
სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკა (სები) 
  www.library.court.ge 

 

 

1 

საქმე # 330210014531901  

საქმე # 2ბ/4423-14 

 

 

გ ა ნ ჩ ი ნ ე ბ ა      
საქართველოს სახელით   

                           

კერძო საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის შესახებ 

 

24 სექტემბერი 2014  წელი                                                                              ქ.  თბილისი 

 

 თბილისის სააპელაციო სასამართლო  

სამოქალაქო საქმეთა პალატა 

   თავმჯდომარე:  კუჭავა ქეთევან  

მოსამართლეები:  

თამარ ზამბახიძე    

თინათინ ეცადაშვილი 

 

საქმის განხილვის ფორმა - ზეპირი მოსმენის გარეშე 

 

კერძო საჩივრის ავტორი - სს „ს. ნ. დ. გ. კ.“ 

წარმომადგენელი  - დ. თ. (გენერალური დირექტორი) 

 

მოწინააღმდეგე მხარე  - კომპანია N. C. Ltd , კომპანია P. T. Ltd  

  

გასაჩივრებული განჩინება -თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო კოლეგიის 2014 

წლის 30 ივნისის განჩინება 

 

პალატამ გამოარკვია: 

 

25.06.2014წ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიას  სარჩელით 

მიმართა სს ” ს. ნ. დ. გ. კ.-ს” დირექტორმა დ. თ.-მ მოპასუხეების კომპანია N. C. l.t.d-სა და 

კომპანია P. T. Ltd-ის მიმართ 2003 წლის 15 დეკემბრის, 2004 წლის 6 იანვრის 

ხელშეკრულებებისა და 2004 წლის 12 მაისის წერილის ბათილად ცნობის მოთხოვნით. 

 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2014 წლის 30 ივნისის 

განჩინებით სს „ს. ნ. დ. გ. კ.“ სარჩელი არ იქნა მიღებული სასამართლოს წარმოებაში. 
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სარჩელის წარმოებაში მიღებაზე უარის თქმის საფუძვლად სასამართლომ მიუთითა შემდეგი: 

 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 186-ე მუხლის პირველი ნაწილის ''დ'' 

ქვეპუნქტის თანახმად, მოსამართლე სარჩელის ჩაბარებიდან 5 დღის ვადაში არ მიიღებს 

სარჩელს, თუ მხარეებს დადებული აქვთ ხელშეკრულება, ან არსებობს მხარეთა შეთანხმება, 

რომ მათ შორის დავა გადასაწყვეტად გადაეცეს არბიტრაჟს. 

 

განსახილველ შემთხვევაში, მხარეთა შორის 2003 წლის 15 დეკემბერს გაფორმებული 

ხელშეკრულების 5.2 პუნქტის თანახმად, მხარეები შეთანხმდნენ სადავო საკითხის გადაწყვეტის 

წესზე. კერძოდ, მხარეები თანხმდებიან, რომ მათ შორის წარმოქმნილი ყველა დავა გადაწყდება 

ურთიერთმოლაპარაკების გზით. მხარეთა მიერ 30 კალენდარული  დღის  ვადაში  თანხმობის  

მიუღწევლობის  შემთხვევაში,  მხარეები თანხმდებიან, რომ დავა მხოლოდ ისრაელის 

საარბიტრაჟო სასამართლოს გზით გადაიჭრას.  თუ  მხარეები  ვერ  შეთანხმდებიან  ორივე  

მხარისათვის  მისაღებ არბიტრზე, მათ უნდა მიმართონ ისრაელის ადვოკატთა ასოციაციას, 

რათა მათ დანიშნონ არბიტრი, რომელსაც სულ მცირე 10 წლიანი გამოცდილება ექნება რთული 

კომერციული დავების სფეროში და ნიუ იორკის კანონების თანახმად სულ მცირე 3 წლიანი 

გამოცდილება ექნება სასამართლო დავების სფეროში. მხარეები თანხმდებიან, დაემორჩილონ 

ისრაელის, კერძოდ თელ ავივის საოლქო სასამართლოს იურისდიქციას. ხელშეკრულების 

დამრღვევი მხარე საკუთარ თავზე იღებს ყველა ხარჯს, რაც არბიტრაჟის პროცესს ახლავს თან 

საარბიტრაჟო სასამართლოს დაწყებამდე, მსველელობის დროს და პროცესის დასრულების 

შემდგომ. 

 

აღნიშნული ასევე დადასტურებული იქნა 2004 წლის 12 მაისის წერილით, რომელშიც 

აღნიშნულია, რომ ”სს ს. ნ. დ. გ. კ., მისი აქციონერები და სამართალმემკვიდრეები ეთანხმებიან 

ისრაელის სახელმწიფო სასამართლოს ექსკლუზიურ და აბსოლუტურ უფლებამოსილებას 

დაადასტუროს/დაამოწმოს და აღასრულოს ყველა განაჩენი, ბრძანება ან გადაწყვეტილება, რაც 

უკავშირდება აღნიშნულ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილ ყველა ან ნებისმიერ 

სადავო საკითხს...”. 

 

სასამართლომ მიიჩნია, რომ საქმე ამ სასამართლოს განსჯადი არ არის და იგი უნდა განიხილოს 

შესაბამისმა არბიტრაჟმა, მით უფრო, რომ თავად მოსარჩელე აღნიშნავს ”მოთხოვნა 

იურისდიქციის ცნობის თაობაზე” დაკმაყოფილდა თელ ავივის იაფოს საოლქო სასამართლოს 

მიერ, რაც გასაჩივრებული იქნა იმავე სასამართლოში 2010 წლის 30 ნოემბერს. სასამართლოს 

2012 წლის 17 იანვრის გადაწყვეტილებით სს ”ს. ნ. დ. გ. კ.” უარი ეთქვა ამ საჩივრის 

დაკმაყოფილებაზე და როგორც მოსარჩელე აღნიშნავს, ზემდგომ ინსტანციებში გასაჩივრების 

მცდელობამ შედეგი ვერ გამოიღო. 

 

საბოლოოდ, როგორც მოსარჩელე აღნიშნავს, თელ ავივის - იაფოს სასამართლომ თავისი 2014 

წლის 21 თებერვლის გადაწყვეტილებით უარი თქვა, დაადგინოს საკითხი საარბიტრაჟო 

განხილვის დაწყებისა და შესაბამისად, არბიტრის დანიშვნისათვის საფუძვლების არსებობა-

არარსებობის თაობაზე და გადაწყვიტა, რომ აღნიშნული საკითხები თავად არბიტრის მიერ 
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უნდა იყოს განხილული. მხარეებს მიეცათ ვადა არბიტრის კანდიდატურაზე 

შეთანხმებისათვის. ამასთან, მოპასუხისა და მოსარჩელის შეთანხმება არბიტრის თაობაზე 

აღიარებულ იქნა თელ ავივის - იაფოს საოლქო სასამართლოს მიერ და 2014 წლის 25 ივნისს 

იგეგმება მხარეების პირველი შეხვედრა არბიტრთან, რომელზეც განხილული იქნება 

არბიტრაჟის წარმართვასთან დაკავშირებული პროცესუალური და სხვა სახის საკითხები. 

 

მოსარჩელე ასევე აღნიშნავს, რომ თელ ავივი იაფოს სასამართლოს 2012 წლის 17 იანვრის 

გადაწყვეტილებაში მოსამართლე ბრენერმა ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ არბიტრს არა აქვს 

უფლება გადაწყვიტოს სადავო ხელშეკრულებების არსებობისა და მათი შესრულების 

მოთხოვნის  წაყენების  შესაძლებლობის არსებობის საკითხი და რომ ხელშეკრულების 

არსებობის საკითხი უნდა გადაწყდეს სასამართლოს მიერ არბიტრის დანიშვნის თაობაზე 

განცხადების განხილვის ფარგლებში. 

 

სასამართლომ აღნიშნა, რომ მოსარჩელის მიერ მითითებულ და წარმოდგენილ  

გადაწყვეტილებაში, მოსამართლე ბრენერი მსჯელობს საკითხზე, იყო თუ არა 

ხელშეკრულებები ყალბი იმ გარემოებაზე მითითებით, რასაც G. ამტკიცებდა.  მოსამართლე  

ბრენერმა  მიუთითა,  რომ (ს.ფ.  122)  უპირველესი საკითხი, რომელიც გადაწყვეტას  მოითხოვს, 

არის,  შეძლო  თუ არა G.-მ აღნიშნულ ხელშეკრულებებთან  მიმართებით გაყალბების 

მტკიცების დასაბუთება. თუ მართლაც ადგილი ჰქონდა გაყალბებას, მაშინ უბრალოდ არ 

არსებობს იმის საჭიროება, რომ გადაწყდეს სხვა  საკითხები,  ვინაიდან  გაყალბებული 

ხელშეკრულება არ ავალდებულებს  G.-ს და ყველა შემთხვევაში, ეს აბათილებს არა მარტო 

იურისდიქციის ფარგლებს გარეთ მომსახურეობის უზრუნველყოფის უფლების მოპოვების 

თაობაზე განაცხადის საფუძველს,  არამედ არსებითად სპობს იმ ქმედების  საფუძველს,  

რომლის  განხილვაც  ”National"-ს  სურს  ისრაელის არბიტრაჟის ფარგლებში. 

 

როგორც ამავე გადაწყვეტილებაში აღნიშნავს მოსამართლე ბრენერი, ”ბოლოს, შეჯამების  

სახით, ჩემს ხელთ  არსებული  სასამართლო პროცედურების მიზნებიდან გამომდინარე, 

მიმაჩნია, რომ ერთის შეხედვით დოკუმენტები ავთენტურია და ისინი არ არის გაყალბებული”. 

(ს.ფ. 126). 

 

მოსამართლე   ბრენერი   ასევე   შეეხო   საკითხს, ეხება თუ  არა  ვალდებულებები G.-ს  ამ 

ხელშეკრულებებით  (ს.ფ.  126)  და აღნიშნა, რომ ”დასკვნის სახით იგი ვერ  დარწმუნდა,  რომ  

საქართველოს  კანონის  თანახმად,  ჭ.-ს  არ  ჰქონდა სადავო ხელშეკრულებაზე  ხელმოწერის 

უფლება.” (ს.ფ. 128). 

 

მოსამართლე ბრენერმა ასევე აღნიშნა, რომ იგი არ აღიარებდა G.-ს არგუმენტს იმის  შესახებ, 

რომ ისრაელის სასამართლოს არ გააჩნია იურისდიქცია იმ საკითხების გადასაწყვეტად, 

რომლებიც შეეხება ხელშეკრულების ვალიდურობას. მოსამართლემ არ გაიზიარა აღნიშნულთან 

დაკავშირებით G.-ის არგუმენტი და აღნიშნა, რომ ”თუ საქართველოს სასამართლო დაადგენს, 

რომ ხელშეკრულებები კანონიერია, მაშინ ყველა შემთხვევაში შეიძლება გამოვიტანოთ დასკვნა, 

რომ ეს არ არის ის სასამართლო, რომელსაც ჰქონდა სათანადო იურისდიქცია ამის 

გადასაწყვეტად, რადგან  ხელშეკრულებების  თანახმად  საქმე  ისრაელის სასამართლოს 
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თებერვლის გაწყვეტილებაში, როგორც ეს სარჩელზე თანდართული მასალებიდან ჩანს, 

აღნიშნა, რომ მოსამართლე ბრენერი მართალი იყო, დანაშაულების ჩადენის გამო და 

სასამართლოს განაჩენში მითითებულია, რომ ჭ.-ს ჰქონდა ს. ნ. ს. კ.-ს სახელით ხელმოწერის 

უფლება და ა.შ.  და სასამართლომ  მიიჩნია, რომ წარდგენილი არგუმენტები საკმარისი იყო 

იმისათვის, რომ დაედგინა, რომ მოსარჩელეები  ეყრდნობიან  არბიტრაჟის  შესახებ პუნქტს, 

რომელიც  მოცემულია მათსა და ს. ნ. ს. კ.-ს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაში და 

როდესაც ხელშეკრულებების გაყალბების საკითხი შეისწავლა სასამართლოში არბიტრის 

დანიშვნის მოთხოვნით განცხადების განხილვამდე. ამავე გადაწყვეტილებაში კიდევ ერთხელ  

აღნიშნულია, თუ როგორ გამოიყურება საქმის გარემოებები, მათ შორის, რომ საქართველოს 

სასამართლომ ჭ.  დამნაშავედ ცნო  სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენის გამო და 

სასამართლოს განაჩენში მითითებულია, რომ ჭ.-ს ჰქონდა ს. ნ. ს. კ.-ს სახელით ხელმოწერის 

უფლება და ა.შ. სასამართლომ მიიჩნია, რომ წარდგენილი არგუმენტები საკმარისი იყო 

იმისათვის, რომ დაედგინა, რომ მოსარჩელეები ეყრდნობიან არბიტრაჟის შესახებ პუნქტს, 

რომელიც მოცემულია მათსა და ს. ნ. ს. კ.-ს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაში და, 

რომელიც მოსარჩელეებს ავალდებულებს არბიტრის დანიშვნას. (ს.ფ. 171) 

 

ყოველივე ზ/აღნიშნულიდან გამომდინარე, სასამართლომ მიიჩნია, რომ წარმოდგენილი 

სარჩელი არ არის ამ სასამართლოს განსჯადი და სამოქალაქო საქმეთა განმხილველი 

სასამართლო ვერ იმსჯელებს წარმოდგენილი სარჩელის საფუძვლიანობაზე. 

 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2014 წლის 30 ივნისის 

განჩინება კერძო საჩივრით გაასაჩივრა სს „ს. ნ. დ. გ. კ.-მ“. საქმე კერძო საჩივართან ერთად 

გადმოეგზავნა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატას. 

 

კერძო საჩივარი ეფუძნება შემდეგ დასაბუთებას: 

 

- სსსკ-ის 186-ე მუხლის პირველი ნაწილის "დ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლით 

სარჩელის მიღებაზე უარის თქმამდე სასამართლომ უნდა დაადგინოს საარბიტრაჟო 

ხელშეკრულების/შეთანხმების არსებობა, რაც მოცემულ შემთხვევაში არ არსებობს. სარჩელში 

აღწერილი გარემოებები და მასზე დართული მტკიცებულებები მიუთითებენ მხარეთა შორის 

რაიმე სახელშეკრულებო ურთიერთობის, მათ შორის, საარბიტრაჟო შეთანხმების 

არარსებობაზე. სარჩელით სადავო დოკუმენტები, მათზე  გ. ჭ.-ს  მიერ ხელმოწერის დაშვების 

შემთხვევაში, წარმოადგენენ უცილოდ ბათილ გარიგებებს და არ წარმოშობენ რაიმე სახის 

სამართლებრივ შედეგებს მხარეთა შორის. აღნიშნული მტკიცება ემყარება იმ გარემოებას, რომ 

გ. ჭ. ვითომდა ხელმოწერის პერიოდში კანონით აღარ წარმოადგენდა სს "ს. ნ. ს. კ.-ს" 

უფლებამოსილ პირს. 

 

- სადავო ხელშეკრულება არ შეიცავს  ნორმებს, რომლებიც მოაწესრიგებდნენ მხარეთა შორის 

დავების გადაწყვეტის წესს და მიუთითებდნენ მხარეთა შეთანხმებაზე არბიტრაჟის გზით 

დავების განხილვის თაობაზე. საარბიტრაჟო დათქმა ინკორპორირებულია  სადავო 

ხელშეკრულების ცვლილებასა და 2004 წლის 12 მაისის წერილში, რომელმაც სადავო 
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დოკუმენტების ბედი უნდა გაიზიაროს. მართალია, გასაჩივრებული განჩინებით არ განხილულა 

საკითხი, შეიძლება თუ არა ხელშეკრულების ცვლილებასა და წერილში მოცემული 

საარბიტრაჟო დათქმა განხილული იქნას ისეთ შეთანხმებად, რომელიც არ არის დამოკიდებული 

ხელშეკრულების სხვა პირობებზე, მაგრამ მოსარჩელე ხაზგასმით მიიჩნევს, რომ ეს 

დაუშვებელია. "არბიტრაჟის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-16 მუხლი, რომელიც უშვებს 

ასეთ შესაძლებლობას, გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არბიტრის მიერ განიხილება 

ისეთი ხელშეკრულების ბათილობის საკითხი, რომელიც შეიცავს საარბიტრაჟო დათქმას. 

აღნიშნული ნორმის მიზანია, გამოირიცხოს არბიტრის უფლებამოსილებასა და მის 

გადაწყვეტილებაში ეჭვის შეტანის საფუძველი, ამ უკანასკნელის მიერ ხელშეკრულების 

ბათილად აღიარების შემთხვევაში. მოცემულ შემთხვევაში კი, მოსარჩელემ სადავო 

ხელშეკრულებების ბათილობის დადგენის მოთხოვნით მიმართა სასამართლოს, რის გამოც 

დასახელებული ნორმის გამოყენების საფუძველი არ არსებობს.  

 

- თბილისის საქალაქო სასამართლო თავის განჩინებაში უაპელაციოდ იზიარებს ისრაელის თელ 

ავივის - იაფოს სასამართლოს მოსაზრებებს, რაც მიუღებელია, ხაზგასმით უნდა ღინიშნოს, რომ 

მოსამართლე იუდით შევახმა 21.02.2014წ. გადაწყვეტილებაში უარი თქვა დაადგინოს 

საარბიტრაჟო განხილვის დაწყებისა და შესაბამისად, არბიტრის დანიშვნისათვის საფუძვლების 

არსებობის (მათ შორის, საარბიტრაჟო შეთანხმებისა და ვალიდურობის) საკითხი. მოსამართლის 

აღნიშნული სიტყვები წარმოადგენენ მის მოსაზრებას, რაც უსაფუძვლოა და  ქართული 

სამართლის არცოდნითაა განპირობებული. მოსამართლისავე მტკიცებით, სისხლის სამართლის 

საქმეზე გამოტანილი განაჩენით  გ. ჭ.-ს ჰქონდა ხელმოწერის უფლებამოსილება. სისხლის 

სამართლის მასალები ეერთმნიშვნელოვნად ადასტურებს იმ გარემოებას, რომ 1996 წლის 

აგვისტოდან გ. ჭ., სს "ს. ნ. ს. კ.-ში" დაკავებული თანამდებობის გათვალისწინებით არ 

წარმოადგენდა კორპორაციის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირს მესამე პირებთან 

ურთიერთობაში, ამასთან, სსსკ-ის 106-ე მუხლის გათვალისწინებით, განაჩენში აღნიშნული 

გარემოებები ვერ ჩაითვლება ისეთ ფაქტებად, რომელთან დაკავშირებითაც მხარეები 

თავისუფლდებიან მტკიცების ვალდებულებისაგან. 

 

- ქართული სასამართლო წარმოადგენს შესაბამისი საერთაშორისო კომპეტენციის მქონე 

ერთადერთ უფლებამოსილ ორგანოს, რომელსაც შეუძლია სასარჩელო მოთხოვნის განხილვა. 

"მოთხოვნა იურისდიქციის ცნობის თაობაზე", რომელიც დაკმაყოფილდა თელ ავივის - იაფოს 

საოლქო სასამართლოს მიერ, გულისხმობდა ისრაელის საერთაშორისო კომპეტენციის ცნობას 

მოპასუხის მიერ ისრაელის სასამართლოში დაყენებულ მოთხოვნებთან დაკავშირებით, რაც 

ასევე მოიცავს ისეთი საკითხების განხილვას, როგორიცაა სადავო ხელშეკრულებების 

ბათილობა/ნამდვილობა. თელ ავივის იაფოს საოლქო სასამართლომ ისრაელის 

კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევით, უარი თქვა დაადგინოს საკითხი საარბიტრაჟო 

განხილვის დაწყებისა და არბიტრის  დანიშვნისათვის საფუძვლების არსებობა-არარსებობის 

(საარბიტრაჟო შეთანხმებისა და ვალიდურობის) თაობაზე და იგი არბიტრს მიანდო. ისრაელის 

კანონმდებლობით, არბიტრი არ წარმოადგენს იმ ინსტანციას, რომელსაც მხარეთა მკაფიო 

შეთანხმების გარეშე აქვს უფლება გადაწყვიტოს თავისსავე უფლებამოსილების საკითხი. იაფოს 

საოლქო სასამართლოს 21.02.2014წ. გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება ასევე 17.01.2012წ. 

გადაწყვეტილებას, რომელშიც მოსამართლე ბრემენის მიერ ხაზგასმულია, რომ არბიტრს არა 
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აქვს უფლება, გადაწყვიტოს "სადავო ხელშეკრულებების" არსებობისა და მათი შესრულების 

მოთხოვნის შესაძლებლობის არსებობის საკითხი და ხელშეკრულების არსებობის საკითხი უნდა 

გადაწყდეს სასამართლოს მიერ არბიტრის დანიშვნის თაობაზე განცხაადების განხილვის 

ფარგლებში.  

 

- ისრაელის სასამართლოებში მიმდინარე განხილვის არც ერთ ეტაპზე მოსარჩელეს არ 

უღიარებია არც სადავო დოკუმენტების და არც საარბიტრაჟო შეთანხმების არსებობა და იმის 

გათვალისწინებით, რომ ისრაელის სასამართლოს გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ 

აღსრულდება, ამასთან არბიტრის მიერ დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გამოტანის თავიდან 

აცილების მიზნით, კორპორაცია იძულებული გახდა მონაწილეობა მიეღო არბიტრის შერჩევის 

პროცედურასა და შემდგომ პროცედურებში. 

 

სააპელაციო სასამართლო გაეცნო რა წარმოდგენილ კერძო საჩივარს, შეისწავლა საქმის 

მასალები, მიაჩნია, რომ კერძო საჩივარი არ უნდა დაკმაყოფილდეს, შემდეგ გარემოებათა გამო: 

 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 420-ე მუხლი ადგენს, რომ კერძო საჩივრების 

განხილვა ზემდგომ სასამართლოებში წარმოებს შესაბამისად ამ სასამართლოებისათვის 

გათვალისწინებული წესების დაცვით. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 377-ე 

მუხლის საფუძველზე სააპელაციო სასამართლო ამოწმებს გადაწყვეტილებას (განჩინებას) 

სააპელაციო საჩივრის (კერძო საჩივრის) ფარგლებში ფაქტობრივი და სამართლებრივი 

თვალსაზრისით. სამართლებრივი თვალსაზრისით შემოწმებისას სასამართლო 

ხელმძღვანელობს 393-ე და 394-ე მუხლების მოთხოვნებით.   

 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 390-ე მუხლის საფუძველზე, სააპელაციო 

სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც საქმე არსებითად არ წყდება, მიიღება განჩინების 

ფორმით. მითითებული მუხლის მე-3 ნაწილის “გ” ქვეპუნქტის თანახმად, განჩინება 

სამოტივაციო ნაწილის ნაცვლად უნდა შეიცავდეს მოკლე დასაბუთებას გასაჩივრებული 

გადაწყვეტილების გაუქმების ან უცვლელად დატოვების შესახებ.  

 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მე-2 მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, 

განცხადების მიღებასა და საქმის განხილვაზე უარის თქმა სასამართლოს შეუძლია მხოლოდ ამ 

კოდექსით დადგენილი საფუძვლებითა და წესით. ამავე კოდექსის 186-ე მუხლის I ნაწილის ''დ'' 

ქვეპუნქტი ადგენს, რომ მოსამართლე სარჩელის ჩაბარებიდან 5 დღის ვადაში არ მიიღებს 

სარჩელს, თუ მხარეებს დადებული აქვთ ხელშეკრულება, ან არსებობს მხარეთა შეთანხმება, 

რომ მათ შორის დავა გადასაწყვეტად გადაეცეს არბიტრაჟს. 

 

ამდენად, სარჩელის დასაშვებობის საკითხის გადაწყვეტისას, სასამართლო, გარდა იმისა, რომ 

ამოწმებს, "საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-2 თავით 

დადგენილი წესების შესაბამისად გააჩნია თუ არა მას საერთაშორისო კომპეტენცია, 

იმავდროულად უნდა შეამოწმოს, დავა უწყებრივად ექვემდებარება თუ არა საერთო 

სასამართლოში განხილვას, ან ხომ არ არსებობს მხარეთა შორის შეთანხმება დავის საარბიტრაჟო 

გზით განხილვის თაობაზე, რადგან საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მე-12 
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მუხლის თანახმად, პირთა თანასწორობაზე დამყარებული კერძო ხასიათის ქონებრივი დავა, 

რომლის მიწესრიგებაც მხარეებს შეუძლიათ ერთმანეთს შორის, მხარეთა შეთანხმებით 

შეიძლება განსახილველად გადაეცეს არბიტრაჟს. 

 

საარბიტრაჟო შეთანხმება შეიძლება გაფორმდეს როგორც დამოუკიდებლად, ისე მხარეთა შორის 

დადებული ხელშეკრულების ერთ-ერთ პირობად, თუმცა თავისი იურიდიული ბუნებით 

განსხვავდება ტიპიური ხელშეკრულების პირობისაგან. მხარეები ერთობლივად და თანასწორად 

წყვეტენ არსებულ თუ სამომავლოდ შესაძლო დავების გადაწყვეტის წესს. ნებისმიერი 

შეთანხმება, რომლითაც მხარეებს სურთ მათ შორის არსებული დავის განხილვა არბიტრაჟის 

მიერ, შინაარსობრივად უნდა შეიცავდეს იმ მინიმუმს, რომელიც აუცილებელია საარბიტრაჟო 

შეთანხმებად მისი კვალიფიკაციისათვის. საარბიტრაჟო შეთანხმებიდან ზუსტად უნდა 

დგინდებოდეს, თუ რომელ სამართლებრივ ურთიერთობასთან დაკავშირებული დავა უნდა 

განიხილოს არბიტრაჟმა და შესაძლებელი იყოს იმ არბიტრაჟის იდენტიფიცირება, რომელსაც 

უნდა მიმართონ მხარეებმა მათ შორის წამოჭრილი დავის შემთხვევაში. 

 

მოცემულ შემთხვევაში, წარდგენილი სარჩელით მოსარჩელე მოითხოვს ბათილად იქნეს 

ცნობილი: 1) ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მთავარი საექსპერტო მილსადენის გასწვრივ 

სატელეკომუნიკაციო ქსელის მოწყობის და ამ ქსელის მეშვეობით სატელეფონო და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურების გაწევის მიზნით სს "ს. ნ. ს. კ.-სა" და მოპასუხეს შორის 2003 

წლის 15 დეკემბერს ვითომდა სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის გ. ჭ.-ს მიერ 

ხელმოწერილი ხელშეკრულება; 2)  ბაქო-თბილისი-მოსკოვის სატელეკომუნიკაციო ქსელის 

პროექტის განხორციელების თაობაზე სადავო ხელშეკრულების 2004 წლის 6 იანვრის ვითომდა 

ხელმოწერილი ცვლილება; 3) 2004 წლის 12 მაისს სს "ს. ნ. ს. კ.-ს" სამეთვალყურეოს საბჭოს 

თავმჯდომარის (პრეზიდენტის) გ. ჭ.-ს მიერ მოპასუხის პრეზიდენტისადმი ვითომდა მიწერილი 

წერილი, რომელმაც შცვალა და მოდიფიცირება გაუკეთა "სადავო ხელშეკრულებების" 

ფარგლებში არსებულ ვალდებულებებს (იხ. სასარჩელო მოთხოვნა ს.ფ.14). როგორც სარჩელის, 

ისე კერძო საჩივრის ერთ-ერთ ძირითად საფუძვლად მხარე მიუთითებს იმ გარემოებაზე, რომ 

ხელშეკრულებებზე, ხელმომწერ პირს (მის მიერ ხელმოწერის დაშვების შემთხვევაშიც) არ 

გააჩნდა მესამე პირებთან კორპორაციის წარმომადგენლობის უფლებამოსილება. 

 

სარჩელზე თანდართული ─ სარჩელით სადავოდ გამხდარი 2004 წლის 6 იანვრის 

ხელშეკრულების, რომლითაც ცვლილებები შევიდა 2003 წლის 15 დეკემბრის 

ხელშეკრულებაში,  მე-5 პუნქტი შეეხო სადავო საკითხების გადაწყვეტის წესს, კერძოდ 5.2 

პუნქტით მხარეები თანხმდებიან, რომ მათ შორის წარმოქმნილი ყველა დავა გადაწყდება 

ურთიერთმოლაპარაკების გზით. მხარეთა მიერ 30 კალენდარული  დღის  ვადაში  თანხმობის  

მიუღწევლობის  შემთხვევაში,  მხარეები თანხმდებიან, რომ დავა მხოლოდ ისრაელის 

საარბიტრაჟო სასამართლოს გზით გადაიჭრას. თუ  მხარეები ვერ შეთანხმდებიან ორივე 

მხარისათვის მისაღებ არბიტრზე, მათ უნდა მიმართონ ისრაელის ადვოკატთა ასოციაციას, 

რათა მათ დანიშნონ არბიტრი, რომელსაც სულ მცირე 10 წლიანი გამოცდილება ექნება რთული 

კომერციული დავების სფეროში და ნიუ იორკის კანონების თანახმად სულ მცირე 3 წლიანი 

გამოცდილება ექნება სასამართლო დავების სფეროში. მხარეები თანხმდებიან დაემორჩილონ 

ისრაელის, კერძოდ თელ ავივის საოლქო სასამართლოს იურისდიქციას. ხელშეკრულების 
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დამრღვევი მხარე საკუთარ თავზე იღებს ყველა ხარჯს, რაც არბიტრაჟის პროცესს ახლავს თან 

საარბიტრაჟო სასამართლოს დაწყებამდე, მსვლელობის დროს და პროცესის დასრულების 

შემდგომ.  

 

აღნიშნული დადასტურებული იქნა სარჩელით ასევე სადავოდ გამხდარი 2004 წლის 12 მაისის 

წერილით, რომელშიც მითითებულია შემდეგი: ”სს ს. ნ. ს. კ., მისი აქციონერები და 

სამართალმემკვიდრეები ეთანხმებიან ისრაელის სახელმწიფო სასამართლოს ექსკლუზიურ და 

აბსოლუტურ უფლებამოსილებას დაადასტუროს/დაამოწმოს და აღასრულოს ყველა განაჩენი, 

ბრძანება ან გადაწყვეტილება, რაც უკავშირდება აღნიშნულ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით 

წარმოქმნილ ყველა ან ნებისმიერ სადავო საკითხს, მათ შორის, საარბიტრაჟო სასამართლოს 

განაჩენი და მისი იძულებითი აღსრულება საქმეში მყოფი მხარის მიერ ბ) ნებისმიერ 

შემთხვევაში, სნსკ სრულად ეთანხმება საარბიტრაჟო პროცესს აგრეთვე იმას, რომ არბიტრაჟი 

გაიმართოს მხოლოდ ისრაელში და მხოლოდ ისრაელის ადვოკატთა ასოციაციამ დანიშნოს 

არბიტრაჟის გამართვის ადგილი და საარბიტრაჟო განხილვა ისრაელში. იმ შემთხვევაში, თუ 

დავის  წარმოების დაწყებიდან ორი კვირის ვადაში მხარეები ვერ შეთანხმდებიან არბიტრის 

კანდიდატურაზე, რომელიც ორივე მხარისათვის მისაღები იქნება, სნსკ თანახმაა ისრაელის 

სასამართლომ მხარეების მაგივრად დანიშნოს არბიტრი. გარდა ამისა, სნსკ თანახმაა, რომ 

არბიტრმა პროცესი სწრაფ რეჟიმში ჩაატაროს, თუ შესაძლებელია რამდენიმე დღის მიყოლებით. 

არბიტრის დასკვნები და განაჩენი იქნება საბოლოო და მისი შესრულება მხარეებისათვის 

სავალდებულო. ამასთანავე, სნსკ თანახმაა, რომ ნებისმიერი მხარე, რომელიც დაარღვევს 

ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს, პასუხისმგებლობას იღებს დაფაროს საარბიტრაჟო 

განხილვასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი” (ს.ფ.70-78, 79-85, 86-87). 

 

ამდენად, წარმოდგენილი მასალებით ცალსახად დასტურდება, რომ სარჩელით სადავო 

ხელშეკრულებები შეიცავს ერთმნიშვნელოვან და არაორაზროვან შეთანხმებას როგორც დავის 

განმხილველ ორგანოზე (დავის საარბიტრაჟო განხილვის გზით გადაწყვეტაზე), ისე დავის 

განხილვის პროცედურებსა და წესებზე, მათ შორის, არბიტრის კანდიდატურის შერჩევის, მისი 

დანიშვნისა თუ საარბიტრაჟო განხილვასთან დაკავშირებული ხარჯების მხარეთა შორის 

განაწილების წესებზე და სხვა.  

 

"უცხოეთის საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებათა ცნობისა და აღსრულების შესახებ" კონვენციის 

(რომელიც საქართველოში ძალაშია 1994 წლიდან) მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად: 1. 

ყოველი ხელშემკვრელი მხარე ცნობს წერილობით შეთანხმებას, რომლითაც მხარეები 

ვალდებულებას კისრულობენ არბიტრაჟს გადასცენ ყველა ან ზოგიერთი სადავო სარჩელი, 

რომლებიც წარმოიშვა მათ შორის რომელიმე კონკრეტული სახელშეკრულებო ან სხვა 

სამართალურთიერთობის გამო, რომლის ობიექტი შეიძლება საარბიტრაჟო გარჩევის საგანი 

გახდეს; 2) ტერმინი "წერილობითი შეთნხმება" ნიშნავს ხელშეკრულების საარბიტრაჟო 

დამატებით შენიშვნას, ამ მხარეების მიერ ხელმოწერილ საარბიტრაჟო შეთანხმებას, ან 

რომელსაც შეიცავს წერილებისა და დეპეშების გაცვლა; 3) ხელშემკვრელი სახელმწიფოს 

სასამართლო, თუ მასთან შედის სარჩელი საკითხზე, რომელზეც მხარეებმა დადეს ამ მუხლით 

გათვალისწინებული შეთანხმება, მოვალეა ერთ-ერთი მხარის თხოვნით მხარეები გააგზავნოს 

არბიტრაჟში, თუ არ ჩათვლის, რომ ეს შეთანხმება გაუქმებული, ძალადაკარგულია ან 
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შეუძლებელია მისი შესრულება. მხარეთა შორის საარბიტრაჟო შეთანხმების არსებობისას 

სარჩელის სასამართლოს მიერ განხილვას, დასახელებული კონვენციის მსგავსად, გამორიცხავს 

ასევე "არბიტრაჟის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტი, რომლის 

მიხედვით, სასამართლო, რომელშიც შეტანილია სარჩელი იმ დავის არსებით საკითხზე, 

რომელიც საარბიტრაჟო შეთანხმების საგანია, ვალდებულია ამ საკითხზე საარბიტრაჟო 

განხილვის დაწყების შესახებ შეტყობინების მიღებისთანავე, უარი თქვას სარჩელის მიღებაზე, ან 

შეწყვიტოს წარმოება, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ აღმოაჩენს, რომ საარბიტრაჟო შეთანხმება 

ბათილია, ძალადაკარგულია ან მისი შესრულება შეუძლებელია. 

 

ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, სააპელაციო პალატა ეთანხმება პირველი ინსტანციის 

სასამართლოს დასკვნას იმის შესახებ, რომ არ არსებობს იმ ხელშეკრულებათა ბათილად ცნობის 

მოთხოვნით წარდგენილი სარჩელის თბილისის საქალაქო საამართლოს წარმოებაში მიღების 

წინაპირობა, რომელთაგან წარმოშობილი ყველა დავის საარბიტრაჟო განხილვის გზით 

გადაწყვეტაზე დათქმასაც შეიცავს აღნიშნული ხელშეკრულებები. მოცემულ შემთხვევაში, 

სარჩელისა და კერძო საჩივრის შინაარსიც მიუთითებს მასზე, რომ მოთხოვნა იურისდიქციის 

ცნობის თაობაზე საბოლოოდ დაკმაყოფილდა თელ ავივის იაფოს საოლქო სასამართლოს მიერ, 

მხარეებს განესაზღვრათ ვადა არბიტრის კანდიდატურაზე შეთანხმებისათვის, ამასთან, 

21.02.2014წ. გადაწყვეტილებით აღიარებულ იქნა მხარეთა შეთანხმება არბიტრის თაობაზე და 

25.06.2014 წლისათვის დაგეგმილი იყო მხარეების შეხვედრა არბიტრთან, რომელზედაც 

განხილული უნდა ყოფილიყო არბიტრაჟის წარმართვასთან დაკავშირებული პროცესუალური 

და სხვა სახის საკითხები. 

 

ამრიგად, სააპელაციო პალატა ეთანხმება პირველი ინსტანციის სასამართლოს მითითებას იმის 

თაობაზე, რომ წარმოდგენილი სარჩელი არ არის თბილისის საქალაქო სასამართლოს განსჯადი 

და სამოქალაქო საქმეთა განმხილველი სასამართლო ვერ იმსჯელებს წარმოდგენილი სარჩელის 

საფუძვლიანობაზე. 

 

ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, პალატას მიაჩნია, რომ თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 30.06.2014წ. განჩინება კანონიერია, კერძო 

საჩივარში მითითებული გარემოებები არ ქმნიან სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 393-ე და 

394-ე მუხლებით გათვალისწინებულ განჩინების გაუქმების საფუძვლებს, რის გამოც იგი უნდა 

დარჩეს უცვლელი. 

 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 419-ე მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად, 

ზემდგომი სასამართლოს განჩინება კერძო საჩივრის თაობაზე არ გასაჩივრდება.   

 

სააპელაციო სასამართლომ იხელმძღვანელა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 

372-ე, 390-ე, 394-ე, 419-ე, 420-ე მუხლებით   

 

დ ა ა დ გ ი ნ ა : 

 

1. სს „ს. ნ. დ. გ. კ.-ს“ კერძო საჩივარი არ დაკმაყოფილდეს.  
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2. თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2014 წლის 30 ივნისის 

განჩინება დარჩეს უცვლელად.   

 

3. განჩინება არ გასაჩივრდება.   

 

 

 

თავმჯდომარე: 

 

 

მოსამართლეები: 

 ქ. კუჭავა 

 

 

თ. ზამბახიძე 

 

 

თ. ეცადაშვილი 

 


