გაერთიანების თავისუფლება და სწორედ ამ უფლების 
სათანადო გამოყენება და არსებობა არის  საფუძველი და 
წინაპირობა სხვა უფლებების დასაცავად.  

                                                            
71 საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება, <http://gtuc.ge/> 

[29.08.2018]. 
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ილია გოგილაშვილი 

შრომითი ურთიერთობების სამართლებრივი გარანტიების 
უზრუნველყოფა 

შესავალი 
 
თანამედროვე კერძო სამართლის ერთ-ერთ პრობლემურ საკითხს 
შრომითი ურთიერთობის სამართლებრივი რეგულირება 
წარმოადგენს. ქართული სამართლის ისტორიაში შრომის 
სამართლის რეგულირებამ რამდენიმე ეტაპი მოიცვა: 2006 წელს 
მიღებული საქართველოს შრომის კოდექსი, რომელიც შრომითი 
ურთიერთობების ძირითად მარეგულირებელ აქტს წარმოადგენს და 
2013 წლის ივნისში განხორციელებული ცვლილება საქართველოს 
შრომის კოდექში. ამ ცვლილებამ ახლებურად დააარეგულირა 
შრომითი ურთიერთობების ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, 
როგორიცაა: შრომის ხელშეკრულების დადება, ხელშეკრულების 
შეწყვეტის სამართლებრივი საფუძვლები, შრომითი 
ხელშეკრულების ფორმა და შინაარსი. აღნიშნულმა ცვლილებამ 
ფორმალურად გაზარდა დასაქმებულის სამართლებრივი 
გარანტიები და უზრუნველყო საერთაშორისო დონეზე 
საქართველოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. 

მიუხედავად საკანონმდებლო ცვლილებებისა, საქართველოში ამ 
მიმართულებით, კვლავ რჩება შრომით ურთიერთობებთან 
დაკავშირებული პრობლემები. დასაქმებულის სამართლებრივი 
გარანტიების გაზრდისა და უზრუნველყოფის მიზნით, 
აუცილებელია, შეიქმნას მობილური ჯგუფები ან სპეციალური 
სახელმწიფო ორგანო, რომელიც უზრუნველყოფს დასაქმებულის 
კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების დაცვას და 
კონტროლს გაუწევს საერთაშორისო შრომითი სტანდარტების 
აღსრულებას. 
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ნაშრომში ხაზგასმულია შრომის უფლების დაცვის მნიშვნელობა და 
სახელმწიფოს ვალდებულება, უზრუნველყოს დასაქმებულის სა-
მართლებრივი გარანტიების შექმნა. ასევე, ყურადღება გამახვილე-
ბულია აღსრულების მექანიზმზე, რომელიც იქნება გარანტი 
ადამიანის ფუნდამენტური უფლების, შრომის უფლების დაცვსა.  

 

1. შრომითი უფლებების განვითარების ისტორია 

კაცობრიობის განვითარების ეტაპზე ადამიანის ფუნდამენტურ 
უფლებებს მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს.  ადამიანის უფლებებათა 
და თავისუფლებათა განვითარებამ განვლო რამდენიმე ეტაპი, 
რომელთაგან მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს გაეროს გენერალური 
ასამბლეის მიერ მიღებული  1948 წლის ,,ადამიანის უფლებათა 
საყოველთაო დეკლარაცია’’ და 1961 წლის ევროპის სოციალური 
ქარტია. ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციაში 
გამოცხადებულია ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები, როგორიცაა:  
სიცოცხლის, თავისუფლების, პირადი ხელშეუხებლობის, 
მოქალაქეობის, საცხოვრებელი ადგილის არჩევისა და თავშესაფრის, 
დემოკრატიული არჩევნების მეშვეობით სახელმწიფოს მართვა-
გამგეობაში მონაწილეობის, შრომის, თანაბარი შრომისათვის თანაბარი 
ანაზღაურების მიღების, დასვენებისა და ა.შ. რაც შეეხება ,,ევროპის 
სოციალურ ქარტიას’’, იგი თითქმის ამომწურავად უზრუნველყოფს 
ადამიანის უფლებებს, კონკრეტულად კი - შრომის უფლებებს, რაც 
მოიცავს სამუშაო პირობებს, ძალდატანებითი მუშაობის აკრძალვას, 
სამსახურებრივი დისკრიმინაციის დაუშვებლობას, პროფკავშირების 
უფლებებს, ბავშვთა მუშაობის აკრძალვას 15 წლის ასაკამდე და 
არასრულწლოვანი მუშახელის უფლებების დაცვას.72  

                                                            
72  ბრანდერი პატრიცია. კომპასი: სახელმძღვ. ადამიანის უფლებათა 
განათლ. სფეროში ახალგაზრდების მონაწილეობით / ავტ.: პატრიცია ბრან-
დერი, რუი გომესი, ელლი კინი და სხვ. თბილისი, 2004. 
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ქართული სამართლის ისტორიაში აღნიშნული საკითხის დაყენება, 
შრომის უფლების უზრუნველყოფა, არც თუ ისე დიდი ხნის წინ მოხდა. 
როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნე, საქართველოში 2006 წელს, მიღებულ 
იქნა  შრომის კოდექსი, რომელიც შრომითი ურთიერთობების 
ძირითად მარეგულირებელ აქტს წარმოადგენს. კოდექსის მიმართ 
არაერთი უარყოფითი დამოკიდებულება არსებობდა, მეცნიერთა 
უმრავლესობა თვლიდა, რომ აღნიშნული ორგანული კანონით, შემდეგ 
შრომის კოდექსი, გათვალისწინებული იყო მხოლოდ დამსაქმებლის 
ინტერესები, რაც აკნინებდა დასაქმებულის უფლებრივ მდგომარეობას 
და ხაზს უსვამდა დამსაქმებლის უპირატესობას შრომით 
ურთიერთობებში. 

 

2. შრომის უფლებების დაცვის საკანონმდებლო გარანტიები 

შრომითი ურთიერთობა, როგორც წესი, იწყება მხარეთა შორის 
გაფორმებული ინდივიდუალური ან/და შრომითი ხელშეკრულებით, 
საქართველოს შრომის კოდექსის მე-2 მუხლის მე-2 ნაწილი ადგენს, 
რომ „შრომითი ურთიერთობა წარმოიშობა მხარეთა 
თანასწორუფლებიანობის საფუძველზე, ნების თავისუფალი 
გამოვლენის შედეგად მიღწეული შეთანხმებით“. ხელშეკრულების 
დადებით სახეს იცვლის მხარეთა თანასწორობის პრინციპი და 
დასაქმებული დამსაქმებლის გავლენის სფეროში ექცევა; 
დამოკიდებული ხდება მის მითითებებზე.73 აღნიშნულიდან 
გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ შრომითი ურთიერთობა 
დაწყების მომენტიდან აღარ არის მხარეთა თანასწორუფლებიანი 
ურთიერთობა. მარტივად რომ ვთქვათ, დამსაქმებელს აქვს 
დასაქმებულისათვის მითითების, სამუშაოს დაზუსტების, სამუშაო 
პირობების განსაზღვრის, შრომის ანაზღაურების ოდენობის დადგენის, 
                                                            
73 ჩაჩავა ს., ვადიანი და უვადო შრომითი ხელშეკრულებების მოშლის 
მიმართ მოქმედი კანონმდებლობის სამოსამართლეო სამართლით 
სრულყოფის რეკომენდაციები, შრომის სამართალი, სტატიათა კრებული, I, 
2011, 40. 
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ზედამხედველობის, დასაქმებულისათვის შენიშვნის მიცემისა და, 
ბოლოს, მისი გათავისუფლების უფლება.74  

ჩემი კვლევის მიზანს სწორედ იმ დამცავი მექანიზმების განხილვა 
წარმოადგენს, თუ რამდენად შესაძლებელია, დაცული იქნას შრომითი 
ურთიერთობები ჩვენს ქვეყანაში. რადგან ,,შრომითი ურთიერთობების 
სამართლებრივი გარანტიების უზრუნველყოფა’’ საკმაოდ ზოგადი 
თემაა, მოცემულ სტატიაში ყურადღებას გავამახვილებ 
ხელშეკრულების ფორმაზე, კერძოდ კი - კოლექტიური 
ხელშეკრულების მნიშვნელობაზე შრომით ურთიერთობებში და 
შრომითი ინსპექციის როლზე, რაც განპირობებულია იმით, რომ იგი 
უნდა არსებობდეს, როგორც დამოუკიდებელი ორგანო (მაგალითად, 
როგორიცაა ომბუცმენის ინსტიტუტი) და პასუხისმგებელი უნდა იყოს 
პარლამენტის წინაშე, რაც აღკვეთს შრომით ურთიერთობებთან 
დაკავშირებულ სამართალდარღვევებს.  

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მიღებულია არაერთი 
საერთაშორისო კონვენცია, რომელიც მონაწილე მხარეებს 
ავალდებულებს, უზრუნველყონ ადამიანის ფუნდამენტური 
უფლებების დაცვა, მათ შორის უმნიშვნელოვანესი უფლების - შრომის 
უფლების დაცვა. შრომის უფლების დაცვა საქართველოში 
გარანტირებულია როგორც საერთაშორისო აქტებით, ასევე 
კონსტიტუციითა და ეროვნული აქტებით, რომლებშიც ნათლადაა 
დეკლარირებული ჩვენი ქვეყნის ღია ინტერესი ადამიანის ამ უფლების 
ჯეროვანი დაცვისა. ევროპის სოციალურმა ქარტიამ, რომელიც 
საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული იქნა 2005 წლის 1 
ივლისს, მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა საქართველოში შრომის 
უფლების გარანტიების უზრუნველყოფაში, რასაც მოწმობს 

                                                            
74  ლიპარტელიანი მ., 2013 წლის 4 ივნისს საქართველოს შრომის კოდექსში 
განხორციელებული ცვლილებები კოლექტიურ შრომით ურთიერთობებთან 
დაკავშირებით, შრომის სამართლის უახლესი ცვლილებების სამართლებ-
რივი ასპექტები, სოფიო ჩაჩავას რედაქტორობით, თბილისი, 2014, 207. 
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საქართველოს შრომის კოდექსი, რომელიც 2006 წლის 25 მაისს შევიდა 
ძალაში და იგი განმტკიცდა საქართველოს კონსტიტუციაში. 

საქართველოს კონსტიტუციის 30-ე მუხლი ეხება შრომის უფლებას, 
რომელიც შრომის თავისუფლებას განამტკიცებს: 

 ,,შრომითი უფლებების დაცვა, შრომის სამართლიანი ანაზღაურება და 
უსაფრთხო, ჯანსაღი პირობები, არასრულწლოვნისა და ქალის შრომის 
პირობები განისაზღვრება ორგანული კანონით’’.75  

იგი იცავს ნებისმიერ ადამიანს იძულებითი შრომისაგან, რომელიც 
ადამიანის ღირსების ხელყოფაა. 

შრომის უფლების დაცვა დემოკრატიული სახელმწიფოს 
განმსაზღვრელ კომპონენტს წარმოადგენს. სწორედ სახელმწიფოს 
შესწევს ძალა, განახორციელოს მთელი რიგი დამცავი ღონისძიებები, 
მათ შორის სოციალური პირობების შექნმა, რაც სახელმწიფოს აქტიური 
თანადგომის გარეშე შეუძლებელია. 2007 წლის საკონსტიტუციო 
გადაწყვეტილებაში შრომის თავისუფლება შემდეგნაირად განიმარტა:  

„შრომის უფლების კონსტიტუციურ-სამართლებრივი განმტკიცება 
ხაზს უსვამს საქართველოს, როგორც სოციალური სახელმწიფოს, არსს, 
რომლის უმთავრესი ამოცანაა ადამიანის ღირსეული ყოფის უზრუნ-
ველყოფა.“76  

კონსტიტუციის 30-ე მუხლის ისეთი ინტერპრეტაცია, რომ სახელმწიფო 
უკვე აღარ იღებს მოქალაქეთა შრომით დასაქმებაში ვალდებულებას, 
მცდარად უნდა ჩაითვალოს, ვინაიდან არ არსებობს დემოკრატიული 
სახელმწიფო აღნიშნული ვალდებულების გარეშე. ნებისმიერი 
სახელმწიფო ვალდებულია, შექმნას ისეთი შრომით-სამართლებრივი 

                                                            
75 საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 30. 
76 ხაჟომია თ., შრომის ხელშეკრულების ფორმა და არსებითი პირობები, 
თბილისი, 2014. 
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წესრიგი, რომელიც უზრუნველყოფს შრომის სამართლებრივ გა-
რანტიებს, ადამიანების შრომით დასაქმებას.77  

საერთაშორისო შეთანხმებები ავალდებულებს წევრ სახელმწიფოებს, 
უზრუნველყონ ყველა ის გარანტია, რასაც შეთანხმება ითვალისწინებს. ამ 
კუთხით საყურადღებოა ასოცირების შესახებ შეთანხმება, რომელსაც 
ხელი მოეწერა 2014 წლის 27 ივნისს, ერთი მხრივ, ევროკავშირს, ევროპის 
ატომური ენერგიის გაერთიანებას, მათ წევრ სახელმწიფოებსა და, მეორე 
მხრივ, საქართველოს შორის; მხარეები ვალდებულებას იღებენ, იზრუნონ 
მდგრად განვითარებაზე, რომლის ერთ-ერთი ასპექტია შრომითი 
უფლებების დაცვა. კერძოდ, შეთანმება მიზნად ისახავს შრომის 
საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ დადგენილი საერთაშორისო 
სტანდარტების დაცვას.78  მხარეები ვალდებულნი არიან, დაიცვან და 
პატივი სცენ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ დადგენილ 
საერთაშორისო სტანდარტებს და იმოქმედონ 1998 წლის კონვენციით 
გათვალიწინებული წესებით. დიდ ყურადღებას ამახვილებს 
გაერთიანების თავისუფლებასა და კოლექტიური მოლაპარაკების 
უფლების აღიარებაზე,79 ვალდებულებას, რომ აღმოიფხვრას ყველა სახის 
იძულებითი ან სავალდებულო შრომის ფორმა, ბავშვთა შრომითი 
ურთიერთობისა და ყოველგვარი დისკრიმინაციის დაუშვებლობა.80  

                                                            
77 ზოიძე ბ. შრომის თავისუფლების არსი საქართველოს საკონსტიტუციო 
სასამართლო პრაქტიკაში, შრომის სამართალი, სტატიათა კრებული I, 
თბილისი, 2011.  
78 თათულიშვილი თ., შრომითი უფლებები საქართველო-ევროკავშირის 
ასოცირების შეთანხმებაში, EU-Georgia Association Agreement, European 
Union External Action, <www.eeas.europa.eu> [25.08.2018]. 
79 შენიშვნა: გაერთიანების თავისუფლება და კოლექტიური მოლაპარაკებე-
ბის უფლება დაცულია ევროკავშირის ქარტიის მე-12 და 28-ე მუხლებით. 
მე-12 მუხლის მიხედვით, ყველას აქვს პროფესიულ კავშირებში გაერთიანე-
ბის უფლება თავისი ინტერესების დასაცავად. 
80 ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის 
ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს 
მხრივ, საქართველოს შორის, ვებგვერდი, 11/09/2014,  
<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2496959> [29.08.2018], მუხლი 229.2 
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კვლევები ცხადყოფს, რომ შრომითი ურთიერთობების რეგულირება 
პრობლემურ საკითხს წარმოადგენს განვითარებადი ქვეყნებისთვის, 
მათ შორის საქართველოშიც. სამწუხაროდ, წლების განმავლობაში ჩვენს 
ქვეყანაში ნაკლებად იყო დაცული დასაქმებულის ინტერესები, რაც 
დამსაქმებლებს ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების მეტ 
თავისუფლებას აძლევდა.  

 

3. საქართველოს შრომის კოდექსში განხორციელებული 
ცვლილებები 

2006 წლის შრომის კოდექსი მოიცავს უამრავ  ხარვეზს, რითაც 
შეუძლებელი იყო დავის შემთხვევაში, ან თუნდაც შრომითი 
ურთიერთობის დაწყებისას დასაქმებულის უფლებების დაცვა. იმ 
შემთხვევაში, თუ დასაქმებული და დამსაქმებელი იმყოფებიან 
არათანაბარ პირობებში და იკვეთება დამსაქმებლის უფლებრივი 
უპირატესობა, შეუძლებელია ვისაუბროთ შრომითი ურთიერთობის 
რეგულირებასა და მის დაცვაზე. მოცემული შრომის კოდექსის 
მიხედვით, მნიშვნელოვან ხარვეზს წარმოადგენს შრომითი 
ხელშეკრულების ფორმასთან დაკავშირებით საკითხი, ასე მაგალითად, 
,,შრომითი ურთიერთობა წარმოიშობა დამსაქმებელსა და 
დასაქმებულს შორის დადებული წერილობითი ან ზეპირი 
ხელშეკრულების საფუძველზე’’.81 ნახსენები არ არის მხარეთა 
ურთიერთშეთანხმება და ის კონკრეტული შემთხვევები, თუ როდის 
იქნებოდა შესაძლებელი ან რა ვადით, ზეპირი ხელშეკრულების 
დადება, რაც დიდი ალბათობით გამოიწვევდა დასაქმებულის 
უფლებრივ შეზღუდვას.  

                                                            
81 საქართველოს შრომის კოდექსი, სსმ, 23, 19/06/2006, ძალის დაკარგვის 
თარიღი 27/12/2010, <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26350> 
[29.08.2018]. 
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აგრეთვე საყურადღებოა საკითხი ზეგანაკვეთურ სამუშაოსთან 
დაკავშირებით, კანონმდებელმა მხარეთა ურთიერთშეთანხმებას 
მიანდო მისი რეგულირება. მიმაჩნია, რომ უნდა ყოფილიყო 
დაკონკრეტებული ანაზღაურების საკითხი, კერძოდ, საათობრივ 
ანაზღაურებასთან მიმართებით რამდენით მეტი უნდა გადაეხადა 
დამსაქმებელს იმ შემთხვევაში, თუ შრომითი ანაზღაურება საათში 
შეადგენს 10 ლარს, ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებისთვის მას 
სრული უფლება ჰქონდა, აენაზღაურებინა 10.05 ლარი, რაც მიმაჩნია, 
რომ საკმაოდ არახელსაყრელ მდგომარეობაში აყენებდა დასაქმებულს.  

შრომის კოდექსის თანამედროვე რედაქცია, რომელიც 2013 წლის 
ივნისში განხორციელდა, აკონკრეტებს ზეგანაკვეთური ანაზღაურების 
პირობებს. კანონმდებელმა დააწესა, რომ ,,ზეგანაკვეთური სამუშაო 
ანაზღაურდება ხელფასის საათობრივ განაკვეთს გაზრდილი 
ოდენობით. ამ ანაზღაურების ოდენობა განისაზღვრება მხარეთა 
შეთანხმებით’’.82  

შრომითი ურთიერთობის რეგულირების კუთხით, უდიდეს მიღწევად 
უნდა ჩაითვალოს 2013 წლის ივნისში განხორციელებული ცვლილები, 
რომელმაც ახლებურად დაარეგულირა შრომითი ურთიერთობების 
ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა: შრომის 
ხელშეკრულების დადება, ხელშეკრულების შეწყვეტის 
სამართლებრივი საფუძვლები, შრომითი ხელშეკრულების ფორმა და 
შინაარსი. აღნიშნულმა ცვლილებამ ფორმალურად გაზარდა 
დასაქმებულის სამართლებრივი გარანტიები და უზრუნველყო 
საერთაშორისო დონეზე საქართველოს მიერ ნაკისრი 
ვალდებულებების შესრულება. 

მიუხედავად საკანონმდებლო ცვლილებებისა, საქართველოში ამ 
მიმართულებით კვლავ რჩება შრომით ურთიერთობებთან 

                                                            
82 საქართველოს შრომის კოდექსი, სსმ, 75, 27/12/2010,  
<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567> [29.08.2018], მუხლი 17, IV 
ნაწილი.  
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დაკავშირებული პრობლემები. იგი განპირობებულია იმით, რომ 
კანონმდებელმა ბიზნესის განვითარებას მიანიჭა უპირატესობა.83 
მოქმედი ნორმატიული ბაზა არ ზღუდავს დამსაქმებლის უფლებებსა 
და ინტერესებს და აწესებს სამართლიანსა და ობიექტურ 
კრიტერიუმებს. დავები უმეტესად წარმოიშობა იძულებითი 
განაცდურის ანაზღაურებასა და სამუშაოზე აღდგენასთან 
დაკავშირებით, რაც, ერთი მხრივ, განპირობებულია იმით, რომ 
დასაქმებულმა არ იცის, თუ რისი შესრულების ვალდებულება და რა 
უფლებები აქვს მას და აგრეთვე დამსაქმებლის შეუზღუდავი 
უფლებამოსილებით, თავისი ნებიდან გამომდინარე და არა 
‘’ურთიერთშეთანხმებით’’, დადოს ხელშეკრულება ზეპირი ან 
წერილობითი ფორმით და დაადგინოს ყველა ის პირობა, რაც მხოლოდ 
მისი ინტერესებიდან გამომდინარეობს. 

სახელმწიფოს უმთავრესი მიზანია, ინდივიდთა ინტერესების დაცვით 
უზრუნველყოს საზოგადოებრივი კეთილდღეობა.84 ამ ღირებულების 
დაცვა პირდაპირაა დამოკიდებული საკანონმდებლო რეგულირე-
ბასთან. 

 

4. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის როლი და შრომითი 
უფლებების დაცვა ევროკავშირის ზოგიერთ ქვეყანაში 

სამართლებრივი გარანტიების უზრუნველყოფის მიზნით 
მნიშვნელოვანია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის  როლი  
შრომის უფლების დაცვის კუთხით - ,,ყოვლისმომცველი და მდგრადი 
მშვიდობა შეიძლება დამყარდეს მხოლოდ მაშინ, თუ ის ეფუძნება 

                                                            
83 არსებობდა ვარაუდი იმისა, რომ გაიზრდებოდა ინვესტიციები 
საქართველოში, რაც აგრეთვე გამოიწვევდა სამუშაო ადგილების გაზრდას. 
84 ჩაჩავა ს., ვადიანი და უვადო შრომითი ხელშეკრულებების მოშლის 
მიმართ მოქმედი კანონმდებლობის სამოსამართლეო სამართლით სრულ-
ყოფის რეკომენდაციები, შრომის სამართალი (სტატიათა კრებული), I, 2012 
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სოციალურ სამართლიანობას.“85 1919 წლიდან იგი უზრუნველყოფს 
შრომის საერთაშორისო სტანდარტების დადგენას, პოლიტიკის 
შემუშავება/განვითარებასა და აგრეთვე შეიმუშავებს პროგრამებს, 
რომელიც ხელს უწყობს ქალისა და მამაკაცის ღირსეული მუშაობის 
უფლებას, გენდერული თანასწორობის დაცვის კუთხით. შრომის 
საერთაშორისო ორგანიზაცია თავის საქმიანობას ახორციელებს სამ 
ძირითად ორგანოში, რომელიც მოიცავს მთავრობებს, დამსაქმებლებსა 
და დასაქმებულთა წარმომადგენლებს.   

მთელ რიგ ქვეყნებში შრომის ინსპექტირების ინსტიტუტს 
მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს, რაც განპირობებულია მისი 
სააღსრულებო ძალით, ძლიერი კონტროლის მექანიზმითა და 
დამოუკიდებლობით. მისი არსებობა გამოწვეულია მოდერნიზაციის 
დიდი მოთხოვნით იმისათვის, რომ მოხდეს ევროპული სტანდარტების 
შესაბამისობა, რაც ევროკავშირში გაწვრიანებისთვის უმთავრესი 
ამოცანაა. შრომის ინსპექციის მეშვეობით მთავრობები ჩართულნი 
არიან სოციალურ პარტნიორებთან და სხვა დაინტერესებულ 
მხარეებთან იმისათვის, რომ უზრუნველყონ სამართლებრივი 
გარანტიები შრომის უფლებიც დაცვის კუთხით. საფრანგეთში შრომის 
ინსპექტორები შორომის კოდექსით გათვალისწინებული 
დებულებების უზრუნველყოფის მიზნით პასუხისმგებელნი არიან 
პოლიციის ორგანოებთან ერთად შრომითი ურთიერთობის 
დარღვევისათვის. 86 რუსეთის ფედერაციაში, 2000 წლის 28 იანვარს, 
მთავრობის ბრძანებულებით შრომის ინსპექციას უფლება მიეცა, 
დაეწყო ადმინისტრაციული წარმოება იმ პირთა მიმართ, რომლებიც 
არღვევენ შრომით კანონმდებლობას, ასევე უფლება აქვს 
სამართალდამცავ ორგანოებს მიაწოდოს ინფორმაცია დარღვევის 

                                                            
85 შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 1919 წლის კონსტიტუციის 
პრეამბულა. 
86 French Employment Law, Labour Code, Article L.8112-1.  
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თაობაზე სისხლის სამართლებრივი წარმოების მიზნით.87 სლოვაკეთში 
შრომის ინსპექტორებს პირდაპირ არ აქვთ ამის უფლება, თუმცა 
შეუძლიათ, დააკისრონ ჯარიმები და წარადგინონ წინადადებები 
სამართალწარმოების მიზნით. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები 
ჩვეულებრივ იყენებენ სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას და 
ადმინისტრაციულ სანქციებს. უპირატეს მეთოდად გამოყენებულია 
ადმინისტრაციული სანქციები შემდეგ ქვეყნებში: გერმანია, იტალია, 
დანია, ნიდერლანდები, ავსტირია, ლიტვა, პორტუგალია, სლოვაკეთი 
და ესპანეთი. 

მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ 2004 წლამდე ჰოლანდიაში, სამუშაო 
პირობების დარღვევის გამო, დგებოდა სისხლის სამართლებრივი 
პასუხისმგებლობა. 

 

5. შრომის უფლებების დაცვის მექანიზმი საქართველოში 

დასაქმებულის სამართლებრივი გარანტიების გაზრდისა და 
უზრუნველყოფის მიზნით 2015 წლის თებერვალში, ევროკავშირთან 
გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულებისა და სავიზო რეჟიმის 
ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის მოთხოვნების შესაბამისად, 
შემუშავებულ იქნა შრომის ინსპექციის მონიტორინგის სახელმწიფო 
პროგრამა. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტროს ბაზაზე დაფუძნდა შრომის ინსპექციის დეპარტამენტი, 
რომლის მანდატი, ძირითადად, რეკომენდაციების გაცემით 
შემოიფარგლება.  პროგრამის მიზანს დასაქმებულის დაცვა, კერძოდ კი, 
შრომის უსაფრთხოების ნორმებით გათვალისწინებული მოთხოვნების 
დაცვა, შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის პრევენცია, 

                                                            
87 Under section 1, paragraph 13(3), of the Act of 8 February 2000 on labour 
inspection, inspectors are authorized to submit proposals for penalties for 
violations of obligations or non-compliance with measures imposed by the labour 
inspectorate, or a recommendation to revoke the employer's operating license or 
to impose disciplinary penalties. 
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გამოვლენილ დარღვევებზე დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა 
ცნობიერების ამაღლება წარმოადგენს.88 იგი წარმოადგენს სამინისტროს 
სტრუქტურულ ქვედანაყოფს, რომელიც თავის საქმიანობას 
წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს 
საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების, სხვა 
საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტების, მათ შორის 
საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა 
და სოციალური დაცვის მინისტრის სამართლებრივი აქტების 
შესაბამისად. საზღვარგარეთის ქვეყნების პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ 
შრომითი ურთიერთობის სამართლებრივი გარანტიების 
უზრუნველყოფა  მხოლოდ კანონმდებლობის არსებობით 
შეუძლებელია, რაც განპირობებულია საგარანტიო მექანიზმების 
უძლურებითა და შრომის ინსპექციის ფორმალურობით.  

შესაბამისად, ეტაპობრივად შესამუშავებელია ან/და შესაცვლელია 
საკანონმდებლო, ნორმატიული აქტების მთელი წყება, რომელმაც 
კანონის მიღებისა და აღსრულების ევროპული იმპლემენტაციის 
მექანიზმი უნდა შექმნას. მაშინ, როდესაც ვსაუბრობთ შრომის 
უფლების სამართლებრივი გარანტიების უზრუნველყოფაზე, 
აუცილებელია, პირველ რიგში, სავალდებულო წესით დადგენილ 
იქნეს შრომითი ხელშეკრულების ფორმა, არსებობდეს 
დაბალანსებული მდგომარეობა დამსაქმებელსა და დასაქმებულს 
შორის. 

შრომით ურთიერთობებში, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, შრომითი 
ურთიერთობის წარმოშობისას განმსაზღვრელია პირთა 
თანასწორუფლებიანობაზე დამყარებული ნების თავისუფლად 
გამოვლენა და ხელშეკრულების არსებითი პირობები89. ბაზარზე 
დომინირებული მდგომარეობის მქონე პირთა მიერ ძალაუფლების 

                                                            
88 შრომის პირობების ინსპექტირების 2017 წლის სახელმწიფო პროგრამა, 
მუხლი 1, II - პროგრამის მიზანი და ამოცანები, ვებგვერდი, 30/12/2016, 
<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3525727> [29.08.2018]. 
89 საქართველოს შრომის კოდექსი, მე-2 მუხლი, მე-2 ნაწილი. 
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ბოროტად გამოყენების შეზღუდვის მიზნით, სამოქალაქო კოდექსის 
319-ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილებით დადგენილია გარკვეული სახის 
შეზღუდვები. 

შრომითი ურთიერთობის რეგულირების კუთხით აუცილებელია 
შრომითი ურთიერთობის სახის, კერძოდ კი, კოლექტიური 
ხელშეკრულების არსებობა, რომელიც მნიშვნელოვან როლს 
ასრულებს90 შრომითი ურთიერთობების რეგულირების კუთხით. 
აღსანიშნავია, რომ საქართველოში შრომის სამართლის განვითარების 
ადრეულ ეტაპზე არსებობდა კოლექტიური შრომითი ხელშეკრულების 
რეგულირების აქტები, მაგალითად, როგორიცაა: 1998 წლის 30 
ოქტომბრის კანონი „კოლექტიური შრომითი დავის მოწესრიგების 
წესის შესახებ“, 1997 წლის 10 დეკემბრის კანონი „კოლექტიური 
ხელშეკრულებისა და შეთანხმებების შესახებ“. აქვე მნიშვნელოვანია 
აღინიშნოს, რომ კანონი განსაზღვრავდა საკითხთა წრეს, რომლის 
გათვალისწინებაც კოლექტიურ ხელშეკრულებასა და შეთანხმებაში 
აუცილებელი იყო. აუცილებელია, გავმიჯნოთ ინდივიდუალური და 
კოლექტიური ხელშეკრულება, ,,დასაქმებული ინდივიდუალური 
შრომითი ხელშეკრულების დადებისას თავისუფალია ნების 
გამოვლენაში და დამსაქმებელთან შრომის ხელშეკრულების 
გაფორმების გადაწყვეტილების მიღების დროს დამოკიდებულია 

                                                            
90 შენიშვნა: კოლექტიური ხელშეკრულება იდება ერთ ან მეტ დამსაქმებელს 
ან ერთ ან მეტ დამსაქმებელთა გაერთიანებას და ერთ ან მეტ დასაქმებულთა 
გაერთიანებას შორის. კოლექტიური ხელშეკრულება იდება მხოლოდ 
წერილობითი ფორმით, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ვადით. კო-
ლექტიური ხელშეკრულება განსაზღვრავს კოლექტიური მოლაპარაკების 
შედეგად შეთანხმებულ შრომის პირობებს და იგი აწესრიგებს დამსაქმე-
ბელსა და დასაქმებულს შორის ურთიერთობას. ერთ-ერთი მხარის მიერ 
კოლექტიური ხელშეკრულების დადების თაობაზე ინიციატივის გამოჩენის 
შემთხვევაში მხარეები ვალდებული არიან, კეთილსინდისიერად აწარმოონ 
მოლაპარაკება. 
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მხოლოდ საკუთარ ნებაზე’’.91 ინდივიდუალური შრომითი 
ხელშეკრულების დადებისას დასაქმებული არ არის აბსოლუტურად 
თავისუფალი ნების გამოვლენაში, ხოლო კოლექტიური 
ხელშეკრულების არსებობისას დასაქმებული დაცულია დამსაქმებლის 
იძულების/შეზღუდვის ყოველგავარი ელემენტისგან. კოლექტიური 
ხელშეკრულება არის ორმხრივი ან მრავალმხრივი ნების ისეთი 
გამოვლენა, რომელიც იწვევს შესაბამის იურიდიულ შედეგს. კერძოდ, 
ისევე როგორც სამოქალაქო, სამართლებრივი და სხვა ხელშეკრულება, 
კოლექტიური ხელშეკრულების სამართლებრივი შედეგი არის 
სამართლებრივი ურთიერთობის წარმოშობა, შეცვლა ან შეწყვეტა, 
რომელიც მიმართულია შრომითი სამართლებრივი ურთიერთობის 
მოწესრიგებისაკენ.92 საქართველოში თითქმის არ არსებობს 
სასამართლო პრაქტიკა კოლექტიურ ხელშეკრულებასთან 
დაკავშირებით. სამწუხაროდ, საქართველოს შრომის კოდექსი 
სრულყოფილად არ არეგულირებს კოლექტიური ხელშეკრულების 
დადების სფეროს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კანონმდებელმა არ 
განსაზღვრა, თუ რა შემთხვევაში იქნება კოლექტიური 
ხელშეკრულების დადება, რა საკითხებს უნდა არეგულირებდეს იგი. 
2013 წლის 12 ივნისის კანონის განმარტებით, ბარათშია მოცემული 
კოლექტიურ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული ცვლილებები, 
რომლებიც მიზნად ისახავდა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 
კონვენციებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას, რაც კიდევ 
ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია შრომითი ურთიერთობის რეგული-
რების სფეროში. აღსანიშნავია, რომ კოლექტიური ხელშეკრულებით 
შვედეთში შემოღებულ იქნა `გენდერული თანასწორობის ფონდი’’, 

                                                            
91 შველიძე დ., საქართველოს შრომის კოდექსით გათვალისწინებული 
დასაქმებულის სამართლებრივი სტატუსის მახასიათებლები, შრომის 
სამართალი, სტატიათა კრებული, 2011, 105. 
92 ლიპარტელიანი მ., 2013 წლის 4 ივნისს საქართველოს შრომის კოდექსში 
განხორციელებული ცვლილებები კოლექტიურ შრომით ურთიერთობებთან 
დაკავშირებით, შრომის სამართლის უახლესი ცვლილებების სამართლებ-
რივი ასპექტები, სოფიო ჩაჩავას რედაქტორობით, თბილისი, 2014, 207. 
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რომელითაც მოხდა დაბალი საპენსიო თანამშრომლებისთვის 
ხელფასის გაზრდა. ფინეთში, 1998 წლიდან, კოლექტიურმა 
ხელშეკრულებამ განსაკუთრებული ადგილი დაიკავა შრომით 
ურთიერთობებში, რაც თანაბარი ანაზღაურების პირობების შექმნას 
ეხება.93 

პროფესიული კავშირის, როგორც დასაქმებულთა გაერთიანების, 
არსებობა სამართლებრივი გარანტიების უზრუნველსაყოფად, აუცი-
ლებელ ელემენტს წარმოადგენს, თუმცა ჩნდება შეკითხვა: შეუძლია თუ 
არა დღეს პროფესიულ კავშირს აღმოფხვრას ან საკითხი დააყენოს 
შრომითი ურთიერთობის დარღვევის თაობაზე… პასუხი  ბუნდოვანია. 
1948 წლის კონვენციით ‘‘თავისუფალი გაერთიანებისა და 
ორგანიზაციის დაცვის შესახებ’’ აღიარებული იქნა გაერთიანების 
თავისუფლება. 

აქვე უნდა აღინიშნოს სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი 
კომისიის ფორმალური ხასიათი, რომელიც შრომით ურთიერთობებთან 
დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხზე მხოლოდ რეკომენდაციების 
შემუშავებით შემოიფარგლება.  

შრომის კოდექსის 35-ე მუხლი ეხება შრომის პირობების დაცვას: 
,,დამსაქმებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს დასაქმებული სი-
ცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო 
სამუშაო გარემოთი’’94, რაც შეეხება დანარჩენ პუნქტებს, კანონმდე-
ბელმა რეკომენდაციის სახე უფრო მიანიჭა, ვიდრე იმპერატიულის. 
ბოლო დროს გახშირებულია მუშათა სიკვდილის ფაქტები სამშენებლო 
მოედნებზე.95 ხშირ შემთხვევაში გამოძიება სისხლის სამართლის 

                                                            
93 იხ.: <http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/depth-
info/collective-role/collective-agreements/index_en.htm> [29.08.2018] 
94  შრომის კოდექსი, მუხლი 35, I. 
95 შენიშვნა: სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, სა-
ქართველოში, ბოლო 10 წლის განმავლობაში, საწარმოო ტრავმით 414 
მუშა გარდაიცვალა, ხოლო 716 დასახიჩრებულია. მონაცემების 80 პროცენ-
ტი სამშენებლო კომპანიებში დასაქმებულებზე მოდის,  
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კოდექსის 240-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც სამთო, სამშენებლო ან 
სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას 
გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. 
ხშირად ხდება ნარდობის ხელშეკრულების გაფორმება და არა 
შრომითი ხელშეკრულების ან საერთოდ არ არსებობს. იმ გარემოებაზე, 
რომ საკმაოდ დაუცველ მდგომარეობაში არიან დღეს ’’მუშები’’, 
არანაირი რეაგირება არ ხდება სახელმწიფოს მხრიდან, შეუძლებელია 
ვისაუბროთ შრომის საერთაშორისო სტანდარტებზე, ზეგანაკვეთური 
სამუშაოს ანაზღაურებასა და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე, რაც 
ადამიანის ფუნდამენტური უფლებიდან გამომდინარეობს. მიზეზი 
უპირველეს ყოვლისა კანონმდებლის ნებაა, ბიზნესის განვითარებას 
მიენიჭა უპირატესობა, რაც მთელ რიგ დარღვევებს წარმოშობს შრომით 
ურთიერთობებში. აღნიშნული პრობლემა ეხება მოსახლეობის 
შედარებით ‘‘დაბალ’’ ფენას, რომლებმაც ხშირ შემთხვევაში არ იციან 
თავიანთი უფლების შესახებ, რაც ‘‘გაბატონებული უფლების მქონე 
დამსაქმებელს’’ უფლებას აძლევს, რომ არ დადოს მათთან შრომითი 
ხელშეკრულება და უარი თქვას ყოველგვარ პასუხისმგებლობაზე. 
სახელმწიფოს ვერ დავადანაშაულებთ კანონმდებლობის კუთხით, 
ვინაიდან არსებობს არაერთი ნორმატიული და ქვენორმატიული 
კანონთა სისტემა, რომელიც აღნიშნულ საკითხს ფორმალურად 
არეგულებს და ადგენს პასუხისმგებლობის საკითხს, ასევე ასოცირების 
ხელშეკრულებით საქართველოს მთავრობამ იკისრა ვალდებულება და 
შექმნა ინსპექტირების სამსახური, თუმცა შრომით ინსპექციას არ აქვს 
უფლება, დაადგინოს რაიმე სახის სანქციები ან დააყენოს საკითხი 
ადმინისტრაციული თუ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის 
თაობაზე.  
 

 

                                                                                                                                
<http://www.geostat.ge/> [29.08.2018]. 
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დასკვნა 

მაშინ, როდესაც ვსაუბრობთ შრომის უფლების სამართლებრივი 
გარანტიების უზრუნველყოფაზე, აუცილებელია, პირველ რიგში, 
სავალდებულო წესით დადგენილ იქნეს შრომითი ხელშეკრულების 
ფორმა, არსებობდეს დაბალანსებული მდგომარეობა დამსაქმებელსა და 
დასაქმებულს შორის. შრომის ინსპექცია უნდა ჩამოყალიბდეს, როგორც 
დამოუკიდებელი ინსიტუტი, როგორიცაა ომბუცმენის აპარატი. იგი 
უნდა იყოს გარანტი შრომითი ურთიერთობის დაცვისა,  კერძოდ, 
გარკვეული თანხის სანქციებს უნდა აწესებდეს ყოველი დარღვეული 
უფლებისთვის. ამისათვის გასათვალისწინებელია საზღვარგარეთის 
ქვეყნების პრაქტიკა, ვინაიდან მათ ჩვენზე ადრე მოახდინეს შრომითი 
ურთიერთობებისთვის მნიშვნელობის მინიჭება და ფუნდამენტურ 
უფლებად აღიარება.  

შრომითი ურთიერთობის რეგულირების მიზნით აუცილებელია, 
მოხდეს კონსტიტუციაში ცვლილება და დადგინდეს შრომის 
მინიმალური ანაზღაურება, რაც საარსებო მინიმუმისთვის იქნება 
საკმარისი. დღეს მოქმედი შრომის კოდექსი ორიენტირებულია 
დამსაქმებლის უპირატესობის მინიჭებაზე შრომით ურთიერთობებში 
და არა დასაქმებულის უფლების დაცვაზე. როგორც ზემოთ უკვე 
აღვნიშნე, მრავალი ქვეყნის პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ იურიდიული 
ძალის მქონე შრომის ინსპექციის არსებობა არის უმნიშვნელოვანესი 
გარანტი შრომითი ურთიერთობის კონტროლისა და დაცვის 
თვალსაზრისით.  აუცილებელია, რომ შრომის კოდექსის ნებისმიერი 
დებულება განმარტებული და განხილული იქნას კონსტიტუციით 
განმტკიცებული შრომის თავისუფლების, ევროპის სოციალური 
ქარტიით აღიარებული ვალდებულებების, შრომის კოდექსში ასახული 
პრინციპების ჭრილში.  

აუცილებელია, რომ კონსტიტუციით დადგენილ იქნას მინიმალური 
შრომითი ანაზღაურება, რაც აღსრულების მექანიზმს შექმნის და 
დაიცავს დასაქმებულს. კოდექსში საუბარი არ არის შრომის მინიმალერ 
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ანაზღაურებაზე, კერძოდ, არაფერია ნათქვამი იმაზე, უნდა აღემატე-
ბოდეს თუ არა ყოველთვიური ხელფასი საარსებო მინიმუმს ან იმაზე, 
რომ მინიმალური შრომის ანაზღაურება ერთ თვეში არ უნდა იყოს 
საარსებო მინიმუმზე ნაკლები.  

სამწუხაროდ, უსაფრთხოების ზომების არარსებობაზე მუშები 
სამსახურიდან დათხოვნის შიშით ვერ საუბრობენ, რაც სწორედ 
ეკონომიკური სიდუხჭირიდან გამომდინარეობს - აღნიშნული ფაქტი 
მიგვანიშნებს შრომის ინსპექციის უძლურებაზე, მოახდინონ შესაბამისი 
ზომების მიღება. შრომის ინპექციის, როგორც დამოუკიდებელი 
ინსტიტუტის არსებობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი 
ქვეყნისთვის. შრომის ინსპექციას შეუძლია, გააერთიანოს მთავრობა, 
დამსაქმებლები და პროფკავშირები საერთო მიზნებთან და 
საერთაშორისო სტანდარტების განხორციელებასთან დაკავშირებით. 
აღსრულების ძალის მქონე შრომის ინსპექცია ხელს შეუწყობს ბიზნესის 
პროგრესს, მოხდება მუშაკთა წახალისება, კონკრეტული სარგებლის 
მიღებით.  

როგორც უკვე აღვნიშნე, შრომის ინსპექცია წარმოადგენს ჯანდაცვის 
სამინისტროს ბაზაზე დაფუძნებულ დეპარტამენტს, რომელიც 
მხოლოდ რეკომენდაციით შემოიფარგლება. მიმაჩნია, რომ იგი უნდა 
არსებობდეს, როგორც დამოუკიდებელი ინსტიტუტი, რომელიც 
პასუხისმგებელი იქნება პარლამენტის წინაშე, დაადგენს სპეციალურ 
სანქციებს და განსაკუთრებულ შემთხვევაში დააყენებს სისხლის 
სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხს. ყველაზე დიდი პრობლემა 
ის არის, რომ საქართველოს შრომის კოდექსი მოიცავს სულ რაღაც 55 
მუხლს, რატიფიცირებულია მთელი რიგი საერთაშორისო შეთანხმებები 
და მიუხედავად ამისა,  საქართველო კვლავ დგას პრობლემის წინაშე. 

აღსანიშნავია, რომ 2018 წლის 21 მარტს ძალაში შევიდა კანონი „შრომის 
უსაფრთხოების შესახებ“, რაც სამუშაო ადგილზე შრომის 
უსაფრთხოების დაცვისადმი მიმართული პირველი ნაბიჯია.  
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თამარ ბაგინაშვილი 
სალომე ჩიტორელიძე 

შრომის უსაფრთხოების წესების დაცულობა და მასთან 
დაკავშირებული პრობლემატური საკითხები მძიმე, მავნე და 

საშიშპირობებიანი პროფესიების შემთხვევაში 

 

შესავალი 

შრომა, რომელიც მიმართული უნდა იყოს პიროვნების ფიზიკური 
თუ გონებრივი შესაძლებლობების მატერიალურ სიკეთეებად 
გარდაქმნაზე, არ უნდა აყენებდეს საფრთხის ქვეშ  ინდივიდის 
სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, თუმცა, 21-ე საუკუნეშიც კი, იგი ამ 
საფრთხის მატარებლად რჩება. საქართველოში ბოლო პერიოდში 
განვითარებული მოვლენები ცხადყოფს პრობლემის 
აქტუალურობას და გამოკვეთს მისი გადაჭრის გზების ძიების 
აუცილებლობას. თანამედროვე საზოგადოების წინაშე დგას 
გამოწვევა, კრიზისული სიტუაციებისა და ბიზნესის უწყვეტობის 
დაგეგმვასთან ერთად, უზრუნველყოს საკუთარი თანამშრომლების 
უსაფრთხოება. 

ნაშრომში განვიხილავთ შრომითი უსაფრთხოების კულტურის 
მნიშვნელობას, საფრთხეებს,  რომლებსაც შეიცავს და რომელიც თან 
სდევს კონკრეტულ პროფესიებს. შევაფასებთ იმ რისკებს, რომელიც 
მუდმივად ახლავს მავნე და საშიშპირობებიან პროფესიებს, 
ყურადღებას გავამახვილებთ მოცემული რისკების გამომწვევი 
ფაქტორების გამოვლენისა და მათი პრევენციის მნიშვნელობაზე. 
ვისაუბრებთ, სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაზღვევის როლზე, 
როგორც დასაქმებულთა დაცვის გარანტზე. გავაანალიზებთ, პრო-
ფესიული უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის უზრუნველყოფის 
პრევენციული პოლიტიკის სისტემურ მიდგომას და ვისაუბრებთ 
შიდამარეგულირებელი დოკუმენტების შემუშავების აუცი-
ლებლობაზე. ნაშრომის ფარგლებში სისტემურად გავაანალიზებთ 
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ქართულ პრაქტიკასა და კანონმდებლობას. განსახილველი 
პრობლემის სიმწვავიდან გამომდინარე, ყურადღება გამახვილდება 
სახელმწიფოს როლზე აღნიშნული საკითხის დარეგულირების 
პროცესში.  

 

1. შრომითი უსაფრთხოების ნორმების დაცვის მნიშვნელობა და 
მასთან დაკავშირებული რისკები 

ისტორიულმა პროცესმა ადამიანის შრომას სულ უფრო და უფრო 
რთული ფორმები შესძინა. ადამიანმა დროთა განმავლობაში 
განსხვავებული და რთული ოპერაციების განხორციელება იწყო, 
განავითარა შრომის შესრულების საშუალებები, მიდგომები და 
შეეგად, საბოლოოდ დახვეწა შრომის პროდუქტი. დღეს შრომა 
ხასიათდება როგორც ინტელექტუალური ძალისხმევის არნახული 
გზა. ეკონომიკის გლობალიზაცია ბოლო წლებში, ტექნოლოგიების 
განვითარებასთან ერთად კიდევ უფრო გააქტიურდა, აღნიშნული 
საზოგადოებაში რადიკალური ცვლილებების მწარმოებელია. 
პროფესიული უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა (OSH) ვერ 
გაუკეთებს იგნორირებას მოცემულ ცვლილებებს, ეს კი ახალი 
სიტუაციების ადაპტირებისა და სირთულეების ტრანსფორ-
მაციისათვის აუცილებელი ხელშემწყობი გარემოებაა. ნებისმიერი 
ქვეყნის შრომითი პოტენციალი დამოკიდებულია სოციალურ-ფსი-
ქოლოგიურ, დემოგრაფიულსა და სოციალურ-ეკონომიკურ მახა-
სიათებლებზე. ეს მახასიათებლები კი თავის თავში უსაფრთხოების 
ფაქტორზეა დამოკიდებული. ადამიანის უსაფრთხოების უზრუნ-
ველყოფა შრომითი პოტენციალის უზრუნველყოფის ტოლია. ისეთი 
ფაქტორები, როგორებიცაა შრომითი პოტენციალი, შრომის ეფექტუ-
რობა და სტიმული შრომისადმიც კი, მაინც თავს იყრის შრომის 
უსაფრთხოების საკითხთან. უსაფრთხო შრომა ეს არის პირობების 
მთელი კომპლექსი, რომელმაც  მუშაკი უნდა დაიცვას გარემომ-
ცველი არეალის, ტექნოლოგიებისა და სახიფათო მასალების 
მხრიდან მის წინააღმდეგ მომდინარე პოტენციური საშიშროებე-
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ბისაგან.96 

საქართველოს შრომის კოდექსის 35-ე მუხლი დასაქმებულს 
ავალდებულებს, უზრუნველყოს დასაქმებული სიცოცხლისა და 
ჯანმრთელობისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოთი. ერთი 
შეხედვით, მარტივი თემა, რომელიც ზოგადი თვალსაზრისით 
შეიძლება, გარკვეულ ასპექტებში არც ისე მნიშვნელოვან საკითხად 
მოგვეჩვენოს, გარკვეულ პროფესიებთან მიმართებით,  საციცოცხლო 
მნიშვნელობას იძენს. ცნობილია, რომ ზოგიერთი სექტორი და 
სამსახურეობრივი პოზიცია სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის 
მომეტებული რისკის წყაროა, აღნიშნული პროფესიები ერთიანდება 
მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების სახელწოდების 
ქვეშ,97 სწორედ მათთან დაკავშირებით უსაფრთხო გარემოს 
შექმნაზე განსაკუთრებული აქცენტის გაკეთებაა საჭირო. ყველაზე 
რისკიან პროფესიებს, ყოველი ქვეყანა ინდივიდუალურად 
განსაზღვრავს, თუმცა ამ ჩამონათვალში ძირითადად სოფლის 
მეურნეობასთან, მშენებლობასთან, სამთო და საზღვაო 
გადაზიდვასთან, ელექტროობასთან,  ქიმიურ ნივთიერებებთან ან 
გამოსხივებასთან დაკავშირებული პროფესიები ხვდება.98 
საქართველოს შემთხვევაში მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი 
სამუშაოების ჩამონათვალი განისაზღვრება საქართველოს შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური მინისტრის ბრძანებით, თუმცა 
კანონის დონეზე წარმოდგენილი რეგულაციების შემოღება 
საჭიროებს პრინციპებისა და სახელმძღვანელო სტანდარტების 
სახით გაწერას, რა კრიტერიუმების შემთხვევაში იქნება საქმიანობა 
მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი, რაც ქართულ საკანონმდებლო 

                                                            
96 საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება, შრომის 
უსაფრთხოება, როგორც გლობალური პრობლემა, <https://goo.gl/VsPbvz> 
[29.08.2018]. 
97 შენიშვნა: საერთაშორისო სამართალი აღნიშნულ პროფესიებს იცნობს 
“3D“ (.dirty, difficult and dangerous, jobs) სახელწოდებით.  
98 იხილეთ: <https://www.independent.co.uk/life-style/most-dangerous-jobs-
britain-a7565936.html> <http://time.com/5074471/most-dangerous-jobs/> 
<http://www.ilo.org/safework/areasofwork/hazardous-work/lang--en/index.htm> 
[29.08.2018]. 
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სივრცეში ვერ ვიტყვით, რომ მკაფიოდ განსაზღვრული და 
მოწესრიგებულია.99100  

არაა რთული წარმოსადგენი, თუ რა შედეგი შეიძლება მოჰყვეს 
მოცემულ პროფესიებში არსებული სიცოცხლისა და 
ჯანმრთელობის საფრთხის შემცველი რისკების რეალიზაციას. 
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის უახლესი კვლევის 
მიხედვით შრომის ადგილზე უბედური შემთხვევებისა და 
დაავადებების გამო, რაც უსაფრთხოების ნორმების დაუცველობის 
შედეგს წარმოადგენს, დაახლოებით 2.2 მილიონი ადამიანი 
იღუპება. ამავე კვლევამ დაადასტურა, რომ მსოფლიოში 
ყოველწლიურად 270 მილიონი დასაქმებული იღებს  სერიოზულ 
ფიზიკურ დაზიანებებს, ხოლო 160 მილიონი ადამიანი სამუშაოზე 
სახიფათო პირობების გამო ავადდება.101 შემაშფოთებელია 
ლოკალური მასშტაბით ჩატარებული კვლევაც, შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს ინფორმაციით,102 ჯერ კიდევ 2015 წელს სამუშაო 
ადგილზე დაშავდა და გარდაიცვალა 123 ადამიანი, ანუ, სულ 
მცირე, 2-3 დღეში ერთხელ ხდებოდა შემთხვევები, როდესაც 
სამუშაო ადგილებზე დასაქმებული პირები ჯანმრთელობის მძიმე 
დაზიანებებს იღებდნენ ან იღუპებოდნენ. საქართველოში 
განვითარებული ბოლოდროინდელი ტრაგედიები,103 უფრო მეტად  
                                                            
99 „მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოთა ნუსხის დამტკიცების 
თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
მინისტრის 2007 წლის 03 მაისის N147/ნ ბრძანება, სსმ, 69, 17/05/2007, 
<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/70600> [29.08.2018]. 
100 საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო, მძიმე, მავნე და საშიშ 
პირობებიან სამუშაოებზე ახალი რეგულაციები წესდება (საკანონდებლო 
ინიციატივა და არსებული პრაქტიკის მიმოხილვა), თბილისი, 2013, 10. 
101 “Decent work – Safe work”, Introductory report to the XVIIth World Congress 
on Safety and Health at Work, 2005, Occupational safety and health: Synergies 
between security and productivity, 2, <http://www.ilo.org/safework/lang--
en/index.htm>  [29.08.2018]. 
102 იხილეთ: <https://www.radiotavisupleba.ge/a/shromis-
usafrtxoeba/28067737.html> [29.08.2018]. 
103 შენიშვნა: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 
მონაცემებით, 2011 წლიდან 2018 წლამდე მხოლოდ მაღაროებში, 
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უსვამს ხაზს ამ პრობლების მოგვარების აუცილებლობას და ჩვენს 
ქვეყანაში შრომითი უსაფრთხოების კულტურის განვითარების 
საციცოცხლო მნიშვნელობას.  

თითოეული პროფესია, რომელიც მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან 
სამუშაოთა ჩამონათვალში ხვდება, პიროვნების ჯანმრთელობისა და 
სიცოცხლისათვის სერიოზულ რისკებს შეიცავს, რომლის 
რეალიზაციის შემთხვევაშიც შესაძლებელია ფატალური შედეგიც კი 
დადგეს. ის, თუ რამ შეიძლება გამოიწვიოს აღნიშნული რისკების 
რეალიზება, თითოეული პროფესიისათვის კონკრეტულია და 
დამოკიდებულია სამუშაოს სპეციფიკაზე. თუმცა არსებობს ზოგადი 
„საშიშროებები“, რომელიც ყველა მათგანზე თანაბრად ვრცელდება 
და რისკების რეალიზაციის პრევენციის გზაზე მინიმალურ 
სტანდარტს წარმოადგენს; პრობლემის ძირითადი არსი 
მდგომარეობს იმაში, რომ დასაქმებულები არაინფორმირებულები 
არიან იმის შესახებ, თუ რა სახის ტექნიკური საფრთხის შემცველ 
სამუშაოს ასრულებენ, რა შედეგებს გამოიწვევს შრომის 
უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად წესების დაუცველობა როგორც 
პირადად მათთვის, ისე გარშემომყოფთათვის და რა ღონისძიებებია 
განსახორციელებელი უსაფრთხო სამუშაო პირობების 
უზრუნველსაყოფად. მიზნის მიღწევის ერთ-ერთ შესაძლებლობად 
აღიქმება დასაქმებულთა დაცვა  ინსტრუქციების გამოკვრის, 
ობიექტების ნიშანდების, დასაქმებულთა ტრენინგის, რისკების 
შეფასებისა და მართვის მეშვეობითაც.104 შრომის უსაფრთხოების 
შესახებ კანონი,  შრომის უსაფრთხოების მიღწევას სამსახურებში 
შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის, დასაქმებულთა მაღალი 
კვალიფიკაციის, პასუხისმგებლობის ზომების განსაზღვრითა და 

                                                                                                                                
უსაფრთხოების აუცილებელი პირობების დაუცველობის მიზეზით 
დაღუპულია 16 ადამიანი. 2016 წლის მონაცემებით კი სამუშაო ადგილზე 58 
ადამიანი გარდაიცვალა და 85 დაშავდა, <http://www.geostat.ge/> [29.08.2018]. 
104 პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი, 
ვებგვერდი, 25/05/2012, <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1659419> 
[29.08.2018], 24-ე მუხლი. 
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დასაქმებულთა დაზღვევის საშუალებით ცდილობს.105  

გარდა იმისა, რომ შრომის ადგილზე, უსაფრთხოების ნორმების 
დაუცველობით გამოწვეული რისკების რეალიზაცია 
განსაკუთრებულ ფიზიკურ და მორალურ ტრამვას აყენებს როგორც 
დაზარალებულსა და მისი ოჯახის წევრებს, ასევე მნიშვნელოვნად 
აზარალებს სახელმწიფოს ეკონომიკასაც, მაგალითად, 
ევროკომისიის ბოლო კვლევის მიხედვით, 2000 წელს ევროპის 
კავშირის 15 ქვეყანაში მსგავსი დასაქმებულთა შემთხვევების 
ანაზღაურების ხარჯებმა შეადგინა 55 მილიარდი ევრო.106 

როგორც უკვე აღვნიშეთ, დაზარალებულთა და მათი ოჯახების 
ეკონომიკური (და ადამიანური) ტვირთი მოცემულ შემთხვევაში 
ძალიან დიდია. მსოფლიო სამუშაო ძალის მხოლოდ მცირე ნაწილია 
დაფარული კომპენსაციის სისტემებით. უმუშევართა უმრავლესობა 
სამუშაოს არარსებობის დროს არანაირ შემოსავალს არ იღებს. 
მუშაკებს, რომლებიც სამუშაო ადგილებზე ინვალიდდებიან და 
კარგავენ მნიშვნელოვან უნარ-ჩვევებს, ბარიერები ექმნებათ  
მომავალში ახალი სამუშაოს პოვნასთან ან/და არსებულ პოზიციაზე 
მუშაობის გაგრძელების შესაძლებლობასთან დაკავშირებით. 
მართალია, ხანგრძლივი რეაბილიტაციის შემდგომ არაა 
გამორიცხული, პირი დაუბრუნდეს ძველ საქმიანობას, ან ხელი 
მოჰკიდოს რაიმე ახალ პროფესიას, თუმცა ფაქტია, რომ იგი ვეღარ 
აღწევს სათანადო პროდუქტიულობას, რაც სხვა დასაქმებულებთან 
შედარებით მისი ანაზღაურების მნიშვნელოვან სხვაობას 
განაპირობებს.  

იგივე ფაქტორები გავლენას ახდენს ეროვნულ ეკონომიკურ 
განვითარებაზე, კერძოდ, იმის გათვალისწინებით, რომ ქვეყანა 

                                                            
105 “შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონი, ვებგვერდი, 
21/03/2018, <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4103880> [29.08.2018],  მე-
5 და მე-6 მუხლები. 
106 “Statistical analysis of socio-economic costs of accidents at work in the 
European Union, Final Report”, European Commission, Luxembourg, July, 2004.  
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მსგავსი გარემოებების გამო კარგავს შრომისუნარიან მოქალაქეებს 
(2017 წლის მონაცემებით საქართველოში 15 წლის ზევით 2 
მილიონზე მეტი ადამიანი მოიაზრებოდა ეკონომიკურად აქტიურ 
მოსახლედ, მათგან კი 1 მილიონ 780 ათასმდე ადამიანი ახერხებდა 
სამუშაო ძალის რეალიზებას ფორმალურ თუ არაფორმალურ 
სექტორებში დასაქმებით, ხოლო 250 ათას ადამიანადე უმუშევრად 
რჩებოდა. დასაქმებული მოსახლეობიდან 43% წარმოადგენდა 
დაქირავებულ მშრომელს, ხოლო 57% თვითდასაქმებული 
გახლდათ. დაქირავებული მშრომელების 15,4% დასაქმებული იყო 
სახელმწიფო სექტორში,  35,2% კი ბიზნეს სექტორში, რომელიც 
მოიცავს მრეწველობისა და მშენებლობის სფეროებსაც)107 და 
სახელმწიფოს უწევს სამედიცინო მომსახურების, დაზარალებული 
თანამშრომლის ავადმყოფობის მკურნალობის ხარჯების, ან/და 
კომპენსაციის გადახდა, იზრდება  საწარმოო ავარიების დროს 
უსაფრთხოების ნორმების დაუცველობით გამოწვეული 
დაავადებების რიცხვი, რაც საბოლოოდ ძალიან დიდ გავლენას 
ახდეს ქვვეყნის ეკონომიკურ, სოციალურსა და ასევე ეკოლოგიურ 
პროდუქტიულობაზეც კი.108 

სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოების პირობების დაუცველობა იწვევს 
ინდივიდისათვის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უფლებების 
შეზღუდვას, რომელიც ხელს უშლის მის განვითარებას და უსპობს 
სრულფასოვანი ცხოვრების შესაძლებლობას; იქიდან გამომდინარე, 
რომ სახელმწიფოსა და ბიზნესის ეკონომიკური ინტერესები 
ცალკეული პიროვნებების შრომისუნარიანობაზე დგას, 
აღნიშნულის დაცვა საციცოცხლო მნიშვნელობას იძენს ქვეყნის 
ეკონომიკური ძლიერების ჩამოყალიბებისა და განვითარების 
პროცესში. იყო დასაქმებული მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან 
სამუშაოზე, იმთავითვე დიდი რისკია, რომელიც სახელმწიფოსა და 

                                                            
107 ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, შრომა და 
მშრომელთა მდგომარეობა საქართველოში, თბილისი, 2017. 
108 საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება, შრომის 
უსაფრთხოება, როგორც გლობალური პრობლემა, <https://goo.gl/VsPbvz> 
[29.08.2018].  
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უშუალო დამსაქმებლის მიერ სათანადოდ უნდა იყოს დაფასებული, 
რაც, სამწუხაროდ, დღევანდელ რეალობაში თითქმის არ გვხვდება. 

 

2. დაზღვევის მნიშვნელობა მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან 
სამუშაოზე დასაქმებული პირების სიცოცხლისა და 
ჯანმრთელობის დაცვისთვის 

იმ პირობებში, როდესაც რეალურად არ არსებობს ქმედითი 
მექანიზმი, რომელიც მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოზე 
დასაქმებული პირის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაცვის 
სრული გარანტის ფუნქციას შეასრულებს, როდესაც მსგავს 
სამუშაოებზე ადამიანების სიცოცხლე, ჯანმრთელობა და უფლებები 
ჯერ კიდევ დაუცველია, გვაქვს გაუმართავი კანონმდებლობა და 
ძალიან ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა ამ საკითხებთან 
მიმართებაში, ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანია, ყურადღება 
გავამახვილოთ ჯანმრთელობის დაზღვევაზე, როგორც მძიმე, მავნე 
და საშიშპირობებიან სამუშაოზე დასაქმებული პირის 
ჯანმრთელობის დაცვის ერთ-ერთ მექანიზმზე. 

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული რისკები მჭიდროდაა 
დაკავშირებული დაზღვეულის შრომით საქმიანობასთან,109 
შესაბამისად, თითოეული დამსაქმებლის ინტერესებში უნდა 
შედიოდეს, რომ, გარდა კანონმდებლობაში არსებული 
რეგულაციებისა, საკუთარი ძალებითაც, მაგალითად, 
დასაქმებულის დაზღვევით, ცდილობდეს თანამშრომლის 
სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვას. 

შრომითსამართლებრივ ურთიერთობებში დასაქმებულის 
ჯანმრთელობის დაზღვევის ინსტიტუტის გამოყენება არა მხოლოდ 
ზრდის დასაქმებულის შრომის მოტივაციას, არამედ რეალურად 

                                                            
109 ირემაშვილი ქ., ჯანმრთელობის დაზღვევა, როგორც დასაქმებულის 
დაცვის ერთ-ერთი მექანიზმი, შრომის სამართალი, სტაიათა კრებული I, 
გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, 2011, 164. 
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ახორციელებს ჯანმრთელობის, როგორც მისი ერთ-ერთი 
ინტერესის დაცვას.110 

პრაქტიკული შემთხვევების ანალიზმა აჩვენა, რომ ჯანმრთელობის 
დაზღვევის როლი საშიშპირობებიან სამუშაოზე დასაქმებული 
ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენასა და ჯანმრთელობის დაცვაში 
ძალიან დიდია, ვინაიდან საწარმოო ტრამვის მქონე ადამიანები, 
როგორც წესი, საჭიროებენ გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებას, 
რისი სახსრებიც, უმეტეს შემთხვევაში, დაზარალებულებს არ 
გააჩნიათ, ვინაიდან სწორედ მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობაა ის 
ერთადერთი რამ, რაც მათ მაღალი საფრთხის შემცველ სამუშაოებზე 
მუშაობას აიძულებთ. აქედან გამომდინარე, როდესაც დამსაქმებელს 
მუშახელი კონკრეტულ პოზიციაზე აჰყავს და მან იცის, რომ ეს 
სამუშაო სიცოცხლისთვის საშიშია, დასაქმებულის დაშავების 
შემთხვევაში, ის ვალდებულია, ჯანმრთელობის დაზღვევით 
უზრუნველყოს მისთვის სრული სამედიცინო მომსახურების გაწევა. 

მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოზე დასაქმებული პირების 
ჯანმრთელობის დაზღვევის მნიშვნელობა გამოიხატება ასევე იმაში, 
რომ ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის 
მიერ გასული წლის ივნისში გამართულ შრომისა და სოციალური 
დაცვის სფეროს გრძელვადიანი განვითარების გეგმის შემაჯამებელ 
განხილვაზე, სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად, აღინიშნა, 
რომ უნდა დაწესდეს სავალდებულო მოთხოვნა შრომის 
უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის გაზრდილი 
სტანდარტებისა და დასაქმებულის სავალდებულო დაზღვევის 
შესახებ.111 

ყველანი ვთანხმდებით იმაზე, რომ მავნე და საშიშ პირობებში 
დასაქმებული ადამიანების ჯანმრთელობის დაცვისას 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს დაზღვევა, თუმცა, ცხადია, თავის 
უპირატესობებთან ერთად ამ ინსტიტუტს გარკვეული 

                                                            
110 იქვე, 174. 
111 იხილეთ: <https://goo.gl/8zeZCJ> [29.08.2018]. 
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ნაკლოვანებებიც გააჩნია112 და ჯანმრთელობაზე დაფუძნებული 
დაზღვევა არ წარმოადგენს საუკეთესო ალტერნატივას, ვინაიდან 
შესაძლოა ჯანმრთელობის დაზღვევა დასაქმებულის ინტერესებში 
არ შედიოდეს და მისთვის მისაღები დაზღვევისთვის გადახდილი 
ფულის ხელფასის სახით მიღება იყოს. გარდა ამისა, როგორც წესი, 
დამსაქმებელი ცდილობს, რომ დასაქმებულთა დაზღვევისთვის 
დახარჯული ფინანსები არ იყოს მნიშვნელოვანი, რის გამოც 
აღნიშნული დაზღვევით თითქმის შეუძლებელია ხოლმე 
სრულყოფილი სამედიცინო დახმარების მიღება და იგი მხოლოდ 
საფრთხისშემცველ სამუშაოზე დასაქმებული პირის მოტივაციის 
გაზრდას ემსახურება. 

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დამსაქმებლების მხრიდან მძიმე, 
მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოზე დასაქმებული პირებისთვის 
ჯანმრთელობის დაზღვევა არ გახდეს მარტივი გამოსავალი 
დამსაქმებლებისთვის. დასაქმებულის დაზღვევა შესაძლებელია 
განვიხილოთ მხოლოდ და მხოლოდ როგორც დამხმარე და 
დამატებითი ბერკეტი დასაქმებულთა სიცოცხლისა და 
ჯანმრთელობის დასაცავად, ხოლო პრობლემა უნდა გადაიჭრას 
დასაქმებულთათვის უსაფრთხო სამუშაო გარემოსა და შრომის 
უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტების შეთავაზებითა და  
შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულირების შემუშავებით. 

 

3. საკანონმდებლო რეგულირება და საქართველოში არსებული 
მდგომარეობა შრომითი უსაფრთხოების დაცვის კუთხით 

სტატისტიკა, სატელევიზიო რეპორტაჟები, სოციალურ ქსელში 
გავრცელებული ინფორმაცია სხვადასხვა სამუშაოზე დასაქმებული 
ადამიანის დაშავებისა თუ გარდაცვალების შესახებ, ხაზს უსვამს იმ 
ფაქტს, რომ პრობლემა პრობლემად რჩება და სასიცოცხლოდ 

                                                            
112 ირემაშვილი ქ., ჯანმრთელობის დაზღვევა, როგორც დასაქმებულის 
დაცვის ერთ-ერთი მექანიზმი, შრომის სამართალი, სტაიათა კრებული I, 
გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, 2011, 173 
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მნიშვნელოვანია შრომის უსაფრთხოების დაცვის ქმედითი 
მექანიზმების შექმნა, რაშიც სახელმწიფოს როლი განუსაზღვრელია. 

აღსანიშნავია, რომ 2006 წელს შრომის ინსპექციის გაუქმების შემდგომ 
შრომის პირობების ინსპექტირების უფლებამოსილებას არც ერთი 
სახელმწიფო უწყება არ ახორციელებდა. 2015 წელს შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შეიქმნა 
შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი113, რასაც, თავის 
მხრივ, წინ უსწრებდა შრომის პირობების მონიტორინგის სახელმწიფო 
პროგრამის დამტკიცება. შრომის პირობების ინსპექტირების 
დეპარტამენტის მთავარ ფუნქციად დასაქმების ადგილებზე შრომის 
პირობების სახელმწიფო ზედამხედველობა განისაზღვრა, რაც 
გულისხმობს ორგანოს უფლებამოსილებას, ზედამხედველობის ქვეშ 
მოაქციოს როგორც შრომის უსაფრთხოების, ისე შრომითი პირობების 
შემოწმება. დებულებით განსაზღვრულია ორგანოს მანდატი, 
წინასწარი გაფრთხილების გარეშე განახორციელოს ზედამხედველობა 
დასაქმების ადგილზე და, საჭიროების შემთხვევაში, გამოიყენოს 
სანქცირების მექანიზმი. თუმცა, დასახელებული ნორმების მოქმედება 
იმთავითვე შეჩერდა და დეპარტამენტი ამ უფლებამოსილებას დღემდე 
ვერ იყენებს. შრომის ინსპექტორს არ გააჩნია მანდატი, შევიდეს 
სამუშაო ადგილზე დამსაქმებლის ნებართვის გარეშე, მის მიერ 
გაცემული რეკომენდაციების აღსრულება სავალდებულო არ არის, 
თავად რეკომენდაციების შინაარსი კი დახურული ინფორმაციაა. 
შესაბამისად, დღეს დეპარტამენტი, არსებული უფლებამოსილების 
ფარგლებში, არ გვევლინება ეფექტურ და აღსრულებადი 
მექანიზმებით აღჭურვილ ორგანოდ. იგი მხოლოდ რეკომენდაციების 
გაცემით შემოიფარგლება, რაც თავის მხრივ შესასრულებლად 
სავალდებულო არ არის.114 არაქმედითი შრომის ინსპექტირების 
დეპარტამენტის პარალელურად კი მზარდია სამუშაო ადგილებზე 
დაღუპულთა და დაშავებულთა სტატისტიკა. 

                                                            
113 პრაქტიკული სახელმძღვანელო შრომის უფლებისა და გარემოს დაცვის 
სფეროში, თბილისი, 2015, 54. 
114 იხ. იქვე, 55 
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საქართველოს შრომის კოდექსში, რომელიც შრომით-
სამართლებრივი ურთიერთობების მომწესრიგებელ ძირითად 
საკანონმდებლო აქტს წარმოადგენს ქვეყანაში, მხოლოდ ერთი 
მუხლი115 ეხება შრომის უსაფრთხოების საკითხს და ამ კუთხით 
დამსაქმებელს აკისრებს გარკვეულ ვალდებულებებს, მაგალითად, 
დასაქამებული ვალდებულია, უზრუნველყოს დასაქმებული 
სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის მაქსიმალურად უსაფრთხო 
სამუშაო გარემოთი, დასაქმებული ვალდებულია, დანერგოს შრომის 
უსაფრთხოების უზრუნველმყოფი პრევენციული სისტემა და 
დროულად მიაწოდოს დასაქმებულს სათანადო ინფორმაცია 
შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკების შესახებ და 
ასე შემდეგ. ერთი შეხედვით, ასეთი მოწესრიგება სრულყოფილია, 
თუმცა პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ კანონმდებლობა არ 
ითვალისწინებს ისეთ მექანიზმს, რომელიც დამსაქმებლის მიერ ამ 
ვალდებულებების დარღვევის შემდეგ ამოქმედდება და 
დასაქმებულის უფლებებს დაიცავს. 

როგორც ვხედავთ, ქვეყანაში არ არსებობს ბერკეტი, რომლითაც 
შესაძლებელი იქნება დასაქმებულთა უფლებების დაცვა მათი  
უსაფრთხო სამუშაო გარემოთი უზრუნველყოფით. აქედან 
გამომდინარე, აუცილებელია შესაბამისი ქმედითი და შედეგებზე 
ორიენტირებული საკანონმდებლო ბაზის არსებობა ან სპეციალური 
ორგანოს შექმნა, რომელიც უფლებამოსილი იქნება, აწარმოოს 
მონიტორინგი ყოველი კონკრეტული საშიშპირობებიანი სამუშაოს 
განხორციელების ადგილზე, შეამოწმოს, თუ რამდენად უსაფრთხოა 
სამუშაო გარემო ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის, 
რისკებისა და საფრთხის არსებობის შემთხვევაში შეძლოს 
გარკვეული სანქციების დაწესება და ამკრძალავი ქმედებების 
განხორციელება დამსაქმებლის მიმართ, ასევე აუცილებელია, რომ 
კანონმდებლობა დასაქმებულის ჯანმრთელობის დაზიანების 
შემთხვევაში ითვალისწინებდეს მისი მკურნალობის ხარჯების 

                                                            
115 საქართველოს შრომის კოდექსის 35-ე მუხლი 
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სრულად დაფარვას, ვინაიდან კონკრეტული შემთხვევების 
ანალიზმა გვიჩვენა, რომ ძალიან ხშირად დასაქმებულთა გადარჩენა 
ვერ ხერხდება სწორედ უსახსრობის მიზეზით, დროული 
სამედიცინო დახმარების გაწევის შეუძლებლობის შედეგად. 

2017 წლის ივნისში საქართველოს პარლამენტში შევიდა შრომის 
უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტი, რომელიც პარლამენტის 
მიერ მიღებული იქნა 2018 წლის 7 მარტს. აღსანიშნავია, რომ 
„შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონი მოიცავს 
არაერთ პოზოტიურ ჩანაწერს, რაც შრომის უსაფრთხოების 
ბაზისური სტანდარტების საკანონმდებლო რეგლამენტირებასა და 
დამატებითი სახელმწიფო საზედამხედველო მანდატის 
განსაზღვრაში გამოიხატება, თუმცა, კანონპროექტის არსებითი 
ხარვეზები მნიშვნელოვნად ასუსტებს მის ეფექტიანობას და არ 
ქმნის დასაქმებულთა უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის 
რეალური და სათანადო დაცვის შესაძლებლობას.  

„შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 
მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, კანონი ვრცელდება მხოლოდ 
მომეტებული საფრთხის შემცველ, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან 
სამუშაოებზე, რომლის ჩამონათვალსაც საქართველოს მთავრობა 
განსაზღვრავს. კანონის მოქმედების სფეროს ამგვარად განსაზღვრა 
კანონის მნიშვნელოვან ნაკლოვანებას წარმოადგენს, ვინაიდან იგი 
ხელს უშლის შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების თანაბრად 
გავრცელებას  ყველა დასაქმებულზე. არსებობს მაღალი ალბათობა 
იმისა, რომ სამუშაო თავისი არსით წარმოადგენდეს ადამიანის 
სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის საშიშს, თუმცა არ შედიოდეს 
ჩამონათვალში, რომელსაც საქართველოს მთავრობა განსაზღვრავს. 
ასეთ შემთხვევაში მასზე არ გავრცელდება ეს კანონი და შეიქმნება 
ცალსახა უთანასწორობა დასაქმებულთა შორის, შესაბამისად ამ 
კანონის მიზანი, რომ სამუშაო ადგილებზე დაცული იქნას შრომის 
უსაფრთხოება, დარჩება მიუღწეველი. 

კანონმდებლობის გამართულობა და ეფექტიანობა პირდაპირ 
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უკავშირდება კანონმდებლობის სათანადო აღსრულების საკითხს, 
მაგრამ ამ მხრივაც კანონი მნიშვნელოვან ხარვეზს შეიცავს; კერძოდ, 
კანონის დარღვევის შემთხვევაში პასუხისმგებლობის ფორმად 
გამოიყენება გაფრთხილება, ჯარიმა და სამუშაო პროცესის შეჩერება. 
კანონით განსაზღვრული ფულადი ჯარიმების ოდენობა არ არის 
ადეკვატური და ეფექტური დარღვევასთან მიმართებით, ვინაიდან 
საფრთხის ქვეშ დგას ისეთი მნიშვნელოვანი სამართლებრივად 
დაცული სიკეთეები, როგორიცაა ადამიანის სიცოხცლე და 
ჯანმრთელობა, რისი ხელყოფის გამოც არ შეიძლება დამსაქმებელს 
მხოლოდ ფულადი ჯარიმის გადახდა ეკისრებოდეს. 
მნიშვნელოვანია, რომ გამოსავალი ვეძებოთ არა 
დამსაქმებლისათვის გაფრთხილების მიცემასა და სხვადასხვა 
სახდელის დაკისრებაში, არამედ გავაძლიეროთ სამუშაო 
პირობებისა უსაფრთხოების კონტროლი და დარღვევების 
შემთხვევაში ვაიძულოთ დამსაქმებელი, შექმნას უსაფრთხო 
სამუშაო გარემო, ვიმუშავოთ რისკებისა და საფრთხის 
პროცენტული მაჩვენებლის მაქსიმალურად შემცირებაზე, სამუშაო 
გარემოს უსაფრთხოების დონე მივუახლოვოთ იმ მაღალ 
სტანდარტებს, რაც მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში 
მოეთხოვებათ დამსაქმებლებს.  

უსაფრთხოების წესების დარღვევისას სანქციის სახით ფულადი 
ჯარიმის დაწესების უშედეგობაზე მიუთითებს ის გარემოებაც, რომ 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმის რაოდენობა ხშირ 
შემთხვევაში, განსაკუთრებით მსხვილი კომპანიებისთვის, არც თუ 
ისე დიდია, მაგალითად, მომეტებული საფრთხის შემცველი მძიმე, 
მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების განხორციელება ამ 
საქმიანობის რეგისტრაციის გარეშე, ჯარიმდება 1 000 ლარის, 
განმეორების შემთხვევაში კი 2 000 ლარის ოდენობით, და მისი 
გადახდა პრობლემას არ წარმოადგენს, ამასთან დამსაქმებელი 
შემოიფარგლება მხოლოდ ჯარიმის გადახდით, არ ხდება უბედური 
შემთხვევების გამომწვევი მიზეზების გამოკვლევა, არ მკაცრდება 
უსაფრთხოების წესები და იმავე დღეს სხვა დასაქმებული პირები 
უდიდესი რისკებისა და საფრთხის პირობებში აგრძელებენ 
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თავიანთი სამუშაოების შესრულებას, რაც ყოვლად დაუშვებელია. 

გამომდინარე იქედან, რომ საქმე ეხება ადამიანის სიცოცხლესა და 
ჯანმრთელობას, რისკები შესაძლებელია იყოს მყისიერი, რაც ასევე 
მყისიერ რეაგირებას მოითხოვს სახელმწიფოსგან და 
დამსაქმებლისგან. შესაბამისად, აუცილებელია, რომ 
საზედამხედველო ორგანოს ნებისმიერ დროს დამსაქმებლისა თუ 
სასამართლოს ნებართვის გარეშე უფლება ჰქონდეს, აკონტროლოს 
შრომის უსაფრთხოების ნორმების აღსრულება და გამოყენება, 
აწარმოოს სამუშაო ადგილზე მომხდარი უბედური შემთხვევებისა და 
პროფესიული დაავადებების აღრიცხვა, აღწეროს სამუშაო პირობები 
და შესაბამისი მითითებები მისცეს დამსაქმებელს, გამოავლინოს 
შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევის შემთხვევები და 
მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება. თუ ამ მოქმედებების 
განხორციელება დამოკიდებული იქნება რომელიმე ორგანოს ან 
სასამართლოს თანხმობაზე, შემცირდება მათი ეფექტურობა. ამ 
თვალსაზრისით კანონპროექტი არსებითად ხარვეზიანი იყო, 
ვინაიდან, მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ საზედამხედველო 
ორგანოს ობიექტზე სავარაუდო დარღვევის შესახებ ინფორმაციას 
მიაწოდებდნენ, ინსპექტორი ვალდებული იყო, მიემართა 
სასამართლოსთვის და დალოდებოდა მის ნებართვას ობიექტზე 
შესვლისა და შემოწმების მიზნით. კანონში ამ კუთხით მდგომარეობა 
რამდენადმე გაუმჯობესდა, თუმცა სასამართლო, როგორც ბარიერი, 
მაინც რჩება, რაც მყისიერ რეაგირებას აფერხებს, კერძოდ, კანონის მე-
18 მუხლის თანახმად, როდესაც ადმინისტრაციულ სახდელად 
განსაზღვრულია სამუშაო პროცესის შეჩერება, ზედამხედველობის 
ორგანოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას სამუშაო პროცესის 
შეჩერებასთან დაკავშირებით ამტკიცებს სასამართლო. 

შრომის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია, 
სახელმწიფო იყენებდეს მის ხელთ არსებულ ყველა მექანიზმს. 
უდავოა, რომ დამატებითი კანონმდებლობისა და ნორმების შემოღება 
დამატებითი პრევენციული მექანიზმი იქნება სახელმწიფოს ხელში 
შრომის უსაფრთხოების დაცვის მიმართულებით, თუმცა თუ ის 
დარჩება ბუნდოვანი და არ მოხდება მისი შესაბამისად აღსრულება, 
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როგორც ეს არსებული კანონმდებლობის შემთხვევაში ხდება, 
მიზანი არ იქნება მიღწეული დასაქმებულთა სიცოცხლისა და 
ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით. შედეგად მივიღებთ 
დამატებით რეგულაციებს და კორუფციისთვის ხელსაყრელ 
გარემოს. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ კანონმდებლობა იყოს 
ქმედითი და კონკრეტულ შედეგებზე ორიენტირებული.116 

სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი ყოველთვის მნიშვნელოვანია ამა 
თუ იმ საკითხის განხილვასა და სწორ გააზრებაში, ვინაიდან 
საკანონმდებლო მოწესრიგება ზოგიერთ შემთხვევაში განსხვავე-
ბულად აისახება პრაქტიკაში. გამომდინარე იქედან, რომ დავის (მათ 
შორის შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულის) გადაწყვეტა 
სწორედ სასამართლოში ხდება, ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნე-
ლოვანია ის მიდგომები და სტანდარტი, რომელთაც სასამართლო 
თავის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებით პრაქტიკაში აწესებს.  

შესაბამისად, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოზე დასაქ-
მებულ პირთა უსაფრთხოებაზე, მათთან დაკავშირებულ 
პრობლემებსა და მათი გადაჭრის გზებზე საუბრისას 
მნიშვნელოვანია, მიმოხილული იქნას დღევანდელ სასამართლო 
პრაქტიკაში არსებული მიდგომები და ის სტანდარტი, რომელიც 
სამოსამართლო სამართლით ამ საკითხებთან მიმართებაშია 
დადგენილი.  

ზოგადად, სოციალური დაცვის სისტემები არ არის მიმართული 
ცხოვრების მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად. იგი 
გამიზნულია მხოლოდ გარანტირებული მინიმუმის შესაქმნელად. 
ცხოვრების მაღალი ხარისხი ინდივიდუალური ზრუნვის საგანია, 
რომლის პირობებსაც სახელმწიფო ქმნის. მაგალითად, 
საგადასახადო სტიმულებით, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის 
განვითარების ხელშეწყობითა და სხვ. სოციალური დაცვის 
სისტემის დანიშნულება კი ისაა, რომ შექმნას სოციალური რისკების 

                                                            
116 საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო, მძიმე, მავნე და 
საშიშპირობებიან სამუშაოებზე ახალი რეგულაციები წესდება (საკანონდებ-
ლო ინიციატივა და არსებული პრაქტიკის მიმოხილვა), თბილისი, 2013. 
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მართვის მექანიზმები და დაიცვას მოსახლეობა სიღარიბისგან. 
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ ერთ-ერთ სოციალურ 
რისკად აღიარებულია საწარმოო ტრამვები და პროფესიული 
დაავადებები. მაშინ, როდესაც სახეზე გვაქვს რეალიზებული 
აღნიშნული რისკები, დგება მათზე სათანადო რეაგირების საკითხი.  

სავალალო სტატისტიკიდან გამომდინარე, რომელსაც ჩვენ 
ნაშრომის ფარგლებში უკვე შევეხეთ, იკვეთება სახელმწიფოსა და 
სასამართლო სისტემის მხრიდან აუცილებელი რეაგირების, 
პრაქტიკის განვითარებისა და რეგულირების საკითხი. 
საქართველოს აღნიშნული ვალდებულება უკვე ნაკისრი აქვს 
ევროკავშირთან დადებული ასოცირების ხელშეკრულებითაც, 
რომლის მიხედვითაც ეძლევა შეთანხმებიდან 5 წლის ვადა, რათა 
შეძლოს და მოახდინოს „ქართული რეალობის“ ჰარმონიზება 
ევროკავშირის 1989 წლის 12 ივნისის 89/391/EEC დირექტივასთან 
სამუშაო ადგილზე მუშაკთა უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის 
გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით ზომების შემოღების 
შესახებ,117 ხოლო ექვსი წლის ვადა 1992 წლის 24 ივნისის საბჭოს 
92/58/EEC დირექტივით ნაკისრი ვალდებულებების 
შესასრულებლად, რომელშიც გაწერილია  სამუშაოზე 
უსაფრთხოებასა და/ან ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული 
ნიშნების განთავსების მიზნით მინიმალური მოთხოვნები.118 

ის, რომ ევროკაშირის კანონმდებლობა დასაქმებულთა დაცვის 
მაღალ სტანდარტებს აწესებს უშუალოდ დირექტივათა 
შინაარსიდან და დაზარალებულთა სასარგებლოდ მიღებული 
გადაწყვეტილებებიდან ნათლად ჩანს, იქიდან გამომდინარე, რომ 
აღნიშნული დირექტივები დამსაქმებელს ავალდებულებენ, არა 
მინიმალური ზომების მიღების ვალდებულებას, არამედ 
დასაქმებულთათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნას მათი 

                                                            
117 ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის 
ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს 
მხრივ, საქართველოს შორის, ვებგვერდი, 11/09/2014,  
<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2496959> [29.08.2018], დანართი XXX. 
118 იქვე, დანართი XXVI. 
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ინფორმირებიდან დაწყებული, მათთვის რისკების კონტროლის, 
პრევენციისა და გადაწყვეტისათვის აუცილებელი ზომების მიღების 
დავალდებულებით.119 საბედნიეროდ, ჩვენს ქვეყანაში აღინიშნება 
ევროპულ რეგულაციებთან დაახლოების ტენდენცია, რაც 
მისასალმებელია; ხარვეზები კი, რომლებზეც ნაშრომის ფარგლებში 
ვისაუბრეთ და რომელიც ჯერ კიდევ არსებობს ჩვენი ქვეყნის 
საკანონმდებლო სივრცეში, შესაბამისი კონსტრუქციული 
მოქმედებების შედეგად დაძლევადია. 

საბედნიეროდ, არსებობს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
პრაქტიკა, რომელიც საწარმოო ტრამვებისათვის დამსაქმებლებს, 
დასაქმებულთა სასარგებლოდ ზიანის ანაზღაურებას120 ან/და 
ყოველთვიური სარჩოს დაკისრებას ითვალისწინებს. ერთი მხრივ, 
სასიხარულოა მსგავსი პრაქტიკის არსებობა, თუმცა, მეორე მხრივ, 
ყოველთვიური სარჩოსა და ზიანის მოცულობა, ვფიქრობთ, 
„რეალურ ზიანს“ ნამდვილად არ შეესაბამება, თუმცა ეს ფაქტი რა 
თქმა უნდა, ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობით 
აიხსნება.  

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მნიშვნელოვანია გაირკვეს, რა 
სამართლებრივი შედეგები მოჰყვა სამუშაო ადგილზე 
დასაქმებულის გარდაცვალების ფაქტებს და რამდენად ეფექტურია 
პროკურატურის საქმიანობა ამ მიმართულებით. საქართველოს 
სისხლის სამართლის კოდექსის XXXI თავი „სამუშაოს წარმოებისას 
უსაფრთხოების წესის დარღვევა“ ითვალისწინებს სანქციებს ისეთი 
დანაშაულებისთვის, როგორიცაა: სამთო, სამშენებლო ან სხვა 
სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევა, ელექტრო 
ან თბოენერგიის, გაზის, ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების 
ობიექტზე უსაფრთხოების წესების დარღვევა, აფეთქება საშიშ 

                                                            
119 Council Directive on the introduction of measures to encourage improvements 
in the safety and health of workers at work, 89/391/EEC of 12 June 1989. 
120 შენიშვნა: ზიანის ანაზღაურების ოდენობა და წესი განისაზღვრება 
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება №48-ით „შრომითი მოვა-
ლეობის შესრულებისას მუშაკის ჯანმრთელობისათვის ვნების მიყენების 
შედეგად ზიანის ანაზღაურების  წესის შესახებ“. 



  

 103 

საწარმოში ან საამქროში, უსაფრთხოების წესის დარღვევა, სახანძრო 
უსაფრთხოების წესის დარღვევა და ა.შ. XXXI თავით 
გათვალისწინებული ზოგიერთი დანაშაულისათვის მაქსიმალურ 
სასჯელს წარმოადგენს 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა. 
საქართველოს პროკურატურიდან მიღებული ინფორმაციის 
თანახმად, 2012-2017 წლის ივნისის ჩათვლით პერიოდში სისხლის 
სამართლებრივი დევნა დაიწყო 209 შემთხვევაში და აქედან შეწყდა 
20 შემთხვევაში. აღსანიშნავია, რომ სასამართლოდან მიღებული 
ინფორმაცია და პროკურატურის მიერ მოწოდებული სტატისტიკა 
არ ემთხვევა ერთმანეთს; სასამართლოს მიერ მოწოდებული 
ინფორმაციის თანახმად, პროკურატურისგან მოპოვებული 
ინფორმაციისაგან განსხვავებით, მხოლოდ 130 საქმის განხილვა 
მოხდა საერთო სასამართლოებში.121 

ბოლო ოთხი წლის განმავლობაში 260 სისხლის სამართლის საქმე 
აღიძრა, გამოძიება 240-ე მუხლით მიმდინარეობდა და 60 
შემთხვევაში გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა სასამართლომ. 
სამწუხაროდ, სასამართლოს არც ერთხელ გამოუყენებია პატიმრობა. 
საქართველოს საერთო სასამართლოებში შრომის უსაფრთხოების 
წესების დარღვევის შესახებ (სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე 
მუხლი) 2015-17 წლებში 48 საქმე განიხილეს 56 პირის მიმართ, 
საიდანაც საპროცესო შეთანხმებით დასრულდა 35 სისხლის 
სამართლის საქმე 41 პირთან, თავისუფლების აღკვეთა კი მხოლოდ 
4 პირს შეეფარდა.122 

როგორც პრაქტიკიდან მოყვანილი ამ მცირე სტატისტიკიდან ჩანს, 
სასამართლო ძირითადად იყენებს პირობით სასჯელს, საპროცესო 
შეთანხმებას ან ფულად კომპენსაციას, გასაგებია, რომ 
დაზარალებულს ურჩევნია ფულადი კომპენსაცია მიიღოს, რადგან 
დაკარგა მარჩენალი, მაგრამ მეორე მხრივ, საპატიმრო სასჯელის 
გამოუყენებლობის ფაქტი ამცირებს პრევენციის ეფექტს. უმჯობესი 

                                                            
121 საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველო, მძიმე, მავნე და საშიშ-
პირობებიან სამუშაოებზე ახალი რეგულაციები წესდება (საკანონდებლო 
ინიციატივა და არსებული პრაქტიკის მიმოხილვა), თბილისი, 2013, 4. 
122 იხილეთ: <http://netgazeti.ge/news/192796/> [29.08.2018]. 
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იქნებოდა, სასამართლო უფრო მკაცრად უდგებოდეს ამ საკითხს. 

მხოლოდ შრომის ინსპექციის არსებობა, საკანონმდებლო 
მოწესრიგება, შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევისთვის 
გათვალისწინებული სანქციები და მექანიზმები ვერ მოაგვარებს 
პრობლემას. ამ პროცესში უმნიშვნელოვანესია, თუ რა პრაქტიკას 
იყენებს სასამართლო შრომითი დავების გადაწყვეტისას. აქედან 
გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საკანონმდებლო 
რეგულირებისს მოწესრიგებასთან ერთად, ვიზრუნოთ სწორი, 
ერთგვაროვანი და შედეგებზე ორიენტირებული სასამართლო 
პრაქტიკის ჩამოყალიბებაზე. 

 

დასკვნა 

დასკვნის სახით უნდა აღინიშნოს, რომ მოცემული პრობლემა, 
რომელიც ინდივიდისათვის უმნიშვნელოვანეს სიკეთეებს უქმნის 
საფრთხეს, სახელმწიფო სისტემების აღნიშნულის აღმოფხვრაზე 
მიმართული ეფეტური პოლიტიკის წყალობით რეალურად 
დაძლევადია. აუცილებელია სახეზე გვქონდეს, ერთი მხრივ, 
წამახალისებელი პოლიტიკა იმ პირების მიმართ, რომლებიც 
ზემოხსენებული სიკეთეების დაცვის მიმართ განსაკუთრებულ 
გულისხმიერებას იჩენენ, მეორე მხრივ კი, გამკაცრებული მიდგომა 
კონსტიტუციური უფლებების ხელმყოფი სუბიექტების წინააღმდეგ. 

დღეს სახელმწიფომ, თითოეულმა დასაქმებულმა და დასაქმების 
მაძიებელმა ნათლად უნდა გააცნობიეროს დემპინგური, დაუცველი, 
იაფფასიანი შრომა არაა მისი ჭეშმარიტი სოციალური ინტერესი, 
მისი პირადი მატერიალური კეთილდღეობისკენ მიმავალი გზა. 
ეკონომიკური ეფექტურობის ამოცანას ის კი არ წყვეტს, რომ 
ადამიანი ნებისმიერ პირობებში იყოს სამუშაო ძალა, რომ შრომის 
პროცესში მისი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე ნადგურდებოდეს, 
არამედ, პირიქით, მისი შრომა უნდა იყოს უსაფრთხო. 
მშრომელთათვის მთავარი და გადამწყვეტი ამოცანა უნდა გახდეს, 
დაძლიონ სამუშაო ძალის არასახარბიელო მდგომარეობა, 
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ორგანიზებულად და კოორდინირებულად, პიროვნების 
სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის მოტივით, მიაღწიონ 
საკუთარი სამუშაო ადგილების გარანტირებულ უსაფრთხოებას. 
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