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უძრავ ნივთზე საკუთრების მოპოვება უფლებამოსილი და 

არაუფლებამოსილი პირისგან 
 

ლადო რირდაშე 

ვიადრინარ ევროპსლი სნივერრიტეტირ დოუტორანტი, რაუართველორ პარლამენტირ ისრიდისლ რაკითცთა კომიტეტირ მთავარი რპეციალირტი 

 

 

I. ღერავალი 

რაკსთრებირ განკარგვა პირირ ტსნდამენტსრი სტლებაა. 
ირ სღსალოდ ეტსშნება კონრტიტსციით გარანტირებსლ ორ 
სტლებარ - თავად რაკსთრებარა და პიროვნებირ თავირს-
ტლად განვითარებირ სტლებარ. ერ სკანარკნელი მოუალა-
უერ აშლევრ გარანტიარ, თავირსტლად დადორ გარიგება - 
მირი ნებირ გამოვლენა კერშორამართლებრივ სრთიერთო-
ბაღი მაურიმალსრად იუნება სზრსნველქოტილი და დაცსლი. 
როგორც წერი, რაცელმწიტო, რაც ღეიშლება, მინიმალსრად 
სნდა ყაერიორ ორ პირრ ღორირ არრებსლ სრთიერთობებღი, 
მაგრამ ერ იმარ არ ნიღნავრ, რომ არეთი რამართლებრივი 
სრთიერთობები კანონმდებლობირ დონეზე არ სნდა დარე-
გსლირდერ. პირიუით, რაცელმწიტო ვალდებსლია, ღეუმნარ 
ირეთი ნორმები და ირე მოაწერრიგორ პირირ მიერ რაკსთრე-
ბირ (მათ ღორირ, სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ) განკარგვა, 
რომ ღეშლებირდაგვარად დაბალანრებსლი იქორ როგორც 
გამრცვირებლირ, ირე ღემშენირ (და ამით, ზოგადად, რამოუა-
ლაუო ბრსნვირ დაცვირ) ინტერერები. ამ კონრტიტსცისრი ვა-
ლდებსლებირ ღერარრსლებლად რაცელმწიტო რამოუალაუო 
კოდეურღი ითვალირწინებრ სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ გარი-
გებირმიერი გადაცემირ ორ შირითად წერრ - რაკსთრებირ გა-
ნკარგვა სტლებამორილი პირირ მიერ და მირი განკარგვა 
არასტლებამორილი პირირ მიერ.  

ერთი ღეცედვით, დარაცელებსლი პრობლემა იმდენად 
ტსნდამენტსრია, რომ არრებობრ მოლოდინი, ირ როგორც 
კანონმდებლობირ დონეზე, ირე რარამართლო პრაუტიკარა 
და რამართლირ მეცნიერებაღი ნათლად სნდა იქორ განრა-
ზფვრსლი. მაგრამ, რამწსცაროდ, ერ არც ერთ ღემთცვევაღი 
არაა არე. გარდა ზოგადი ცარვეზებირა, რომლებიც კანო-
ნმდებლობაღი ქოველთვირაა, რაკსთრებირ ღეშენირ მარეგს-
ლირებელ ნორმებზე გავლენა მოაცდინა ორმა არპეუტმა, 
რირ ღედეგადაც ირინი დფერ არარრსლტაროვნადაა მოწე-
რრიგებსლი. პირველია ირ, რომ უართველმა კანონმდებე-

ლმა სარი თუვა აბრტრაუციირ პრინციპზე და მცოლოდ გამი-
ძვნირ პრინციპი აფიარა

1
. ამიტომ გერმანსლიდან ზსრტად არ 

იუნა გადმოტანილი რაკსთრებირ გადაცემირ მარეგსლირე-
ბელი მსცლირ რედაუცია, რარაც ბევრი რაკანონმდებლო 
სზსრტობა მოწქვა. 

მეორე, რამაც განრაკსთრებსლი გავლენა მოაცდინა რა-
კსთრებირ ღეშენირ მარეგსლირებელი ნორმებირ დფერ 
არრებსლ რედაუციაზე, ერ არირ 2006 წელრ განცორციელე-
ბსლი რაკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც 2007 
წლიდან ღევიდა შალაღი და არა მცოლოდ ნორმათა ტორმს-
ლირებები, არამედ რანივთო რამართლირ პრინციპებიც კი 
ღეცვალა. ამ ცვლილებებმა

2
 კიდევ სტრო მეტი ბსნდოვანება 

ღემოიტანა და სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ გადაცემირ წერი 
კიდევ სტრო არირტემსრი გაცადა. 

ბსნებრივია, არეთი (ბსნდოვანი და ცვალებადი) რაკანო-
ნმდებლო ბაზირ ტარგლებღი როგორც რარამართლორთვირ, 
ირე რამართლირ მეცნიერებირთვირ რთსლი აფმოყნდა, თა-
ვირ თავზე აეფო რაკითცირ მოწერრიგება. მაგრამ აფნიღნსლი 
ტენდენცია თანდათან იცვლება და ამ ბოლო დრორ ორივე 
მათგანრ მნიღვნელოვანი წვლილი ღეაუვრ რაკსთრებირ მო-
პოვებირ ღემადგენლობებირ რათანადო მოწერრიგებაღი.  

II. სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ მოპოვება სტლებამო-
რილი პირირგან 

სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ მოპოვებირ რტანდარტსლი 
ღემთცვევაა მირი ღეშენა სტლებამორილი პირირგან. ერ ცდე-
ბა რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურირ (რრკ-ირ) 183-ე 
მსცლირ ღერაბამირად. პირრ აუვრ სტლება, თავირი ღეცედს-

                                                      
1 რსრიაღვილი, ღედარებითი რამართლირ უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი 
1/2019, მე-20 და მომდევნო გვერდები. 
2 რომლებიც სარქოტითი ღედეგებირ გამო კრიტიკარ იმრაცსრებრ. იც. 
ამართან დაკავღირებით უისზი, ღედარებითი რამართლირ უართსლ-
გერმანსლი ჟსრნალი 1/2019, 1, 5; ებერწარდი/რირდაშე, ღედარებითი 
რამართლირ უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი 1/2019, 12, 14. 
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სტატია 

ლებირამებრ განკარგორ ნივთი, რომელიც მირ რაკსთრება-
ღია, მაგრამ ამირათვირ რაჩიროა, დაიცვარ კანონმდებლო-
ბით დადგენილი წერი. რცვაგვარად რომ ითუვარ, იმირათვირ, 
რომ განკარგვარ მოწქვერ ღერაბამირი ღედეგი - რაკსთრება 
გადავიდერ მერაკსთრიდან ღემშენზე - რაცეზე სნდა იქორ 
სშრავ ნივთზე სტლებამორილი პირირგან რაკსთრებირ მო-
პოვებირ ქველა წინაპირობა. 

1. ვალდებსლებითრამართლებრივი გარიგება 

სტლებამორილი მტლობელირგან სშრავ ნივთზე რაკს-
თრებირ მოპოვებირ პირველი წინაპირობაა ნამდვილი ვა-
ლდებსლებითრამართლებრივი ცელღეკრსლება, რომელიც 
იდება ორ პირრ, მაგალითად, გამქიდველრა და მქიდველრ, 
ღორირ. არეთი ცელღეკრსლებით გამქიდველი იფებრ ვა-
ლდებსლებარ, გადარცერ სშრავ ნივთზე რაკსთრება და 
მტლობელობა მქიდველრ, რირთვირაც რაჩიროა უვემოთ გა-
ნცილსლი ქველა წინაპირობირ ღერრსლება. 

ვალდებსლებითრამართლებრივი ცელღეკრსლებირ და-
დება და ნამდვილობა წერრიგდება რამოუალაუო რამა-
რთლირ ზოგადი წერებირ ღერაბამირად და რაიმე თავირებს-
რება სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ გადაცემირარ, შირითადად, 
თავრ არ იყენრ. ქსრადფებირ გამაცვილებარ რაჩიროებრ მცო-
ლოდ ცელღეკრსლებირ ტორმა. 

სშრავი ნივთზე ვალდებსლებითრამართლებრივი ცე-
ლღეკრსლება (მაგალითად, ნარქიდობა) სნდა დაიდორ წე-
რილობითი ტორმით. ტორმირ დასცველად დადებსლი გა-
რიგება ბათილია რრკ-ირ 59 I მსცლირ ღერაბამირად. ამართან, 
რაკმარირია მარტივი წერილობითი ტორმა და რანოტარო 
წერით დამოწმება რაჩირო არ არირ.

3
 (მარტივ) წერილობით 

ტორმარ ითვალირწინებრ რრკ-ირ 323-ე მსცლი. ვალდებს-
ლებითრამართლებრივი ცელღეკრსლებირ რანოტარო წერით 
დამოწმება კი არ ღეიშლება რავალდებსლოდ იუნერ მიყნეს-
ლი, რადგანაც ამირთვირ არ არრებობრ არავითარი ნორმა-
ტისლი რატსშველი. რადავოობირ ღემთცვევაღი (როდერაც 
კანონირ პირდაპირი ყანაწერი რაკმარირი არ არირ) ღეიშლე-
ბა მოღველიებსლ იუნარ ირტორისლი განმარტება. რრკ-ირ 
323-ე მსცლირ შველი რედაუცია ვალდებსლებითრამა-
რთლებრივი გარიგებირთვირ ითვალირწინებდა რანოტარო 
ტორმარ. მაგრამ 2007 წელრ აფნიღნსლი ვალდებსლება ამ 
ნორმიდან ამოფებსლ იუნა. ღერაბამირად, ირტორისლი გა-
ნმარტებირ გზით, ნათელია კანონმდებლირ ნება

4
, რომ დას-

ღვებელია, მცარეებრ ვალდებსლებითრამართლებრივი გა-

                                                      
3 ერ პირდაპირ გამომდინარეობრ კანონირ ყანაწერიდან და აფიარებსლია 
რამართლირ თეორიაღიც და რარამართლო პრაუტიკაღიც. იც., მაგალითად, 
რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი (კაზსრებირ 
კრებსლი), თბილირი 2019, 297; რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 
2018 წლირ 21 მარტირ გადაწქვეტილება № არ-875-817-2017. 
4
 იც. განმარტებითი ბარათი „რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურღი 

ცვლილებებირა და დამატებირ ღეტანირ ღერაცებ“ რაუართველორ კანონირ 
პროეუტზე (07-1/360/6), ცელმირაწვდომია - 
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/125288?, სკანა-
რკნელად ნანაცია - 1.8.2019. 

რიგებირ დადებირთვირ რთსლი წერილობითი ტორმირ და-
ცვა მოეთცოვოთ. დაბნესლობა ღეიშლება გამოიწვიორ რრკ-
ირ 311

1 
მსცლმა, რომელიც ითვალირწინებრ ვალდებსლებარ 

რანოტარო წერით დამოწმებსლი დოკსმენტირ წარდგენირ 
ღერაცებ. მაგრამ რინამდვილეღი აუ რანოტარო ტორმა რანი-
ვთო გარიგებირ რეგირტრაციირთვირ არირ რაჩირო, მცოლოდ 
რეგირტრაციაზე აცდენრ გავლენარ და ანაცვლებრ მცარეთა 
ალტერნატისლ ღერაშლებლობარ, იუვე მოაწერონ ცელი რა-
ნივთო ცელღეკრსლებარ.

5
 რრკ-ირ 311

1
 მსცლზე დაქრდნობი-

თა და რრკ-ირ 323-ე მსცლირ რრსლი სგსლვებელქოტით ვა-
ლდებსლებითრამართლებრივი გარიგებირთვირ რანოტარო 
წერით დამოწმებირ ვალდებსლებირ მოთცოვნა ქოვლად გა-
სმართლებელი იუნებოდა. 

2. რანივთო გარიგება 

სტლებამორილი პირირგან სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ 
მოპოვებირ ღემდეგი წინაპირობაა ნამდვილი რანივთო გა-
რიგება

6
. ვალდებსლებითრამართლებრივი გარიგებით (ნა-

რქიდობით) პირი მცოლოდ იმ ვალდებსლებარ კირრსლობრ, 
რომ გადარცერ ნივთზე რაკსთრება და მტლობელობა მქი-
დველრ. ერ პირდაპირაა გაწერილი რრკ-ირ 477-ე მსცლღი. 
ბსნებრივია, ნარქიდობირ დადება მირ ღერრსლებარ არ ნი-
ღნავრ. ანს რაკსთრებირ გადაცემირ ვალდებსლებირ აფება არ 
არირ რაკმარირი მირ გადარაცემად. ამირათვირ რაჩიროა, მე-
რაკსთრემ, როდერაც ირ მზად იუნება ვალდებსლებირ ღერა-
რრსლებლად - რაკსთრებირ გადარაცემად, გამოავლინორ 
ნება, რომ სღსალოდ გადარცემრ რაკსთრებარ ღემშენრ. 
დროღი ღეიშლება ვალდებსლებითრამართლებრივი და რა-
ნივთო გარიგებები ერთმანეთრ მეტად დაცილებსლი იქორ 
და ნარქიდობირ დადებირ მომენტღი ნივთი რსლაც არ ეკს-
თვნოდერ გამქიდველრ.

7
 მაგალითად, რააგენტო (გამქიდვე-

ლი) დებრ სშრავი ნივთირ ნარქიდობირ ცელღეკრსლებარ პი-
რთან (მქიდველთან). ნარქიდობირ რაგანი რააგენტორ ძერ 
კიდევ არ ეკსთვნირ. ნარქიდობით - ვალდებსლებითრამა-
რთლებრივი გარიგებით - მცოლოდ ირ ვალდებსლება წა-
რმოიღვა, რომ რააგენტომ გადარცერ ნარქიდობირ რაგანზე 
რაკსთრება მქიდველრ. ამირთვირ რააგენტორ რჩირდება, ძერ 
თავად ღეიშინორ ნივთზე რაკსთრება. მარ ღემდეგ, რაც ირ გა-
რკვესლ დროღი იქიდირ იმჟამინდელი მერაკსთრირგან ნი-
ვთრ და მოიპოვებრ მარზე რაკსთრებარ, რააგენტო მზად იუნე-
ბა, დადორ რანივთო გარიგება თავირ კლიენტთან - მქიდვე-
ლთან. რწორედ ამ რანივთო გარიგებირ ტარგლებღი ავლენრ 
რააგენტო ნებარ, გადარცერ პირრ რაკსთრება სშრავ ნივთზე, 
ცოლო ღემშენი აცცადებრ თანცმობარ, გაცდერ მერაკსთრე - 
მიიფორ რაკსთრება. რაკსთრებირ მოპოვებირ ამ კონრტრს-

                                                      
5 რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი (კაზსრებირ 
კრებსლი), თბილირი 2019, 297. 
6 რანივთო გარიგებარა და უართსლ რამართალღი მოუმედ გამიძვნირ 
პრინციპთან დაკავღრებით იც. რსრიაღვილი, ღედარებითი რამართლირ 
უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი 1/2019, მე-20 და მომდევნო გვერდები. 
7 რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი (კაზსრებირ 
კრებსლი), თბილირი 2019, 324. 
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უციაღი არც გარაკვირი და არც რაგანგაღო არატერია - რამა-
რთალი არ არირ მეუანიკსრ მოშრაობათა ერთობლიობა, 
არამედ აუ გადამწქვეტია პირირ ნება. რაკსთრებირ გადაცე-
მარაც (ირევე, როგორც, მაგალითად, რაკსთრებირ გადაცე-
მირ ვალდებსლებირ კირრებარ) დამოსკიდებელი ნებირ გა-
მოვლენა რჩირდება. არ ღეიშლება გარიგებამ მოიცვარ იმაზე 
მეტი, ვიდრე პირირ ნებირ გამოვლენა იქო - ვალდებსლები-
თრამართლებრივი გარიგება (ნარქიდობა) რაკსთრებირ გა-
დაცემირ მცოლოდ ვალდებსლებარ წარმოღობრ, ცოლო რა-
ნივთო - სღსალოდ მოიცავრ ამ რაკსთრებირ გადაცემირ ნე-
ბარ. რა თუმა სნდა, ერ არ გამოირიცცავრ ამ ორი ნებირ გა-
მოვლენირ თანადამთცვევარ და მათ თსნდაც ცელღეკრსლე-
ბირ ერთი ტეურტირ ტარგლებღი მოუცევარ.

8
 არეთ დრორ ნე-

ბირ განმარტებირ გზით სნდა დადგინდერ, რა რსრდათ მცა-
რეებრ. თს მათი ნებირ გამოვლენა მცოლოდ რაკსთრებირ 
გადაცემირ ვალდებსლებირ აფებარ გსლირცმობდა, მათ რა-
მართალმა არ სნდა სთცრარ, რომ რაკსთრებირ სღსალოდ 
გადაცემაზე, როგორც არეთზე, მათ სკვე დადერ ღეთანცმება 
(ერ იგივე იუნებოდა, რომ, როდერაც მცარეები ვალდებსლე-
ბითრამართლებრივი გარიგებით კირრსლობენ ნივთირ გა-
დაცემირ ვალდებსლებარ (ნივთზე მტლობელობირ გადაცე-
მირ ვალდებსლებარ), მიყნესლ იუნერ, რომ ნივთი (ნივთზე 
მტლობელობა) სკვე გადაცემსლია). 

რანივთო გარიგებირ არრებობა უართსლ რამართალღი 
ბოლო დრორ განცილვირ აუტსალსრი რაგანი იქო, მაგრამ 
თანდათან ერ დირკსრია დარარრსლრ საცლოვდება, რადგა-
ნაც არა მცოლოდ რარამართლო

9
, არამედ მეცნიერებაღი გა-

ბატონებსლი აზრიც
10

 (მათ ღორირ ირ ავტორებიც, რომლე-
ბიც ადრე კითცვირ ნიღნირ უვეღ აქენებდნენ რანივთო გარი-

                                                      
8 Stadler, Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz durch Abstraktion, 
Tübingen 1996, 7. 
9 რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2010 წლირ 25 მაირირ განყინება 
№ არ-1283-1538-09; რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2012 წლირ 
24 ივლირირ გადაწქვეტილება № არ-221-213-2012; რაუართველორ 
სზენაერი რარამართლორ 2012 წლირ 20 რეუტემბრირ გადაწქვეტილება № 
არ-483-457-2012; რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2013 წლირ 25 
ოუტომბრირ განყინება № არ-304-289-2013; რაუართველორ სზენაერი 
რარამართლორ 2014 წლირ 14 ივლირირ განყინება № არ-1147-1094-2014; 
რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2018 წლირ 9 თებერვლირ 
განყინება № არ-1504-1424-2017. 
10 რსრიაღვილი, ღედარებითი რამართლირ უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი 
1/2019, 20, 22; ზოიშე, უართსლი რანივთო რამართალი, მე-2 გამოცემა, 
თბილირი 2003, მე-9 და მომდევნო გვერდები; 
რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი (კაზსრებირ 
კრებსლი), თბილირი 2019, 106; ჩეჩელაღვილი, მოშრავ ნივთებზე 
რაკსთრებირ გადაცემა, უართსლი კერშო რამართლირ კრებსლი І, 
თბილირი 2004, 90-ე და მომდევნო გვერდები; მარიამიშე, კაზსრები 
რანივთო რამართალღი І, თბილირი 2014; რსრიაღვილი, კაზსრები 
რამოუალაუო რამართლირ ზოგად ნაწილღი, თბილირი 2015, 257-ე და 
მომდევნო გვერდი; ებერწარდი/რირდაშე, ღედარებითი რამართლირ 
უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი 1/2019, 12,16, 19; დანელია, უართსლი 
რამართლირ მიმოცილვა – რპეციალსრი გამოცემა (2008), 31, 64-ე და 
მომდევნო გვერდი; ბეგიაღვილი, რტსდენტსრი რამართლებრივი 
ჟსრნალი (2013), 53, 61; 

გებირ არრებობარ
11

) სკვე აფიარებრ უართსლ რამართალღი 
რანივთო გარიგებირ არრებობარ. 

მართალია, რრკ-ირ 183-ე მსცლღი არ არრებობრ პირდა-
პირი მითითება რანივთო გარიგებაზე, მაგრამ ერ, ცალკე 
აფებსლი, არატრირ მთუმელია (მაგალითად, ამ მსცლღი 
არც გამრცვირებლირ მერაკსთრედ ქოტნაზეა რაიმე ნათუვა-
მი, მაგრამ ერ არ ნიღნავრ, რომ რაკსთრებირ მოპოვება რრკ-
ირ 183-ე მსცლირ რატსშველზე არამერაკსთრირგანაც ღეი-
შლება

12
). მისცედავად იმირა, რომ რრკ-ირ 183-ე მსცლღი რა-

ნივთო გარიგებაზე არატერია ნათუვამი, მირი ასცილებლო-
ბა გამომდინარეობრ რცვა არაერთი ნორმირ ანალიზიდან. 
რადგანაც კანონმდებელმა რცვა ნორმებირ ირეთი ტორმს-
ლირება გაითვალირწინა, რომელთათვირაც რანივთო გარი-
გებირ არრებობა ასცილებელი წინაპირობაა, ნათელია მირი 
ნება, ეფიარებინა გამიძვნირ პირნციპი უართსლ რამართა-
ლღი. 

ერთ-ერთი არეთი ნორმა, რომლირ არრებობაც გამი-
ძვნირ პრინციპირა და რანივთო გარიგებირ არრებობირ გარე-
ღე ღესშლებელი იუნებოდა

13
, არირ რრკ-ირ 188-ე მსცლი - პი-

რობადებსლი რაკსთრება. აუ მცოლოდ რანივთო გარიგება 
ღეიშლება იქორ პირობადებსლი, რადგანაც ვალდებსლები-
თრამართლებრივი გარიგებირ პირობადებსლად მიყნევა გა-
მოიწვევდა იმარ, რომ მცარეთა ღორირ ნარქიდობა ძერ კი-
დევ არ იუნებოდა დადებსლი და არ იარრებებდა, მაგალი-
თად, არც ტარირ გადაცდირ მოთცოვნა.

14
 ერ კი მცარეთა ნე-

ბირ სცეღი სგსლვებელქოტა იუნებოდა. 

გარდა ამირა, რანივთო გარიგება პირდაპირაა აფიარე-
ბსლი რამოუალაუო კოდეურირ არაერთ მსცლღი, როგორები-
ცაა, მაგალითად, რრკ-ირ 102, 114 და 184-ე მსცლები.

15
 მის-

ცედავად იმირა, რომ აუ ტერმინი „რანივთო გარიგება“ არ 
არირ გამოქენებსლი, აუ გამიძვნირ პრინციპირ ვერამოკი-
თცვა, სცეღი ღეცდომა იუნებოდა. 

იმ ნორმათა ყამონათვალი, რომლებიც რანივთო გარი-
გებირ არრებობირ გარეღე აზრრ დაკარგავდნენ, ვრცელია. 
მაგრამ მთავარია, იმ დანიღნსლებირ გააზრება, რომელიც 
მათ სკან დგარ. რანივთო გარიგება რაკსთრებირ გადაცემარ 
სკავღირებრ სღსალოდ პირირ ნებირ გამოვლენარ და არა მირ 
მიერ რაკსთრებირ გადაცემირ ვალდებსლებირ კირრებარ. ერ 

                                                      
11 ჩანტსრია, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი I, ჩანტსრია 
(რედ.), 2017, მსც. 50-ე მე-17 ველი (რა თუმა სნდა, განკარგვითი 
გარიგება რცვა არატერია, თს არა რანივთო გარიგება). 
12 იც. ამართან დაკავღირებით უისზი, ღედარებითი რამართლირ უართსლ-
გერმანსლი ჟსრნალი 1/2019, 1, 5, რუოლიო 32. 
13 ერ ღესშლებლობა ნათელია ტრანგსლი რამართალღი მოუმედი 

კონრტრსუციიდანაც. იც. Honsell, FS für Wolfgang Wiegand, Bern-
München 2005, 349, 353; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht, 
Besonderer Teil, 7. Aufl., Bern 2003, § 14. 
14 რსრიაღვილი, ღედარებითი რამართლირ უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი 
1/2019, 20, 22. 
15 იც. ამ მსცლებთან დაკავღირებით რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, 
რანივთო რამართალი (კაზსრებირ კრებსლი), თბილირი 2019, 114. 
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სტატია 

იშლევა ღერაშლებლობარ, ღემოწმდერ არა მცოლოდ ვალდე-
ბსლებითრამართლებრივი გარიგებირ დადებირ ნებირ ნა-
მდვილობირ, არამედ სღსალოდ რაკსთრებირ მოპოვებირ/გა-
ნკარგვირ ნებირ ნამდვილობირ წინაპირობები. რანივთო გა-
რიგებირ არარრებობირ პირობებღი დასცველი დარყებოდა 
პირი, რომელიც უმედსნარიანობარ კარგავრ ნარქიდობირ 
დადებირ ღემდეგ, მაგრამ რაკსთრებირ გადაცემამდე ან არა-
რრსლწლოვანი, რომელიც წარმომადგენლირ მეღვეობით 
დებრ ვალდებსლებითრამართლებრივ გარიგებარ, თსმცა 
მოგვიანებით მათ გარეღე აცცადებრ თანცმობარ, მიიფორ რა-
კსთრება ნივთზე ირეთ მდგომარეობაღი, როგორღიც ირაა.

16
 

რწორედ ამ და კიდევ რცვა მრავალი არგსმენტირ გათვა-
ლირწინებით, დფერ რარამართლო პრაუტიკაც და რამა-
რთლირ მეცნიერებაღი გაბატონებსლი ღეცედსლებაც თა-
ნცმდება, რომ რანივთო გარიგებირთვირ თავირ არიდება 
სბრალოდ ღესშლებელია. 

მაგრამ რანივთო გარიგებირ დადება, ბსნებრივია, არ ნი-
ღნავრ, რომ იგი ავტომატსრად ნამდვილია. ირევე, როგორც 
ვალდებსლებითრამართლებრივი გარიგება, ირიც ღეიშლება 
იქო ბათილი. რანივთო გარიგებაც ემორყილება გარიგებირ 
ნამდვილობირ ზოგად წერრ. აუ ქსრადფებირ გამაცვილება 
რაჩიროა მცოლოდ იმ რატსშველზე, რომელიც ღეიშლება გა-
ცდერ მცოლოდ რანივთო გარიგებირ და არა ვალდებსლები-
თრამართლებრივი გარიგებირ ბათილობირ რატსშველი. 

რაროტლო-რამესრნეო დანიღნსლებირ მიწირ რაკსთრე-
ბირ ღერაცებ რაუართველორ ორგანსლი კანონირ მე-4 მსცლი 
ამომწსრავად ყამოთვლირ, თს ვირ რაკსთრებაღი ღეიშლება 
იქორ რაროტლო-რამესრნეო დანიღნსლებირ მიწა. ამ კანო-
ნირ 4 II ა მსცლით, სცცოელირ რაკსთრებაღი არეთი სშრავი 
ნივთი მცოლოდ იმ ღემთცვევაღი ღეიშლება იქორ, თს მან იგი 
მემკვიდრეობით მიიფო. ღერაბამირად, რცვა ღემთცვევაღი, 
ნებირმიერი რანივთო გარიგება, რომელიც მიზნად ირაცავრ 
სცცოელირთვირ რაკსთრებირ მოპოვებარ, ბათილია რამოუა-
ლაუო კოდეურირ 54-ე მსცლირ ღერაბამირად, როგორც კანო-
ნრაწინააფმდეგო. აუ არ დგება ვალდებსლებითრამართლე-
ბრივი გარიგებირ ბათილობირ რაკითცი. სცცოელრაც ღეს-
შლია, დადორ მერამე პირირ რარარგებლოდ ნარქიდობა 
სშრავ ნივთზე და ამით რაკსთრება მოსპოვორ რაუართვე-
ლორ მოუალაუერ. ამ ღემთცვევაღი, ვალდებსლებითრამა-
რთლებრივი გარიგებაც ნამდვილი იუნება და რანივთოც, 
რადგანაც რაკსთრებარ სცცოელი არ მოიპოვებრ - რანივთო 
გარიგება იდება რაუართველორ მოუალაუერთან. ვალდებს-
ლებითრამართლებრივი გარიგება არ იწვევრ რაკსთრებირ 
მოპოვებარ. ანს ირ ვერ იუნება კანონრაწინააფმდეგო იმ მო-
ტივით, რომ მირ რატსშველზე სცცოელი იშენრ რაკსთრებარ, 
რაც აკრშალსლია რაროტლო-რამესრნეო დანიღნსლებირ 
მიწირ რაკსთრებირ ღერაცებ რაუართველორ ორგანსლი კანო-

                                                      
16 იც. რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი 
(კაზსრებირ კრებსლი), თბილირი 2019, 109-ე და მომდევნო გვერდები. 

ნირ მე-4 მსცლით. ამ მსცლირა და რამოუალაუო კოდეურირ 
54-ე მსცლირ რატსშველზე მცოლოდ რანივთო გარიგება ღე-
იშლება გაცდერ ბათილი. 

3. გამრცვირებლირ სტლებამორილება 

მისცედავად იმირა, რომ რრკ-ირ 183-ე მსცლი (რრკ-ირ 
186-ე მსცლირგან განრცვავებით) არ ითვალირწინებრ პი-
რდაპირ მითითებარ არც იმაზე, რომ ღემშენირთვირ რაკს-
თრებირ გადაცემირ სტლება მერაკსთრერ გააყნია, ერ არ ნი-
ღნავრ, რომ გამრცვირებლირ სტლებამორილება რაკსთრებირ 
გადაცემირ წინაპირობა არაა. არეთი დაღვება აზრრ დასკა-
რგავდა რრკ-ირ 185-ე მსცლით გათვალირწინებსლ რაკსთრე-
ბირ კეთილრინდირიერად მოპოვებირ ინრტიტსტრ.

17
 გამრცვი-

რებლირ სტლებამორილება სდავოდ სნდა იუნერ მიყნესლი 
რაკსთრებირ გადაცემირ წინაპირობად. მირი არარრებობირარ 
რაკსთრებირ მოპოვება მცოლოდ რრკ-ირ 183-ე მსცლირ რა-
ტსშველზე გამორიცცსლია და სნდა ღემოწმდერ, ცომ არ მო-
იპოვა ღემშენმა რაკსთრება კეთილრინდირიერად.

18
 

გამრცვირებელი სტლებამორილ პირად ითვლება, თს 
არირ ნივთირ მერაკსთრე ან რცვა რაიმე რატსშვლით აუვრ მი-
ნიჩებსლი გარცვირებირ სტლებამორილება. 

4. რეგირტრაცია რაძარო რეერტრღი 

რაკსთრებირ მოპოვებირ რაბოლოო წინაპირობაა მირი 
რეგირტრაცია რაძარო რეერტრღი. ერ სშრავი ნივთებირ ღე-
მთცვევაღი იმავე ტსნუციარ არრსლებრ, რარაც გადაცემა მო-
შრავირ ღემთცვევაღი.

19
 რაკსთრებირ ღეშენირთვირ რაძარო 

რეერტრღი რეგირტრაციარ აუვრ კონრტიტსტისრი მოუმედე-
ბა.

20
 ღერაბამირად, თს პირი გარიგებირ რატსშველზე ცდი-

ლობრ ღეიშინორ რაკსთრება, იგი მერაკსთრე მანამდე ვერ 
გაცდება, რანამ არ დარრსლდება მირი რეგირტრაცია რაძარო 
რეერტრღი. რეგირტრაცია წარმოებრ რაძარო რეერტრირ ღე-
რაცებ რაუართველორ კანონირა და რაძარო რეერტრირ ღერა-
ცებ ინრტრსუციირ ღერაბამირად. 

რაძარო რეერტრღი რეგირტრაციარ აუვრ პსბლიციტეტირ, 
იგივე რაძაროობირ, ტსნუცია.

21
 რადგანაც რანივთო სტლე-

ბებრ აბროლსტსრი მოუმედება გააყნია, ანს ქველა პირრ მი-
ემართება, ასცილებელია მათი მერაკსთრე გარეგნსლად 
აფუმადი იქორ, რარაც სშრავი ნივთებირ ღემთცვევაღი რაძა-
რო რეერტრი სზრსნველქოტრ.

22
 გარდა ამირა, რაძარო რეე-

რტრღი რეგირტრაცია წარმოღობრ ილსზორსლ რამართლე-

                                                      
17 უისზი, ღედარებითი რამართლირ უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი 
1/2019, 1, 5, რუ. 32. 
18 რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვებირ წინაპირობებთან 
დაკავღირებით იც. უვემოთ, II. 
19 უისზი, ღედარებითი რამართლირ უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი 
1/2019, 1. 
20 Wieling, Sachenrecht, 5. Aufl., Berlin (u. a.) 2007, § 20 I 3. 
21 Wilhelm, Sachenrecht, 4. Aufl., Berlin (u. a.) 2010, Rn. 33. 
22 Wieling, Sachenrecht, 5. Aufl., Berlin (u. a.) 2007, § 1 II 3. 
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ბრივ მდგომარეობარ. ამ მოყვენებითი მდგომარეობირ მიმა-
რთ ნდობა დაცვირ ფირრია და ირ (რცვა წინაპირობებირ 
არრებობართან ერთად) განაპირობებრ რაკსთრებირ კეთი-
ლრინდირიერად მოპოვებარ.

23
 

რეერტრღი რეგირტრაციირ ღედეგად წარმოიღობა როგო-
რც პოზიტისრი, ირე ნეგატისრი რაძაროობა.

24
 ერ განაპირო-

ბებრ რაძარო რეერტრირ რირრსლირა და სტქსარობირ პრეზს-
მტციარ. მაგრამ ერ პრეზსმტცია არ ვრცელდება ნებირმიერ 
ყანაწერზე, არამედ მცოლოდ რეგირტრაციასნარიან სტლე-
ბებრა და განკარგვირ სტლებირ ღეზფსდვებზე.

25
 ირ არ მოი-

ცავრ არც რეგირტრირებსლი უონებირ ტაუტობრივ (მაგალი-
თად, მდგომარეობარა და ტართობრ)

26
 და არც რეგირტრი-

რებსლი პირირ პიროვნსლ მაცარიათებლებრ
27

 (მაგალითად, 
რეგირტრირებსლი პირირ სტლებასნარიანობარა და უმედს-
ნარიანობარ,

28
 განკარგვირ სტლებამორილებარა და წარმო-

მადგენლობით სტლებამორილებარ
29

 - გარდა რეერტრღი 
რეგირტრირებსლი წარმომადგენლობირა).

30
  

რეერტრღი რეგირტრაცია მცოლოდ რცვა მატერიალსრრა-
მართლებრივ წინაპირობებთან ერთად წარმოღობრ პირირ 
რაკსთრებირ სტლებარ.

31
 აცალი რეგირტრაციით სუმდება 

შველი - ანს ცდება მერაკსთრე პირირ ცვლილება. ამირ რაპი-
რირპიროდ, რეერტრღი ღეიშლება ორი რცვადარცვა პირირ რა-
ცელზე რეგირტრირებსლი მიწირ ნაკვეთები ნაწილობრივ 
გადატარავდერ ერთმანეთრ. არეთ დრორ სტრო აცალი რე-
გირტრაციირთვირ სპირატერობირ მინიჩება გამოიწვევდა 
იმარ, რომ შველ მერაკსთრერ რაკსთრება მცოლოდ რცვა პი-
რირ რაძარო რეერტრღი რეგირტრაციით ავტომატსრად ყამო-
ერთმეოდა, რაც გასმართლებელია.

32
 ამიტომ არეთი გადა-

ტარვირ დრორ სპირატერობა შველ რეგირტრაციარ სნდა მიე-
ნიჩორ. 

 

                                                      
23 იც. ამართან დაკავღირებით ვრცლად უვემოთ, II 3. 
24 Weber, Sachenrecht II: Grundstücksrecht, 4. Aufl., Baden-Baden 
2015, § 8 Rn. 4. 
25 Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 892 Rn. 
3; Weber, Sachenrecht II: Grundstücksrecht, 4. Aufl., Baden-Baden 
2015, § 8 Rn. 10. 
26 Weber, Sachenrecht II: Grundstücksrecht, 4. Aufl., Baden-Baden 
2015, §8 Rn. 12. 
27 RGZ 69, 263, 268; 84, 242, 245; 88, 83, 89; 134, 283; RG WarnR 

1936, 2, 7; KG OLGE 18, 110; Gursky, in Staudinger BGB, 15. Aufl. 2008, 
§ 892 Rn. 67. 
28 RGZ 69, 263, 268; Gursky, in Staudinger BGB, 15. Aufl. 2008, § 892 
Rn. 67. 
29 RG LZ 1925, 1070, 1071; Gursky, in Staudinger BGB, 15. Aufl. 2008, § 
892 Rn. 67. 
30 Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 892 Rn. 
15. 
31 Wieling, Sachenrecht, 5. Aufl., Berlin (u. a.) 2007, § 20 I 3. 
32 რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2015 წლირ 4 მაირირ განყინება 
№ არ-144-137-2013; 2015 წლირ 27 აპრილირ განყინება № 463-439-
2012; 2015 წლირ 17 აპრილირ განყინება № არ-314-299-2013; 2014 წლირ 
24 აპრილირ გადაწქვეტილება № ბრ-359-349 (4კ-13). 

5. ღსალედსრი ღეძამება 

როგორც ზემოთ წარმოდგენილი ანალიზიდან ყანრ, 
სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ მოპოვებირთვირ რაჩიროა (ნა-
მდვილი) ვალდებსლებითრამართლებრივი გარიგება (რო-
მლითაც პირი იფებრ ვალდებსლებარ, გადარცერ რაკსთრება 
მქიდველრ), რანივთო გარიგება (რომლითაც მერაკსთრე 
სღსალოდ გადარცემრ ღემშენრ რაკსთრებარ), გამრცვირებლირ 
სტლებამორილება და ღემშენირ რეგირტრაცია რაძარო რეე-
რტრღი.  

მაგრამ არც თს ირე იღვიათად სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ 
ღეშენირ მიზნით ცელღეკრსლება იდება რაძარო რეერტრღი 
რეგირტრირებსლ პირთან, რომელიც რინამდვილეღი არ 
არირ მერაკსთრე. არეთ დრორ ძერ კიდევ არრებობრ ღერა-
შლებლობა, რომ ღემშენმა მოიპოვორ რაკსთრება, მაგრამ 
ამირთვირ დაკმაქოტილებსლი სნდა იქორ არასტლებამორი-
ლი პირირგან სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ მოპოვებირ წინაპი-
რობები. 

III. სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ მოპოვება არასტლება-
მორილი პირირგან 

ღემშენმა რაკსთრებირ მოპოვებირ მიზნით გარიგება ღეი-
შლება დადორ იმ პირთანაც, რომელრაც არ აუვრ ამ ნივთირ 
განკარგვირ სტლება. ერ ავტომატსრად არ გამორიცცავრ მი-
რი მცრიდან რაკსთრებირ მოპოვებირ ღერაშლებლობარ. რრკ-
ირ 185-ე მსცლი ითვალირწინებრ რაკსთრებირ ღეშენარ კეთი-
ლრინდირიერად, მაგრამ გარკვესლი წინაპირობებირ გათვა-
ლირწინებით. 

1. ვალდებსლებითრამართლებრივი და რანივთო გა-
რიგებები 

სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ არასტლებამორილი პირი-
რგან მოპოვებირ ღემთცვევაღიც რაჩიროა, რომ მართან დაი-
დორ ნამდვილი ვალდებსლებითრამართლებრივი და რანი-
ვთო გარიგებები. არეთ ღემთცვევაღიც გარიგებები იმავე რა-
მართლებრივ რეჟიმრ ეუვემდებარება, რომელრაც რაკსთრე-
ბირ სტლებამორილი პირირგან მოპოვებირ ღემთცვევაღი. 

ქსრადფებირ გამაცვილება მიზანღეწონილია მცოლოდ 
იმაზე, რომ არასტლებამორილ პირთან გარიგებირ დადება 
არ აუცევრ მარ არანამდვილად. როგორც ვალდებსლები-
თრამართლებრივი, ირე რანივთო გარიგება ღეიშლება და-
დორ არასტლებამორილმა პირმა და ირ ნამდვილი იუნება.

33
 

ვალდებსლებითრამართლებრივი გარიგება ნივთზე ღეი-
შლება დადორ ნებირმიერმა პირმა. ნარქიდობირ ნამდვილო-
ბირ წინაპირობა არ არირ მერაკსთრედ ქოტნა. პირრ ქოვე-
ლთვირ რყება ღერაშლებლობა, ნამდვილი ვალდებსლები-
თრამართლებრივი გარიგებით იკირრორ რაკსთრებირ გადა-

                                                      
33 რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი (კაზსრებირ 
კრებსლი), თბილირი 2019, 323-ე და მომდევნო გვერდი. 
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სტატია 

ცემირ ვალდებსლება, ღემდეგ ღეიშინორ ერ ნივთი და არე გა-
დარცერ მქიდველრ რაკსთრება. რაც ღეეცება რანივთო გარი-
გებარ, არასტლებამორილი პირირ მიერ დადება მარ არანა-
მდვილრ არ ცდირ, რადგანაც არრებობრ რაკსთრებირ კეთი-
ლრინდირიერად მოპოვებირ ღერაშლებლობა. არეთი გარიგე-
ბები არ არირ ბათილი რრკ-ირ 54-ე მსცლირ მიცედვით, რა-
დგანაც ღესშლებელია, კანონრაწინააფმდეგო ან ამორალს-
რი იქორ ირ, რაც პირდაპირაა კანონით გათვალირწინებსლი. 

2. არასტლებამორილი გამრცვირებელი 

სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ კეთილრინდირიერი მოპოვე-
ბირ ღემდეგი წინაპირობაა გამრცვირებლირ არასტლებამო-
რილება. მცოლოდ მაღინაა რაჩირო კეთილრინდირიერი ღე-
შენირ მარეგსლირებელი ნორმებირ გამოქენება, როდერაც 
გამრცვირებელრ რეალსრად არ წუონდა ნივთირ გარცვირებირ 
სტლება. თს პირრ გააყნია არეთი სტლებამორილება, რაუმე 
ეცება სტლებამორილი პირირგან რაკსთრებირ ღეშენარ და ირ 
სნდა ღეტარდერ არა რაკსთრებირ კეთილრინდირიერი ღეშე-
ნირ, არამედ წინა თავღი განცილსლი წინაპირობებირ ღემო-
წმებირ ტარგლებღი. რწორედ გარცვირებირ სტლებამორილე-
ბირ უონა არირ წქალგამქოტი რაკსთრებირ მოპოვებირ ამ ორ 
ღემადგენლობარ ღორირ. გარცვირებაღი აუ იგსლირცმება 
სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ გადაცემა და არა მარზე ვალდე-
ბსლებითრამართლებრივი გარიგებირ (ნარქიდობირ) დადე-
ბა, რადგანაც, როგორც ზემოთ აფინიღნა

34
, ზოგადად, ნები-

რმიერ პირრ ღესშლია, დადორ ნარქიდობა რცვირ ნივთზეც 
კი.

35
 

გამრცვირებელი არასტლებამორილია, თს ირ არ არირ მე-
რაკსთრე და არც რამე ტორმით არ აუვრ მერაკსთრირგან მი-
ნიჩებსლი გარცვირებირ სტლებამორილება. იმირ ღერატარე-
ბლად, არირ თს არა პირი მერაკსთრე, გადამწქვეტია მირი 
ნამდვილი რანივთო პოზიცია (და არა რეერტრირ ყანაწერი).  

დროირ თვალრაზრირით, გამრცვირებლირ არასტლებამო-
რილებირთვირ გადამწქვეტია რანივთო გარიგებირ დადებარა 
და რაკსთრებირ რაბოლოო მოპოვებარ ღორირ მთლიანი პე-
რიოდი. ერ იმარ ნიღნავრ, რომ თს პირი რანივთო გარიგებირ 
დადებირარ ან მარ ღემდეგ, ვიდრე ღემშენი რაბოლოოდ მოი-
პოვებრ რაკსთრებარ (რეგირტრირდება რაძარო რეერტრღი), 
კარგავრ განკარგვირ სტლებამორილებარ, ღემშენი ვერ იშენრ 
რაკსთრებარ „ყვესლებრივად“ და სნდა ღემოწმდერ რაკს-
თრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვებირ წინაპირობები. 

მცოლოდ მარ ღემდეგ, რაც დადგინდება, რომ გამრცვირე-
ბელრ არ წუონდა განკარგვირ სტლება, სნდა ღემოწმდერ რა-
კსთრებირ კეთილრინდირიერი მოპოვებირ წინაპირობები, 
სპირველერ ქოვლირა კი, ანიჩებდა თს არა მოყვენებით ლე-
გიტიმაციარ რაძარო რეერტრირ ყანაწერი გამრცვირებელრ. 

                                                      
34 იც. ზემოთ, II 1. 
35 რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი (კაზსრებირ 
კრებსლი), თბილირი 2019, 324. 

3. გამრცვირებლირ მოყვენებითი ლეგიტიმაცია რაძა-
რო რეერტრირ ყანაწერით 

რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვებირ ღემდეგი 
წინაპირობაა გამრცვირებლირ მოყვენებითი ლეგიტიმაცია 
რაძარო რეერტრირ ყანაწერით. რრკ-ირ 185-ე მსცლირ მიცე-
დვით, რაძარო რეერტრღი რეგირტრირებსლი პირი მერაკს-
თრედ ითვლება. აუვეა მითითება იმაზე, რომ აფნიღნსლი 
წერი ღემშენირ ინტერერებირ დაცვარ ემრაცსრება. რაცელმწი-
ტო, რომელიც აწარმოებრ რაძარო რეერტრრ, იმით, რომ 
იცავრ ღემშენირ (კეთილრინდირიერ) ნდობარ, იფებრ გარკვე-
სლ გარანტიარ მირი სტლებებირ დარაცავად. ღერაბამირად, 
იმ არასტლებამორილ პირთან გარიგებირ დადება, რომე-
ლიც რაძარო რეერტრღი მერაკსთრედ არირ რეგირტრირებს-
ლი, იმავე ღედეგრ იწვევრ, რაც დადგებოდა გარიგებირ ნა-
მდვილ მერაკსთრერთან დადებირ ღემთცვევაღი, ანს რაძარო 
რეერტრირ ყანაწერი ნამდვილი რომ ქოტილიქო.

36
 

თს ნივთრ განკარგავრ არასტლებამორილი პირი, მაგრამ 
ირ რეერტრღი მერაკსთრედ არირ რეგირტრირებსლი, გამო-
დირ, რომ რეერტრირ ყანაწერი არირ არარწორი

37
. „არარწო-

რღი“ იგსლირცმება, რომ რეერტრღი გაცცადებსლი რამა-
რთლებრივი მდგომარეობა განრცვავდება რეალსრი მატე-
რიალსრი რამართლებრივი მდგომარეობირაგან.

38
 თსმცა 

რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვებირ კონტეურტღი 
მნიღვნელოვანი არ არირ რაძარო რეერტრირ ნებირმიერი რა-
ცირ სრწორობა. რაუმე ეცება მცოლოდ სტლებარ სშრავ ნი-
ვთზე, სტლებარ რაიმე რცვა სტლებაზე ან განკარგვირ 
სტლებამორილებირ ღეზფსდვარ.

39
 მცოლოდ ამ გარემოებე-

ბთან დაკავღირებსლმა სრწორობამ ღეიშლება მოაცდინორ 
გამრცვირებლირ მოყვენებითი ლეგიტიმაცია. არეთ დრორ 
რეერტრღი ღეტანილი სტლება რინამდვილეღი არ არრებობრ 
ან ირ არ ეკსთვნირ რეგირტრირებსლ პირრ, სტლება არრე-
ბობრ, მაგრამ არარწორი ღინაარრით ან რანგითაა რეგი-
რტრირებსლი, არრებსლი სტლება არ არირ რეგირტრირებს-
ლი ან არარწორად ამოიღალა რეერტრიდან.

40
 ამართან, რა-

დგანაც კეთილრინდირიერ ღეშენაზე მცოლოდ იმ მონაცემმა 
ღეიშლება მოაცდინორ გავლენა, რომლირ რეგირტრაციაც 
რაერთოდ ნებადართსლია, არავითარი მნიღვნელობა არ 
ენიჩება ირეთი მონაცემირ სრწორობარ, რომელიც არ არირ 
რეგირტრაციასნარიანი.

41
 რეერტრღი არარწორი რამართლე-

ბრივი მდგომარეობირ არაცვით რეერტრი ავტომატსრად 

                                                      
36 უისზი, ღედარებითი რამართლირ უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი 
1/2019, 1, 2. 
37 თს არ იუნებოდა დაღვებსლი, რომ რეერტრი ღეიშლება არარწორი 
იქორ, მაღინ, ტაუტობრივად, გამოვიდოდა, რომ სტლებირ მოპოვება 
ცდება მცოლოდ მირი რეგირტრაციით და რცვა წინაპირობა რაჩირო არაა, 
იც. ამართან დაკავღირებით Wieling, Sachenrecht, 5. Aufl., Berlin (u. a.) 
2007, § 20 II 1. 
38 Eckert, in BeckOK BGB, 50. Edit. 2019, § 892 Rn. 2. 
39 Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, §892, Rn. 
22. 
40 Staudinger, in Schulze-HK-BGB, 10 Aufl. 2019, § 892 Rn. 8. 
41 BGH DNotZ 07, 946, 948. 
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ცდება არარწორი. არავითარი მნიღვნელობა არ ენიჩება, თს 
რა რატსშვლითაა გამოწვესლი არარწორი მონაცემირ ღეტა-
ნა ან რწორი მონაცემირ წაღლა-არღეტანა.

42
 

რაძარო რეერტრრ არარწორად არ აუცევრ (და ღერაბამი-
რად ვერც სტლებამორილ პირრ ვერ ანიჩებრ ლეგიტიმაციარ) 
არც მერაკსთრირ მიერ რცვა პირთან დადებსლი ვალდებს-
ლებითრამართლებრივი გარიგება

43
, რომლითაც ირ კირრს-

ლობრ რაკსთრებირ გადაცემირ (რანივთო გარიგებირ დადე-
ბირ) ვალდებსლებარ და არც წინარწარი ყანაწერი რეე-
რტრღი, რომელიც ამარ „წინარწარმეტქველებრ“.

44
 რაიმე გა-

ვლენარ რაძარო რეერტრირ რირწორეზე არ აცდენრ არც რანი-
ვთო გარიგება. განკარგვირ სტლებამორილებირ ღეზფსდვა 
არეთი გარიგებირ რატსშველზე მცოლოდ მცარეთა ღიდა 
სრთიერთობაღი მოუმედებრ და ირ რეერტრირ ყანაწერრ არა-
რწორრ ვერ გაცდირ.

45
 რაც ღეეცება თავად რანივთო სტლე-

ბირ წარმოღობარ, არც ამირ გამო არ აცდენრ რანივთო გარი-
გება, როგორც არეთი, რაძარო რეერტრირ რირწორეზე გა-
ვლენარ - სტლებირ წარმოღობირთვირ რაჩიროა არა მცო-
ლოდ გარიგებირ დადება, არამედ მირი რეგირტრაციაც.

46
 

რაძარო რეერტრირ არარწორი ყანაწერით პირირ რეგი-
რტრაცია მერაკსთრედ სკვე რაკმარირია იმირათვირ, რომ პი-
რრ გარეგნსლად მიენიჩორ განკარგვირ სტლება.

47
 ერ ილს-

ზორსლი რამართლებრივი მდგომარეობა მოუმედებრ 
აბრტრაუტსლად. რაძარო რეერტრღი რეგირტრირებსლ არა-
მერაკსთრერ განკარგვირ ერ მოყვენებითი ლეგიტიმაცია ენი-
ჩება იმ ღემთცვევაღიც კი, როდერაც კონტრაწენტი რსლაც არ 
ამოწმებრ რაძარო რეერტრირ ყანაწერრ და პირდაპირ ენდო-
ბა მარ.

48
 

რაძარო რეერტრღი რეგირტრაცია არ წარმოღობრ ილს-
ზორსლ რამართლებრივ მდგომარეობარ გამრცვირებლირ პი-
როვნებართან დაკავღირებით. ღერაბამირად, რეერტრირ მი-
მართ ნდობა არ მოუმედებრ რეგირტრირებსლი და განმკა-
რგავი პირირ იდენტსრობირ ვარასდზე.

49
 თს ღემშენი პირა-

დობირ დამადარტსრებელი დოკსმენტირ რატსშველზე რწმს-
ნდება გამრცვირებლირ ვინაობაღი, აუ რეერტრი არავითარ 
როლრ არ თამაღობრ. რეერტრირ ყანაწერი რწორია და ირ 
ადარტსრებრ მერაკსთრირ სტლებამორილებარ. ღემშენირ წი-
ნაღე მქოტი პირი მართლაც მერაკსთრეა თს არა, ამარ რაძა-

                                                      
42 RGZ 73, 125, 130; BGH Rpfleger 2006, 181 (182); OLG München 
BeckRS 2010, 12211. 
43 RGZ 62, 137; RG ZBlFG 6, 673, 675; WarnR 1928, 128. 
44 Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, §892, Rn. 
23. 
45 RGZ 73, 50, 53; Gursky, in Staudinger BGB, Neub. 2013, §892 Rn. 28. 
46 Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, §892 Rn. 
23. 
47 Weber, Sachenrecht II: Grundstücksrecht, 4. Aufl., Baden-Baden 
2015, § 8 Rn. 17. 
48 რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი (კაზსრებირ 
კრებსლი), თბილირი 2019, 299; BGHZ 104, 139, 143. 
49 RGZ 128, 276, 279; Gursky, in Staudinger BGB, 15. Aufl. 2008, § 892 
Rn. 67. 

რო რეერტრირ ყანაწერი ვერ განრაზფვრავრ და, ღერაბამირა-
დ, ვერც ქალბი პირადობირ დამადარტსრებელი დოკსმენტირ 
მიმართ ნდობარ ვერ დაიცავრ.
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4. რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგება 

4.1. ზოგადი მიმოცილვა 

რამართალი რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად ღეშენირ 
მეუანიზმრ ითვალირწინებრ, რადგანაც რაცელმწიტო ვალდე-
ბსლია, დაიცვარ მოუალაუეთა ნდობა, რომელიც მათ წა-
რმოეღობათ ერთმანეთირ მერაკსთრედ ქოტნართან დაკა-
ვღირებით. ნამდვილი მერაკსთრირ სტლება სკან იცევრ ღე-
მშენირ სტლებირა და რამოუალაუო ბრსნვირ დაცვირ ინტერე-
რირ წინაღე. სშრავი ნივთებირ ღემთცვევაღი რაცელმწიტორ 
აუვრ მონოპოლია რაძარო რეერტრზე - იგი რავალდებსლო 
წერით აფრიცცავრ ქველა პირირ რაკსთრებარ და აიშსლებრ 
მოუალაუეებრ, მცოლოდ რეერტრირ ყანაწერირ რატსშველზე 
განკარგონ უონება. არეთ დრორ, ბსნებრივია, რაცელმწიტო-
რვე აუვრ ვალდებსლება, ღეუმნარ რაკმარირი დაცვირ მეუანი-
ზმი იმ პირთათვირ, რომლებიც ენდობიან (რაცელმწიტორ 
მიერ ნაწარმოებ) რეერტრრ. წინააფმდეგ ღემთცვევაღი, თს 
რეერტრირ ყანაწერირ რატსშველზე წარმოღობილი ილსზო-
რსლი რამართლებრივი მდგომარეობირ მიმართ არრებსლი 
ნდობა დაცსლი არ იუნებოდა, რეერტრი რაერთოდ აზრრ და-
კარგავდა. მაგრამ რეერტრირ ყანაწერირ მიმართ ნდობა და-
ცვარ არ იმრაცსრებრ ქველა რაცირ განკარგვირარ. ერთი 
მცრივ, ასცილებელია, რაცეზე იქორ გარიგებირმიერი განკა-
რგვა, ცოლო, მეორე მცრივ, დაცსლია არა ნებირმიერი გა-
რიგება, არამედ მცოლოდ რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგე-
ბა.
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4.2. გარიგებირმიერი ღეშენა 

ღემშენრ ნდობა იმირ მიმართ, რომ გამრცვირებელი მერა-
კსთრეა - ანს გამრცვირებლირ მოყვენებითი რამართლებრი-
ვი მდგომარეობირ მიმართ - მცოლოდ მაღინ ღეიშლება გაა-
ყნდერ, როდერაც იგი ამ გამრცვირებელთან გარიგებარ დებრ. 
ამირ რაპირირპიროდ, თს ღეშენა ცდება კანონირ რატსშვე-
ლზე, არეთი ნდობა არ არრებობრ და, ღერაბამირად, არც მირი 
დაცვაა რაჩირო. რცვა რიტქვებით რომ ითუვარ, კანონირ რა-
ტსშველზე რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვება გა-
მორიცცსლია.

52
 არეთი რამ მცოლოდ გარიგებირ რატსშვე-

ლზეა ღერაშლებელი.
53

 მცოლოდ გარიგებირ დრორ ღეიშლე-
ბა დასპირირპირდერ მერაკსთრირ ინტერერებრ რამოუალაუო 
ბრსნვირ დაცვირ ინტერერი და გადაწონორ კიდეც იგი. თს რა-
კსთრებირ ღეშენა კანონირ რატსშველზე ცდება, არეთ დრორ 

                                                      
50 რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2010 წლირ 20 დეკემბრირ 
განყინება № არ-926-873-2010; ღეად. რაუართველორ სზენაერი 
რარამართლორ 2011 წლირ 31 იანვრირ განყინება № არ-465-435-2010. 
51 Eckert, in BeckOK BGB, 50. Edit. 2019, § 892 Rn. 8. 
52 BGHZ 9, 250, 253 = NJW 1953, 898. 
53 Kindl, in BeckOK BGB, 50. Edit. 2019, §932 Rn. 3. 
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სტატია 

რამოუალაუო ბრსნვირ დაცვირ რაჩიროებაზე რასბარი ზედმე-
ტია.

54
 როგორც ზემოთ აფინიღნა, კანონმდებელი იმიტომ 

ითვალირწინებრ რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვე-
ბირ ღერაშლებლობარ, რომ ერ ასცილებელია მოუალაუეთა 
მიერ რაკსთრებირ კონრტიტსცისრი სტლებით რარგებლობი-
რთვირ - თს ღემშენრ არ აუვრ გარკვესლი გარანტია, რომ მი-
რი ნდობა ღემშენირ მერაკსთრედ ქოტნირ მიმართ (სშრავი 
ნივთებირ ღემთცვევაღი - რაძარო რეერტრირ რატსშველზე წა-
რმოღობილი ილსზორსლი რამართლებრივი მდგომარეო-
ბირ მიმართ) დაცსლი იუნება, იგი თავრ აარიდებრ გარიგებირ 
დადებარ და ამით მოცდება რამოუალაუო ბრსნვირ პარალი-
ზება. ერ კი არა მცოლოდ ზოგადად რაცელმწიტორ ეკონომი-
კსრ კრიზირ გამოიწვევრ, არამედ მოუალაუეებრ ქოველ კო-
ნკრეტსლ ღემთცვევაღი ღესზფსდავრ რაკსთრებირ კონრტი-
ტსცისრ სტლებარ.

55
 მაგრამ არეთი გამონაკლირირ დაღვება 

არ არირ ასცილებელი, თს რაკსთრებირ მოპოვება კანონირ 
რატსშველზე ცდება (მაგალითად, მემკვიდრეობირარ

56
). თი-

თოესლ ღემთცვევაღი ინდივიდსალსრად სნდა დადგინდერ, 
მოიპოვებრ თს არა პირი რაკსთრებარ. ლოგიკსრ აბრსრდა-
მდე მივიდოდა ირ მრძელობა, რომ კანონირ რატსშველზე პი-
რრ რაკსთრება არ ეკსთვნირ, მაგრამ კანონირ რატსშველზე-
ვე, რაბოლოოდ, მაინც ეკსთვნირ, რადგანაც კეთილრინდი-
რიერი იქო. რირ ან ვირ მიმართ იქო იგი კეთილრინდირიერი, 
თს გარიგება არავირთან დასდია, ანს თს მირი ნდობა ილს-
ზორსლი რამართლებრივი მდგომარეობირ მიმართ არ გა-
დაზრდილა მირ მიერ ნებირ გამოვლენაღი, რომ არასტლე-
ბამორილ პირთან დაედო გარიგება? რადგანაც არეთი კეთი-
ლრინდირიერება არ არრებობრ, მირი დაცვირ რაჩიროებირ რა-
კითციც არ დაირმირ. ზემოაფნიღნსლირ გათვალირწინებით, 
არც რამოუალაუო ბრსნვირ ინტერერებირ დაცვამდე მიდირ 
რაუმე. ღედეგად, კანონირმიერი რატსშვლით რაკსთრებირ 
მოპოვება კეთილრინდირიერად გამორიცცსლია და ირ მცო-
ლოდ გარიგებირ ტარგლებღია ღერაშლებელი. 

4.3. რამოუალაუო ბრსნვირ ტარგლებღი დადებსლი გა-
რიგება 

ქველა რაცირ გარიგება არ იშლევა რაკსთრებირ კეთი-
ლრინდირიერად ღეშენირ ღერაშლებლობარ, არამედ მცოლო-
დ ირეთი, რომელიც წარმოადგენრ რამოუალაუო ბრსნვირ ნა-
წილრ - ანს როდერაც იდება რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგე-
ბა.

57
 შალაღი რყება ამორავალი პრინციპი, რომ რაკსთრებირ 

კეთილრინდირიერად მოპოვებირ რაგამონაკლირო წერი მცო-
ლოდ მაღინ მოუმედებრ, თს ღემშენირა და რამოუალაუო ბრს-

                                                      
54 Wieling, Sachenrecht, 5. Aufl., Berlin (u. a.) 2007, § 10 I 1 b. 
55 რაუართველორ რაკონრტიტსციო რარამართლორ 2017 წლირ 17 
ოუტომბრირ გადაწქვეტილება № 3/4/550 „რაუართველორ მოუალაუე 
ნოდარ დვალი რაუართველორ პარლამენტირ წინააფმდეგ“, II 21. 
56 დამატებით სნდა აფინიღნორ, რომ მემკვიდრეობით რაკსთრებირ 
კეთილრინდირიერად მოპოვება, რაბოლოოდ, ქველა ვარიანტღი 
გამორიცცსლია, თსნდაც რრკ-ირ 990-ე მსცლირ რატსშველზე, რადგანაც 
მემკვიდრე სრარქიდლოდ მოიპოვებდა რაკსთრებარ და ვალდებსლი 
იუნებოდა, დაებრსნებინა იგი ნამდვილი მერაკსთრირთვირ. 
57 Wieling, Sachenrecht, 5. Aufl., Berlin (u. a.) 2007, § 10 I 1 b. 

ნვირ დაცვირ ინტერერი გადაწონირ მერაკსთრირ ინტერერრ.
58

 
რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვება ღერაშლებელია 
მცოლოდ ირეთი გარიგებებირარ, რადაც ღემშენირ ნდობა გა-
მრცვირებლირ მოყვენებითი რამართლებრივი მდგომარეო-
ბირ ღერაცებ დაცვირ ფირრია. არეთი ნდობა ღემშენრ გააყნია 
მცოლოდ რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგებირ დადებირარ.

59
 

როგორც წერი, გარიგება, რომლითაც პირი რაკსთრებარ მო-
იპოვებრ, არირ კიდეც რამოუალაუო ბრსნვირ, თსმცა არრე-
ბობრ რამდენიმე გამონაკლირიც.

60
 არეთი რაგამონაკლირო 

ღემთცვევებირ ღერწავლა და მათზე ცაზგარმა სმნიღვნელოვა-
ნერია, რადგანაც არეთ დრორ ღემშენრ არ გააყნია დაცვირ 
ფირრი ნდობა და ვერ იშენრ რაკსთრებარ კეთილრინდირიე-
რად. 

4.3.1. ღემშენირა და გამრცვირებლირ მცარერ მონაწილე 
პირებირ იდენტსრობა 

რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგებირ არრებობირთვირ ასცი-
ლებელია, რომ ღემშენი და გამრცვირებელი არა მცოლოდ 
რამართლებრივად, არამედ ეკონომიკსრადაც არაიდენტს-
რი პირები იქვნენ.

61
 ამ ღემთცვევაღი ცდება მერაკსთრირ 

მცოლოდ ტეუნიკსრი ცვლილება და არა რაკსთრებირ გადა-
ცემა რამოუალაუო ბრსნვირ ტარგლებღი.

62
 ბსნებრივია, 

არეთ დრორ რამოუალაუო ბრსნვირ დაცვირ ინტერერი ვერ 
გადაწონირ მერაკსთრირ ინტერერრ და ირ არ სნდა იუნერ და-
ცსლი. ამართანავე, არც ღემშენირ ინტერერი მოითცოვრ და-
ცვარ, რადგანაც ეკონომიკსრი იდენტსრობირარ რაკსთრებირ 
გადარვლა ცდება პირირ „ერთი ცელიდან მეორეღი“. 

გამრცვირებელი და მერაკსთრე ეკონომიკსრად იდენტს-
რია, თს მათ მცოლოდ რამართლებრივი ტორმა განარცვა-
ვებრ ერთმანეთირგან, მაგალითად, როდერაც რპრ გადარცემრ 
რაკსთრებარ იმავე პარტნიორებირგან ღემდგარ ღპრ-რ ან 
ღპრ-ირ ერთადერთი პარტნიორი ამ ღპრ-ირგან იშენრ სშრავ 
უონებარ.

63
 აუ ღპრ-რ ბენეტიციარი მერაკსთრე (გამრცვირებე-

ლი) და ღემშენი ერთი და იგივე პირია, ანს ადგილი აუვრ 
არა რამოუალაუო ბრსნვარ, არამედ „რაკსთარი სტლები-
რთვირ რამართლებრივი პოზიციირ ღეცვლარ“

64
. ერ კი კანო-

ნმდებლირ მცრიდან დაცვარ არ რაჩიროებრ. ზოგადად, მცო-
ლოდ ილსზორსლი რამართლებრივი მდგომარეობირ მი-
მართ არრებსლი კეთილრინდირიერი ნდობაა დაცვირ ფირრი. 

                                                      
58 Kindl, in BeckOK BGB, 50. Edit. 2019, § 932 Rn. 1; Berger, in Jauernig 
BGB, 15. Aufl. 2014, § 932 Rn. 2. 
59 Gursky, in Staudinger BGB, Neub. 2013, §892 Rn. 97; Eckert, in 

BeckOK BGB, 50. Edit. 2019, § 892 Rn. 8; Kohler, in Münchener 
Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 892 Rn. 33. 
60 Wilhelm, Sachenrecht, 4. Aufl., Berlin (u. a.) 2010, Rn. 711. 
61 BGHZ 173, 71, 77 = NJW 2007, 3204; Kohler, in Münchener 
Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, §892, Rn. 33. 
62 Wiegand, in Staudinger BGB, Neub. 2016, Vor § 932 ff. Rn. 42. 
63 Wieling, Sachenrecht, 5. Aufl., Berlin (u. a.) 2007, § 10 I 1 b; BGH 78, 
325. 
64 Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, §892 Rn. 
33. 
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როდერაც რაუმე ეცება ეკონომიკსრად იდენტსრ ღემშენრა და 
გამრცვირებელრ ღორირ რაკსთრებირ გადაცემარ, აუ ღემშენი 
ვერ მისთითებრ, რომ იგი ენდობოდა მირივე ღპრ-რ რაცელზე 
გაკეთებსლ არარწორ ყანაწერრ და ამიტომ სნდა მოიპოვორ 
რაკსთრება მან, ცოლო ნამდვილმა მერაკსთრემ დაკარგორ 
იგი. ცაზგარარმელია ირიც, რომ აუ ღემშენირ რსბიეუტსრ და-
მოკიდებსლებარ მნიღვნელობა არ ენიჩება - არავითარ რო-
ლრ არ თამაღობრ, თს რა ინტორმაცია აუვრ მარ ღპრ-რ რამა-
რთლებრივ პოზიციართან დაკავღირებით. რაკსთრებირ კე-
თილრინდირიერად მოპოვება გამორიცცსლია სკვე ობიე-
უტსრი წინაპირობებირ ეტაპზევე, რადგანაც მცარეთა ღორირ 
არ არირ დადებსლი რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგება. რაჩი-
რო არ არირ ღემშენირ ნდობირ ღემოწმება, რადგანაც არავი-
თარ როლრ არ თამაღობრ ირ, გააყნდა თს არა პარტნიორრ 
ნდობა, რომ რაზოგადოებირ რაცელზე რეგირტრირებსლი 
უონება მართლაც მირ რაკსთრებაღი იქო.

65
 როდერაც ერთა-

დერთი პარტნიორი ნივთრ რაკსთარი ღპრ-ირგან იშენრ, მა-
რზეა რირკი, რომ ერ ღპრ არარწორადაა მერაკსთრედ რეგი-
რტრირებსლი. ამირ გამო ნამდვილი მერაკსთრე არ სნდა 
დაზარალდერ. რაწინააფმდეგორ დაღვებირ ღემთცვევაღი 
არარწორად რეგირტრირებსლი რაზოგადოებირ ერთადერთ 
პარტნიორრ ღეეშლებოდა, ღეეშინა ნივთი ამ რაზოგადოები-
რგან და ამით მოპოვებინა მარზე ნამდვილი რაკსთრება. გა-
რიგებათა ძაჩვღი დამატებითი რგოლირ ყართვით გაიცრნე-
ბოდა გზა „სტლებირ გათეთრებირთვირ“. ნებირმიერ უონე-
ბარ ღემშენი ძერ გაატორმებდა ირეთ რაზოგადოებაზე, რო-
მლირ ერთადერთი პარტნიორიც თავადაა და ამირ ღემდეგ 
ღეიშენდა რაკსთრებარ ამ რაზოგადოებირგან. ერ კი გასმა-
რთლებელი ღედეგია. თს პირი რაკსთრებარ ვერ მოიპოვე-
ბდა, თავდაპირველი მერაკსთრირგან (მაგალითად, მემკვი-
დრეობირარ - იც. ამართან დაკავღირებით ზემოთ), მან რაკს-
თრება არც იმ ღემთცვევაღი არ სნდა მოიპოვორ, თს რაკს-
თრებარ ძერ მირი ღპრ მიიფებრ და მარ მომდევნო დფერ გადა-
რცემრ. 

როგორც ზემოთ აფინიღნა, იგივე ღემთცვევაა, როდერაც 
რაკსთრება გადადირ არა რაზოგადოებიდან მირ პარტნიო-
რზე/პარტნიორებზე, არამედ ერთი რაზოგადოებიდან იმავე 
პარტნიორებირგან ღემდგარ მეორე რაზოგადოებაზე, მაგა-
ლითად, ღპრ-დან რპრ-ზე. აუაც მცოლოდ ტორმალსრად 
ცდება მერაკსთრირ ცვლილება და რეალსრად ბენეტიციარი 
არ იცვლება. 

რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგება ქოველთვირაა რაცეზე, 
თს ღემშენირ მცარერ, რსლ მცირე, ერთი პირი მაინცაა ირე-
თი, რომელიც არ არირ გამრცვირებლირ მცარერ,

66
 სტრო ზს-

რტად კი - რომელიც მატერიალსრად (და არა მცოლოდ ტო-
რმალსრად) განრცვავდება გამრცვირებლირ მცარერ მქოტი 

                                                      
65 ღემშენირ ცოდნირ სმნიღვნელობაზე მისთითებრ (რაც, ტაუტობრივად, 
იგივეა) Gursky, in Staudinger BGB, Neub. 2013, § 892 Rn. 114. 
66 Eckert, in BeckOK BGB, 50. Edit. 2019, § 892 Rn. 8. 

პირირგან.
67

 რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგებარ არ წარმოა-
დგენრ ირ გარიგება, რომლითაც მემკვიდრეები ინაწილებენ 
მათ რაცელზე რაერთო რაკსთრებაღი დატოვებსლ რამკვი-
დრორ

68
 ან ნებირმიერ ღემთცვევაღი, როდერაც თანარაკს-

თრება იქოტა ამავე თანამერაკსთრეებზე.
69

 არეთ დრორ ღე-
მშენი და გამრცვირებელი ეკონომიკსრად იდენტსრი პირები 
არიან.  

რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგება არ არირ რაცეზე არც მა-
ღინ, როდერაც რაზოგადოებირ დაღლირარ უონება იქოტა პა-
რტნიორებზე.

70
 არეთ დრორ განკარგვა არ წარმოადგენრ რა-

ზოგადოებირა და პარტნიორებირ დამოსკიდებელი ეკონო-
მიკსრი ინტერერირ გარიგებირ დადებაღი გადაზრდილ ნებარ. 
ამიტომ სარქოტილ სნდა იუნერ რამოუალაუო ბრსნვირ გა-
რიგებირ არრებობა, რომელიც პარტნიორებრ რაკსთრებარ 
კეთილრინდირიერად მოსპოვებდა. ამირ რაპირირპიროდ, რა-
მოუალაუო ბრსნვირ გარიგება არ სნდა გამოირიცცორ ქვე-
ლა იმ ღემთცვევაღი, როდერაც რაკსთრება რაზოგადოებიდან 
გადაეცემა მირ რომელიმე პარტნიორრ.

71
 რამოუალაუო ბრს-

ნვირ გარიგება მოცემსლია, როდერაც მრავალი პარტნიო-
რიდან ერთ-ერთი მოიპოვებრ სშრავ ნივთზე რაკსთრებარ 
რაზოგადოებირგან.

72
 არეთ დრორ ძერ კიდევ ღენარყსნებს-

ლია ღემშენირა და გამრცვირებლირ დამოსკიდებელი ეკონო-
მიკსრი ინტერერები. 

რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგება ქოველთვირ მოცემს-
ლია, როდერაც ღემშენირ მცარერ სტრო მეტი პირია, ვიდრე 
გამრცვირებლირ მცარერ.

73
 

4.3.2. რაკსთრებირ მოპოვებირ კანონირმიერი რატს-
შვლირ ყანაცვლება გარიგებით 

რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგებირ არრებობა, გარდა ღე-
მშენირა და გამრცვირებლირ მცარერ მონაწილე პირებირა, 
დამოკიდებსლია არევე თავად გარიგებირ „ტსნუციაზეც“. თს 
გარიგება მცოლოდ ტორმალსრად ანაცვლებრ კანონირ რა-
ტსშველზე განკარგვარ, მაღინ იგი არ ღეიშლება მიყნესლ 
იუნერ რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგებად.

74
 აუ რაუმე არ ეცება 

მცარეთა მიერ დამოსკიდებელი ეკონომიკსრი ინტერერებირ 
მირაფწევად გარიგებირმიერი ნებირ გამოვლენარ. არეთი 
ეკონომიკსრი ინტერერირ არარრებობირ გარდა, დამატებითი 
არგსმენტია, რომ მრგავრ ღემთცვევებღი რამოუალაუო ბრს-
ნვირ გარიგებირ აფიარება, გასმართლებელ მეუანიზმრ ღე-

                                                      
67 Wilhelm, Sachenrecht, 4. Aufl., Berlin (u. a.) 2010, Rn. 711. 
68 BGH, NJW 2001, 1069; OLG Hamm, FamRZ 1975, 510, 513; 
Wellenhofer, JuS (2015), 941, 942; Wacke, Jura (1985), 435, 436. 
69 Eckert, in BeckOK BGB, 50. Edit. 2019, § 892 Rn. 8. 
70 BGH 30, 256. 
71 Wieling, Sachenrecht, 5. Aufl., Berlin (u. a.) 2007, § 10 I 1 b. 
72 RG JW 1929, 1387. 
73 RGZ 117, 257, 267; Gursky, in Staudinger BGB, Neub. 2013, §892 Rn. 
102, 109; Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, 
§892 Rn. 37. 
74 Wilhelm, Sachenrecht, 4. Aufl., Berlin (u. a.) 2010, Rn. 711. 



სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ მოპოვება სტლებამორილი და არასტლებამორილი პირირგან 
 

 

 

53 
 

სტატია 

უმნიდა რაკსთრებირ კანონირმიერი რატსშვლით მოპოვები-
რთვირ თავირ არარიდებლად და, ღერაბამირად, მირი კეთი-
ლრინდირიერად ღეშენირთვირ. ღედეგად, წერი, რომ რაკს-
თრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვება კანონირ რატსშვე-
ლზე ღესშლებელია, აზრრ დაკარგავდა. 

არეთი ღემთცვევა, როდერაც გარიგება მცოლოდ ტორმა-
ლსრად ანაცვლებრ კანონირმიერი რატსშვლით რაკსთრებირ 
მოპოვებარ, არირ მემკვიდრეობირ რავალდებსლო წილღი 
ყათვლირ მიზნით გარიგებირ დადება მამკვიდრებელრა და 
მემკვიდრერ ღორირ.

75
 თს მემკვიდრე ვერ მოიპოვებრ ნი-

ვთზე რაკსთრებარ კეთილრინდირიერად მამკვიდრებლირ გა-
რდაცვალებირ ღემდეგ მემკვიდრეობით - კანონირ რატსშვე-
ლზე (ანს თს მამკვიდრებელი არ იქო რეალსრი მერაკს-
თრე), მაღინ მცოლოდ იმიტომ, რომ მემკვიდრემ რავალდე-
ბსლო წილღი ყათვლირ მიზნით მამკვიდრებლირ რიცოცცლე-
ღივე მიიფო ნივთი, არ ნიღნავრ, რომ ირ რაკსთრებარ მოიპო-
ვებრ კეთილრინდირიერად. რანამ არეთი განკარგვა ძერ კი-
დევ რამემკვიდრეო რამართლირ ტარგლებღია და არ წარმო-
ადგენრ დამოსკიდებელი ეკონომიკსრი ინტერერით ნაკა-
რნაცებ ნებირ გამოვლენარ, ღესშლებელია რაკსთრებირ კე-
თილრინდირიერად მოპოვებაზე რასბარი, რადგანაც არ იდე-
ბა რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგება. 

4.3.3. რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგება ცელღეკრსლე-
ბირ სკსუცევირარ 

რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგება არ არირ რაცეზე, როდე-
რაც რაკსთრებირ მოპოვება ცდება ცელღეკრსლებირ სკსუცე-
ვირ ტარგლებღი.

76
 არეთი ღემთცვევაა რაცეზე, სპირველერ 

ქოვლირა მაღინ, როდერაც არასტლებამორილი გამრცვირე-
ბელი გადარცემრ ნივთზე რაკსთრებარ კეთილრინდირიერ ღე-
მშენრ, მაგრამ მოგვიანებით განკარგვირ რატსშვლად მდება-
რე ვალდებსლებითრამართლებრივი ცელღეკრსლებიდან 
გარვლირ გზით

77
 სნდა მოცდერ გარიგებირ სკსუცევა. არეთ 

დრორ დასღვებელია, თავდაპირველმა გამრცვირებელმა მო-
იპოვორ ნამდვილი რაკსთრება.

78
 არასტლებამორილმა პი-

რმა ნივთირ განკარგვით (მითსმეტერ ირეთით, რომელიც რა-
ბოლოო ღედეგამდე ვერც კი აფწევრ და ცდება მირი სკსუცე-
ვა) რარგებელი არ სნდა მიიფორ.

79
 მარ მცოლოდ ირ რამა-

რთლებრივი პოზიცია სბრსნდება, რომელიც წუონდა. ერ გა-
მომდინარეობრ იუიდან, რომ გარიგება, რომლირ რატსშვე-
ლზეც ღემშენი სბრსნებრ გამრცვირებელრ ნივთზე რაკსთრე-

                                                      
75 RGZ 123, 52; 129, 119, 122; BayObLG DNotZ 1988, 781; BGH NJW 
1998, 1482, 1484; 
76 Wieling, Sachenrecht, 5. Aufl., Berlin (u. a.) 2007, § 10 I 1 b. 
77 აბრტრაუციირ პრინციპირ მოუმედებირარ კი განრაკსთრებით ცღირად 
მირი ბათილობირ გამო. იც. ამართან დაკავღირებით Oechsler, in 
Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 932 Rn. 25. 
78 Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 892 Rn. 
39. 
79 D. 20, 6, 10, 1. 

ბარ, არირ „ღიდა ბრსნვირ ნაწილი“
80

 და არ წარმოადგენრ 
რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგებარ. თავდაპირველი განკა-
რგვირარ ღემშენი არ მოიპოვებრ რაკსთრებარ რამსდამოდ, 
რომელრაც გადარცემდა კეთილრინდირიერ ღემშენრ.

81
 არა-

მედ სბრსნებრ გამრცვირებელრ იმარ, რაც მიიფო. მან არ 
სნდა დასბრსნორ გამრცვირებელრ იმაზე მეტი, რაც ამ გა-
მრცვირებელრ თავდაპირველად წუონდა - ანს არ სნდა გადა-
რცერ რაკსთრება. აუ გარათვალირწინებელი და გადამწქვე-
ტია ნამდვილი მერაკსთრირ ინტერერი, რომელმაც არეთი მა-
რტივი მანიპსლაციირ გამო არ სნდა დაკარგორ რაკსთრე-
ბა.

82
 

სტრო რთსლადაა რაუმე, როდერაც ცდება განკარგსლი 
ნივთირ გამორქიდვა

83
. არეთი ღეშენა, რადგანაც იგი ცდება 

ნამდვილი მერაკსთრირგან, ერთი ღეცედვით, სპრობლემოა 
და თავდაპირველმა გამრცვირებელმა სნდა მოიპოვორ რაკს-
თრება.

84
 მაგრამ კანონმდებელმა არ სნდა გასცრნარ გზა პი-

რთა არაკეთილრინდირიერებარ. აბრსრდსლი იუნებოდა, რა-
მართალი ღეწგსებოდა იმ ღედეგრ, რომ არასტლებამორილი 
გამრცვირებელი განკარგვირ ღემდეგ გარიგებირ სკსუცევირარ 
ქველა ღემთცვევაღი მოიპოვებდერ ნამდვილ რაკსთრებარ.

85
 

დოგმატსრი თვალრაზრირით, რაკსთრებირ არეთი ღეშენა წა-
რმოადგენრ სტლებამორილი გამრცვირებლირგან რაკსთრე-
ბირ მოპოვებირ პრობლემატიკირ ნაწილრ, მაგრამ რადგანაც 
იგი რეალსრად რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგებირ არარრე-
ბობირ პარალელსრ ღემთცვევარ

86
 წარმოადგენრ, მირი გა-

ნცილვა რწორედ მოცემსლ ადგილარაა სტრო მეტად მიზა-
ნღეწონილი. 

არეთ დრორ გამრცვირებლირ სტლებამორილებაზე და, ღე-
რაბამირად, რაკსთრებირ ყვესლებრივ ღეშენაზე მისთითებრ 
არა მცოლოდ რარამართლო პრაუტიკა

87
, არამედ არევე გა-

რკვესლი ავტორებიც
88

. მაგრამ არეთი მიდგომირ სგამონა-
კლიროდ აფიარება ქსრადფებირ მიფმა დატოვებდა კეთი-
ლრინდირიერი ღეშენირა და, ღერაბამირად, რრკ-ირ 185-ე მს-

                                                      
80 Oechsler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 932, 
Rn. 24. 
81 Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 892 Rn. 
39. 
82 რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი (კაზსრებირ 
კრებსლი), თბილირი 2019, 196. 
83 არეთ დრორ ცელღეკრსლებირ სკსუცევა ცდება აცალი, დამოსკიდებელი 
ცელღეკრსლებირ - აცალი კასზირ

83
 რატსშველზე. იც. ამართან 

დაკავღირებით Gursky, in Staudinger BGB, Neub. 2013, § 892 Rn. 235; 
OLG Königsberg OLGE 25, 378, 380. 
84 Gursky, in Staudinger BGB, Neub. 2013, § 892 Rn. 235; Kohler, in 

Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 892 Rn. 39. 
85 რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი (კაზსრებირ 
კრებსლი), თბილირი 2019, 196. 
86 Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 892 Rn. 
39. 
87 BGH NJW-RR 2003, 171. 
88 Westermann/Eickmann/Gursky, Sachenrecht, 7. Aufl., Heidelberg 
1998, § 47 II 3. 
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ცლირ მიზნებრ.
89

 კანონმდებლირ მიერ გათვალირწინებსლი 
ერ რაგამონაკლირო მეუანიზმი იცავრ რაკსთრებირ კეთილრი-
ნდირიერ მომპოვებელრ და არა არასტლებამორილ გამრცვი-
რებელრ.

90
 ამიტომ, თს ღემშენი (ანს თავდაპირველი გა-

მრცვირებელი) დაცვარ არ იმრაცსრებრ, მან რაკსთრება ვერ 
სნდა მოიპოვორ. ერ გამომდინარეობრ, სპირველერ ქოვლი-
რა, კეთილრინდირიერებირ პრინციპიდან (რრკ-ირ მე-8 მს-
ცლირ მე-3 ნაწილი).

91
 ამირ რაპირირპიროდ, დაცვარ რაჩირო-

ებრ რამოუალაუო ბრსნვირ ინტერერები, რაც გარკვესლ ღე-
მთცვევებღი რაკსთრებირ მოპოვებირ გამორიცცვირ გარეღე 
ღესშლებელია.

92
 არეთი გამონაკლირირ დაწერება, ტელეო-

ლოგისრი რედსუციირ გზით
93

, გარდა გარვლირ/კონდიუციირ 
ტარგლებღი სკსუცევირა, ასცილებელია კიდევ ორ ღემთცვე-
ვაღი. 

პირველ რიგღი, ღემშენმა არ სნდა მოიპოვორ რაკსთრე-
ბა, თს მან მანამდე წინარწარი განზრაცვით გაარცვირა ნივთი, 
რომ ღემდეგ თავად ღეეშინა იგი და სკვე ნამდვილი რაკს-
თრება მოეპოვებინა.

94
 

მეორე ღემთცვევაა, როდერაც ცდება ირეთი გარიგებირ 
სკსუცევა, რომლირ შალითაც რაკსთრება ღემშენზე ირედაც 
არ გადადირ რამსდამოდ (მაგალითად, რაკსთრებირ სზრს-
ნველრაქოტად გადაცემა).

95
 არც ამ დრორ არ სნდა დაიბრს-

ნორ თავდაპირველმა არასტლებამორილმა გამრცვირებელმა 
(რრსლი) რაკსთრება. 

მაგრამ თს ამ სკსუცევირ ტარგლებღი რაკსთრება არ 
„სბრსნდება“ არასტლებამორილ გამრცვირებელრ, მაღინ ვირ 
გადარცემრ მარ სკსუცევირ ტარგლებღი განმკარგავი? ერთა-
დერთ გამართლებსლ გამორავლად მიყნესლ სნდა იუნერ 
მირი ნამდვილი მერაკსთრირთვირ დაბრსნება.

96
 მარ გააყნია 

დაცვირ ფირრი ინტერერი, რომელრაც ვერ გადატარავრ ღე-
მშენირ ნდობირ დაცვირ ასცილებლობა.

97
 რაკსთრება ნა-

                                                      
89 Baur/Stürner, Sachenrecht, 17. Aufl., München 1999, § 52 D II 2; 

Schwab/Prütting, Sachenrecht, 31. Aufl., München 2003, Rn. 438. 
90 რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი (კაზსრებირ 
კრებსლი), თბილირი 2019, 196. 
91 Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 892 Rn. 
39. 
92 Oechsler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 932, 
Rn. 24. 
93 Hoffmann, AcP 215 (2015), 794, 825. 
94 რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი (კაზსრებირ 
კრებსლი), თბილირი 2019, 197. 
95 Oechsler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 932, 
Rn. 24. 
96 Nüssgens, Der Rückerwerb des Nichtberechtigten, Bonn 1939, 125; 
Gursky, in Staudinger BGB, Neub. 2013, § 892 Rn. 236. 
97 რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი (კაზსრებირ 
კრებსლი), თბილირი 2019, 196. 

მდვილ მერაკსთრერ სბრსნდება ავტომატსრად
98

, ex-nunc-
მოუმედებით

99
. 

4.3.4. რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგება რაუართველორ 
რაკონრტიტსციო რარამართლორ „გაგებით“ 

ზემოთ წარმოდგენილი მრძელობიდან გამომდინარე, ნა-
თელია, ერთი მცრივ, რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგებირ მნი-
ღვნელობა რაკსთრებირ კეთილრინდირიერი ღეშენირარ, ცო-
ლო, მეორე მცრივ, ირ კრიტერისმები და წინაპირობები, 
რომლებრაც ეტსშნება იგი. რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგე-
ბაზე მრძელობარ თავი ვერ აარიდა რაკონრტიტსციო რარამა-
რთლომ თავირ გადაწქვეტილებაღი „ნოდარ დვალი რაუა-
რთველორ პარლამენტირ წინააფმდეგ“.

100
 მაგრამ რარამა-

რთლომ, რცვადარცვა მიზეზირ გამო, არეთი გარიგებირ თავი-
რებსრი ინტერპრეტაცია წარმოადგინა. რამწსცაროდ, რაბო-
ლოო ძამღი, რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგებირ რაკონრტიტს-
ციო რარამართლორესლი „გაგება“ რცვა არატერია, თს არა 
დიდი გასგებრობა. რარამართლორ „რამოუალაუო ბრსნვაზე“ 
სტრო მეტად „ბაზარი“ მორწონრ და ამ გარიგებარ „რაბა-
ზრო“ გარიგებარ არუმევრ.

101
 რა თუმა სნდა, ტერმინი, რო-

გორც არეთი, არ არირ გადამწქვეტი. მთავარ პრობლემარ 
წარმოადგენრ ირ, რა ღინაარრრაც რაკონრტიტსციო რარამა-
რთლო არეთ გარიგებარ ანიჩებრ, სტრო რწორად - ცდი-
ლობრ, მიანიჩორ. რაუართველორ რაკონრტიტსციო რარამა-
რთლორ აზრით, რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგება თსრმე 
მცოლოდ რარქიდლიანი ღეიშლება იქორ.

102
 ერ არა მცოლოდ 

დოგმატსრი თვალრაზრირითაა აბრსრდი, არამედ პრაუტიკა-
ღიც ღერაშლოა (თს ვინმერ აზრად მოსვა ამ ღეცედსლებირ 
გაზიარება) მტკიცებირ ტვირთირ განაწილებირარ მნიღვნე-
ლოვანი პრობლემები ღეუმნარ. რამოუალაუო ბრსნვირ გარი-
გებირ ეტაპზე რარქიდლიანობირ ელემენტირ ღემოტანა თა-
ვდაქირა აქენებრ

103
 რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მო-

პოვებირ მთელ კონრტრსუციარ. 

                                                      
98 Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 892 Rn. 
39. 
99 განრცვავებსლი აზრირთვირ იც. Nüssgens, Der Rückerwerb des 
Nichtberechtigten, Bonn 1939, 148. 
100 რაც შალიან მნიღვნელოვანი და მირარალმებელია, რადგანაც 
რაკონრტიტსციო რარამართლო ერთ-ერთი პირველი აფმოყნდა 
რაუართველოღი, რომელმაც დაინაცა ამ ინრტიტსტზე (რომელიც მანამდე 
როგორც რარამართლორ, ირე რამართლირ მეცნიერებარ ქსრადფებირ 
მიფმა დარყა) მითითებირა და მარზე მრძელობირ ასცილებლობა. იც. 
მანამდე მცოლოდ რსრიაღვილი, კაზსრები რამოუალაუო რამართლირ 
ზოგად ნაწილღი, თბილირი 2015, 282. 
101 რაუართველორ რაკონრტიტსციო რარამართლორ 2017 წლირ 17 
ოუტომბრირ გადაწქვეტილება № 3/4/550 „რაუართველორ მოუალაუე 
ნოდარ დვალი რაუართველორ პარლამენტირ წინააფმდეგ“, II 12. 
102 რაუართველორ რაკონრტიტსციო რარამართლორ 2017 წლირ 17 
ოუტომბრირ გადაწქვეტილება № 3/4/550 „რაუართველორ მოუალაუე 
ნოდარ დვალი რაუართველორ პარლამენტირ წინააფმდეგ“, II 12. 
103 სტრო მართებსლია, ითუვარ, რომ „რაკონრტიტსციო რარამართლო 
ცდილობრ დააქენორ“, რადგანაც ერთი არარწორი მრძელობა ვერატერრ 
დააკლებრ ლოგიკაზე დატსშნებსლ რაკსთრებირ მოპოვებირ რუემარა და 
კონრტრსუციარ. რარამართლორ მცრიდან ამ - ქოველგვარ რატსშველრ 
მოკლებსლი - მრძელობირ განვითარებირ მცდელობა, ირევე არატრირ 
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სტატია 

გარდა ამირა, რაკონრტიტსციო რარამართლო რამოუალა-
უო ბრსნვირ გარიგებაზე მრძელობირარ სთითებრ „მცართა  
დამოსკიდებლობაზე“

104
  და არა „ეკონომიკსრი თვალრა-

ზრირით დამოსკიდებელ მცარეებზე“, რაც არრობრივად ორი 
რრსლიად განრცვავებსლი რამაა. არეთ ტსნდამენტსრ ღე-
ცდომებზე დატსშნებსლ „გადაწქვეტილებარ“ კი ღესშლებე-
ლია რაიმე პრობლემირ რეალსრი გადაწქვეტირ პრეტენზია 
წუონდერ. 

5. რეგირტრაცია რაძარო რეერტრღი 

სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპო-
ვებირ დრორაც შალაღი რყება ღემშენირ რაძარო რეერტრღი 
რეგირტრაციირ ვალდებსლება. რწორედ ერ წარმოადგენრ 
სტლებირ ღეშენირ რაბოლოო წინაპირობარ და მირი ათვლირ 
წერტილრ. რეგირტრაციარ იგივე ტსნუციები გააყნია, რაც 
სტლებამორილი პირირგან ღეშენირ ღემთცვევაღი და იგი იმა-
ვე წერით ცორციელდება. ღერაბამირად, რაკითცირ დამატები-
თი განცილვა რაჩირო არ არირ.

105
 

6. გამომრიცცველი გარემოებებირ არარრებობა 

როგორც წერი, ზემოცრენებსლი წინაპირობებირ არრე-
ბობა რაკმარირია სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ კეთილრინდი-
რიერად მოპოვებირთვირ. მაგრამ ზოგიერთ ღემთცვევაღი ღე-
რაშლოა მოცემსლი იქორ რაიმე გარემოება, რომელიც გა-
მორიცცავრ რაკსთრებირ ღეშენარ. 

6.1. ღემშენირ არაკეთილრინდირიერება 

რაკსთრებირ მოპოვება რრკ-ირ 185-ე მსცლირ რატსშვე-
ლზე, სპირველერ ქოვლირა, მაღინაა გამორიცცსლი, თს ღე-
მშენი არაკეთილრინდირიერია. კეთილრინდირიერება რაკს-
თრებირ ამ რატსშვლით მოპოვებირ ტსნდამენტსრი ელემე-
ნტია. მისცედავად ამირა, დოგმატსრი თვალრაზრირით, მირი 
არრებობა-არარრებობა სნდა ღემოწმდერ არა რაკსთრებირ 
მოპოვებირ წინაპირობებთან ერთად, არამედ, პირიუით, მი-
რი გამომრიცცველი გარემოებებირ ტარგლებღი. რცვაგვა-
რად რომ ითუვარ, რრკ-ირ 185-ე მსცლირ მიცედვით რაკსთრე-
ბირ მოპოვებირ წინაპირობა არ არირ ღემშენირ კეთილრი-
ნდირიერება.

106
 არამედ ღემშენირ არაკეთილრინდირიერება 

გამორიცცავრ რაკსთრებირ მოპოვებარ.
107

 ამარ სდიდერი 

                                                                                         
მომცემად დარყება, როგორც მთლიანად ერ გადაწქვეტილება, თს არ 
მოცდა მირი რინთეზი რამართლირ ერთიან რირტემართან.  
104 რაუართველორ რაკონრტიტსციო რარამართლორ 2017 წლირ 17 
ოუტომბრირ გადაწქვეტილება № 3/4/550 „რაუართველორ მოუალაუე 
ნოდარ დვალი რაუართველორ პარლამენტირ წინააფმდეგ“, II 12. 
105 რაძარო რეერტრღი რეგირტრაციართან დაკავღირებით იც. ზემოთ, I 4. 
106 ერ ამოკითცსლი სნდა იუნერ თავად რრკ-ირ 185-ე მსცლღი. 
რაკანონმდებლო ტეუნიკირ თვალრაზრირით, არეთ ღემთცვევებღი 
კანონმდებელი რაკსთარი ნებირ გამორაცატავად მიზანმიმართსლად 
იქენებრ ტერმინრ „გარდა იმ ღემთცვევირა, როცა“. ღერაბამირად, ამ 
ტრაზირ ღემდეგ გათვალირწინებსლი ელემენტი წარმოადგენრ 
„ანტიწინაპირობარ“ და არა წინაპირობარ. 
107 Baur/Stürner, Sachenrecht, 18. Aufl., München 2009, § 23 Rn. 30; 
RGZ 117, 180, 187. 

პრაუტიკსლი მნიღვნელობა აუვრ, რადგანაც ერ აბრსნებრ 
მტკიცებირ ტვირთრ. ივარასდება, რომ პირი კეთილრინდირი-
ერია, და ირ, ვინც ამარ ეჩვუვეღ აქენებრ, ანს მისთითებრ, 
რომ იგი არაკეთილრინდირიერია და ამიტომ რაკსთრება ვერ 
მოიპოვა, ვალდებსლია, დაამტკიცორ ერ.

108
 

პირირ არაკეთილრინდირიერებარ რრკ-ირ 185-ე მსცლირ 
მიცედვით იწვევრ ცოდნა, რომ გამრცვირებელი არ არირ მე-
რაკსთრე. მრგავრი რტანდარტია გათვალირწინებსლი რრკ-ირ 
312 II მსცლღიც, როდერაც არაკეთილრინდირიერებარ იწვევრ 
ყანაწერირ სზსრტობირ ღერაცებ ცოდნა. კანონმდებელი რპე-
ციალსრად ღემორაზფვრავრ ღემშენირ არაკეთილრინდირიე-
რებარ მცოლოდ პოზიტისრი ცოდნით.

109
 სშრავი ნივთებირ 

ღეშენირ ღემთცვევაღი ღემშენრ არ აუვრ მოკვლევირა და გა-
დამოწმებირ ვალდებსლება

110
, რადგანაც რაძარო რეერტრი 

კიდევ სტრო მაფალ ნდობარ წარმოღობრ, ვიდრე მტლობე-
ლობა მოშრავი ნივთებირ ღემთცვევაღი.

111
  

რამწსცაროდ, რაუართველორ სზენაერი რარამართლო-
რთვირ რრკ-ირ 185-ე მსცლი მეტად მოკლე აფმოყნდა და მირი 
დაგრშელება თავირ თავზე აიფო. რარამართლო თავირ არაე-
რთ გადაწქვეტილებაღი დარწმსნებით აფნიღნავრ, რომ 
სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ მოპოვება გამორიცცსლია, თს 
პირმა იცოდა ან სნდა რცოდნოდა, რომ გამრცვირებელი არ 
იქო მერაკსთრე.

112
 თსმცა რთსლია იმირ დადგენა, თს რა 

ვერ ღეშლო რარამართლომ - ნორმირ კითცვა დაერრსლები-
ნა იუ, რადაც ირ რრსლდება, ერთმანეთღი არ არეოდა კოდე-
ურირ ორი მსცლი (რრკ-ირ 185-ე და 187-ე, რომელთა ნსმე-
რაციაც ერთმანეთრ მეტად წგავრ) თს იმირ გაანალიზება, 
რომ სშრავ და მოშრავ ნივთებზე ღეშენირ განრცვავებსლი 
წერი ვრცელდება

113
 - ცალრაცაა, რომ რარამართლორ რაიმე 

დარაბსთებირ მცდელობა რომც წუონოდა თავირი „მიდგო-

                                                      
108 უისზი, ღედარებითი რამართლირ უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი 

1/2019, 1, 2; Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, 
§ 892 Rn. 45; OLG München OLGR 2009, 385 386; BGH NJW-RR 2013, 
789 Rn. 15; BGH NJW 2015, 619 Rn. 20 mit Anm. Clemente ZfIR 2015, 
214. 
109 BGH NJW-RR 2013, 789 Rn. 15; RGZ 90, 395, 398; KGJ 49 A 204; 

OLGZ 1973, 76, 82; OLG Köln OLGZ 1969, 171, 174; Gursky, in 
Staudinger BGB, Neub. 2013, § 892 Rn. 161. 
110 რამწსცაროდ, უართსლი რარამართლო არათს აფიარებრ არეთ 
ვალდებსლებარ, არამედ ზოგძერ შალიან ღორრაც მიდირ. მაგალითად, 
მეზობლირ მცრიდან მოკვლევირ ვალდებსლებართან დაკავღირებით იც. 
რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2009 წლირ 3 ივლირირ განყინება 
№ არ-1026-1219-08. 
111 Staudinger, in Schulze-HK-BGB, 10 Aufl. 2019, § 892 Rn. 2. 
112 იც., მაგალითად, რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2009 წლირ 
30 იანვრირ გადაწქვეტილება № არ-505-741-08; რაუართველორ 
სზენაერი რარამართლორ 2008 წლირ 12 თებერვლირ განყინება № არ-
691-1021-07. 
113 რირ სტლებარაც თვით რაკონრტიტსციო რარამართლოც კი „ანიჩებრ“ 
კანონმდებელრ, იც. რაუართველორ რაკონრტიტსციო რარამართლორ 2017 
წლირ 17 ოუტომბრირ გადაწქვეტილება № 3/4/550 „რაუართველორ 
მოუალაუე ნოდარ დვალი რაუართველორ პარლამენტირ წინააფმდეგ“, II 
22. 
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მირ“ გარამართლებლად, ერ მცდელობა დარაწქირღივე წარს-
მატებლობირთვირ იუნებოდა განწირსლი.

114
 

ერთადერთი გზა, რომ ერთი ნორმირ ყანაწერი გავრცე-
ლდერ ირეთ სრთიერთობაზე, რომელრაც იგი პირდაპირ არ 
მოიცავრ, არირ ანალოგია

115
. მაგრამ ანალოგიირ გამოქენება 

გამორიცცსლია, თს კანონმდებელმა მიზანმიმართსლად 
ღეიკავა თავი არეთი რეგსლაციირ გათვალირწინებირგან. 
მოცემსლ ღემთცვევაღი, რადგანაც რაცელმწიტორ მიერვე 
ნაწარმოები რაძარო რეერტრი სტრო მეტად იცავრ ილსზო-
რსლ რამართლებრივ მდგომარეობარ, ვიდრე მოშრავი ნი-
ვთირ მტლობელობა,

116
 ერ იწვევრ არაკეთილრინდირიერები-

რთვირ განრცვავებსლი რტანდარტირ დაწერებარ. რარამა-
რთლო კი ამ განრცვავებარ ან რაერთოდ ვერ ამყნევრ, ან ვერ 
ცვდება მირ სკან მდგომ დარაბსთებარ. 

ცოდნარ არ სთანაბრდება არც სრწორობირ ეჩვი
117

 და 
არც არაპირდაპირი განზრაცვირარ არრებსლი ვარასდი

118
.

119
 

არეთი დაღვება აზრრ დასკარგავდა სშრავი ნივთებირ ღე-
მთცვევაღი გათვალირწინებსლ არაკეთილრინდირიერებირ 
რტანდარტრ. 

რრკ-ირ 185-ე მსცლირ ღემთცვევაღი არაკეთილრინდირიე-
რებირთვირ რაკმარირია იმირ ცოდნა, რომ რეგირტრირებსლი 
პირი არ არირ მერაკსთრე. რრკ-ირ 312 II მსცლირ ღემთცვევა-
ღი რაკმარირია იმირ ცოდნა, რომ ყანაწერი არარწორია. რეე-
რტრირ სრწორობირ ღერაცებ ცოდნა ნიღნავრ ტაუტობრივი გა-
რემოებებირ ცოდნარ

120
 და ამავე დრორ ამ ტაუტობრივი გა-

რემოებებიდან რამართლებრივი დარკვნირ
121

 გაკეთებარ.
122

 
თსმცა ტაუტობრივი გარემოებებირ ღერაცებ ცოდნა ქოვე-

                                                      
114 ირევე, როგორც განწირსლია რამდენიმე ავტორირ მცდელობა, 
დაარაბსთორ (გადმოწერორ) რარამართლორ მრძელობა. იც. თოთლაშე, 
რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი IІ, ჩანტსრია (რედ.), 2018, 
მსც. 185 მე-3 ველი. 
115 თსმცა რარამართლო ამ რიტქვირ მოღველიებითაც კი არ იწსცებრ თავრ 
და პირდაპირ მისთითებრ, რომ რაკსთრებირ სტლებირ მოპოვება 
გამორიცცსლია, თს ღემშენრ „სნდა რცოდნოდა“ გამრცვირებლირ 
არასტლებამორილებირ ღერაცებ. 
116 ამარ სზენაერი რარამართლოც აფიარებრ. რარამართლორ თუმით, სშრავ 
და მოშრავ ნივთებზე რაკსთრებირ ღეშენა არრობრივად ერთნაირი 
ღემთცვევა არაა. მოშრავი ნივთებირ რამოუალაუო ბრსნვა სტრო 
გაიოლებსლია და დაკავღირებსლია მეტ რირკთან, ვიდრე ერ სშრავ 
ნივთებთან მიმართებაღი ცდება. რარამართლორ აზრით, მტლობელობა 
სტრო ნაკლებად იცავრ კეთილრინდირიერ ღემშენრ, ვიდრე რაძარო 
რეერტრირ რეგირტრაცია. იც. რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 
2014 წლირ 16 იანვრირ გადაწქვეტილება № არ-189-182-2013. 
117 RGZ 156, 122 (128); RG JW 1929, 581 mit Anm. Fischer; 1931, 2695, 
4; 1936, 804, 15. 
118 RG JW 1929, 581 mit Anm. Fischer; 1934, 1034 = HRR 866; Gursky, 
in Staudinger BGB, Neub. 2013, § 892 Rn. 161; OLG Schleswig FGPrax 
2004, 264, 266 = NotBZ 2004, 320; aA Ratz AcP 128 (1928), 342. 
119 Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 892 
Rn. 40. 
120 Vgl BGH NJW 2013, 2182 Rn. 14 zu §§ 819 Abs. 1, 990 Abs. 1 S. 2; 
Clemente ZfIR 2015, 214 (214). 
121 RG JW 1936, 804; Lutter, AcP 164 (1964), 122, 163; Gursky, in 
Staudinger BGB, Neub. 2013, Rn. 145. 
122 Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 892 
Rn. 48. 

ლთვირ არ არირ რაკმარირი რამართლებრივი დარკვნირ გარა-
კეთებლად, რაც, რაბოლოო ძამღი, ღემშენირ არაკეთილრი-
ნდირიერებარ გამოიწვევდა.

123
 ამირ რაპირირპიროდ სნდა 

აფნიღნორ, რომ მრგავრი გადაწქვეტა ქოველთვირ არ არირ 
რავალდებსლო. ერ მაღინ, როდერაც ტაუტობრივი გარემოე-
ბები აღკარად და გარდასვლად მეტქველებენ რამა-
რთლებრივ ღედეგზე.

124
 ამავე პოზიციარ იზიარებრ უართსლი 

რარამართლო, როდერაც რაუმე ეცება, მაგალითად, კომლირ 
გასუმებირ ღედეგად თანარაკსთრებირ წარმოღობარ.

125
 პირმა 

რომც არ იცოდერ ამ ისრიდისლი ღედეგირ ღერაცებ, თს მარ 
აუვრ ინტორმაცია კომლირ გასუმებირ თაობაზე, მაღინ ვერ 
მისთითებრ, რომ არ იცოდა, გამრცვირებელი მცოლოდ თა-
ნამერაკსთრე და არა მერაკსთრე რომ იქო. 

წარმომადგენლირ მიერ დადებსლი გარიგებირარ, რო-
გორც წერი, გადამწქვეტია წარმომადგენლირ კეთილრინდი-
რიერება.

126
 

კეთილრინდირიერი სნდა იქორ ღემშენი რაკსთრებირ გა-
დაცემირ რაბოლოო დარრსლებამდე

127
, რაც, როგორც წერი, 

არირ რეგირტრაცია.
128

 

6.2. რაყივარი 

რრკ-ირ 312 II მსცლით, რაკსთრებირ კეთილრინდირიერ 
ღეშენარ გამორიცცავრ რაყივარი. თსმცა ამირთვირ რაჩიროა, 
რომ იგი დარეგირტრირდერ რაძარო რეერტრღი, თანაც იმავე 
ამონაწერღი, რადაც რაკსთრებაა ღეტანილი.

129
 მცოლოდ ამ 

ღემთცვევაღი ღეიშლება გააყნდერ რაყივარრ აბრტრაუტსლი 
მოუმედება

130
, რომელიც გამორიცცავრ რაძარო რეერტრირ 

სტქსარობირ პრეზსმტციარ. მაგრამ დფერ მოუმედი რაკანო-
ნმდებლო რეგსლაციებით, რაყივრირ რეგირტრაცია ღეს-
შლებელია, რირ გამოც რრკ-ირ 312 II მსცლირ ერ დანაწერი, 
ტაუტობრივად „მომაკვდავი“ ნორმაა. 

მისცედავად რაყივრირთვირ მოუმედი ამ ტსნდამენტსრი 
პრინციპირა, რაუართველორ რაკონრტიტსციო რარამართლომ 
რაკითცი განრცვავებსლად დაინაცა და ყათვალა, რომ თს 
რეერტრირ ყანაწერი რადავოდ არირ გამცდარი და ამ დავირ 

                                                      
123 Eckert, in BeckOK BGB, 50. Edit. 2019, § 892 Rn. 12; Kohler, in 

Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 892 Rn. 48 იუ 
მითითებსლი წქაროებით. 
124 Staudinger, in Schulze-HK-BGB, 10 Aufl. 2019, § 892 Rn. 18. 
125 რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2009 წლირ 30 იანვრირ 
გადაწქვეტილება № არ-505-741-08. 
126 Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 892 
Rn. 52; KG NJW 1973, 56 (58); Gursky, in Staudinger BGB, Neub. 2013, 
§ 892 Rn. 165. 
127 Vieweg/Werner, Sachenrecht, 7. Aufl., München 2015, § 5 Rn. 30. 
128 Wieling, Sachenrecht, 5. Aufl., Berlin (u. a.) 2007, § 20 II 3 g; 
რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2008 წლირ 12 თებერვლირ 
განყინება № არ-691-1021-07. 
129 ებერწარდი/რირდაშე, ღედარებითი რამართლირ უართსლ-გერმანსლი 
ჟსრნალი 1/2019, 12, 19. 
130 რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი 
(კაზსრებირ კრებსლი), თბილირი 2019, 316. 
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სტატია 

ღერაცებ ღემშენმა იცირ, რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად 
მოპოვება გამორიცცსლი სნდა იქორ. როგორ ღეიშლება 
აბრტრაუტსლად მოუმედი რაძარო რეერტრირ ყანაწერირ რი-
რრსლირა და სტქსარობირ პრეზსმტცია გამორიცცორ (ნები-
რმიერი) დავირ ღერაცებ სბრალო ცოდნამ, რაკონრტიტსციო 
რარამართლო თავირ გადაწქვეტილებაღი არც ინტერერდება. 
ღედეგად კი მრძელობირ წარსმატებელი მცდელობირ ღემდეგ 
რრკ-ირ 185-ე მსცლრ აცალ რეგსლაციარ - რაკსთრებირ კეთი-
ლრინდირიერად ღეშენირ აცალ გამომრიცცველ გარემოებარ 
„ამატებრ“. 

რაყივართან დაკავღირებსლი პრობლემატიკირ კომპლე-
ურსრობიდან გამომდინარე, იგი ღეიშლება დამოსკიდებელი 
კვლევირ რაგანი გაცდერ და აუ რაკითცირ დამატებით გა-
ვრცობა მიზანღეწონილი არაა. 

6.3. რეერტრირ ყანაწერირ ცვლილება ღემშენირ ნებირ 
რაწინააფმდეგოდ (რრკ-ირ 187 II 1 ვარ. 3 მსცლირ ანალოგია) 

რრკ-ირ 187 II 1 ვარ. 1-3 მსცლირ რატსშველზე მოშრავ ნი-
ვთზე რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვება გამორი-
ცცსლია, თს ნივთი მერაკსთრემ დაკარგა, მარ მოწპარერ ან 
მირი ნებირ წინააფმდეგ რცვაგვარად გავიდა მირი მტლობე-
ლობიდან. რაინტერეროა, ღერაშლოა თს არა ამ დანაწერირ 
ანალოგიით გავრცელება სშრავ ნივთებზეც, ე.ი. სნდა იუნერ 
თს არა იგი მიყნესლი სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ კეთილრი-
ნდირიერი მოპოვებირ გამომრიცცველ გარემოებად. რადგა-
ნაც რრკ-ირ 187 II 1 მსცლი პირდაპირ მცოლოდ მოშრავ ნი-
ვთებზე ვრცელდება, ერთადერთი გზა ამ წერირ სშრავ ნი-
ვთებზე გავრცელებირთვირ არირ მირი ანალოგიით გამოქე-
ნება. ამართან, პირველ რიგღი სნდა აფინიღნორ, რომ სშრა-
ვი ნივთირ ღემთცვევაღი განცილსლ სნდა იუნერ რეერტრირ 
ყანაწერირ მერაკსთრირ ნებირ გარეღე ცვლილება და არა ნი-
ვთზე მტლობელობირ დაკარგვა. ერ გამომდინარეობრ თა-
ვად რრკ-ირ 187 II 1 ვარ. 1-3 მსცლირ ლოგიკიდან. აუ აუცენტი 
გაკეთებსლია მტლობელობირ დაკარგვაზე, რადგანაც მო-
შრავი ნივთებირ ღემთცვევაღი რწორედ მტლობელობარ ეტს-
შნება მერაკსთრედ ქოტნირ პრეზსმტცია, ანს, რცვაგვარად 
რომ ითუვარ, რწორედ მტლობელობა წარმოღობრ ღემშენირ 
დაცვირ ფირრ ნდობარ. თს მერაკსთრემ მტლობელობა რაკს-
თარი ნებით/უმედებირ ღედეგად დაკარგა, მაღინ მარ რამა-
რთალი სტრო მკაცრად ეუცევა, ცოლო თს ერ მირი ნებირგან 
დამოსკიდებლად მოცდა, მაღინ მარ იცავრ რრკ-ირ 187 II 1 
ვარ. 1-3 მსცლი და რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპო-
ვება გამორიცცსლია. ე. ი. გადამწქვეტია, რა როლი მის-
შფვირ მერაკსთრერ იმ ილსზორსლი გარემოებირ ღეუმნაღი, 
რომელიც განაპირობებრ ღემშენირ ნდობარ. სშრავი ნივთე-
ბირ ღემთცვევაღი არეთი ილსზორსლი გარემოება არირ არა 
მტლობელობა, არამედ რაძარო რეერტრღი რეგირტრაცია. 
ღერაბამირად, რრკ-ირ 187 II 1 ვარ. 3-ირ ანალოგიით გამოქე-
ნებირარ სნდა ღეტარდერ მერაკსთრირ ნება და წვლილი არა 
მტლობელობირ დაკარგვაღი, არამედ რაძარო რეერტრღი 
არარწორი ინტორმაციირ რეგირტრაციაღი. მაგალითად, თს 

მოშრავი ნივთირ ღემთცვევაღი გადამწქვეტია, მერაკსთრერ 
ნივთი მოწპარერ თს მან რაკსთარი ნებით გაანათცოვრა იგი 
გამრცვირებელზე, სშრავი ნივთირ ღემთცვევაღი ღერატარებე-
ლია, რაკსთარი ნებით გადასტორმა გამრცვირებელრ სშრავი 
უონება მერაკსთრემ თს ერ მოცდა გაქალბებსლი დოკსმე-
ნტებირ რატსშველზე მირი ნებირგან დამოსკიდებლად. 

რრკ-ირ 187-ე მსცლი ვრცელდება მოშრავ ნივთებზე, მა-
გრამ ერ ძერ კიდევ არ ნიღნავრ, რომ რრკ-ირ 187 II 1 მსცლირ 
ანალოგიით გამოქენება არ ღეიშლება. რრკ-ირ 187-ე მსცლი 
რომ სშრავ ნივთებზე(ც) ვრცელდებოდერ, ანალოგიირ გა-
მოქენებირ რაჩიროება რაერთოდ არ იუნებოდა. რწორედ 
იმიტომ დაირმირ ანალოგიირ გამოქენებირ რაკითცი, რომ 
რრკ-ირ 187 II 1 მსცლი სშრავ ნივთებზე არ ვრცელდება და აუ 
გადამწქვეტი ირ სნდა იქორ, მიზანმიმართსლად ცომ არ ღეი-
კავა კანონმდებელმა თავი სშრავ ნივთებზე მრგავრი დანაწე-
რირ გავრცელებირგან. 

ერთი ღეცედვით, მოშრავი და სშრავი ნივთირ მერაკსთრე 
თანაბრად სნდა იქორ დაცსლი, მაგრამ არეთი ანალოგიირ 
გამოქენებაზე, რაბოლოოდ, ორი არგსმენტირ გათვალირწი-
ნებით, მაინც სარი სნდა ითუვარ. რაცელმწიტო თავად აწა-
რმოებრ რაძარო რეერტრრ და აიშსლებრ ქველა მოუალაუერ, 
მიენდორ მარ რაკსთრებირ ღეშენირარ. რაცელმწიტო ვალდე-
ბსლია, მაურიმალსრად სზრსნველქორ რაძარო რეერტრირ 
რირწორე,

131
 მაგრამ მაინც არრებობრ რირკი, რომ ყანაწერი 

იუნება არარწორი.
132

 თს რაცელმწიტო მცოლოდ იმ ღე-
მთცვევაღი დაიცავდა ღემშენირ ნდობარ, თს რეერტრირ ყანა-
წერირ

133
 სრწორობა თავად მერაკსთრირ უმედებამ გამოი-

წვია, ერ განრაკსთრებით დაავიწროებდა სშრავ ნივთზე რა-
კსთრებირ კეთილრინდირიერად ღეშენირ ინრტიტსტირ მოუმე-
დებირ არეალრ და, ტაუტობრივად, აზრრ დასკარგავდა მარ. 
რაც, რაბოლოოდ, რამოუალაუო ბრსნვირ რრსლ პარალიზე-
ბარ გამოიწვევდა. 

მეორე არგსმენტი, რომელრაც ღეიშლება დაეტსშნორ 
ანალოგიირ გამოქენებაზე სარირ თუმა, გამომდინარეობრ იმ 
მრძელობიდან, რომ ილსზორსლი რამართლებრივი მდგო-
მარეობირ მიმართ კეთილრინდირიერი ნდობირ მისცედავად 
პირირთვირ რაკსთრებირ მოპოვებირ გამორიცცვა წარმოა-
დგენრ რაგამონაკლირო ღემთცვევარ, რომელიც მცოლოდ მა-
ღინ სნდა გაითვალირწინორ კანონმდებელმა, თს ერ ასცი-

                                                      
131 რაინტერეროა რაკონრტიტსციო რარამართლორ მითითება 
რაცელმწიტორ ამ ვალდებსლებაზე, იც. რაუართველორ რაკონრტიტსციო 
რარამართლორ 2017 წლირ 17 ოუტომბრირ გადაწქვეტილება № 3/4/550 
„რაუართველორ მოუალაუე ნოდარ დვალი რაუართველორ პარლამენტირ 
წინააფმდეგ“, II 32. 
132 როგორც ზემოთ აფინიღნა, არეთი რირკირ გამორიცცვა მცოლოდ მაღინ 
იუნებოდა ღერაშლებელი, თს რეგირტრაცია რაკსთრებირ მოპოვებირ 
ერთადერთ წინაპირობად იუნებოდა აფიარებსლი, იც. ამართან 
დაკავღირებით Wieling, Sachenrecht, 5. Aufl., Berlin (u. a.) 2007, § 20 
II 1. 
133 რომელიც სტრო მეტი დაცვით რარგებლობრ, ვიდრე მოშრავი ნივთირ 
მტლობელობა, რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2014 წლირ 16 
იანვრირ გადაწქვეტილება № არ-189-182-2013. 
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ლებელია მერაკსთრირ ინტერერებირ დარაცავად.
134

 როდე-
რაც მოშრავ ნივთზე მტლობელობა ვიფაც პირმა მერაკს-
თრირ ნებირგან დამოსკიდებლად მოიპოვა, მირი მიკვლევა 
მერაკსთრირთვირ, ტაუტობრივად, ღესშლებელია. მარ არა-
ვითარი მეუანიზმი არ აუვრ თავირ დარაცავად და ამიტომ კა-
ნონმდებელი ვალდებსლია, რრკ-ირ 187 II 1 ვარ. 1-3 მსცლე-
ბით გათვალირიწინებსლი გამონაკლირით დაიცვარ ირ. მა-
გრამ, თს მერაკსთრირ ნებირ რაწინააფმდეგოდ, ვინმე რაკს-
თარ რაცელზე დაარეგირტრირებრ სშრავ ნივთრ, მერაკსთრერ 
რაძარო რეერტრირ ყანაწერირ ღემოწმებირ გზით შალიან მა-
რტივად ღესშლია, არა მცოლოდ რეერტრირ ყანაწერირ 
ცვლილებირ ტაუტი ღეიტქორ, არამედ ზსრტად მიიფორ კიდეც 
ინტორმაცია, თს ვირ რაცელზე დარეგირტრირდა ნივთი. ამი-
ტომ მირთვირ არეთი გამონაკლირირ დაწერება (რომელიც კე-
თილრინდირიერი ღემშენირ სტლებარ ღეზფსდავდა) ასცილე-
ბელი არაა. 

რადგანაც რრკ-ირ 187 II 1 ვარ. 3 მსცლირ ანალოგიით 
სშრავ ნივთებზე გავრცელება დასღვებელია, რაკსთრებირ 
კეთილრინდირიერად მოპოვებირ გამორიცცვა ამ რატს-
შვლით გასმართლებელია. 

6.4. სრარქიდლო ღეშენა 

მისცედავად იმირა, რომ რრკ-ირ 187 II 1 ვარ. 3-ირ ანალო-
გიით გამოქენება სშრავ ნივთებზე დასღვებელია, ერ არ ნი-
ღნავრ, რომ იგივე სნდა გავრცელდერ რრკ-ირ 187 II 1 ვარ. 4-
ზეც, რომელიც გამორიცცავრ რაკსთრებირ კეთილრინდირიე-
რად მოპოვებარ მოშრავ ნივთზე, თს იგი პირმა სრარქიდლო 
გარიგებირ (კასზარ) რატსშველზე ღეიშინა. როგორც წინა 
ღემთცვევაღი, აუაც ამ დანაწერირ მცოლოდ ანალოგიით გა-
მოქენებირ რაკითცი დგარ. 

რრკ-ირ 187 II 1 მსცლირ მე-4 ვარიანტი რრსლიად განრცვა-
ვებსლ პრინციპრ ეტსშნება, ვიდრე მე-3 ვარიანტი. ამ ღე-
მთცვევაღი გადამწქვეტი ირ კი არაა, რამდენად რაჩიროებრ 
დაცვარ მერაკსთრე, არამედ ირ, თს რამდენად იმრაცსრებრ 
დაცვარ ღემშენი.

135
 ირ, რომ სრარქიდლოდ ღემშენი ნაკლები 

დაცვით რარგებლობრ, ერ რამოუალაუო კოდეურირ ზოგადი 
პრინციპია.

136
 თს ღემშენრ რაკსთრებირ მოპოვებირთვირ არა-

ტერი არ აუვრ გაფებსლი, მაღინ იგი ამ რაკსთრებირ ვერმო-
პოვებით არატერრ არ კარგავრ.

137
 ამირ რაპირირპიროდ, მე-

რაკსთრერ ყამოერთმეოდა რაკსთრება. მათი ინტერერებირ 
ღეპირირპირებირარ ნათელია, რომ ღემშენირ ინტერერებმა 
სკან სნდა დაიციორ მერაკსთრირ ინტერერებირ წინაღე, რაც 

                                                      
134 რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი 
(კაზსრებირ კრებსლი), თბილირი 2019, 301. 
135 რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი 
(კაზსრებირ კრებსლი), თბილირი 2019, 306. 
136 ღდრ. რრკ-ირ 197 II, 989-ე, 990-ე მსცლები. 
137 Oechsler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 932, 
Rn. 33. 

ამართლებრ რრკ-ირ 187 II 1 ვარ. 4 მსცლირ ანალოგიით გა-
მოქენებარ.

138
 

ანალოგიირ გამოქენებირ დარარაბსთებლად დამატებითი 
არგსმენტი ირაა, რომ რაკსთრებირ რაბოლოო მოპოვება 
ირედაც გამორიცცსლი იუნებოდა რრკ-ირ 990-ე მსცლირ ღე-
რაბამირად. ამით ნათელია, რომ კანონმდებლირ მიზანმიმა-
რთსლი ნება არ ქოტილა, სშრავი ნივთირ სრარქიდლოდ ღე-
მშენრ კეთილრინდირიერად მოეპოვებინა მარზე რაკსთრე-
ბა.

139
 

ღედეგად, სრარქიდლო ღეშენა, რრკ-ირ 187 I 1 ვარ. 4 მს-
ცლირ ანალოგიით, მიყნესლ სნდა იუნერ სშრავ ნივთზე რა-
კსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვებირ გამომრიცცველ 
გარემოებად. აუვე სნდა აფინიღნორ ირიც, რომ უართსლი 
რარამართლოც გამორიცცავრ რაკსთრებირ კეთილრინდირიე-
რად მოპოვებარ სშრავ ნივთზე, თს მარ რატსშვლად სრარქი-
დლო გარიგება სდევრ. მაგრამ რარამართლო ნაცვლად რრკ-
ირ 187 II 1 ვარ. 4 მსცლირ ანალოგიით გამოქენებირა, რაე-
რთოდ სარრ ამბობრ არეთ ღემთცვევებღი რრკ-ირ 185-ე მს-
ცლირ გამოქენებაზე.

140
 

7. ღსალედსრი ღეძამება 

არასტლებამორილი პირირგან რაკსთრებირ მოპოვება 
წარმოადგენრ რაგამონაკლირო ღემთცვევარ, რაც მცოლოდ 
ღემდეგი წინაპირობებირ დაკმაქოტილებირარ არირ ღერა-
შლებელი. ამ ღემთცვევაღიც, ირევე, როგორც სტლებამორი-
ლი პირირგან რაკსთრებირ მოპოვებირარ, რაჩიროა ვალდე-
ბსლებითრამართლებრივი გარიგება (რომლითაც პირი კი-
რრსლობრ ვალდებსლებარ, გადარცერ რაკსთრება მქიდვე-
ლრ), რანივთო გარიგება (რომლითაც არასტლებამორილი 
გამრცვირებელი სღსალოდ გადარცემრ ღემშენრ რაკსთრებარ), 
რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგება, გამრცვირებლირ არასტლე-
ბამორილება, მირი მოყვენებითი ლეგიტიმაცია რაძარო რეე-
რტრირ არარწორი ყანაწერით და ღემშენირ რეგირტრაცია რა-
ძარო რეერტრღი. ამართან, არ სნდა არრებობდერ რაკსთრე-
ბირ კეთილრინდირიერად მოპოვებირ გამომრიცცველი რაიმე 
გარემოება. არეთია ღემშენირ არაკეთილრინდირიერება, რე-
გირტრირებსლი რაყივარი, ყანაწერირ ღერაცებ დავირ არრე-
ბობა და მირ ღერაცებ ცოდნა ან რაკსთრებირ მოპოვებირ ვა-
ლდებსლებითრამართლებრივი რატსშვლირ - კასზარ - სრა-
რქიდლობა. 

IV. დარკვნა 

სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ გარიგებირმიერი ღეშენი-
რთვირ უართსლი რამართალი ითვალირწინებრ ორ ღემადგე-

                                                      
138 ღდრ. Peters, Der Entzug des Eigentums an beweglichen Sachen 
durch gutgläubigen Erwerb, Tübingen 1991, 116.  
139 Oechsler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 932, 
Rn. 33. 
140 რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2015 წლირ 17 ივნირირ 
განყინება № 491-465-2015. 



სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ მოპოვება სტლებამორილი და არასტლებამორილი პირირგან 
 

 

 

59 
 

სტატია 

ნლობარ - ერთი მათგანი განრაზფვრავრ რაკსთრებირ მოპო-
ვებარ სტლებამორილი პირირგან, ცოლო მეორე - არას-
ტლებამორილირგან. 

სტლებამორილი გამრცვირებლირ ღემთცვევაღი ღემშენი 
მცოლოდ იმ ღემთცვევაღი გაცდება მერაკსთრე, თს დადებს-
ლია (ნამდვილი) ვალდებსლებითრამართლებრივი გარიგე-
ბა (რომლითაც პირი იფებრ ვალდებსლებარ, გადარცერ რა-
კსთრება მქიდველრ) და რანივთო გარიგება (რომლითაც 
მერაკსთრე სღსალოდ გადარცემრ ღემშენრ რაკსთრებარ), გა-
მრცვირებელი იქო გარცვირებაზე სტლებამორილი პირი და 
ღემშენი დარეგირტრირდა რაძარო რეერტრღი. აუ ქველაზე 
მეტად პრობლემსრია რანივთო გარიგებირ რაკითცი. მისცე-
დავად იმირა, რომ დფერ იგი აფიარებსლია როგორც რარა-
მართლორ, ირე რამართლირ მეცნიერებაღი გაბატონებსლი 
აზრირ მიერ, მირი არრებობა კანონმდებლობირ დონეზე მცო-
ლოდ რცვადარცვა ნორმირ ერთობლივი ანალიზიდან გამო-
მდინარეობრ და იგი პირდაპირ არ არირ გათვალირწინებს-
ლი რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურირ 183-ე მსცლით, 
რაც ზოგირთვირ ღეიშლება დამაბნეველი იქორ. ამიტომ რე-
კომენდაციირ რაცით ღეიშლება აფინიღნორ, რომ რაკანო-
ნმდებლო ცვლილებით მიფებსლ სნდა იუნარ რრკ-ირ 183-ე 
მსცლირ ირეთი რედაუცია, რომელიც რაკსთრებირ გადაცემი-
რთვირ რანივთო გარიგებირ რაჩიროებარ პირდაპირ გაითვა-
ლირწინებრ - დფერ პრაუტიკაღი ერ ირედაც არე ცდება (მარ რა-
ვალდებსლოდ მიიყნევრ როგორც რაძარო რეერტრი, ირე რა-
რამართლო) და გამომდინარეობრ კიდეც რცვა ნორმებირ 
ანალიზიდან. მაგრამ, რაკანონმდებლო ტეუნიკირ თვალრა-

ზრირით, მირი რრკ-ირ 183-ე მსცლღი დატიურირება მნიღვნე-
ლოვნად ღესწქობდა ცელრ რაკსთრებირ მოპოვებირ ამ ელე-
მენტირ ბოლომდე რწორად გაგებარა და გამოქენებარ. 

რაც ღეეცება სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ მოპოვებარ არა-
სტლებამორილი პირირგან, ამ ღემთცვევაღიც რაჩიროა ვა-
ლდებსლებითრამართლებრივი და რანივთო გარიგებებირ 
დადება და ღემშენირ რეგირტრაცია რაძარო რეერტრღი. და-
მატებით რაჩიროა, რომ დადებსლი რანივთო გარიგება იქორ 
რამოუალაუო ბრსნვირ. აუ გამრცვირებლირ სტლებამორილე-
ბა აფარაა რაკსთრებირ მოპოვებირ წინაპირობა - პირიუით, 
ირ არ სნდა იქორ სტლებამორილი, რათა ღემოწმდერ რაკს-
თრებირ კეთილრინდირიერი ღეშენა. მაგრამ არასტლებამო-
რილ გამრცვირებელრ ლეგიტიმაციარ სნდა ანიჩებდერ რაძარო 
რეერტრირ (არარწორი) ყანაწერი, რომელიც განაპირობებრ 
ილსზორსლი (მოყვენებითი) რამართლებრივი მდგომარე-
ობირ მიმართ ნდობარ. რაკსთრებირ მოპოვება არასტლება-
მორილი პირირგან გამორიცცსლია, თს ღემშენი არაკეთი-
ლრინდირიერია (რრკ-ირ 185-ე მსცლი), ყანაწერირ წინაა-
ფმდეგ რაძარო რეერტრღი რეგირტრირებსლია რაყივარი 
(რრკ-ირ 312 II მსცლი), ღემშენმა იცირ რაკსთრებირ ღერაცებ ა-
რრებსლი დავირ ღერაცებ (რრკ-ირ 185-ე მსცლი) ან რაკსთრე-
ბირ მოპოვებირ კასზა იქო სრარქიდლო გარიგება (რრკ-ირ 187 
II 1 ვარ. 4 მსცლირ ანალოგია). რრკ-ირ 187 II 1 ვარ. 3 მსცლი 
ანალოგიით არ გამოიქენება. რაყივარი რაჩიროებრ როგო-
რც დამატებით ღერწავლარ რამართლირ მეცნიერებირ მცრი-
დან, ირე დამატებით რაკანონმდებლო მოწერრიგებარ კანო-
ნმდებლირ მიერ. 

 


