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თანხვედრაში. იმ შემთხვევაში, თუ სასამა-
რთლო მართლსაწინააღმდეგოდ მიიჩნევდა მხა-
რეთა შორის დადებულ გარიგებებს (ანუ ჩა-
თვლიდა, რომ სახელმწიფომ გაცვალა მის სა-
კუთრებაში არსებული ქონება, რაც ეწინაა-
ღმდეგებოდა კანონმდებლობას), მას არ უნდა 
მოჰყოლოდა კვალიფიკაციის შეცვლა (იხ. ზე-
მოთ, 3). ამ უკანასკნელ შემთხვევაში გარიგე-
ბები უნდა მიჩნეულიყო მართლსაწინააღმდე-
გოდ და გაბათილებულიყო სკ-ის 54-ე მუხლის 
საფუძველზე. მხარეები დაუბრუნებდნენ 
ერთმანეთს ბათილი გარიგების შედეგად მიღე-
ბულ სარგებელს/ქონებას და არ იარსებებდა 
დასაბეგრი ოპერაცია. 

საინტერესო იქნებოდა სასამართლოს გადა-
წყვეტილება იმავე ფაქტობრივ გარემოებების, 
თუმცა იმ კანონმდებლობის პირობებში, რომე-
ლიც უშვებს სახელმწიფო ქონების გაცვლას. 
მოცემულ ვითარებაში, საქმეში არსებული გა-
რემოებების გათვალისწინებით, შემოსავლების 
სამსახური უფლებამოსილი იქნებოდა მხარეთა 
შორის არსებული გარიგებები მიეჩნია თვა-
ლთმაქცურ გარიგებებად და დაბეგვრის ობიე-
ქტად გამოეყენებინა დაფარული გარიგება. კე-
რძოდ, შინაარსის ფორმაზე აღმატებულობის 
პრინციპით გარიგების დაეკვალიფიცირებინა 
ბარტერულ ოპერაციად და მასზე დაერიცხა 
დღგ. ამ შეთხვევაში სამართლოს მსჯელობა 
მხარეების თავისუფალი ნების გამოვლინების 
საფუძველზე დადებული ინდივიდუალური, 
ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი ხელშეკრუ-
ლებების შესახებ კიდევ უფრო ნაკლებად დამა-
ჯერებელი იქნებოდა. 
 
 

ნიკოლოზ აბუთიძე 
 
 
 

4 – 4/2020 
 

არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურება ჯა-
ნმრთელობისათვის მიყენებული ზიანისას 

სკ-ის 413-ე მუხლი 
 

უზენაესი სასამართლოს 2015 წლის 10 სე-
ქტემბრის გადაწყვეტილება № ას-979-940-
2014 

 
სახელშეკრულებო ვალდებულების და-

რღვევა, რომელიც გამოიწვევს ძლიერ სული-
ერ ტანჯვასა და ემოციურ სტრესს, შეიძლება 
გახდეს არაქონებრივი ზიანის (ჯანმრთელო-
ბისთვის ვნების მიყენების კუთხით) ანაზღა-
ურების წინაპირობა.  
(ავტორის სახელმძღვანელო წინადადება) 

 
I. ფაქტობრივი გარემოებები 

 
მოპასუხე ავიაკომპანიას  (თბილისის ფილი-

ალს) რუსეთის ფედერაციული რესპუბლიკიდან 
საქართველოში, 2013 წლის 13 ივლისს, უნდა 
ჩამოესვენებინა მოსარჩელის შვილის ცხედარი.  

ავიაკომპანიამ კი საქართველოს ნაცვლად 
ცხედარი გააგზავნა სამხრეთ კორეაში. შესაბა-
მისად, საქართველოში იგი ჩამოასვენეს 31 საა-
თის დაგვიანებით, 2013 წლის 14 ივლისს, ამა-
სთანავე, მოპასუხემ არ მიაწოდა მოსარჩელეს 
ინფორმაცია რეისის დაგვიანების შესახებ. ამ 
უკანასკნელს კი ამბის გამოსარკვევად, თუ სად 
იმყოფებოდა თავისი შვილის გვამი, მოუხდა 
ტელევიზიისა და პოლიციის ჩართვა. 

მოსარჩელემ სარჩელით მიმართა თბილისის 
საქალაქო სასამართლოს და მოითხოვა მოპა-
სუხისათვის მორალური ზიანის ანაზღაურების 
დაკისრება 80 000 ლარის ოდენობით. მოპასუ-
ხემ კი სარჩელი არ ცნო. 

ზემოაღნიშნული სარჩელი არ დააკმაყოფი-
ლა თბილისის საქალაქო სასამართლომ. შესა-
ბამისად, მოსარჩელემ  (შემდგომში „აპელა-
ნტი“) გაასაჩივრა აღნიშნული გადაწყვეტილე-
ბა. აპელანტის საჩივარი ნაწილობრივ დაკმაყო-
ფილდა. ახალი გადაწყვეტილებით მოპასუხეს 
დაეკისრა ზიანის ანაზღაურება 10 000 ლარის 
ოდენობით. სააპელაციო სასამართლოს გადა-
წყვეტილება ემყარებოდა შემდეგ სამართლე-
ბრივ საფუძვლებს: სკ-ს მე-18 მუხლის II და VI 
ნაწილები და 992-ე მუხლი, საქართველოს კო-
ნსტიტუციის იმ დროს მოქმედი რედაქციის მე-
16 მუხლი და მე-17 მუხლის პირველ პუნქტი, 
ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარა-
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სასამართლო პრაქტიკა 

ციის პრეამბულაში განმარტებული ღირსების 
ცნება, კონვენციის მე-13 ოქმი. ასევე, სააპელა-
ციო სასამართლომ განმარტა, რომ მოპასუხის 
მიერ აპელანტისათვის შვილის ადგილსამყოფე-
ლის დროულად შეუტყობინებლობამ გამოიწვია 
აპელანტის ღირსების შელახვა და ძლიერი სუ-
ლიერი ტკივილი. პალატამ თავისუფალი განვი-
თარების უფლებას დაუკავშირა შვილის უკანა-
სკნელად გამომშვიდობება და საქართველოში 
არსებული წეს-ჩვეულებების მიხედვით მისი 
დატირება. შვილისათვის გასაპატიოსნებელი 
რიტუალის ჩატარების დაგვიანებით კი აპელა-
ნტმა ვერ მოახერხა მისი ღირსეულად დაკრძა-
ლვა.  

სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილე-
ბა საკასაციო წესით გაასაჩივრა ავიაკომპანიის 
თბილისის ფილიალმა (შემდგომში „კასატორი“), 
მისი მოთხოვნა იყო სააპელაციო სასამა-
რთლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გა-
უქმება და საქალაქო სასამართლოს გადაწყვე-
ტილების ძალაში დატოვება. მან მიუთითა, რომ 
ფაქტობრივი გარემოებები არასწორად იყო შე-
ფასებული და ამასთანავე სააპელაციო სასამა-
რთლოს მიერ კანონი არასწორად იყო განმა-
რტებული. 

 
II. სასამართლოს მსჯელობის შეჯამება 
 
საკასაციო სასამართლომ პირველ რიგში მი-

უთითა იმაზე, რომ სააპელაციო სასამართლოს 
მიერ დამტკიცებული ფაქტობრივი გარემოებე-
ბი გასათვალისწინებლად სავალდებულოა სა-
კასაციო სასამართლოსთვის, გარდა იმ შე-
მთხვევისა, როდესაც პირი დასაბუთებულად 
ასაჩივრებს მათ.  

საკასაციო სასამართლო დაეთანხმა კასატო-
რს იმ ნაწილში, რომ სააპელაციო სასამა-
რთლომ გამოიყენა კანონი, რომელიც არ უნდა 
გამოეყენებინა. აღნიშნული ეხება სკ-ს მე-18 
მუხლის გამოყენებას, ვინაიდან იგი აწესრიგე-
ბს განსხვავებულ ურთიერთობას. აღნიშნული 
მსჯელობა ეფუძნება იმ არგუმენტს, რომ ამ 
მუხლისა და მისი მე-2 ნაწილის გამოყენება და-
კავშირებულია „სიტყვისა და გამოხატვის თავი-
სუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონთან. 
ასევე, ღირსებაც გამოხატვის თავისუფლების 

კონტექსტშია განმარტებული სააპელაციო სა-
სამართლოს მიერ მოშველიებულ გადაწყვეტი-
ლებებში. 

ვინაიდან მოპასუხის არაქონებრივი ზიანი 
გამოწვეული იყო კასატორის მიერ ვალდებუ-
ლების დარღვევით, საქართველოს კანონმდე-
ბლობის თანახმად, სწორედ გადამზიდველს 
ეკისრება მტკიცების ტვირთი იმაზე, რომ ის 
ყველანაირად ეცადა ზიანის თავიდან აცილე-
ბას. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინა-
რე, საკასაციო სასამართლომ დაადგინა, რომ 
აღნიშნულ დავაში გადაწყვეტილების სამა-
რთლებრივი საფუძველია სკ-ის 413-ე მუხლი. 
სასამართლომ ხაზი გაუსვა მის ორ წინაპირო-
ბას: 1. კომპენსაცია მოთხოვნილ უნდა იქნეს 
კანონით გაწერილ შემთხვევებში (გონივრულ 
და სამართლიან ფარგლებში); 2. დაზარალებუ-
ლს შეუძლია არაქონებრივი ზიანის ანაზღაუ-
რების მოთხოვნა, თუ მას სხეული დაუზიანეს 
ან მის ჯანმრთელობას მიაყენეს ზიანი. 

საკასაციო პალატამ ასევე იმსჯელა, რა შეი-
ძლება იყოს სხეულის დაზიანება ან ჯანმრთე-
ლობისათვის ვნების მიყენება. აღნიშნული გუ-
ლისხმობს შემთხვევას, როდესაც დაზარალე-
ბული შრომისუუნარო ან არასრულფასოვანი 
ხდება. როგორც სასამართლო გადაწყვეტილე-
ბაშია, შეიძლება ეს ყოველივე არ გამომდინა-
რეობდეს უშუალოდ სამართალდარღვევიდან, 
თუმცაღა შემდგომში მოჰყვეს მას (იქვე მითი-
თებულია მაგალითებიც: ხანგრძლივი უმწეო 
მდგომარეობა, აქტიური ცხოვრების შეუძლე-
ბლობა და ა.შ). თუმცა, ზემოთ განხილულ ყვე-
ლა შემთხვევაში მნიშვნელოვანია დასტურდე-
ბოდეს, რომ პირის განცდები არის მისი ჯა-
ნმრთელობის ხელყოფის შედეგი. 

საკასაციო პალატა ასევე უთითებს - „სამო-
ქალაქო კოდექსის 413-ე მუხლის მე-2 ნაწილით 
განსაზღვრული ჯანმრთელობის დაზიანებით 
გამოწვეული მორალური ზიანის მახასიათებე-
ლი თვისება არის ადამიანის ფსიქიკური და სუ-
ლიერი ბუნების სფეროში ნეგატიური ზემოქმე-
დების მოხდენა, რაც გამოიხატება ფიზიკურ და 
ზნეობრივ ტანჯვაში“. 

საკასაციო პალატამ დაადგინა კასატორის 
მხრიდან ვალდებულების დარღვევა (ხელშე-
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კრულებიდან გამომდინარე), რომ იგი მოქმედე-
ბდა გაუფრთხილებლობით, ვინაიდან ცხედარი 
მოხვდა სამხრეთ კორეაში. კასატორს კი არ წა-
რმოუდგენია სასამართლოში დასაბუთებული 
პრეტენზია იმასთან მიმართებით, რომ მან ყვე-
ლა დეტალი არ შეატყობინა დედას, რომელიც 
შვილის ცხედარს ელოდებოდა. კასატორის 
მხრიდან ასევე არ ყოფილა დასაბუთებული მი-
თითება ისეთ გარემოებებზე (მაგ. დაუძლევე-
ლი ძალა), რომელიც დაადასტურებდა, რომ შე-
უძლებელი იყო დედისათვის ინფორმაციის მი-
წოდება.  

სასამართლომ ასევე აღნიშნა, რომ კასატო-
რმა დაარღვია გულისხმიერება, ვინაიდან აღნი-
შნული სამართალურთიერთობა სცდება გადა-
ზიდვის ხელშეკრულების ფარგლებს. 

საკასაციო პალატამ ყურადღება გაამახვილა 
შემდეგ გარემოებებზე: 1. შვილის ცხედრის ჩა-
მოუსვენებლობისა და ინფორმაციის გვიან მი-
წოდების შედეგად დედამ მიიღო ძლიერი სუ-
ლიერი სტრესი, „ამ გარემოებამ მის ფსიქიკას 
დაღი დაასვა და გავლენა იქონია ემოციურ 
მდგრადობაზე“. 2. ვინაიდან შორ მანძილზე გა-
დაადგილების გამო შვილის ცხედარი იყო ცუდ 
მდგომარეობაში, დედას არ მიეცა საშუალება 
ენახა შვილი, ასევე ვერ დაკრძალა იგი ჩასვენე-
ბით. ამ ყველაფერმა კი გავლენა იქონია დედის 
ჯანმრთელობაზე. 3. ავიაკომპანიის თბილისის 
ფილიალის დირექტორმა მისწერა დედას, რომ 
ავიაკომპანიას პასუხისმგებლობა არ დაეკი-
სრებოდა, თუმცაღა ჰუმანურობიდან გამომდი-
ნარე ჩუქნიდა სამ ავიაბილეთს. სასამართლო 
დაეთანხმა სააპელაციო სასამართლოს საქა-
რთველოში არსებული მიცვალებულის უკანა-
სკნელ გზაზე გაცილების წესის შეფასებაში, 
ასევე იმ ნაწილში, სადაც საუბარია „დედის მი-
ერ შვილის ცხედრის პირველად ნახვასთან და-
კავშირებული სულიერი ტკივილის თაობაზე“. 
ამ მდგომარეობაში კი დედისათვის შვილის 
ცხედრის  ადგილსამყოფელის შესახებ დეტა-
ლური ინფორმაციის მიუწოდებლობის გამო 
მას მიადგა ისეთი ზიანი, რამაც გამოიწვია მისი 
სულიერი ტანჯვა და ძლიერი ემოციური სტრე-
სი.  

ამგვარად, საკასაციო სასამართლომ დაა-
დგინა სკ-ის 413-ე მუხლის საფუძველზე  ზია-

ნის ანაზღაურების მოთხოვნის წინაპირობები. 
ესენია: ვალდებულების დარღვევა მოპასუხის 
მიერ; ზიანი; მიზეზობრივი კავშირი ქმედებასა 
და დამდგარ შედეგს შორის. ეს ყოველივე გა-
ხდა მიზეზი იმისა, რომ საკასაციო სასამა-
რთლომ არ დააკმაყოფილა კასატორის საჩივა-
რი და გადაწყვიტა, კასატორს დაკისრებოდა 
არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურება 10 000 
ლარის ოდენობით. ასევე პალატამ აღნიშნა, 
რომ ვინაიდან კასატორს არ გაუხდია სადავოდ 
კომპენსაციის აღნიშნული ოდენობა, მას არ 
აქვს შესაძლებლობა, იმსჯელოს თანხის რაო-
დენობის თაობაზე. საკასაციო სასამართლო 
ასევე უთითებს, რომ იგი „სავსებით იზიარებს 
გასაჩივრებული გადაწყვეტილების მსჯელობას 
მორალური ზიანის ფუნქციის, მისი პრევენცი-
ული ბუნებისა და მორალური ზიანის გონივრუ-
ლი და სამართლიანი ოდენობის სასამართლოს 
მიერ განსაზღვრის თაობაზე“. 

 
III. კომენტარი 

 
განხილული გადაწყვეტილება ეხება ქართუ-

ლი რეალობისათვის მეტად აქტუალურ საკი-
თხს და ფაქტობრივად არის პრაქტიკის და-
მდგენი. საკასაციო სასამართლო ამოვიდა და-
ტირებისა და მიცვალებულის გასაპატიოსნე-
ბლად ჩასატარებელი რიტუალის ქართული წე-
სიდან და დაადგინა, რომ ავიაკომპანიის მხრი-
დან ვალდებულების დარღვევა შეიძლებოდა 
გამხდარიყო არაქონებრივი ზიანის ანაზღაუ-
რების საფუძველი, ვინაიდან დედას მიადგა 
ძლიერი სულიერი ტანჯვა და ტკივილი, რაც 
იმას ნიშნავს, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგო-
მარეობა შეიცვალა. 

ამ გადაწყვეტილებით ზიანის ანაზღაურების 
მოთხოვნის დაკმაყოფილების წინაპირობა გა-
ხდა გადაზიდვის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვა-
ლდებულების დარღვევა, მიუხედავად იმისა, 
რომ გადაზიდვის ხელშეკრულებასთან დაკა-
ვშირებული არც ერთი ნორმა არ ითვალისწინე-
ბს არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურებას (სკ-ის 
413  I მუხლი) და სახეზე არ იყო არც სხეულისა 
და ჯანმრთელობის დაზიანება (სკ-ის 413 II მუ-
ხლი). მართალია, სასამართლოს არაქონებრივი 
ზიანის ინსტიტუტის დოგმატიკის დარღვევით 
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სასამართლო პრაქტიკა 

მოცემული ზიანი აქ ანაზღაურებადად ცნო, 
იხელმძღვანელა რა სამართლიანობის პრინცი-
პებით, თუმცა ამგვარმა „თავისუფალმა“ 

სამოსამართლეო კანონშემოქმედებამ მომავა-
ლში შეიძლება არასწორი პრაქტიკის დამკვი-
დრებას მისცეს ბიძგი. 

  
ნინო ბერიძე   

 
 


