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შედარებითი სამართლის მნიშვნელობა საქართველოსთვის 
 

პროტ. დოუ. რაპატიო დოუ. ტიციანა უისზი 
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I. ღედარებითი რამართლირ განმარტება და მიზნები 

 როგორც ცნობილია, ღედარებითი რამართალი არირ რა-
მართალმცოდნეობირ ნაწილი, რომლირ მიზანიც არირ რცვა-
დარცვა რამართლირ რირტემირ ღედარება. ერ ღეიშლება გა-
ნცორციელდერ ე. წ. მაკროღედარებირა და მიკროღედარე-

ბირ გზით. 

პირველ ღემთცვევაღი მართლწერრიგზე ცდება, არე 
ვთუვათ, „ზემოდან“ დაკვირვება. არეთი დაკვირვებირ ტა-
რგლებღი ღეირწავლება ღერყესლი მართლწერრიგირ ზოგა-
დი რტრსუტსრები. ამ დრორ კვლევირ რაგანია ისრიდისლი 
მეთოდოლოგია, რომელიც სკავღირდება რამართლებრივი 
რაკითცებირ ღერწავლარ, არევე მათ როლრ რამართლირ გა-
ნვითარებაღი, დაწერილი კანონებირ (ღერაბამირ ღემთცვე-
ვებღი - კოდეურებირ) ადგილი, მათი აგებსლება და მა-
რთლმრაძსლებირ ტსნუციონირება. რცვა რიტქვებით რომ 
ითუვარ, ცდება მართლწერრიგირ, როგორც არეთირ, მთლია-
ნობაღი ღედარება რცვა მართლწერრიგთან. 

ამირ რაპირირპიროდ, მიკროღედარებირარ ღედარებირ რა-
განია ამ რამართლირ რირტემებირ ტარგლებღი ცალკესლი 
რამართლებრივი ინრტიტსტები, რაცარიათო პრობლემები და 
მათი გადაწქვეტირ გზები. ამ დრორ ღეირწავლება, მაგალი-
თად, თს როგორ გადაიცემა რაკსთრება, როგორაა მოწქო-
ბილი რაცელღეკრსლებო რამართალი, მოუმედებრ თს არა 
დელიუტსრ რამართალღი გენერალსრი დათუმა, რირტემატი-
ზებსლად არირ მოწქობილი თს არა სრატსშვლო გამდიდრე-
ბირ რამართალი და ა. ღ. 

 მაგრამ რატომ წარმოადგენრ ღედარებითი რამართალი 
დამოსკიდებელ დირციპლინარ? რა არირ ამირ მოტივაცია? 

                                                      
 რტატია გერმანსლ ენაზე გამოუვექნებსლია: Rechtsvergleichung und 
Privatrecht im deutsch-georgischen Diskurs, Akten des 1. und 2. 
Deutsch-Georgischen Kolloquiums, Chiusi/Burduli (Hrsg.), 2019, 25. 
რტატია გერმანსლიდან თარგმნა ლადო რირდაშემ. 

რამართლებრივი რაკითცებირ სმეტერობა, რომელიც ღეე-
ცება ტსნდამენტსრ რამართლებრივ პრობლემებრ, შირითა-
დად ქველა მართლწერრიგღი იდენტსრია. კერშო რამართა-
ლღი კი ერ განრაკსთრებით მარტივად აფუმადია:  

ქველა მართლწერრიგი დგება, მაგალითად, რაკსთრებირ 
გადაცემირ ღემადგენლობებირ, ცელღეკრსლებებირ დადებირ 
ან მათი დარფვევირ მოწერრიგებირ რაჩიროებირ წინაღე, მა-
ღინაც კი, როცა განრცვავებსლი ისრიდისლი მიდგომირ გამო 
რაკითცი ზოგძერ ღეიშლება რცვანაირად იქორ დარმსლი. ღე-
დარებითი რამართლირ გზით ირკვევა, თს როგორ ჩრირ ამ 
პრობლემებრ კონკრეტსლი მართლწერრიგი და რა გამა-
რთლება გააყნია რაკითცირ არეთ გადაწქვეტარ.  

ერთი მცრივ, არეთ ღედარებარ მივქავართ რაკსთარ მა-
რთლწერრიგღი არრებსლი გადაწქვეტირ განრაკსთრებსლი 
მაცარიათებლებირ ღეცნობირკენ, მეორე მცრივ კი ერ იწვევრ 
იმ გარემოებირ გათავირებარ, რომ ღერაშლოა არრებობდერ 
რაკსთარირაგან განრცვავებსლი გადაწქვეტაც და ამიტომ, 
სნდა მოცდერ იმ, როგორც წერი, დასტიურებელი თავდაძე-
რებსლობირ გატანტვა, რომ კარგად ნაცნობი, რაკსთარ მა-
რთლწერრიგღი არყესლი გზა არირ ერთადერთი ან რასკე-
თერო. ამირ ღედეგად დაირმირ ღეკითცვა, რატომ არრებობენ 
გარკვესლი რამართლებრივი ინრტიტსტები ერთ ან რამდე-
ნიმე უვექანაღი და არ არრებობენ რცვაგან? რაერთოდ რატომ 
მოუმედებრ, მაგალითად, გერმანიაღი გამიძვნირა და 
აბრტრაუციირ პრინციპები და რატომ არ გვცვდება ირინი რა-
ტრანგეთღი? რა რამართლებრივი და ეკონომიკსრი ღედეგე-
ბი მორდევრ ამარ? რაკსთარი გადაწქვეტირ გარელატისრება 
იშლევა ღერაშლებლობარ, რცვა პერრპეუტივიდან იუნერ და-
ნაცსლი პრობლემა, რარაც ღესშლია, წვლილი ღეიტანორ მირ 
სკეთ გაგებაღი და რაც ღეიშლება, სპირველერ ქოვლირა, რა-
კსთარი რამართლირ განვითარებირკენ გადადგმსლი კიდევ 
ერთი ნაბიძი გაცდერ. რწორედ ამით არრსლებრ ღედარებითი 
რამართალი თავირ წერმენევტიკსლ ამოცანარ. 
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ამარ სკავღირდება არევე ღერაშლებლობა, რომ რცვა მა-
რთლწერრიგებთან ღედარებირ გზით გამოიკვეთორ რაკსთა-
რირ რსრტი მცარეები. ღედარებირ მეთოდით ღეიშლება გამო-
ყნდერ პრობლემები და გზები მათ გადარაჩრელად. ამა-
ვდროსლად ღედარება ღერაბამირ ღემთცვევებღი იშლევა 
იმირ ღეცნობირ ღერაშლებლობარ, რომ კონკრეტსლ რტერო-
ღი რაკსთარი მართლწერრიგი სტრო მწქობრად და გამა-
რთსლად ტსნუციონირებრ, ვიდრე ირ, რომელთანაც ცდება 
მირი ღეპირირპირება. არეთ დრორ ნათელი ცდება, რომ ღე-
დარებითი რამართლირ ადრერატია, ერთი მცრივ, მეცნიერე-
ბა, ცოლო სტრო მეტად კი კანონმდებელი. ამდენად, ღედა-
რებითი რამართალი ემრაცსრება რაკსთარი მართლწერრი-
გირ როგორც გადამოწმებარ, ირე მირ განვითარებარ. 

ღედარებითი რამართლირ კიდევ ერთი მიზანი, რომელიც 
ამ დირციპლინირ ყამოქალიბებირ დარაწქირღი - მე-19 რასკს-
ნეღი, დირკსრიირა და ინტერერირ ცენტრრ წარმოადგენდა, 
იქო რამართლირ სნიტიცირება. ამირ სკან იდგა იდეა, რომ 
მთელი მროტლიორთვირ ერთიანი რამართალი არა მარტო 
რარსრველი, არამედ მიფწევადიცაა. ერ იდეა თანდათან გა-
რელატისრდა იმ რირთსლეებირ გამო, რომლებიც სნიტიცი-
რებსლი რამართლირ ღეუმნარ აცლავრ. გარდა ამირა, რცვა-
დარცვა მიზეზირ გამო რამართლირ გაერთიანება არცთს ირე 
რარსრველად იუნა მიყნესლი. 

ღედარებითი რამართალი ეტსშნება რამართლირ დოგმა-
ტიკარ. მირი დამცმარე დირციპლინებია რამართლირ ირტო-
რია, რამართლირ როციოლოგია, კრიმინოლოგია და ეკონო-
მიკა. 

II. ღედარებითი რამართლირ განვითარება 

1. ირ აზრი, რომ რომაელები არ იცნობდნენ ღედარებით 
რამართალრ, ნამდვილად არარწორია

1
. ამარ ადარტსრებრ ირ 

გარემოებაც, რომ ათკაციანი კომირია (დეცემვირატი), რო-
გორც პარსცირმგებელი XII ტაბსლირ კანონზე, რომირ პი-
რველ მრავლირმომცველ კანონზე შვ. წ. V რასკსნეღი, გა-
გზავნილ იუნა რაბერშნეთღი, რათა ღეერწავლათ იუასრი კა-
ნონები

2
. ციცერონირ ცნობილი ტრაზა, რომ „ქველა რცვა რა-

მართალი ... რომირ რამართალთან ღედარებით [არირ] ბს-
ნდოვანი და რარაცილო“

3
, ამ კონტეურტღი არატერრ არ 

ცვლირ. ერ ტრაზა არ ნიღნავრ, რომ რომაელები რცვა რამა-
რთალრ არ ეცნობოდნენ, არამედ ერ ნიღნავრ, რომ ციცერო-
ნი რომასლ რამართალრ ქველა რცვა რამართალზე აფმატე-
ბსლად მიიყნევდა. რომაელებირ ინტელეუტსალსრი (და 
პოლიტიკსრი) დამოკიდებსლება, რომელიც მათ რცვა ცა-
ლცებირ რამართლირ გამიძვნირ მიმართ გააყნდათ, ქველაზე 
კარგად ყანრ რომირ მართლწერრიგირ სმნიღვნელოვანერი 
რაქრდენი ბოშიდან, კერშოდ ius gentium-დან, ანს ცალცთა 
რაერთო რამართლიდან. 

                                                      
1
 Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung, 3. Aufl. 1996, 48. 

2
 Pomp. (1.s. enchir) D. 1.2.2.4. 

3
 Cic. de orat. 1,197: incredibile est enim, quam sit omne ius civile 

praeter hoc nostrum inconditum ac paene ridiculum. 

ამ ტენომენირ გარაგებად, სპირველერ ქოვლირა, რაჩი-
როა იმ გარემოებაზე მითითება, რომ ანტიკსრ ეპოუაღი ში-
რითადად გამტკიცებსლი იქო პიროვნსლი განრძადობირ 
პრინციპი: ქველა ადამიანი განირძება თავირი რამღობლორ 
რამართლირ მიცედვით. ათენელი, განსრყევლად იმირა, თს 
რად იმქოტებოდა, ცცოვრობდა ათენსრი რამართლირ ღერა-
ბამირად, კრეტელი - კრეტირ რამართლირ ღერაბამირად და 
ა.ღ. ღედეგად, ირ სცცო პოლირღი, ტაუტობრივად, სსტლებო 
იქო, გარდა იმ ღემთცვევებირა, როდერაც რაკსთარ და რცვა 
უალაურ ღორირ დადებსლი რაცელმწიტო ცელღეკრსლებები 
მოუალაუეთა ღორირ რამართლებრივ სრთიერთობებრ აწე-
რრიგებდა. ერ რომღი მოუმედებდა იმდენად, რამდენადაც 
ius civile წარმოადგენდა ius proprium civium 
Romanorum-რ და ვრცელდებოდა მცოლოდ რომირ მოუა-
ლაუეებზე და არა პერეგრინებზე. ამ რიტსაციიდან გამორა-
ვლირ მორანაცად ღემსღავებსლ იუნა განრაკსთრებსლი რამ - 
ბევრად სტრო ადრე, ვიდრე დაიწქებოდა რასბარი რომირ 
მროტლიო იმპერიაზე - praetor peregrinus-რ მიენიჩა რპე-
ციალსრი განრძადობა, რომელიც ტაუტობრივად არელატი-
სრებდა პირთა პრინციპრ და იშლეოდა პერეგრინებირ რამო-
უალაუო ბრსნვაღი ინტეგრირებირ ღერაშლებლობარ. ერ 
praetor peregrinus იქო პარსცირმგებელი რომაელრა და 
სცცოელებრ ღორირ სრთიერთობებზე. მირ მიერ თავირი გა-
ნრძადობირ ტარგლებღი განვითარებსლი ius gentium გაცდა 
ბევრად სტრო მნიღვნელოვანი, ვიდრე ius civile. მირ რატს-
შველრ წარმოადგენდა fides (ნდობა), ნდობირ ვალდებსლე-
ბა (Treuepflicht), ნდობირ დაცვა (Vertrauensschutz), 
რომელრაც ციცერონი fundamentum iustitae-დ მოიცრენიე-
ბდა

4
 და მირ დარფვევარ გვიანკლარიკორი ისრირტი სლპიანე 

ღემდეგნაირად ატარებდა: grave est fidem fallere
5
. ერ 

fides, ერთი მცრივ, წარმოადგენდა რატსშველრ იმ ცელღე-
კრსლებათა მბოჩაობირ აფიარებირთვირ, რომლებიც სბრა-
ლო კონრენრსრით იდება

6
. მეორე მცრივ, მარ ღემდეგ, რაც 

არეთი ცელღეკრსლებებირ შირითადი მბოჩაობა აფიარებს-
ლი იუნებოდა, ირ bona fides ტორმით ცდებოდა მარღტაბი 
რაცელღეკრსლებო ვალდებსლებებირ ღინაარრობრივი გამა-
რთვირთვირ

7
. რადაც არ მოუმედებრ ერთიანი მართლწერრი-

                                                      
4
 Cic. de off. 1,23: Fundamentum autem es iustitiae fides. 

5
 Ulp. (27 ad ed.) D. 13.5.1pr.: შალიან მშიმეა ნდობირ დარფვევა. 

6
 ნარქიდობირ, უირავნობირ, გირავნობირ, მომრაცსრებირა და ნარდობირ 

ცელღეკრსლებები, დავალება და რაზოგადოება. 
7
 ამირ მიზეზი ირ იქო, რომ praetor peregrinus-ირ წინაღე წარმართსლი 

პროცერირ ტარგლებღი დროთა განმავლობაღი პროცერირ აცალი ტიპი 
განვითარდა - ე. წ. ტორმსლარსლი პროცერი, რომელრაც თანდათან 
სნდა ყაენაცვლებინა შველრომასლი, რომირ მოუალაუეებირთვირ 
გათვალირწინებსლი ლეგირაუცისრი პროცერი თავირი გართსლებსლი და 
მოსცერცებელი ზეპირი ტორმსლებით. ტორმსლებირ პროცერღი 
მცარეები, რომელთაც რსრდათ დავირ წარმართვა, ღებოჩილნი იქვნენ 
წერილობით გაწერილი ტორმსლებით, რომლებრაც პრეტორი 
რამართლებრივი დაცვირ რაღსალებებირ ყამონათვალირ ღემცველი 
ედიუტირ ტარგლებღი გარცემდა. ზემოთ ცრენებსლი 
ცელღეკრსლებებირთვირ გათვალირწინებსლი ტორმსლირ რათასრი, 
რომელღიც მორარყელე მოპარსცირ მიმართ არრებსლ თავირ რსრვილრ 
აცცადებდა, ღემდეგი იქო: quidquid dare facere oportet ex fide bona 
(რირი მიცემირა და ღერრსლებირ ვალდებსლებაც ქოველთვირ აუვრ 
მოპარსცერ ნდობირა და კეთილრინდირიერებირ ღერაბამირად). ამ 
რტანდარტირ ღერაბამირად გამოწუონდა მორამართლერ, რომელიც 
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სტატია 

გი, რაერთო რამართლებრივი რტრსუტსრები, ორმცრივ 
ნდობაღი ღეიშლება იმ რაერთო მნიღვნელირ პოვნა, რომლირ 
რატსშველზეც ღეიშლება რამართლებრივი სრთიერთობებირ 
მოწქობა. 

მართლწერრიგრ, რომელმაც რაკსთარი მაგირტრატსრა 
ღეუმნა რომღი სცცოელებთან და სცცოელებრ ღორირ სრთი-
ერთობირთვირ და რომლირ სმნიღვნელოვანერი რამართლე-
ბრივი ინრტიტსტები სღსალოდ ამ მაგირტრატსრირ მიერ იუნა 
განვითარებსლი, არ ღეიშლება ეწოდორ სცცოსრი რამა-
რთლით დასინტერერებელი. ამ მცრივ, რაკსთარი განრძა-
დობირ ტარგლებღი, მნიღვნელოვანი როლი წუონდათ არევე 
პროვინციირ მმართველებრ რაკსთარ პროვინციებღი. 

რომაელებირთვირ სცცო იქო რომირ რამართლირ მიზა-
ნმიმართსლი გავრცელება პროვინციებღი. ირ, რაკსთარი 
არრიდან გამომდინარე, განკსთვნილი იქო მცოლოდ რომირ 
მოუალაუეებირთვირ. პროვინციებღი რომაელები ცვდებო-
დნენ განვითარებირ მაფალ დონეზე მქოტ ცალცებრ, სპი-
რველერ ქოვლირა, იმპერიირ აფმორავლეთღი, მაგალითად, 
რაბერშნეთღი, რპარრეთღი ან ეგვიპტეღი. მათი რამართლე-
ბრივი კსლტსრები მქარად იქო ყამოქალიბებსლი. მღვიდო-
ბირ სზრსნველქოტირ მიზნით, რომი ფია იქო ადგილზე სკვე 
არრებსლი მართლწერრიგირ ინრტიტსტებირ მირაფებად. მო-
უმედებდა პრინციპი, რომ რომირ მიერ დაპქრობილი ქველა 
ცალცი ინარყსნებდა თავირ რამართალრა და რელიგიარ. მა-
გრამ ერ არ გამორიცცავდა, რომ პროვინციელებრ ერარგე-
ბლათ რომირ რამართლით, თს მათ ერ რსრდათ. ცატოვნად 
რომ ითუვარ, მათთვირ რაუმე ეცებოდა „ღიდარაცელმწიტოე-
ბრივ სცცოელრ“ ან - პირდაპირ რომ აფინიღნორ - სცცოე-
ლრ, როგორც რომირ რამართლით მორარგებლერ

8
. რაძარო 

პროცერებირ ტორმით - პროვინციირ მმართველები წელიწა-
დღი ერთცელ მიდიოდნენ თავიანთი პროვინციირ სმნიღვნე-
ლოვანერ უალაუებღი, რათა იუ რარამართლო რცდომები გაე-
მართათ - ირ იქო ცელმირაწვდომი, როგორც მრაძსლი; 
პროვინციირ მაცცოვრებლებრ ღეეშლოთ მირთვირ მიემა-
რთათ თცოვნით რამართლებრივი დაცვირ ღერაცებ. ამ პეტი-
ციირ სტლებით, როგორც ერ იკითცება მრავლირმომცველ 
პაპირსრებღი პროვინციებირ გამგებლებირ ისრირდიუციირ 
ღერაცებ, ცღირად ფიად რარგებლობდნენ მაცცოვრებლები. 
როგორც ერთ-ერთი მათგანი ისწქება ერთ რაძარო პროცე-
რზე ერთმა პროვინციირ მმართველმა 1800 რაუმე მოაგვა-

                                                                                         
ღეიშლება არევე პერეგრინსრი ქოტილიქო (Gai. 4.105), 
გადაწქვეტილება. ამით რამოუალაუორამართლებრივი oportere, რითაც 
თავიდან მცოლოდ რომირ მოუალაუეებირთვირ გათვალირიწინებსლი 
ვალდებსლება აფინიღნებოდა, bona fides-ირ პრინციპით სცცოელებზეც 
გავრცელდა. ერ ცცადქოტრ ნდობირა და კეთილრინდირიერებირ პრინციპირ 
განრაკსთრებსლ ადგილრ, რომელიც დფერაც წარმოადგენრ, გერმანიირ 
რამოუალაუო კოდეურირ 242-ე პარაგრატით, მთლიანი ვალდებსლებითი 
რამართლირ რატსშველრ და რომელიც პერეგრინებთან არრებსლ 
რამოუალაუო ბრსნვაღი დამკვიდრდა. 
8
 ღდრ. Chiusi, Der Fremde als Rechtsgenosse. Zur rechtlichen Stellung 

der Ausländer im römischen Recht, in: Müller- Dietz et al (Hrsg.), 
Festschrift für Heike Jung zum 65. Geburtstag, 2007, 63 ff. 

რა
9
. რამდენად იმალებოდა ამირ სკან სნდობლობა „ადგი-

ლობრივი“ რარამართლოებირ მიმართ, აუ ამაზე რასბარი რა-
ჩირო არ არირ. ქოველ ღემთცვევაღი პაპირსრები იმაზე მის-
თითებენ, რომ პროვინციირ მმართველთა განრძადობარ, 
რომლებიც რაკსთარ ტორსმებზე, რა თუმა სნდა, შირითა-
დად რომირ რამართალრ იქენებდნენ, თავად პროვინციელე-
ბირ მიერ მიეწერებოდა განრაკსთრებსლი დაცვითი ტსნუცი-
ა. პროვინციირ მმართველები გადაწქვეტილებირ გამოტანი-
რარ ორიენტირრ იფებდნენ არევე ადგილობრივ რამართლე-
ბრივ წარმოდგენებზე. დაპქრობილი ცალცებირ მართლწე-
რრიგები და რამართლებრივი მიდგომები მარ სნდა გაეთვა-
ლირწინებინა გადაწქვეტილებირ მიფებირარ, რათა მიეფო, 
მცარეთა გადმორაცედიდან, აფუმადი გადაწქვეტილება, რო-
მელიც გამოდგებოდა მცარეთა ღორირ ცანგრშლივი მღვი-
დობირა და რამართლირ მიმფებლობირ სზრსნველრაქოტად. 
რომასლ ინრტიტსტებრა და პროვინცისლ რამართლებრივ 
წარმოდგენებრ ღორირ ამ მსდმივი განრცვავებირ ღედეგად 
წარმოიღობოდა აცალი ინრტიტსტები, რომლებიც თანდათან 
ინტეგრირდებოდნენ რომირ რამართალღი. რეალსრად რა-
ცეზე იქო სრთიერთგავლენა რომირა და პროვინცისლ რამა-
რთალრ ღორირ. 

მაგალითირთვირ ღეიშლება ე. წ. ბაბათარ არუივირ მო-
ღველიება, ებრაელი უალირ, რომელიც ორძერ დაუვრივდა, 
ერთი ვაჟი წქავდა პირველი უორწინებიდან და რომელიც, 
რავარასდოდ, აცალი წელთაფრიცცვირ 132-135 წლებღი, 
რომირ წინააფმდეგ ბარ კოცბარ აძანქებირარ მკვდარი ზფვირ 
ზემოთ მდებარე გამოუვაბსლებღი გარდაიცვალა

10
. 1989 წე-

ლრ გამოუვექნებსლ მირ არუივღი მოიპოვება ცნობები, რო-
მლებიც არაცავენ მირ რამართლებრივ რაუმეებრ. ირ ღეიცავრ 
ინტორმაციარ მზითევირ ღეთანცმებირ, გირავნობირა და მი-
ბარებირ ცელღეკრსლებებირ და, განრაკსთრებით, პროვი-
ნციირ მმართველირ მიმართ წარდგენილი პეტიციებირ ღერა-
ცებ. ბაბათა არ ეთანცმებოდა თავირი ვაჟირ უონებირ მა-
რთვარ მესრვირ მიერ და ცდილობდა, თავად მიეფო ღერა-
შლებლობა, ემართა ღვილირ უონება. დოკსმენტებიდან 
ირკვევა, რომ პროვინციირ მმართველირგან ირ მოელოდა 
დაცვარ მესრვირ მიერ ღვილირ ტინანრებირ არარწორი გა-
შფოლირგან და დაცმარებარ რარსრველი უონებირ მართვირ 
სტლებირ მორაპოვებლად

11
. თვალღი რაცემია, რომ ისდევე-

ლი ბაბათა უალაუ პეტრარ რაბჩორ მიერ დანიღნსლი მესრვირ 
წინააფმდეგ გამოვიდა რომაელი პროვინციირ მმართველირ 
წინაღე, მან ერ გააკეთა რომასლი ტორმირ მიცედვით და გა-
მოიქენა რომასლი რაპროცერო ტორმსლირ - actio tutelae-რ 

                                                      
9
 ღდრ. P. Yale 61: რსბატიანსრ აკილამ არრინორ კონვენტზე (209 n. Chr.) 

ორ-ნაცევარ დფეღი 1804 პეტიცია მიიფო, რომელიც ორი თვირ 
განმავლობაღი მოაგვარა. ღდრ. ამართან დაკავღირებით Foti Talamanca, 
Ricerche sul Processo nell'Egitto Greco-Romano, 1979, II, 1, 178 ff.; 
Nörr, Zur Reskriptenpraxis in der hohen Prinzipatszeit, SZ 98, 1981, 5 
f, (=HIA Il 1327 f.). 
10

 ღდრ. Chiusi, Zur Vormundschaft der Mutter, SZ 111, 1994, 155 ff.: 
Babatha vs the guardians of her son: a struggle for guardianship - Legal 
and practical aspects of P. Yadin 12 - 15, 27, in: Katzoff/Schaps (Hrsg), 
Law in the Documents of the Judaean Desert, 2005, 105 11 ff. 
11

 P. Yadin 15 (125 n. Chr.). 
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- მესრვეობირ ღერაცებ წერირ - ბერშნსლი თარგმანი, რაც 
არირ თითუმირ სტქსარი და კვლევირთვირ რენრაცისრი მტკი-
ცებსლება, რომ პროვინციებღი არრებობდა რაპროცერო ტო-
რმსლები, მათ ღორირ ირეთღიც კი, როგორიც იქო მცოლოდ 
რსლ რაფაც 20 წლირ წინ რომანიზებსლი და პროვინციად 
უცესლი არაბია. ამ მცრივ, ცაზგარარმელია, რომ ზსრტად ირ, 
რარაც ბაბათა პროვინციირ მმართველრ მესრვეობართან და-
კავღირებსლ დავაღი გამორავლად რთავაზობდა, ერთი რას-
კსნირ ღემდეგ, იმპერატორირ კონრტიტსციებღი, ელინირტს-
რი პრაუტიკით ღთაგონებირ ღედეგად, სკვე მოდელად გვე-
ვლინება

12
. მარ ღემდეგ, რაც ყვენი წელთაფრიცცვით 212 წე-

ლრ constitutio Antoniniana-რ რატსშველზე რომირ მოუალა-
უეობა მიენიჩა იმპერიირ ქველა მაცცოვრებელრ, მოუალაუე-
ობამიფებსლ უალებრ – რომასლი პრინციპირ ღერაბამირად 
– არ ღეეშლოთ, ქოტილიქვნენ მესრვეები, რაც მანამდე პე-
რეგრინებირთვირ, ელინირტსრი რამართლით, ღერაშლებელი 
იქო. მესრვეობირ ეტეუტირ მირაფწევად, ირე, რომ პირი მეს-
რვე არ გამცდარიქო, ყვენი წელთაფრიცცვით მე-3 რასკსნე-
ღი გამოიქენებოდა კონრტრსუცია, რომელიც ორი რასკსნირ 
განმავლობაღი მცოლოდ ორ პაპირსრღი ტიურირდება

13
. ამ 

გზით დედა თავირ თავზე იფებდა ბავღვირ უონებირ მართვარ 
და ამავდროსლად კირრსლობდა გარანტიარ, რომ ღერაბამირ 
ღემთცვევაღი ასნაზფასრებდა ზიანრ (ტორმალსრ) მესრვერ. 
ბაბათარ ცნობა არირ პირველი მოწმობა არეთი აფმორავლს-
რი პრაუტიკირა

14
. იმით, რომ მირ მიერ არყესლმა უონებირ 

მართვირ მოდელმა ღემდეგ პარალელი პოვა იმპერატორირ 
კონრტიტსციებღი, ღერაშლოა, ისდეველმა ბაბათამ წვლილი 
ღეიტანა რომასლი ინრტრსმენტებირ პროვინცისლი კონტე-
ურტირათვირ მირადაგებაღი. იმით, რომ მან ამ მიზნით გამოი-
ქენა რომასლი განრძადობა და ტორმები, ღერაშლოა, მან 
ამავე დრორ წვლილი ღეიტანა რომასლი ისრიდისლი აზრო-
ვნებირ პროვინციებღი გადმოტანაღი

15
. ამით წერტილი ერმირ 

მანამდე დასრრსლებელ დირკსრიარ „იმპერიირ რამართლი-
რა“ და „ცალცირ რამართალრ“ ღორირ არრებსლ კავღირზე 
(რომელიც მე-19 და მე-20 რასკსნეებირ მიძნაზე რომანი-
რტიკირ ცენტრალსრ პრობლემარ წარმოადგენდა): რომას-
ლი გავლენა პროვინცისლ რამართლებრივ ინრტიტსტებზე 
თს რომასლი რამართლებრივი ინრტიტსტებირ ღეცვლა პრო-
ვინცისლი რამართლირ ყვესლებებთან ღერწქმირ ღედეგად? 
ამაზე პარსცი დაკავღირებსლია ღერაბამირი დროირ რსლთან. 
ამ მცრივ, აუცენტი სნდა გაკეთდერ ორ გარემოებაზე: ერთი 
მცრივ, მკატიოდ აფუმად რომასლ მოწერრიგებაზე, რომე-
ლზეც მისთითებრ დოკსმენტები; მეორე მცრივ, რომასლი 
და პროვინცისლი რამართლებრივი წარმოდგენებირ სრთიე-
რთგავლენაზე, რა დრორაც რომასლი მართლწერრიგი-
რთვირ დამაცარიათებელია სნარი, მოიცვარ რცვა. რაბოლო-
ოდ რომირ რამართალღი ცდება სცცოსრი რამართლებრივი 
წარმოდგენებირ ინკორპორირება. 
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 C. 429.6 (Alex. Sev., 228), 5.51.9 (Diocl/Maxim 293), 5.46.2 (Phil. 
Ar. & fil. 246). 
13

 PSI X 1159 (l32 n. Chr.); P. Amh. II 91 (159 n. Chr.). 
14

 P. Yadin 15 (125 n. Chr.). 
15

 ღდრ. Chiusi, Babatha (რუ. 10), 129 ff. 

2. ერ, არე ვთუვათ, „რტრსუტსრსლი“ ღედარებითრამა-
რთლებრივი მიდგომა იკარგება ღსა რასკსნეებღი. ღსა რას-
კსნეებირ ისრირტები, რომლებმაც რომირ რამართლირ რწა-
ვლება დაიწქერ და განავითარერ, აფიუვამდნენ ამ (ისრტინი-
ანერ კომპილაციებღი ღეკრებილ რამართალრ), როგორც 
„ჩეღმარიტ რამართალრ“. ირინი დიგერტებრ მიაწერდნენ თი-
თუმირ „რელიგისრ“ მნიღვნელობარ, რომელიც წააგავდა ბი-
ბლიირარ

16
. ევროპირ გარეთ არრებსლი რამართლირ კსლტს-

რები რეალსრად არც იქო ცნობილი და არც ღედარებირ ფი-
რრად აფიუმებოდა. ერ სკანარკნელი ეცებოდა, სპირველერ 
ქოვლირა, ირლამსრი რამართლირ კსლტსრარ. ტრიდრიც II 
ღტასტერირ ინტელეუტსალსრი ფიაობა არათს რამაგალი-
თოდ არ იუცა, არამედ რეალსრად მარ არც არანაირი კვალი 
არ დასტოვებია. არც რენერანრრ არ ღესცვლია რაიმე ღედა-
რებითი რამართლირ თვალრაზრირით და თვით განმანა-
თლებლობარაც არ მოსტანია არრებითად რაიმე განრცვავე-
ბსლი ღედეგი. რამართლებრივი იდეალი ამ დროირა იქო 
რწორედ რაციოთი განპირობებსლი რამართალი, რომლირ 
პორტსლატიც არირ რრსლქოტილი, ისრიდისლი ღრომირ ღე-
დეგად მიფწევადი რამართლირ არრებობა. აუ გამოიქენება 
ლოგიკსრ-დედსუცისრი მეთოდი, რომლირ ღეთავრებაც რა-
მართლირ ირტორიაზე ორიენტირებსლ ღედარებით მეთო-
დთან თითუმირ ღესშლებელია. 

3. თანამედროვე ღედარებით რამართალრ დარაბამი და-
ედო მე-19 რასკსნირ რატრანგეთღი. 1902 წელრ იუ ღეიუმნა 
ღედარებითი რამოუალაუო რამართლირ პირველი რასნივე-
რრიტეტო კათედრა. ერ განვითარება დაიწქო ძერ კიდევ მე-
19 რასკსნირ პირველ ნაცევარღი და გაგრშელდა 1869 წელრ 
ღედარებითი რამართლირ პირველი რაზოგადოებირ - 

Société de législation comparée-რ დატსშნებით
17

.  

რევოლსციირ ღემდეგ ტრანგებრ რსრდათ, რაკსთარი ფი-
რებსლებები მთელ მროტლიოღი გაევრცელებინათ. ამდე-
ნად, არ არირ გარაკვირი, რომ რწორედ აუ იწქება თანამე-
დროვე ღედარებითი რამართლირ ირტორია. რცვა მართლწე-
რრიგებთან ღედარებარ ღედეგად სნდა მოეტანა მართლწე-
რრიგებირ პოზიტისრი, არარპეკსლატისრი ღემეცნება, რო-
მლირ მიზანიც იქო ადამიანირ სტლებებირა და აცალი ფირე-
ბსლებებირ გავრცელება. ღორესლ პერრპეუტივაღი რარს-
რველი იქო რამართლირ სნიტიცირებირ, მათ ღორირ, მთელი 
მროტლიორ მარღტაბით, ცელღეწქობა. ღედარებით რამართა-
ლრ ამდენად დარაწქირიდანვე წუონდა რამეცნიერო მიდგო-
მართან ერთად არევე „პოლიტიკსრი“ განზომილება. 

გერმანიაღი ამ პროცერმა მოგვიანებით პოვა გამოცმას-
რება, რაღიც ღეშლებირდაგვარად თავირი როლი ითამაღა 
როგორც პოლიტიკსრმა (გაერთიანებირ პროცერმა), ირე რა-
მეცნიერო (რამართლირ ირტორისლი რკოლირ რააზროვნო 
მოდელები და გერმანიირ რამოუალაუო კოდეურირ მიფება) 
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 Koschaker, Europa und das Römische Recht, 4 Aufl. 1966, 62 f. 
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 Zweigert/Kötz (რუ. 1), 57; Rainer, Europäisches Privatrecht, 2 Aufl. 
2007, 41. 
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სტატია 

არპეუტებმა. გერმანსლი ღედარებითი რამართლირ დატს-
შნებირთვირ ქველაზე მნიღვნელოვანი ტიგსრა არირ ერნრტ 
რაბელი (1874-1955). როგორც ვერრალირ ცელღეკრსლე-
ბირ განმმარტავი გერმანსლ-იტალისრი კომირიირ წევრმა,

18
 

მან ღენიღნა, თს როგორი რთსლი იქო ამერიკელებთან ის-
რიდისლ დონეზე კომსნიკაცია და დაიწქო ტიური ამ მცრივ 
ერთმანეთირ სკეთ გაცნობირ რაჩიროებაზე, რათა მიფწეს-
ლიქო ცანგრშლივი და დამაკმაქოტილებელი ღედეგები. 

რაბელი დაიბადა ავრტრიაღი, რწავლობდა ვენაღი და რა-
წაბილიტაციო ნაღრომი დაარრსლა 1902 წელრ ლაიტციგღი, 
როგორც მე-20 რასკსნირ ერთ-ერთი სმნიღვნელოვანერი 
რამართლირ ირტორიკორირ - ლსდვიგ მიტტაირირ მორწა-
ვლემ, რომელიც მარ არა მცოლოდ რომირ რამართალრ, 
არამედ ბერშნსლ რამართალრა და ისრიდისლ პაპიროლო-
გიარაც არწავლიდა. მან თავირი ცცოვრება ამ დირციპლინებრ 
და, სპირველერ ქოვლირა, რომირ რამართალრ მისშფვნა. 
რაბელმა პირველი მოწვევა 1906 წელრ ბაზელირ სნივერრი-
ტეტიდან მიიფო; ამარ მოწქვა მოწვევა კილრა (1910) და გო-
ტინგენღი (1911). რაბოლოოდ, 1916 წელრ მან მიიფო მიწვევა 
მისნცენიდან, რადაც დაიწქო მირი მოფვაწეობა ღედარებითი 
რამართლირ, როგორც დარგირ, დატსშნება-განვითარებირ 
მიმართსლებით. მან იუ დააარრა გერმანიირ ღედარებითი 
რამართლირ პირველი ინრტიტსტი, რომელიც დფერაც არრე-
ბობრ მისნცენირ ლსდვიგ მაურიმილიანირ სნივერრიტეტირ 
ისრიდისლ ტაკსლტეტზე. 1926 წელრ რაბელმა გადაინა-
ცვლა ბერლინირ წსმბოლდტირ სნივერრიტეტღი და დაატს-
შნა ღედარებითი და რაერთაღორირო კერშო რამართლირ კა-
იზერ ვილწელმირ ინრტიტსტი, რომელიც დფერაც აგრშელე-
ბრ რაუმიანობარ, როგორც ღედარებითი რამართლირ მაურ 
პლანკირ ინრტიტსტი წამბსრგღი. რაერთაღორირო ნარქიდო-
ბირ რამართალი და მირი სნიტიცირება იქო მირთვირ ქველა-
ზე მნიღვნელოვანი რტერო. 1936 წელრ მან გამოაუვექნა 
„რაუონლირ ნარქიდობირ რამართალი“; ამ მცრივ, ირ რაუმია-
ნობდა არევე ერთა ლიგირ მიერ რომღი დატსშნებსლი ღედა-
რებითი კერშო რამართლირ ინტიტსტირ ტარგლებღი, რომე-
ლრაც დფერ UNIDROIT წუვია. რეალსრად, დფერ ყვენთვირ 
კარგად ნაცნობ რაერთაღორირო ნარქიდობირ ღერაცებ ვენირ 
კონვენციირ რამართალრ ამ ინრტიტსტღი ყაექარა რატსშვე-
ლი და შირითადად რწორედ მირ ღრომებრ ეტსშნება. 1939 
წელრ ნაციონალ-როციალირტებირ მიერ განცორციელებსლი 
ებრაელებირ დანაღასლებრივი დევნირ გამო რაბელი იშს-
ლებსლი გაცდა აღღ-ღი ემიგრირებსლიქო. თსმცა მარ სკვე 
წამომართსლი წუონდა გერმანსლი ღედარებითი რამა-
რთლირ ტსნდამენტი. აღღ-ღი მან კვლევა განაგრშო „რამა-
რთლირ ამერიკსლ ინრტიტსტღი“ (American Institute of 
Law), მიყიგანირა და წარვარდირ სნივერრიტეტებღი. მირი 
მონსმენტსრი ნაღრომი „მართლწერრიგთა კოლიზია. ღედა-
რებითრამართლებრივი კვლევა“ ოთც ტომრ მოიცავრ. 
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 Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung (რუ. 1), 58. 

III. ღედარებითი რამართლირ მეთოდები 

რამართლირ ღედარება ღეიშლება განცორციელდერ რამ 
დონეზე, რომლებიც, მართალია, ერთმანეთირგან არრო-
ბრივად განრცვავდება, თსმცა მცოლოდ ერთობლიობაღი 
იშლევა ამომწსრავი ღედარებირ ღერაშლებლობარ. აუ იგს-
ლირცმება ინრტიტსციონალსრი, რირტემსრი და გლობალსრი 
ღედარება. პირველი მოიცავრ მართლწერრიგირ ცალკესლი 
ინრტიტსტებირ ღედარებარა და აცრნარ; მეორე ღემთცვევაღი 
ერთმანეთრ დარდება რცვადარცვა სრთიერთკავღირღი მქო-
ტი ინრტიტსტებირ მიზანი და ტსნუცია. რწორედ რირტემსრი 
ღედარება სზრსნველქოტრ ღედარებსლი მართლწერრიგე-
ბირ შირითადი პრინციპებირა და ტსნდამენტსრი მაცარიათე-
ბლებირ იდენტიტიცირებარა და გამოკვეთარ. გლობალსრი 
ღედარება მიზნად ირაცავრ მთლიანი მართლწერრიგირ რრს-
ლად მოცვარ. მირი წინაპირობაა ინრტიტსციონალსრი და რი-
რტემსრი ღედარება და პარსცობრ კითცვარ, თს რატომ გა-
ნრცვავდება რცვადარცვა მართლწერრიგი ერთმანეთირგან ან 
რატომ წგვანან ირინი ერთმანეთრ. ამართანავე ცდება იმ ტა-
უტორირა და კრიტერისმირ ცაზგარმა, რომლებიც ასცილებე-
ლია მოცემსლი მართლწერრიგირ აფრაუმელად. 

1. რამართლირ წქაროები: რამართლირ ღედარებირარ 
ასცილებელია იმირ გამორკვევა, თს როგორ წარმოიღობა 
ნორმა, ანს რამართლირ რა წქაროებრ ეტსშნება მართლწე-
რრიგი. მაგალითად, მართლწერრიგი ღეიშლება შირითადად 
ეტსშნებოდერ კოდიტიცირებსლ რამართალრ (როგორც გე-
რმანიაღი) ან რარამართლო გადაწქვეტილებებრ (როგორც 
ინგლირღი). ამართან, რაკითცავია, რა როლი აუვრ მა-
რთლწერრიგღი ისრირტრ და რა როლი აუვრ კანონმდებელრ. 
ღერაბამირად, დაირმირ კითცვა, როგორ ეუცევა ისრირტი რა-
მართლირ წქაროებრ ანდა ტეურტებრ: არრებობრ თს არა ანა-
ლოგიირ აკრშალვა თს მორამართლერ ღესშლია, რაკანო-
ნმდებლო ვაკსსმი თავირით ღეავრორ? არევე დაირმირ ზოგა-
დი ღეკითცვა, თს რა როლი აუვრ რარამართლო გადაწქვეტი-
ლებებრ. ვირ ცელღია რამართალღემოუმედება - კანონმდე-
ბლირ თს მორამართლირ? ქსრადფება სნდა მიეუცერ იმარ, 
რომ იმ რირტემებღი, რომლებიც რამორამართლო კანონღე-
მოუმედებარ ეტსშნება, სკანარკნელ პერიოდღი სტროდას-
ტრო მეტი ქსრადფება ეთმობა კანონმდებლირ ნებარა და 
მირ სღსალო ყარევარ რამართლირ ღეუმნირ პროცერღი. 

ერ, პირველ რიგღი, მნიღვნელოვანია რამართლირ იმ რი-
რტემებირათვირ, რომლებღიც ირტორისლად განრცვავებსლი 
ტრადიცია არრებობდა. დიდ ბრიტანეთღი ყატარებსლი რე-
ტერენდსმი ევროკავღირიდან გარვლართან დაკავღირებთ 
(ე. წ. „ბრეურითი“) ნაწილობრივ განპირობებსლი იქო ბრი-
ტანელებირ სკმაქოტილებით, რომელიც სკავღირდებოდა 
ევროკანონმდებლობირ „ყარევარ“ ბრიტანეთირ ღიდა კანო-
ნმდებლობაღი და ადამიანირ სტლებათა ევროპსლი რარამა-
რთლორ „სცცო რცესლად“ აფუმით. როდერაც რაუმე ეცება 
მათ მართლწერრიგრ, რომელიც რამორამართლო რამართა-
ლღემოუმედებარ ეტსშნება, ბრიტანელებირთვირ მათ მა-
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რთლწერრიგღი გარე მცრიდან რაკანონმდებლო ყარევა 
რრსლებით მისფებლად აფიუმება - არეთ დრორ ბრიტანე-
ლები რრსლიად „სცცო მიწაზე“ აფმოყნდებიან. 

არევე რწორია რარკირებსრი დაკვირვება, რომ იმ რირტე-
მებღი, რომლებღიც კოდიტიცირებსლი რამართალი მოუმე-
დებრ, თანდათან იზრდება რარამართლორ გადაწქვეტილებე-
ბირ როლი, რითიც მორამართლე ცდილობრ კანონმდებლირ 
ტსნუციებირ ნაწილობრივ რაკსთარ თავზე აფებარ. 

მაგალითად ღეიშლება მოქვანილ იუნერ გერმანიირ ტე-
დერალსრი რაკონრტიტსციო რარამართლორ პრაუტიკა, რო-
მელრაც კონრტიტსციირ ღერაბამირი განმარტებირ ტარგლე-
ბღი კონკრეტსლ ღემთცვევებღი როგორც კანონირ პირდაპი-
რი ყანაწერირ, ირე კანონმდებლირ ნებირ წინააფმდეგ მის-
ფია გადაწქვეტილება. არევე ღეიშლება გერმანიირ სმაფლე-
რი ტედერალსრი რარამართლორა და ადამიანირ სტლებათა 
ევროპსლი რარამართლორ გადაწქვეტილებებზე მითითება: 
არე ღეიშლება 90-იან წლებღი გერმანიაღი არრებსლი პრივა-
ტიზაციირ ტალფა მიეწერორ ადამიანირ სტლებათა ევროპს-
ლი რარამართლორ იმ გადაწქვეტილებებრ, რომლებიც შირი-
თად სტლებებრ ღეეცებოდა. 

ორი რირტემა, რომლებიც, ერთი ღეცედვით, ერთმანეთრ 
ეწინააფმდეგება, რაბოლოოდ ერთრა და იმავე ღედეგამდე 
მიდირ. იმ ღინაგანი კავღირებირ აცრნა, რომელიც არრებობრ 
რამორამართლო და დაწერილ რამართალრ ღორირ, მცო-
ლოდ ღედარებითრამართლებრივ კვლევარ თს შალსშრ. 

2. მართლმრაძსლებირ რირტემა: მართლმრაძსლებირ 
რირტემირ ღერწავლირარ რაუმე ეცება იმარ, თს როგორაა მო-
წქობილი იგი. არრებობრ ერთი, ორი თს რამი ინრტანცია? რა 
ტსნუციები გააყნია სზენაერ რარამართლორ? არრებობრ თს 
არა რსპერრევიზორსლი ინრტანცია? არრებობრ თს არა რა-
კონრტიტსციო რარამართლო და რა როლრ თამაღობრ იგი? 
სბრსნებრ თს არა სზენაერი რარამართლო რაუმერ აცალი გა-
დაწქვეტილებირ გამორატანად უვედა ინრტანციარ თს თავად 
ცვლირ გარაყივრებსლ გადაწქვეტილებარ? 

3. რამართლირ მეცნიერება: ღერწავლირ რაგანია არევე 
რამართლირ მეცნიერებირ როლი მართლწერრიგირ მოწქო-
ბარა და განვითარებაღი. იმ უვექნებირგან განრცვავებით 
(რომელთა რიცცვიც მცირეა), რადაც, შირითადად, პროტე-
რიით არაისრირტებიც ცდებიან მორამართლეები, მართლწე-
რრიგებირ სმეტერობაღი მცოლოდ ისრიდისლი განათლებირ 
მუონე პირებრ ღესშლიათ, ეკავოთ ერ პოზიცია.

19
 გარდა ამი-

რა, მოწმდება, არრებობრ თს არა განრცვავება მორამართლე-
ებრა და ადვოკატებრ ღორირ და რაღი მდგომარეობრ იგი (გა-
ნათლებაღი, კარიერირ გამიძვნაღი და ა. ღ.) და ღერაშლებე-
ლია თს არა ორივე რაუმიანობირ ღეთავრება და, თს ღერა-
შლებელია, რა ტორმით. ანს როგორ ცდება ადამიანი მორა-
მართლე, ადვოკატი ან ნოტარისრი ამა თს იმ მართლწერრი-
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 არე, მაგალითად, ღვეიცარიაღი. 

გღი? მაგალითად, ინგლირღი პირი ძერ ადვოკატი სნდა 
იქორ, რომ ღემდეგღი მორამართლე გაცდერ.  

კვლევირ რაგანია არევე რარამართლორ სღსალო რაუმია-
ნობა: ცდება კანონირ ტეურტირ წმინდა ინტერპრეტაცია თს 
არრებობრ მეტ-ნაკლებად რეგსლირებსლი ღერაშლებლობა 
დამოსკიდებელი რამართალღემოუმედებირა? რაინტერეროა 
არევე რარამართლოთა, სპირველერ ქოვლირა, სზენაერ რარა-
მრთლოთა, რაუმიანობირ წერი გადაწქვეტილებირ მიფები-
რარ. მნიღვნელობა ენიჩება ამომწსრავ დარაბსთებარ (მაგა-
ლითად, გერმანსლი მოდელი) თს გამოტანილი გადაწქვე-
ტილებირ აპოდიუტსრ რტილრ (როგორიცაა ტრანგსლი მო-
დელი)? რატრანგეთირ რაკარაციო რარამართლორ გადაწქვე-
ტილებები არირ მოკლე და, როგორც წერი, დასრაბსთებე-
ლი; გერმანიირ სმაფლერი ტედერალსრი რარამართლორა 
და ტედერალსრი რაკონრტიტსციო რარამართლორ მთელი 
შალირცმევა მიმართსლია იმირაკენ, რომ არგსმენტაციირ 
დირკსრრი, რომლირ ღედეგადაც გადაწქვეტილება სნდა 
იუნერ მიფებსლი, აცრნარ და რამართლირ მეცნიერებიდან 
მოქვანილი მორაზრებებით გაამქარორ. ამირ რაპირირპი-
როდ, იტალიაღი გადაწქვეტილებაღი დოუტრინირ ციტირება 
კანონითაა აკრშალსლი, თსმცა თავად გადაწქვეტილებირ 
რტილი არირ გერმანიირ ტედერალსრი რარამართლორა და 
რატრანგეთირ რაკარაციო რარამართლორ ნაზავი. 

ამარვე სკავღირდება (რსლ მცირე, ნაწილობრივ) სნივე-
რრიტეტირა და დოუტრინირ ადგილი. რა კავღირია პროტე-
რორებრა (მეცნიერებრა) და რარამართლო პრაუტიკარ ღო-
რირ? წარმოადგენრ თს არა მეცნიერება მნიღვნელოვან ტა-
უტორრ რამართლირ განვითარებირთვირ? მაგალითად, გე-
რმანიირ რამოუალაუო კოდეური რტრსუტსრირ, ირტორიირა 
და ენირ გათვალირწინებით, არირ პროტერორებირ კოდეური. 
ამით აიცრნება გერმანიაღი რარამართლორ მიერ გადაწქვე-
ტილებირ გამოტანირარ მეცნიერსლი დირკსრრირ მნიღვნე-
ლობა, რომელიც რათანადოდ სნდა იუნერ დატარებსლი და 
რომელიც ბევრად სტრო დიდია, ვიდრე, მაგალითად, რა-
ტრანგეთღი, რადაც, ამირ რაპირირპიროდ, რარამართლო 
პრაუტიკა ცენტრალსრ და ამომწსრავ როლრ თამაღობრ რა-
მართლირ განვითარებაღი. 

4. ირტორისლი, რსლიერი და როციოლოგისრი 
განზომილება: მართლწერრიგირ ღედარებირა და კლარიტი-
კაციირთვირ ტსნდამენტსრია ირტორისლი, რსლიერი და რო-
ციოლოგისრი კონტეურტი. თითოესლი რამართალი არირ 
თავირი დროირა და კსლტსრირ ტრადიციირ პროდსუტი. მა-
რთლწერრიგთა ირტორისლი წარმოღობირა და განვითარე-
ბირ ღერწავლა არირ გადამწქვეტი მათი ღედარებირთვირ. 

გარდა ამირა, მნიღვნელოვანია ირ რსლიერი, კსლტსრს-
ლი და რელიგისრი ნაკადები, რომლებიც კანონირ მიფები-
რარ იქო დამკვიდრებსლი და რაზოგადოებრივ დირკსრრზე 
აცდენდა გავლენარ. მაგალითად, რატრანგეთირ რამოუალა-
უო კოდეურირ მიფებირარ გადამწქვეტი იქო განმანათლე-
ბლობირ იდეები, რომლირ ტარგლებღიც მთავარი ადგილი 
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სტატია 

ეკავა ადამიანრა და ინდივიდირ თავირსტლებარ და, ღერაბა-
მირად, კოდეურიც რწორედ მარ სნდა ეტსშნებოდერ. თავირ 
მცრივ, განმანათლებლობა არირ პროდსუტი მანამდე არრე-
ბსლი განვითარებირა, რომელიც არევე სნდა იუნერ გათვა-
ლირწინებსლი. 

გარდა ამირა, სნდა დაირვარ ღეკითცვა გარკვესლ რაზო-
გადოებაღი რამართლირ როლთან დაკავღირებით, რათა გა-
აზრებსლ იუნერ ისრიდისლი ტენომენირ როციოლოგისრი 
განზომილება. დარავლსრ ტრადიციაღი თეორისლი განრა-
ზფვრა, თს ვირ აუვრ სტლება, ვინ არირ მართალი და ვინ - 
არა, არირ რატსშველი პროცერირ წარმართვირა და ზოგადად 
მართლწერრიგირ ტსნუციებირ განრაზფვრირთვირ, მისცედა-
ვად ინტერერებირა და რარგებლირ აწონ-დაწონირ რაჩიროე-
ბირა. აზისრ რაზოგადოებებღი, მაგალითად, იაპონიაღი, ცე-
დვა იმირკენაა მიმართსლი, რომ დამაკმაქოტილებელი გა-
დაწქვეტა იუნერ ნაპოვნი, რომლირ ტარგლებღიც ქველა მა-
ურიმალსრად ღეინარყსნებრ რაკსთარ რაცერ

20
. 

რამართალი რაჩიროა თანაცცოვრებირთვირ, მარ აუვრ რა-
პირირპირო ინტერერთა მორიგებირ ტსნუცია. მაგრამ აუვრ 
არევე აფზრდირ ტსნუციაც. გარკვესლ ღემთცვევებღი რამა-
რთალი სნდა წარმოადგენდერ იშსლებარ, რომ დაიცვან 
უცევირ გარკვესლი ნიმსღი. ამართან დაკავღირებით სნდა 
დადგინდერ, აუვრ თს არა რამართალრ ღერარწავლ მა-
რთლწერრიგღი პრევენცისლი ტსნუცია თს მცოლოდ იმი-
რთვირ არრებობრ, რომ სრთიერთობები და ღემთცვევები რე-
პრერისლად მოაწერრიგორ. გარდა ამირა, გამოკვლესლ 
სნდა იუნერ, არრებობრ თს არა რცვა ინრტიტსციები ან რტრს-
უტსრები კონტლიუტირ აფმორატცვრელად და რომლებია 
ირინი. ზოგიერთ მართლწერრიგღი კონტლიუტირ გადაჩრარ 
თავირ თავზე იფებრ ოძაცი, „კლანსრი რტრსუტსრა“ ან რცვა 
იერარუისლი მოწქობა. ამ კონტეურტღი ყნდება არევე „მედი-
აციირ“ ტენომენი, როგორც მეთოდი კონტლიუტირ მოგვა-
რებირა. მისცედავად იმირა, რომ ზოგიერთ წრეღი ირ პრო-
გრერსლ და თანამედროვე ინრტრსმენტად აფიუმება, მედია-
ცია რინამდვილეღი წარმოადგენრ დაბრსნებარ კონტლიუტე-
ბირ მოგვარებირ პრიმიტისლ ტორმებთან. აფრანიღნავი ამა-
რთან დაკავღირებით არირ ირ, რომ სტრო რსრტ მცარერ მე-
დიაციაღი არ აუვრ არავითარი (რაპროცერო) გარანტია: რა-
პროცერო რამართალი იმარ ემრაცსრება, რომ სზრსნველქო-
ტილი იქორ ორივე მცარირ ღანრებირ თანარწორობა, რათა 
დაცსლ იუნერ რტრსუტსრსლად სტრო რსრტი მცარე. აუედან 
გამომდინარე, მედიაცია რეალსრად ღეიშლება ტსნუციონი-
რებდერ მცოლოდ მრცვილ და თანაბრად შლიერ მოთამაღეე-
ბრ ღორირ, რომლებიც ერთმანეთრ, როგორც თანარწორები, 
ირე ერასბრებიან. ღემთცვევითი არ არირ, რომ რწორედ დი-
დი ინდსრტრიებირ ტარგლებღი მოიპოვა მედიაციამ თავირი 
მნიღვნელობა. 
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 ამირ ინდიკატორი არირ ირ, თს რა რიცღირით იმართება რარამართლო 
პროცერები. იაპონიაღი პროცერთა რიცღირე მორაცლეობირ 
რაოდენობართან ღედარებით რაკმაოდ დაბალია. 

5. ისრიდისლი განათლება: რცვადარცვა მართლწე-
რრიგი ერთმანეთირაგან განრცვავდება არევე ისრიდისლი 
განათლებირ რირტემირ მიცედვით. აუ გადამწქვეტია ირ, ცდე-
ბა თს არა განათლებირ მიფება სნივერრიტეტღი, როგორც 
ერ, სპირველერ ქოვლირა, რომირ რამართლირ რატსშველზე 
მოწქობილ კონტინენტსრი ევროპირ უვექნებღი გვცვდება, 
თს რამართლირ რკოლაღი, რომელიც თავად ადვოკატთა გი-
ლდიებირ მიერაა ღეუმნილი, როგორც ერ ყვესლებირამებრ 
რაერთო რამართლირ უვექნებღი, სპირველრ ქოვლირა, 
ინგლირღია. 

როგორც ინრტიტსციონალსრი, ირე რირტემსრი ან გლო-
ბალსრი ღედარებირ ღემთცვევაღი გადამწქვეტ როლრ თამა-
ღობრ არევე ენაც: როგორც წერი, სტრო ადვილი და კარგი 
ღერადარებელია მართლწერრიგები, რომელთა ენაც ნაცნო-
ბია, თსმცა ზოგძერ თარგმანირ გამოქენებაც ასცილებელია. 
გარდა ამირა, მართლწერრიგებირ არყევირარ მოუმედებრ 
არევე პირადი დაინტერერება უვექნირ მიმართ და მნიღვნე-
ლოვანია ირ მიზნები, რომლებიც ღედარებირ ღედეგად სნდა 
იუნერ მიფწესლი. 

IV. რამართლირ წრეებირ თეორიები 

1. გლობალსრი ღედარებირ განცორციელება, ღერადა-
რებელი უვექნებირ რიმრავლირ გამო, მარტივი არ არირ. 
სტრო მარტივი იუნება, ნაცვლად ქველა ცალკესლი უვექნი-
რა, უვექანათა ძგსტებირ ღედარება, რა დრორაც თითოესლ 
ძგსტღი ირ მართლწერრიგები იუნება ერთიანად წარმოდგე-
ნილი, რომლებიც ზემოთ აფნიღნსლი კრიტერისმებირ გამო 
გარკვესლ ერთიანობარ უმნიან. ამირ განცორციელებირ რა-
ტსშველი არირ ირ აზრი, რომ მართლწერრიგებირ რცვადა-
რცვა ძგსტღი (ოძაცღი) არირ ერთი „ლიდერი მართლწერრი-
გი“, რომელიც არირ ძგსტირ ნიღან-თვირებებირ განმრა-
ზფვრელი. არეთი ლიდერირ მაგალითია დიდი ბრიტანეთი 
რაერთო რამართლირ უვექნებირთვირ ან Code civil – რომა-
ნსლი რამართლირ წრირთვირ. 

კრიტერისმები, რომლებიც გამოიქენება ძგსტებირ ღერა-
დგენად, წგავრ გლობალსრი ღედარებირთვირ სკვე განცი-
ლსლ კრიტერისმებრ. აუაც ღერწავლირ რაგანია ირ, თს რო-
გორ წარმოიუმნება რამართლებრივი ინტიტსტები, დაწერი-
ლი კანონებით, ყვესლებითი რამართლით თს ნაწილობრივ 
ან მთლიანად რამორამართლო რამართლით. გარდა ამირა, 
მნიღვნელოვანია, როგორ ცდება ნორმათა გაგება და რომე-
ლი ტაუტორებირ რატსშველზე გამოიქენება ირინი, როგორ 
ცდება რარამართლოებირა და მართლმრაძსლებირ რირტემირ 
მოწქობა და, ღერაბამირად, რამართლირ მიფწევირ სზრსნვე-
ლქოტა; რა მეთოდებრ იქენებრ რარამართლო პრაუტიკა; 
არრებობრ თს არა რაკონრტიტსციო განრძადობა და თს არრე-
ბობრ, რა მოცსლობით. რაბოლოოდ, სნდა დადგინდერ, რო-
გორ ცდება კერშორამართლებრივი პრობლემებირ გადა-
წქვეტა. აუ სნდა იუნერ ღერწავლილი ვალდებსლებითი, რა-
ნივთო, რაოძაცო და მემკვიდრეობირ რამართლირ შირითადი 
კლარიტიკაციები. რარსრველია, ღერწავლილ იუნერ, როგორ 
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წერრიგდება ამ რუემებღი რამართლებრივი ინრტიტსტები და 
როგორ მოუმედებენ ირინი. ამირ ღემდეგ ღერაბამირ მა-
რთლწერრიგებღი ქსრადფება სნდა მიეუცერ ისრიდისლი გა-
ნათლებირ მოწქობარ, რამართლირ მეცნიერებირ მეთოდებრა 
და ტსნუციარ, რამართლირ რსლიერ, კსლტსრსლ, რელიგი-
სრ და როციოლოგისრ განზომილებებრ. 

ერ კრიტერისმები გამოიქენება კსმსლატისრად და არა 
ალტერნატისლად: ალბათ, არ არრებობრ ორი მართლწე-
რრიგი, რომლებიც ქველა კრიტერისმით ემთცვევა ერთმა-
ნეთრ. რაერთოდ, ძგსტებირ ღედგენირთვირ რაჩიროა გარკვე-
სლი მოუნილობა ამ კრიტერისმებირ გამოქენებირარ. რწო-
რედ ერ არირ რამართლირ წრეებირ თეორიებირ პრობლემა 
და მათი რსრტი მცარე. ძგსტებირ ღედგენირ რარგებელი რამე-
ცნიერო თვალრაზრირით მცოლოდ პირობითია, რადგანაც 
რაჩიროა განრცვავებებრა და მრგავრებებზე ნაწილობრივ ღა-
ბლონსრად გადაცტომა, რათა ღედგერ კონკრეტსლი ძგსტი. 
ამიტომაც განრცვავებსლი რამართლირ წრეებირ თეორიები-
რა და რაერთოდ რამართლირ წრირ ცნებირ ზოგადად აფიარე-
ბირ მისცედავად, ასცილებელია მათი გარკვესლწილად 
კრიტიკსლად და რიტრთცილით გამოქენება. 

2. ძგსტებად დაქოტირ პირველი მცდელობა წუონდა 
ტრანგ ერმენრ პარიზირ 1900 წლირ ღედარებითი რამართლირ 
რაერთაღორირო კონგრერზე. მან წამოაქენა წინადადება, 
რომ მართლწერრიგები დაქოტილიქო რომანსლ (რომე-
ლრაც რატსშვლად ედო Code civil), გერმანიკსლ (რომე-
ლრაც რატსშვლად ედო გერმანიირ რამოუალაუო კოდეური), 
ანგლორაურსრ (რაერთო რამართლირ უვექნები), რლავსრ და 
ირლამსრ რამართლირ წრეებად, რა დრორაც მან ცაზი გას-
რვა, რომ ძგსტებირ ღიგნით არრებობდა განმარცვავებელი 
ნიღნებიც. ერ კლარიტიკაცია წააწქდა კრიტიკარ, რომ ირ იქო 
შალიან სცეღი და არ იშლეოდა მკატიო განრცვავებირ ღერა-
შლებლობარ. 

1950 წელრ გამოცემსლ Traité de droit comparé-ღი 
არმინიონმა, ნოლდემ და ვოლტმა წარმოადგინერ კლარი-
ტიკაცია, რომელღიც ღედიოდა ღვიდი რამართლირ წრე: 
ტრანგსლი რამართლირ წრე, გერმანიკსლი რამართლირ 
წრე, რსრსლი რამართლირ წრე, ინგლირსრი რამართლირ 
წრე, ირლამსრი რამართლირ წრე, ინდსირტსრი რამართლირ 
წრე და ღორესლ აფმორავლსრი რამართლირ წრე

21
. აუ ღეი-

ნიღნება სტრო შლიერი და მეტად დიტერენცირებსლი კლა-
რიტიკაციირ მცდელობა. როგორც ყანრ, გათვალირწინებს-
ლია მროტლიო პოლიტიკსრი მდგომარეობაც; წინარგან გა-
ნრცვავებით, დამატებსლია ინდსირტსრი და ღორესლ აფმო-
რავლსრი რამართლირ წრე. ღედეგად კლარიტიკაცია ნაკლე-
ბადაა ევროპაზე კონცენტრირებსლი. ამ რირტემატიზაციირ 
კრიტიკა დაიწქო 1950 წელრვე დავიდირ მიერ, რომელიც, 
სპირველერ ქოვლირა, ცაზრ სრვამდა რაზოგადოებირ ტილო-
როტიარ, რელიგიარ, ეკონომიკარა და როციალსრ რტრსუტს-
რებრ და - აღკარა პოლიტიკსრი ღეცედსლებებირ გავლენირ 

                                                      
21

 Arminjon/Nolde/Wolff, Traité de droit comparé I, 1950, 49 ff. 

უვეღ მქოტი - თავირ Traité élémentaire de droit civil 

comparé-ღი ცსთ რამართლირ ოძაცრ (როგორც ერ ტრანგს-
ლი ტერმინით აფინიღნება) გამოქოტდა, კერშოდ, დარა-
ვლსრრ, რაბჩოთარ, ირლამსრრ, ინდსირტსრრა და ყინსრრ

22
. 

მანვე ღემოგვთავაზა 1964 წელრ აცალი კლარიტიკაცია: აუ 
ერთმანეთირგან იმიძნებოდა რომანსლ/გერმანსლი ოძაცი, 
როციალირტსრი რამართლირ ოძაცი, რაერთო რამართლირ 
უვექნებირ ოძაცი და „რცვა“ რირტემები - ამ სკანარკნელღი 
მოიაზრებოდა ირლამსრი რამართალი, ინდსირტსრი რამა-
რთალი, ებრასლი რამართალი და ატრიკსლი რამართალი. 

თვალღირაცემია, რომ კლარიტიკაცია ცივი ომირ კონტე-
ურტღი მიმდინარეობდა. გარდა ამირა, არეთი კლარიტიკაციირ 
სღედეგობა ნათელია „რცვა“ რამართლირ წრირ კატეგორიირ 
არრებობიდან გამომდინარე. 

რამართლირ წრეებირ ღერაცებ მოშფვრებირ მიმართ გა-
რკვესლი რკეპტიციზმირ მისცედავად

23
, ცვაიგერტი და კოტცი-

24
 კლარიტიკაციარ აცდენდნენ რომანსლ რამართლირ წრედ 

(რომლირ ცენტრალსრი კოდიტიკაციაა Code civil), გერმა-
ნიკსლ რამართლირ წრედ (ორიენტირი გერმანიირ რამოუა-
ლაუო კოდეურზე), რაერთო რამართლირ წრე (ინგლირსრი 
რამართალი) და ყრდილოსრი რამართლირ წრე (რკანდინა-
ვიირ უვექნები). რცვა რამართლირ წრეებრ ირინი არ არაცელე-
ბენ, თსმცა რასბრობენ ყინეთირ რაცალცო რერპსბლიკირ, ია-
პონიირ, ირლამსრ და ინდსრ რამართალზე. მართალია, ამ 
კლარიტიკაციირ დარაბსთებირარ ცალრაცაა მათი მცდელობა, 
გამოკვეთონ მართლწერრიგთა „რტილირ“ განმრაზფვრელი 
ელემენტები, და აყვენონ კლარიტიკაციირ რაზფვრები, არც 
ირ არირ დამაძერებელი. რაბოლოო ძამღი, როგორც ყანრ, 
კლარიტიკაციირ განმაპირობებელ მთავარ კრიტერისმად 
გამოქენებსლია ენა, გეოგრატისლ მდებარეობართან 
ერთად. 

თს რაოდენ არაამომწსრავია ერ კლარიტიკაცია, ნა-
თლად ყანრ ე. წ. რომანსლი რამართლირ წრირ უვექნებირ მა-
გალითზე, რომელღიც, როგორც მისთითებენ, სნდა ღედიო-
დერ იტალია, რატრანგეთი, ერპანეთი და ბევრი რცვა. თსმცა 
ერ უვექნები მიეკსთვნება რომანსლ ენებრ, Code civil-ზე 
ორიენტაციირარ იკვეთება ირეთი ნიღნები, რომელთა რატს-
შველზეც მათი მიკსთვნება ცვაიგერტირა და კოტცირესლი 
„გერმანიკსლი“ რამართლირ წრირთვირაც ლეგიტიმსრი 
იუნებოდა. არე, მაგალითად, ერპანსრ რამართალღი, მრგა-
ვრად ღვეიცარისლი რამართლირა, რაკსთრებირ გადაცემირარ 
გაბატონებსლია ტრადიციირ პრინციპი. იტალიირ 1942 წლირ 
კოდეურრ მართლაც ეტქობა ტრანგსლი გავლენა, თსმცა ირ 
შირითადად განიმარტა „გერმანსლი რათვალირ“ უვეღ და 
იტალიელი ისრირტებირ მიერ დაიცვეწა. ერ გამოიწვია იტა-

                                                      
22

 David, Traité élémentaire de droit civil. Introduction à l'étude des 
droits étrangers et la méthode comparative, 1950, 222 ff., 226. 
23

 ღდრ. Kötz, Abschied von der Rechtskreislehre, ZEuP 1998. 493-
505. 
24

 Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung (რუ. 1), 64. 



ღედარებითი რამართლირ მნიღვნელობა რაუართველორთვირ 
 

 

 

9 
 

სტატია 

ლიირ რამართლირ მეცნიერებირ ტრადიცისლმა კავღირმა 
გერმანსლ პანდეუტირტიკართან. 

მაგრამ არც ე. წ. გერმანსლი რამართლირ წრე არ არირ 
დამაძერებელი. გერმანსლ და ღვეიცარისლ რამართალრ 
ღორირ არრებსლი განრცვავება რტრსუტსრაღი, ენაღი, ცა-
ლკესლი კანონებირ რირტემატიკაღი, მორამართლეთა განმა-
რტებირ ტსნუციაღი

25
, რსლ მცირე, ირევე რერიოზსლია (და, 

ალბათ, სტრო მეტადაც), როგორც მათ ღორირ არრებსლი 
რაერთო ნიღნები. მისცედავად ამირა, ორივე მართლწერრი-
გი გერმანიკსლი რამართლირ წრეღი იუნა მოუცესლი. იგივე 
ღეიშლება ითუვარ ავრტრიირ რამოუალაუო კოდეურზე. გამი-
ძვნირ (ანს რაერთო ნიღნირ განრაზფვრირ) კრიტერისმად 
არყესლ იუნა მცოლოდ გერმანსლი ენა და, რამწსცაროდ, 
რცვა კრიტერისმები გათვალირწინებსლი არ იუნა. 

3. რცვათა ღორირ, სმძობერია რაერთოდ სარი ითუვარ 
კლარიტიცირებაზე, ვიდრე ირ არარწორად განცორციელდერ, 
რადგანაც ერ წარმოღობრ ცრს ნდობარ ცალკესლი მა-
რთლწერრიგებირ კსთვნილებირ ღერაცებ და მცდარად სთი-
თებრ მათ ვითომ რაერთო და რინამდვილეღი კი არარრებსლ 
ნიღნებზე. მისცედავად ამირა, თს ვინმერ მაინც რსრრ კლარი-
ტიცირება მოაცდინორ, რომელიც, რსლ მცირე, ზემოცრენე-
ბსლი გლობალსრი ღედარებირ კრიტერისმებირ სმრავლე-
რობარ გასწევდა ანგარიღრ, მცოლოდ ორ ოძაცრ, ანს რამა-
რთლირ წრერ ღორირ გამიძვნა არირ ღერაშლებელი, კე-
რშოდ, რომანირტსლ-კონტინენტსრევროპსლ და რაერთო 
რამართლირ წრერ ღორირ. 

გლობალსრი ღედარებირა და კლარიტიკაციირ ქველა ზე-
მოდარაცელებსლ კრიტერისმრ ღორირ რომანირტსლი მა-
რთლწერრიგები იყენენ ქველაზე მეტ მრგავრებარ: კოდიტი-
ცირებსლი რამართალი, რამართლირ მეცნიერებირ როლი, 
კსლტსრსლი, რსლიერი, რელიგისრი თს როციოლოგისრი 
მოწქობა, ისრიდისლი განათლება, მართლმრაძსლებირ რი-
რტემირ რტრსუტსრა. ამირ რაპირირპიროდ, როგორც ყანრ, 
თითუმირ ქველა ამ რტეროღი რაერთო რამართლირ მა-
რთლწერრიგები ერთმანეთირაგან განრცვავდება, დაწქებს-
ლი პრეცედენტებითა თს რარამართლო გადაწქვეტილებირ 
შალით, დამთავრებსლი – ისრიდისლი განათლებით. 

ამ გზით ცდება არევე ევროპირ გარეთ მქოტი მართლწე-
რრიგებირ გათვალირწინებაც, რომლებიც მეტწილად, კო-
ლონიზაციირ თს, სპირველერ ქოვლირა, მე-19 და მე-20 რას-
კსნეებღი ევროპიდან გავრცელებსლი მეცნიერსლი გავლე-
ნებირ გამო, ღეიშლება ამა თს იმ რამართლირ წრერ მიეკს-
თვნებოდერ. მაგალითად, იაპონსრი მართლწერრიგი 
აცლორ დგარ როგორც გერმანსლ, ირე ტრანგსლ რამართა-
ლთან და ამიტომ განეკსთვნება რომანირტსლ რამართლირ 
წრერ; არევე აცლორ დგარ რცვადარცვა ატრიკსლი მართლწე-
რრიგი ტრანგსლთან - და, ღერაბამირად, რომანირტსლთან - 
ან რაერთო რამართალთან, კოლონიზაციირ ირტორიირ ღერა-
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 იც. რამოუალაუო კოდეურირ პირველი მსცლი და კონრტიტსციირ მე-20 
მსცლირ მე-3 პსნუტი. 

ბამირად. ამავე რატსშვლით, ქველა რამცრეთამერიკსლი რა-
მართალი ქოველ მიზეზ გარეღე რომანირტსლ რამართლირ 
წრერ სნდა მივაკსთვნოთ. 

ღეიშლება თს არა, ამირ გარდა, არევე ირლამსრ რამა-
რთლირ წრეზე რასბარი, რადავოა ირლამირ განრცვავებსლი 
განმარტებირ გამო რცვადარცვა რამართლირ რკოლებირ მიერ. 
თსმცა სდავოა, რომ მარ ნამდვილად არ დასკარგავრ გამო-
ქენება იმდენად, რამდენადაც არრებობრ მთელი რიგი უვე-
ქნები, რომლებღიც მქარადაა დამკვიდრებსლი ღარიათი. 
ყინეთიც თავირთავად წარმოადგენრ რამართლირ დამოსკი-
დებელ კონტინენტრ, თსმცა მარ ღემდეგ, რაც ირ ფია გაცდა 
კაპიტალირტსრი ეკონომიკირთვირ, კერშო რამართლირ გა-
ნრაზფვრსლ დარგებღი გარკვესლი რომანირტსლი გავლე-
ნირ სარქოტა ღესშლებელია. მაგრამ მე ამარ რამართლირ 
წრედ არ მოვიცრენიებდი. რცვა რამართლირ წრეებირ არრე-
ბობარ არ ამართლებრ არც რამართლებრივი ინრტიტსტებირ 
სნიტიცირებირკენ მიმართსლი ცედვა და, არევე, არც რაიმე 
ტაუტობრივი გარემოება. 

V. რაუართველო 

თს გვრსრრ გარკვესლი კონკრეტსლი კრიტერისმებით 
დავადგინოთ, რომ რაუართველო და უართსლი რამართალი 
ევროპსლ, კერშოდ, რომანირტსლ რამართლირ წრერ მიეკს-
თვნება, ერ კრიტერისმები რაუართველორ ირტორიაღი, კს-
ლტსრაღი, რელიგიაღი, კერშო რამართლირ რტრსუტსრაღი, 
რამართლირ მეცნიერებარა და ისრიდისლ განათლებაღი 
სნდა ვეშებოთ. 

სპირველერ ქოვლირა, სნდა ვაცრენოთ კავღირი ბიზანტი-
ირ, როგორც მეორე რომირ, ისრიდისლ და კსლტსრსლ რა-
მქარორთან, ირევე, როგორც ურირტიანობა, როგორც იდე-
ნტობირ განმრაზფვრელი ნიღან-თვირება და კსლტსრირ გა-
ნმამტკიცებელი ელემენტი რცვადარცვა სცცოელთა ბატონო-
ბირ დრორაც კი, რომელთაგანაც რაუართველო თავირი ცა-
ნგრშლივი ირტორიირ განმავლობაღი იტანძებოდა

26
. 

ამირ ღემდეგ ცაზი სნდა გაერვარ რაუართველორ ტრადი-
ცისლად მჩიდრო კსლტსრსლ-ისრიდისლ სრთიერთობებრ 
გერმანიართან, რარაც ღედეგად მოწქვა მოუმედი რამოუალა-
უო კოდეური. ერ კოდეური თავირი რტრსუტსრით, ენით, რამა-
რთლებრივი ტიგსრებით სდავოდ რომანირტსლი რამა-
რთლირ წრირ ნაწილია. 

რარამართლო პრაუტიკა და მართლმრაძსლებირ რირტემა 
რაკსთარი რაუმიანობირარ დატსშნებსლია კანონზე და რამა-
რთალრ ავითარებრ რომანირტსლი მიდგომებირთვირ დამა-
ცარიათებელი განმარტებირ ტარგლებღი, რაც არ არირ 
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 რირისლ-რომასლი კოდეურირ სკვე მე-5 რასკსნიდან და ბიზანტიირ 
რამართლირ მოუმედებართან დაკავღირებით იც. ზოიშე, უართსლი 
რამართალი, როგორც ევროპსლი რამართლირ ნაწილი (ირტორისლი 
არპეუტები), Working Papers on European Law 2/2009, მე-8 და 
მომდევნო გვერდები. 
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დამაცარიათებელი კაზსირტსრი რამართლირ განმავითარე-
ბელი რარამართლო პრაუტიკირათვირ. ბოლორ, ისრიდისლი 
განათლება არირ რასნივერრიტეტო, რომანირტსლი რამა-
რთლირ წრირ მართლწერრიგებირ მოდელირ ღერაბამირად. 

 რაუართველორთვირ რომანირტსლი რამართლირ წრი-
რთვირ მიკსთვნება ნიღნავრ იმარ, რომ რამართლირ გამოქე-
ნებირა და რამართლირ განვითარებირ პრაუტიკა, ევროკა-
ვღირირ რტანდარტთან რამართლებრივი დააცლოება და 
მთლიანად გაიგივება უვექნირ ტრადიციირ ნაწილია და, აუე

დან გამომდინარე, მირი მიფწევა რეალსრია. ბერარიონ ზო-
იშე ამართან დაკავღირებით მისთითებრ, რომ რაუართვე-
ლორ, განრცვავებით რცვა პორტრაბჩოთა უვექნებირგან, არ 
გასჩირდა გერმანსლი რამართლირ რეცეტცია: „რაუართვე-
ლო იქო უვექანა, რომელმაც კომსნირტსრი რამართლირ 
ტრიუოლოგისრი ბარიერი რაბჩოთა კავღირირ დაღლირ ღე-
მდეგ ცელირ ერთი მორმით მოიღორა. ყვენ ამ ტაუტირ მიზეზრ 
ცალცირ მართლღეგნებაღი ვცედავთ“

27
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 ზოიშე, უართსლი რამართალი, როგორც ევროპსლი რამართლირ 
ნაწილი (რუ. 26), 5. 


