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საჯარიმო თანხის არსებობის პერსპექტივა ქართულ 

სამართლებრივ  სივრცეში 

 

აროც. პროტ. დოუ. რერგი ძორბენაშე 

გრიგოლ რობაუიშირ რაცელობირ სნივერრიტეტირ აროცირებსლი პროტერორი, ადვოკატი 

 

I. ღერავალი 

ტერმინი „რაძარიმო თანცა― უართსლ პრაუტიკაღი ცღი-

რად პირგარამტეცლორთან აროცირდება.
1
 აფნიღნსლი ტე-

რმინირ განრაზფვრება მთლიანად ეტსშნება გერმანიირ კა-
ნონმდებლობაღი მოწერრიგებსლ რამართლებრივ ინრტი-

ტსტრ
2
, რომლირ ღინაარრობრივ თარგმანრ არ ღეერაბამება 

ტერმინი „ძარიმა― ან „პირგარამტეცლო―, ან „კომპენრაცია―, 
არამედ „რაძარიმო თანცა―, ან ქველაზე სტრო დაკონკრე-
ტებსლ ღემთცვევაღი, „ცელღეკრსლებიდან გარვლირ რაძა-

რიმო თანცა―.
3
 მისცედავად იმირა, რომ რრკ არ იცნობრ რაძა-

რიმო თანცირ ცნებარ, უართსლ რეალობაღი მირი გამოქენე-
ბირთვირ გერმანსლი გამოცდილებირ გაზიარება, რაბოლოო 
ღედეგზე ორიენტირებირ მიზნით, არრებითი მნიღვნელობირ 
მატარებლად სნდა იუნერ მიყნესლი. ღედეგირ გათვალირწი-
ნებით, ღერაშლებელი იუნება რაძარიმო თანცირ პრაუტიკსლი 
გამოქენებირ (დანიღნსლებირ, მათ ღორირ, დადებითი მცა-
რირ) წარმოყენა. 

II. რაძარიმო თანცირ არრი 

რაძარიმო თანცა წარმოადგენრ მცარეთა მიერ ცელღე-
კრსლებით განრაზფვრსლ ტსლად რაზფასრრ, რომელიც გა-
დაიცდება ცელღეკრსლებიდან გარვლირთვირ. ზოგადად, თი-
თოესლი ცელღეკრსლება ითვალირწინებრ მირი მოუმედებირ 

                                                      
1
 იც. მაგალითად, რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2015 წლირ 21 

აპრილირ №არ-251-239-2017 განყინება — აფწერილობითი ნაწილი. 
არეთი აროცირება გვცვდება როგორც რარამართლორ, ირე პროცერირ 
მონაწილე რსბიეუტირ მცრიდანაც.  
2
 გერმანიაღი რიტქვა „die Reue― გსლირცმობრ რინანსლრ, ცოლო „das 

Geld― — ტსლრ, თანცარ. თავირი არრით, ერ ინრტიტსტი მიმართსლია 
კრედიტორირ სტლებებირ დაცვართან. ღერაბამირად, „რინანსლირ― 
ღინაარრობრივ დატვირთვაღი რწორედ მირი „გამორქიდვირ― სტლება სნდა 
იუნერ მოაზრებსლი, რომელიც ყაანაცვლებრ იმ რიცარიელერ, რაც 
ვალდებსლებირ ღესრრსლებლობითაა ღერაშლებელი, რომ მიადგერ 
მცარერ. 
3
 იც. გაბრიყიშე/კალანდაშე/მანძგალაშე/მიგრიასლი/პაპსაღვილი/ 

ტცაკაშე/ყაყანიშე/ცსჩსა, ისრიდისლი ლეურიკონი, გერმანსლ-უართსლი, 
უართსლ-გერმანსლი, პაპსაღვილი/ტცაკაშე/ყაყანიშე (რედ.), 
გამომცემლობა „რიერტა―, თბილირი, 2012, გვ. 210. 

კონკრეტსლ პერიოდრ, არევე, მოღლირა და ღეწქვეტირ რამა-

რთლებრივ წინაპირობარ.
4
  

უართსლ რეალობაღი იღვიათია, რომ ცელღეკრსლები-

დან გარვლირ ღემთცვევა დეტალსრად წერრიგდებოდერ.
5
 რა-

სბარია, მაგალითად, ამგვარ დათუმაზე (და მართან დაკა-
ვღირებსლ ღედეგზე): „ცელღეკრსლებიდან გარვლირ სტლე-
ბა მცარერ გააყნია ნებირმიერ დრორ, რა ღემთცვევაღიც, მცა-
რემ...―, რომელრაც ასცილებლად სნდა მოწქვერ კონკრე-
ტსლი ღედეგი, იუნება ერ კონკრეტსლი თანცირ გადაცდა, ვა-
ლდებსლებირ ღერრსლებირ განმარტება თს რცვ.  

 იმირ გათვალირწინებით, რომ რაძარიმო თანცირ 
მოწერრიგება კანონღი არ გვცვდება, მირ პრაუტიკსლ რეა-
ლიზაციარ კერშო რამართლირ სმთავრერი პრინციპი — 
როგორც კანონით ასკრშალავი მოუმედება/ცელღეკრსლე-
ბირ თავირსტლება სზრსნველქოტრ. 

1. განრცვავება პირგარამტეცლორგან 

რაძარიმო თანცა არ წარმოადგენრ პირგარამტეცლორ 

რაიმე რაცით გამოვლინებარ.
6
 იგი აბროლსტსრად განრცვა-

ვებსლ ადგილრ პოვებრ რამართლებრივ რეალობაღი. ამ 
მცრივ, გამორაქოტია ირ კრიტერისმები, რაც რაძარიმო თა-
ნცარ პირგარამტეცლორგან განარცვავებრ: ა) რაძარიმო თანცა 
არ აზფვევრ ცელღეკრსლებარ, ანს არ წარმოადგენრ 

მოთცოვნირ სზრსნველქოტირ რაღსალებარ.
7 

აფნიღნსლირგა-
ნ განრცვავებით,

 
პირგარამტეცლორ ღემთცვევაღი, იგი და-

რფვევირარ ღერაშლო ზიანირ ანაზფასრებირ ტსნუციარ ითა-

                                                      
4
 პრაუტიკაღი ცღირია რაგამონაკლირო ღემთცვევა, თსმცა ამ ნაღრომირ 

მიზნებირთვირ, აუცენტი გაკეთებსლი იუნება ცელღეკრსლებაზე, 
რომელიც რრსლქოტილადაა მცარეთა მიერ ღევრებსლი.  
5
 ამ რაკითცზე რარამართლო პრაუტიკა ძერ არ ქოტილა.  

6
 განმარცვავებელი ნიღნირ გათვალირწინებით, გამორაქოტია მირი 

მიმართება რტანდარტსლი პირობებით დადებსლი ცელღეკრსლებირ 
მოწერრიგებირარ. იც. მაგალითად, Schwab M., AGB-Recht, 2. Auflage, 
Verlag C.F. Müller, Heidelberg, 2014, 244 და ღემდგომი. 
7
 Gaier in Müko BGB, 7. Auflage, 2016, 353, Rn. 1. 
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სტატია 

ვრებრ;
8
 ბ) რაძარიმო თანცა წინარწარ განრაზფვრავრ ცელღე-

კრსლებიდან გარვლირ ღედეგებრ, ვალდებსლებირ ღე-
რრსლებირ განრცვავებსლ მოწერრიგებარ, მაღინ, როდერაც 
პირგარამტეცლორ მიზანი ვალდებსლებირ დარფვევირთვირ 
წინარწარ გათვალირწინებსლი პარსცირმგებლობირ ღემორა-

ზფვრაა;
9
 გ) რაძარიმო თანცირ გადაცდირარ, თანცირ გადაცდა 

ღერრსლებირ ადგილრ იკავებრ.
10

 კერშოდ, რაძარიმო თანცირ 
არრრ წარმოადგენრ, რომ ცელღეკრსლებიდან გარვლირარ 

არრებსლი მდგომარეობა მოაწერრიგორ,
11

 როდერაც პირგა-
რამტეცლორ გადაცდირ ღემთცვევაღი, ვალდებსლება ღე-

რრსლებსლად არ ყაითვლება;
12

 დ) რაძარიმო თანცირ მიზა-
ნია, მოაცდინორ რაცელღეკრსლებო სრთიერთობებიდან გა-
მომდინარე ვალდებსლებებირგან მცარეებირ გათავი-

რსტლება.
13

 აფნიღნსლირგან განრცვავებით, პირგარამტე-
ცლორ მიზნად ვალდებსლებირ ღერრსლებირ სზრსნველქოტა 

სნდა იუნერ მიყნესლი;
14

 და ე) რაძარიმო თანცირ გადაცდა-
რთან ერთად, მცარე აფარ ითცოვრ მიქენებსლი ზიანირ ანა-

ზფასრებარ,
15

 ვინაიდან, ვალდებსლება დარფვესლად არ 
მიიყნევა. პირგარამტეცლორ ღემთცვევაღი კი, ზიანირ 
მოთცოვნა დარაღვებია, მისცედავად მირი დაკირრება-არდა-
კირრებირა (რრკ-ირ 419-ე მსცლი).  

ამდენად, რაძარიმო თანცა წარმოადენრ ძარიმარ ცელღე-

კრსლებიდან გარვლირთვირ,
16

 თსმცა არა ძარიმარ ვალდე-
ბსლებირ დარფვევირთვირ. არეთ დრორ, ვალდებსლება და-
რფვესლად არ მიიყნევა. ღერაბამირად, პირგარამტეცლორ 
მომწერრიგებელი ნორმებირ გამოქენებაც არ ღეიშლება მა-
რთებსლად იუნერ მიყნესლი. მეტიც, მცარეებრ სტლება 
აუვთ, რაძარიმო თანცირ გადაცდირ პერიოდსლობირ და-

რფვევირთვირ დააწერონ პირგარამტეცლორ გადაცდა.
17

 არეთ 
დრორ რაცეზე იუნება სღსალოდ ვალდებსლებირ დარფვე-

ვა,
18

 რომლირ (მათ ღორირ, ღერაშლო ზიანირ მიქენებირ) 
სზრსნველქოტირ რაღსალებადაც ყაითვლება ღეთანცმე-
ბსლი პირგარამტეცლო. 

                                                      
8
 იც. Köhler, Vertragsstrafe und Schadenersatz, GRUR, Heft 4, Verlag 

C.H. Beck, München, 1994, S. 261. 
9
 Cloppenburg, Mahnken, Haftungsbeschränkungen im Anlagenbau und 

AGB-Recht, NZBau, Heft 12, Verlag C.H. Beck München, 2014, S. 750. 
10

 მერციღვილი, პირგარამტეცლო (თეორისლი არპეუტები, რარამართლო 
პრაუტიკა), უართსლი ბიზნერ რამართლირ მიმოცილვა, III გამოცემა, 2014, 
გვ. 21. 
11

 Gaier in Müko BGB, 7. Auflage, 2016, 353, Rn. 1. 
12

 ღერაშლებელია, რომ ღეწქდერ პირგარამტეცლორ დარიცცვა, ან 
კრედიტორრ აფარ წუონდერ კონკრეტსლი მოთცოვნა მოვალირ მიმართ, 
თსმცა ერ არ გსლირცმობრ თავირ თავღი ვალდებსლებირ ღერრსლებარ.  
13

 იც. Schmidt H., in Beck’scher Online-Kommentar BGB, §353, Rn. 2.  
14

 იც. Grüneberg, in Palandt BGB Komm, 77. Auflage, § 339, Rn. 5.  
15

 რასბარია ცელღეკრსლებიდან გარვლირთვირ მიქენებსლი ზიანირ 
ანაზფასრებაზე, თორემ, თს რცვა გარემოებაა რაცეზე, მაღინ ერ ტაუტი არ 
იუნება დამაბრკოლებელი გარემოება, ამგვარი მოთცოვნირ დაქენებირ 
კსთცით. 
16

 Güneberg in Palandt, 77. Auflage, 2018, § 339, Rn. 5. 
17

 პირგარამტეცლორ გადასცდელობირთვირ რაძარიმო თანცირ გადაცდირ 
მოთცოვნა ვერ იუნება რაპირირპიროდ მოთცოვნილი.  
18

 მაგალითად, თს მცარეები ღეთანცმდნენ კონკრეტსლი ვადირ 
გათვალირწინებით რაძარიმო თანცირ ანგარიღრწორებაზე და აფნიღნსლი 
მოუმედება არ რრსლდება მოვალირ მიერ.  

2. რაძარიმო თანცირ მოწერრიგება გერმანიირ რამოუა-
ლაუო კოდეურირ მიცედვით 

გრკ-ირ 353-ე პარაგრატირ მიცედვით, გათვალირწინე-
ბსლია რაძარიმო თანცირ გადაცდა ცელღეკრსლებიდან გა-
რვლირ რანაცვლოდ. კერშოდ, იგი ღეიშლება მიყნესლ იუნერ, 

როგორც ცელღეკრსლებიდან გარვლირ სტლებირ ღეშენა.
19

 
კანონმდებელი ითვალირწინებრ მცარეთა მოუმედებირ თა-
ვირსტლებარ, რა კსთცითაც, იგი ღეთანცმებირ რაკითცრ 
მთლიანად მცარეთა ავტონომისრობაზე ატსშნებრ. 
ავტონომისრობირ ზფვარი კი იმ შირითად პრინციპებზე გა-
დირ, რაზე დაქრდნობითაც ცდება კერშორამართლებრივი 
სრთიერთობებირ მოწერრიგება. 

III. რაძარიმო თანცირ გამოქენება უართსლ რამა-
რთლებრივ რივრცეღი 

1. მცარეთა ნებირ ავტონომიაზე დატსშნებსლი 
მოუმედება 

ნებირ ავტონომიირ ტარგლებღი მცარეებირ განრარა-
ზფვრია რაძარიმო თანცირ ბსნება. ნებირ ავტონომიირ მისცე-
დავად, რაძარიმო თანცირ განრაზფვრირარ ქსრადრაფებია 
ორი მნიღვნელოვანი არპეუტი: ა) ოდენობირ განრაზფვრირ 
ღერაბამირობა შირითად პრინციპებთან და ბ) ცელღეკრსლე-
ბირ რტანდარტსლი პირობებირ არრებობა. 

ა.  ოდენობირ თავირსტლად განრაზფვრა 

განრცვავებით პირგარამტეცლორგან, რაძარიმო თანცირ 
ოდენობირ განრაზფვრირარ არ გვცვდება რაიმე წინაპირობა, 
რომელიც რარამართლორ მცარეთა ნებირ ავტონომიაღი ყა-

რევირ სტლებამორილებარ მიანიჩებდა.
20

 კერშოდ, რარამა-

რთლო ვერ დაექრდნობა რრკ-ირ 420-ე მსცლრ.
21

 ერ არ ნი-
ღნავრ, რომ რაძარიმო თანცირარ არ მოუმედებრ ირ შირითადი 
პრინციპები, რომელიც კერშორამართლებრივი სრთიე-

რთობირთვირაა დამაცარიათებელი.
22

 მაგალითად, რრკ-ირ 
54-ე მსცლით განრაზფვრსლი პირობა, რომლირ ტარგლე-
ბღიც ამორალსრი (კანონირ, არევე რაძარო წერრიგირ რაწი-
ნააფმდეგო) გარიგებირ დადება (ღერაბამირად, ღინაარრირ 
განრაზფვრა) არირ დასღვებელი.  

ბ. განრცვავებსლი მოწერრიგება რტანდარტსლი პირობე-
ბით დადებსლი ცელღეკრსლებირარ 

                                                      
19

 Gaier in Müko BGB, 7. Auflage, 2016, § 353 Rn. 1. 
20

 ანალოგისრი მოწერრიგებაა გრკ-ირ მიცედვითაც, რადაც 
ცელღეკრსლებირ თავირსტლებირ ტარგლებღი მიფწესლ ღეთანცმებარ 
გადამწქვეტი მნიღვნელობა ენიჩება და ირ ღინაარრი, რომელრაც რრკ-ირ 
420-ე მსცლი (გრკ-ირ 343-ე პარაგრატი) იცნობრ, რაძარიმო თანცირ 
ღემთცვევაღი არ გვცვდება. 
21

 იც. გერმანსლი ანალოგია: Schwab M., AGB-Recht, 2. Auflage, 
Verlag C.F. Müller, Heidelberg, 2014, 244. 
22

 Gaier in Müko BGB, 7. Auflage, 2016, 353, Rn. 1. 
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რტანდარტსლი პირობებით დადებსლი ცელღეკრსლები-
რარ, ცელღეკრსლებირ ბსნებირ (არევე, რამართლებრივი 
სრთიერთობირ რპეციტისრობირ) გათვალირწინებით, მირი 
ზოგადი მომწერრიგებელი ნორმები იუნება მცედველობაღი 

მირაფები.
23

 ამ ღემთცვევაღი სდიდერი მნიღვნელობა ენიჩება 
იმარ, თს რამდენად ნათლადაა აცრნილი რაკითცი რტანდა-

რტსლი პირობებირ დათუმირ მუონე ცელღეკრსლებაღი.
24

 
გერმანიირ მაგალითზე დაქრდნობითაც, რირთსლერ წა-
რმოადგენრ რაძარიმო თანცაზე ინტორმაციირ რრსლქოტი-

ლად მიწოდებირ რაკითცი.
25

 აფნიღნსლირ ღემთცვევაღი, ე.წ. 
„რსრტი მცარირ― ინტერერები ანალოგისრად სნდა იუნერ და-
ცსლი, როგორც რცვა რაცელღეკრსლებო სრთიერთობირ 
არრებობირარ იუნებოდა ღერაშლებელი. 

2. კანონით გათვალირწინებსლი რატსშვლებირ სპი-
რატერობა 

რაძარიმო თანცაზე ღეთანცმება არ გსლირცმობრ, რომ 
მცარეთა ღეთანცმებარ კანონზე მეტი მნიღვნელობა გააყნია. 
ერ ნიღნავრ, რომ, თს ირეთ გარემოებარ ეუნა ადგილი, რომე-
ლიც კანონით წერრიგდება, რაძარიმო თანცირ მოთცოვნირ 

სტლება უარწქლდება.
26

 არეთი მრძელობირ რატსშველრ 
იშლევა ნორმატისლი მოწერრიგებირ სპირატერი მნიღვნე-

ლობირ არრებობა.
27

 

უართსლ რაკანონმდებლო მოწერრიგებაზე და-
ქრდნობით ღერაშლებელია ღემდეგი მაგალითირ მოქვანა: 
ცელღეკრსლებირ პირობა დარფვესლ იუნა მირი კონტრაწე-
ნტირ (მოვალირ) მიერ. კრედიტორმა მარ მირცა დამატებითი 
ვადა ღერაბამირი ვალდებსლებირ ღერრსლებირთვირ (რრკ-ირ 
405-ე მსცლირ პირველი ნაწილი). დამატებითი ვადირ სღე-
დეგოდ გარვლირ ღემდეგ კი, კრედიტორმა გადაწქვიტა ცე-
ლღეკრსლებიდან გარვლა (რრკ-ირ 352-ე მსცლირ პირველი 
ნაწილირ გათვალირწინებით). ცელღეკრსლებიდან გარვლირ 
ერ რატსშველი გამომდინარეობრ მოვალირ უმედებიდან 
(სმოუმედობიდან), რომლირ ტარგლებღიც არ რრსლდება 
ვალდებსლება. არეთ დრორ, ვალდებსლებირ დარფვევაა რა-
ცეზე, რომლირ გათვალირწინებითაც, კრედიტორი გადირ ცე-
ლღეკრსლებიდან და, გარდა იმ რამართლებრივი ღედეგირა, 
რაც სნდა დადგერ მირ მიმართ არეთ ღემთცვევაღი, მარ ზია-
ნირ ანაზფასრებირ მოთცოვნირ სტლებაც გააყნია. რომც 
არრებობდერ მცარეთა ღორირ ცელღეკრსლებიდან გარვლირ 
თაობაზე ღეთანცმება, არეთი მაგალითირ არრებობირარ (ვა-
ლდებსლებირ დარფვევირარ) იგი არ იუნებოდა ისრიდისლი 
შალირ მატარებელი.  

                                                      
23

 იც. იუვე. 
24

 იც. Kappus A., Abgrenzung von Individual- und Formularverträgen 
– Mölichkeiten und Grenzen der Mietvertragsgestaltung, NZM, Heft 
15, Verlag C.H. Beck, München, 2010, 536.  
25

 BGH, Urteil vom 8.11.1978 – IV ZR 179/77. 
26

 BGH, Urteil vom 18.4.1984 – VIII ZR 46/83.  
27

 Schmidt H., in Beck’scher Online-Kommentar, 
Bamberger/Roth/Hau/Poseck (Hrsg.), 46. Edition, Stand: 01.05.2018, 
Verlag C.H. Beck, §353, Rn. 4. 

 რაკანონმდებლო მოწერრიგებირ სპირატერობა ეცე-
ბა ღემთცვევებრაც, როდერაც კრედიტორრ მისშფვირ ბრალი 
მოვალირ მოუმედებირ ღესრრსლებლობირთვირ (ან არაძე-
როვანი ღერრსლებირთვირ). ირევე, როგორც მარ ერთმევა 

ცელღეკრსლებიდან გარვლირ სტლება,
28

 მარვე ერთმევა ღე-
რაშლებლობა, მორთცოვორ მოვალერ რაძარიმო თანცირ გა-
დაცდა (თს მოვალე მოირსრვებრ ცელღეკრსლებიდან გა-
რვლარ არეთი მდგომარეობირ გათვალირწინებით). 

3. ტორმირ თავირსტლებირ ტარგლები 

ცელღეკრსლებირ ტორმირ თავირსტლება მცარეებრ არ 
ბოჩავრ ქოველთვირ წერილობითი ტორმირ ცელღეკრსლე-
ბირ დადებით. სტრო ზსრტად, კანონღი სნდა იქორ არეთი რა-
კითცი გაწერილი იმირთვირ, რომ მცარეთა ღეთანცმება 

ტორმარავალდებსლო წერღი ეუცეოდერ.
29

 ღერაბამირად, რა-
ძარიმო თანცაზე ღეთანცმება ღეიშლება ზეპირი ტორმითაც 
იუნერ მიფწესლი, თსმცა არეთ ღემთცვევაღი, განრაკსთრე-

ბსლი რირთსლირ მატარებელი იუნება მცარირ მიერ
30

 ღერა-
ბამირი მტკიცებსლებირ წარდგენა. 

IV. რაძარიმო თანცირ გათვალირწინება ცელღე-
კრსლებაღი 

ღერაშლებელია, რომ ცელღეკრსლებით რაძარიმო თა-
ნცირ რაკითცი კიდევ სტრო მეტად დაკონკრეტდერ. აფნი-
ღნსლი ღეიშლება ეცებოდერ, როგორც რაძარიმო თანცირ 
დაკირრებირ წინაპირობარ (გარვლირ სტლებირ დადგომარ, 
მათ ღორირ, ზიანირ გამორიცცვარ და დარფვევირ არარრე-
ბობირ გათვალირწინებარ), ირე, რაძარიმო თანცირ გადაცდირ 
პერიოდსლობარაც. მაგალითად, რაძარიმო თანცირ გათვა-
ლირწინება ცელღეკრსლებირ მოღლირ, ან ღეწქვეტირ პარა-
ლელსრად. იგი დიდი კომერცისლი ინტერერირ მატარებე-
ლიცაა ცღირად კონტრაწენტირთვირ. ამ ინრტიტსტირ რაღსა-
ლებით კონტრაწენტრ წარმოეღობა ღერაშლებლობა, არ და-
კარგორ ირ რარგებელი, რარაც იგი მოვალირგან ცელღე-
კრსლებით ნაკირრი ვალდებსლებირ ღერრსლებირარ მიიფე-
ბდა. 

V. რაძარიმო თანცირ პრაუტიკსლი გამოქენებირ დადე-
ბითი და რცვა ნორმებირგან განრცვავებსლი მცარე 

რაძარიმო თანცირ პრაუტიკსლი რეალიზაციირ რაკითცი 
ქველაზე მკატიოდ ორ არპეუტღი იკვეთება: ა) მცარეთა თა-
ვირსტლებაღი ყარევირ დასღვებლობა და ბ) ზიანირ არრე-
ბობირ გამორიცცვა.  

 

                                                      
28

 ძანაღია, შლიერიღვილი/რვანაშე/ცერცვაშე/ცერცვაშე/ძანაღია/ 
რობაუიშე, რაცელღეკრსლებო რამართალი, თბილირი, 2014, 510. 
29

 იც. ძორბენაშე რ., ცელღეკრსლებირ თავირსტლება რამოუალაუო 
რამართალღი, დავით ბატონიღვილირ რამართლირ ინრტიტსტირ 
გამომცემლობა, თბილირი, 2017, 186. 
30

 როგორც კრედიტორირ, ირე მოვალირ მიერ, ღემთცვევირ ღერაბამირად. 
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სტატია 

1. მცარეთა თავირსტლებაღი ყარევირ დასღვებლობა 

იმირ გათვალირწინებით, რომ რაძარიმო თანცა პირგარა-
მტეცლორ არ წარმოადგენრ, მირი მოწერრიგებირარ რრკ-ირ 

420-ე მსცლირ გამოქენება დასღვებელი იუნება.
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 აფნი-
ღნსლი კი ნიღნავრ, რომ რა ოდენობითაც არ სნდა გაწერონ 
მცარეებმა რაძარიმო თანცა, მოთცოვნირ ღემთცვევაღი, რარა-
მართლო ღერაშლებლობარ იუნება მოკლებსლი, ღეამცირორ 
იგი გონივრსლ ოდენობამდე (როგორც ერ პირგარამტე-
ცლორ ღემთცვევაღია დარაღვები).  

2. ზიანირ არრებობირ გამორიცცვა 

მოვალირ მიერ მირი განზრაცი მოუმედებით ვალდე-
ბსლებირ დარფვევირარ მირი ზიანირ ანაზფასრებირგან გა-
ნთავირსტლება რრკ-ირ 395-ე მსცლირ მე-2 ნაწილით და-
სღვებელია. „ზიანირ არრებობირ გამორიცცვა― გსლირცმობრ 
მცოლოდ ვალდებსლებირ ღერრსლებიდან გამომდინარე მი-

რი მოთცოვნირ დასღვებლობარ.
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 კერშოდ, თს კონტრაწე-
ნტი გადირ ცელღეკრსლებიდან და იგი იცდირ რაძარიმო თა-
ნცარ, არეთ დრორ, რაძარიმო თანცა ღერრსლებირ ადგილრ 
იკავებრ. რცვა რიტქვებით, იგი იკავებრ იმ ადგილრ, რა ღე-
რრსლებაც სნდა ქოტილიქო, კონტრაწენტი რომ არ გა-
რსლიქო ცელღეკრსლებიდან. ღერაბამირად, ერ ნიღნავრ, რომ 
ვალდებსლებირ დარფვევა არ არირ რაცეზე. ღედეგად, არ 
იუნება რაცეზე ვალდებსლებირ დარფვევით გამოწვესლი ზი-
ანიც და, ლოგიკსრად, მირი ანაზფასრებირ თაობაზე 
მოთცოვნაც არ იუნება რამართლებრივი რატსშვლირ მუონე.  

აფნიღნსლირგან რადიკალსრად განრცვავებსლი პი-
რობაა მოცემსლი რრკ-ირ 419-ე მსცლირ მე-2 ნაწილღი, რა-
დაც პირგარამტეცლორ გადაცდა-არგადაცდა არ წარმოა-
დგენრ ზიანირ მოთცოვნირთვირ რაიმე მნიღვნელობირ მუონე 
წინაპირობარ. მეტიც, რრკ-ირ მიცედვით, პირგარამტეცლორ 
გადაცდა ვალდებსლებირ ღერრსლებირ ადგილრ არ დაიკავე-

ბრ.
33
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 არ იგსლირცმება რრკ-ირ 410-ე მსცლირ ღინაარრი. 
33

 თსნდაც მირი გადაცდირ ღედეგად წქდებოდერ რაცელღეკრსლებო 
სრთიერთობა. 

VI.  დარკვნა 

რაძარიმო თანცირ უართსლ კანონმდებლობაღი არარრე-
ბობირ მისცედავად, მირი გამოქენება პრაუტიკსლი თვალრა-
ზრირით დარაღვებია ცალკესლი რატსშვლებირ გათვალირწი-
ნებით. პრინციპი „რაც კანონით არაა აკრშალსლი, ქველა-
ტერი დარაღვებია―, თავირ რეალსრ არაცვარ არეთი სრთიე-
რთობირარ პოვებრ. თს მცარეებმა ცელღეკრსლებაღი გაწე-
რერ პირობა, რომლირ ტარგლებღიც, მცარერ სტლება მიეცა, 
ცელღეკრსლებიდან გავიდერ ცალკესლი პირობირ გათვა-

ლირწინებით,
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 მაღინ რაძარიმო თანცირ გადაცდით, ერთი 
მცრივ, დაკმაქოტილდება მცარირ ინტერერი, ცოლო, მეორე 
მცრივ, არ მიადგება ზიანი კრედიტორრ (კონტრაწენტრ). 
ამდენად, ცელღეკრსლებიდან გარვლირარ სტლებირ ქიდვით, 
თანცირ გადაცდა ვალდებსლებირ ღერრსლებირ ადგილრ დაი-

კავებრ.
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რაძარიმო თანცირ ცელღეკრსლებით მოწერრიგება არ 
ეწინააფმდეგება რაძარო წერრიგრ ან რომელიმე რამა-
რთლებრივ პრინციპრ. ირევე, როგორც ქველა რაცირ ცელღე-
კრსლებარ ვერ მოაწერრიგებრ რამოუალაუო კოდეური (ან 
ზოგადად, კანონმდებლობა), არევე ღესშლებელია, რომ 
ქველა რაცირ რაცელღეკრსლებო პირობა წინარწარ იუნერ კა-
ნონით გათვალირწინებსლი. აფნიღნსლთა რიგრ მიეკსთვნე-
ბა რწორედ რაძარიმო თანცა.  

ზემოაფნიღნსლირ გათვალირწინებით, რაძარიმო თანცირ 
ღემთცვევაღი, იმავე მოთცოვნირ დაქენება, რომელიც პი-
რგარამტეცლორ თაობაზე იუნებოდა ღერაშლებელი, დასღვე-
ბელია. ერთი მცრივ, რარამართლო არ იუნება სტლებამორი-
ლი, ღეამცირორ იგი გონივრსლ ოდენობამდე (რრკ-ირ 420-ე 
მსცლირ გათვალირწინებით), ცოლო, მეორე მცრივ, რაძარი-
მო თანცირ გადაცდით, ვალდებსლება ღერრსლებსლად ყაი-
თვლება, რაც ზიანირ მოთცოვნირ წინაპირობარ (ამ ვალდე-
ბსლებირ დარფვევირთვირ, ანს მცოლოდ ცელღეკრსლები-
დან გარვლირთვირ) გამორიცცავრ. 
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