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გირავნობირ სტლებირ მიდევნება რაცელმწიტო 
რაკსთრებაზე 

რრკ-ირ 274-ე და რააფრრსლებო წარმოებათა ღერაცებ 
კანონირ 771 VII მსცლები 

რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2012 წლირ 8 
ოუტომბრირ # არ-743-699-2012 გადაწქვეტილება 

 

I. რაუმირ ტაუტობრივი გარემოებები 

მორარყელე კომერცისლ ბანკრა და ტიზიკსრ პირრ ღო-
რირ 2009 წელრ დაიდო ცსთწლიანი რაკრედიტო ცელღეკრს-
ლება და ამ კრედიტირ სზრსნველრაქოტად, ავტომანუანირ 
გირავნობირ ცელღეკრსლება. ცელღეკრსლებებირ დადები-
დან ერთი წლირ ღემდეგ, კანონიერ შალაღი ღერსლი განაყე-
ნით ტიზიკსრი პირი რარამართლომ დამნაღავედ ცნო რრრკ-
ირ 260 III ა) მსცლით, რარძელირ რაცედ კი განერაზფვრა თა-
ვირსტლებირ აფკვეთა და რაცელმწიტორ რარარგებლოდ 
ავტომანუანირ სრარქიდლოდ ყამორთმევა. მოგვიანებით, 
ავტომანუანა ღინაგან რაუმეთა რამინირტრორ გადაეცა.

1
 ქო-

ველივე აფნიღნსლირა და იმირ გათვალირწინებით, რომ ტი-
ზიკსრ პირრ კრედიტი არ დასტარავრ, ბანკმა რარყელით ტი-
ზიკსრი პირირგან მოითცოვა დავალიანებირა და პირგარა-
მტეცლორ გადაცდა, ცოლო ღრრ-რგან მოთცოვნირ სზრსნვე-
ლქოტირ რაღსალებირ - დაგირავებსლი ავტომანუანირ რეა-
ლიზაცია. ღრრ-მ რარყელი არ ცნო და ღერაგებლით განაცცა-
და, რომ ავტომანუანარ, როგორც განაყენით სრარქიდლოდ 
ყამორთმესლრ, არ ღეიშლება გადაწქვერ გირავნობირ 
სტლება (რანივთო სტლებირ მიდევნებირ თვირება).   

II. რაუალაუო და რააპელაციო რარამართლორ მრძელობა 

ბათსმირ რაუალაუო რარამართლორ რამოუალაუო რაუმე-
თა კოლეგიირ 2011 წლირ 11 ოუტომბრირ გადაწქვეტილებით 
მორარყელირ მოთცოვნა ავტომანუანირ რარეალიზაციოდ მი-
უცევირ თაობაზე არ დაკმაქოტილდა, რაც ბანკმა გაარაყი-
ვრა. უსთაირირ რააპელაციო რარამართლორ რამოუალაუო 
რაუმეთა პალატირ 2012 წლირ 4 აპრილირ განყინებით რააპე-
ლაციო რაყივარი არ დაკმაქოტილდა და სცვლელად დარყა 
ბათსმირ რაუალაუო რარამართლორ გარაყივრებსლი გადა-
წქვეტილება. რააპელაციო რარამართლომ გაიზიარა პირვე-
ლი ინრტანციირ რარამართლორ მიერ დადგენილი ტაუტო-

                                                      
1
 სრარქიდლოდ გადაცემა მოცდა ღემდეგი რამართლებრივი რატსშვლით: 

რრიპ„რაუართველორ ტინანრთა რამინირტრორ  მომრაცსრებირ  რააგენტორ“ 
2010 წლირ 23  რეუტემბრირ № 872 ბრშანება რაცელმწიტორ რაკსთრებაღი 
მიუცესლი უონებირ სრარქიდლოდ გადაცემირ ღერაცებ; ,,რაცელმწიტო 
უონებირ ღერაცებ“  რაუართველორ კანონირ 26-ე მსცლირ ,,დ‟ პსნუტი, 27-
ე მსცლირ მე-4 პსნუტი; რაუართველორ ტინანრთა მინირტრირ 2010 წლირ 
29 იანვრირ №44 ბრშანება ,,რაცელმწიტორ რაკსთრებაღი მიუცესლი 
უონებირ რაწქირი ტარირ განრაზფვრირ, ამ უონებირ აფრიცცვირ, ღენაცვირ, 
ღეტარებირა და განკარგვირ წერირა და პირობებირ აგრეთვე რეალიზაციირ 
ღედეგად ამონაგები თანცირ განაწილებირ წერირ დამტკიცებირ თაობაზე,“ 
მე-19 მსცლი.  

ბრივი გარემოებები, დაექრდნო რრკ-რ 274 IV მსცლირ ანა-
ლოგიარ და მისთითა, რომ „რააფრრსლებო წარმოებათა ღე-
რაცებ“ რაუართველორ კანონირ მე-2 მსცლირ „გ“ პსნუტირ 
თანაცმად, აფრრსლებარ ეუვემდებარება რირცლირ რამა-
რთლირ რაუმეზე კანონიერ შალაღი ღერსლი რარამართლორ 
გამამტქსნებელი განაყენი რარძელირ რაცით უონებირ ყამო-
რთმევირ ღერაცებ. რააპელაციო რარამართლომ ანალოგიით 
გამოიქენა ცრენებსლი კანონირ 77

1
 VII მსცლი, რომლირ თა-

ნაცმადაც, სზრსნველქოტილი მოთცოვნირ არრებობირ ღე-
მთცვევაღი რაცელმწიტო/ავტონომისრი რერპსბლიკირ/ადგი-
ლობრივი თვითმმართველი ერთესლირ რაკსთრებაღი უონე-
ბირ ნატსრით გადაცემირარ სუმდება ამ გირავნობირ/იპოთე-
კირ ღემდეგ რაძარო რეერტრღი რეგირტრირებსლი რანივთო 
სტლებები და მიიყნია, რომ რაცელმწიტორ რაკსთრებაღი 
დასტვირთავი უონება გადაეცა. 

III. რაკარაციო რარამართლორ გადაწქვეტილება 

რაკარაციო რარამართლომ დააკმაქოტილა კარატორირ 
მოთცოვნა რაუართველორ ღინაგან რაუმეთა რამინირტრორ 
კსთვნილი ავტომანუანირ იშსლებით რეალიზაციართან და-
კავღირებით და მიიყნია, რომ დაგირავებსლი უონებირ რაცე-
ლმწიტორ რაკსთრებაღი გადარვლირ ღემდეგ გირავნობა არ 
სუმდება. რაკარაციო რარამართლო განმარტავრ, რომ ღრრ-რა 
და ბანკრ ღორირ სრთიერთობა კერშორამართლებრივია, 
ცოლო რაცელმწიტო კერშორამართლებრივ სრთიერთობე-
ბღი მონაწილეობრ როგორც ნებირმიერი პირი და რამოუა-
ლაუო რამართლირ რცვა რსბიეუტებირ ანალოგისრი სტლება-
მოვალეობებით რარგებლობრ. თავირთავად ირ ტაუტი, რომ 
დაგირავებსლი უონებირ მერაკსთრე რაცელმწიტო გაცდა, 
გირავნობირ ღეწქვეტარ არ ნიღნავრ. დაგირავებსლი უონებირ 
მერამე პირებზე გადაცემით კი გირავნობა ავტომატსრად არ 
წქდება - რრკ-რ 274-ე მსცლირ თანაცმად, გირავნობირ რა-
გნირ გარცვირებირარ ღემშენზე გადადირ გირავნობით დატვი-
რთსლი რაკსთრება, გარდა ამ მსცლირ მე-3 და მე-4 ნაწი-
ლებით გათვალირწინებსლი ღემთცვევებირა. რწორედ რრკ-რ 
274-ე მსცლირ მე-4 ნაწილი გამოიქენა რააპელაციო რარამა-
რთლომ ანალოგიით და დაადგინა, რომ რაცელმწიტორ და-
სტვირთავი უონება გადაეცა. ზემოაფნიღნსლი ნორმირ თა-
ნაცმად, დამგირავებლირ მიერ გირავნობირ რაგნირ ყვესლე-
ბრივი რამეწარმეო რაუმიანობირ ტარგლებღი გარცვირებირ 
ღემთცვევაღი ღემშენზე გადადირ დასტვირთავი რაკსთრება, 
მისცედავად იმირა, იცოდა თს არა ღემშენმა გირავნობირ ღე-
რაცებ. ერ წერი არ გამოიქენება, თს ღემშენი და დამგირავე-
ბელი არაკეთილრინდირიერად მოუმედებდნენ. რაკარაციო 
რარამართლო მიიყნევრ, რომ რრკ-ირ 274-ე მსცლირ მე-4 ნა-
წილი რაგამონაკლირო ნორმაა, რომელიც მოცემსლი დავირ 
გადაწქვეტირარ გამოქენებსლი არ სნდა ქოტილიქო. აფნი-
ღნსლრ ცალრაცად ადარტსრებრ 274-ე მსცლირ რტრსუტსრა, 
რომლირ პირველი ნაწილი ზოგად წერრ ადგენრ, ცოლო მე-4 
ნაწილი გამონაკლირრ ამ წერღი. რაკარაციო რარამართლო 
იმაზეც ამაცვილებრ ქსრადფებარ, რომ 274-ე მსცლირ მე-4 
ნაწილი მრგავრი სრთიერთობირ მომწერრიგებელ ნორმადაც 
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ვერ ყაითვლება, გარდა იმირა, რომ რპეციალსრი კანონია. 
აფნიღნსლი ნორმა დასტვირთავი რაკსთრებირ გადაცემირ 
წინაპირობად კონკრეტსლ განრაკსთრებსლ ღემთცვევარ - 
გირავნობირ რაგნირ ყვესლებრივ რამეწარმეო რაუმიანობირ 
ტარგლებღი გარცვირებარ ადგენრ, რაც რრსლიად რცვა რტე-
როა, ვიდრე უონებირ რაცელწიტორათვირ სრარქიდლოდ გა-
დაცემა. რაკარაციო რარამართლო არევე აფნიღნავრ, რომ გა-
ნრაცილველ ღემთცვევაღი კანონირ ანალოგიით გამოქენებირ 
რაჩიროება არც არრებობდა, რადგანაც, ზოგადი ნორმა მო-
ცემსლ დავართან დაკავღირებსლ რაკითცრაც მოიცავრ - რრკ-
რ 274-ე მსცლირ პირველი ნაწილი ადგენრ, რომ ყვესლე-
ბრივ პირობებღი, გირავნობირ რაგნირ გარცვირებირარ ღემშე-
ნზე გირავნობით დატვირთსლი რაკსთრება გადადირ. „გა-
რცვირება“   რამოუალაუო რამართალღი არ გსლირცმობრ ას-
ცილებლად ნივთზე რაკსთრებირ სტლებირ გადაცემირ რანა-
ცვლოდ ეკვივალენტსრი ანაზფასრებირ მიფებარ (მაგ. ნა-
რქიდობა, გაცვლა), არამედ უონებირ აცალ მერაკსთრეზე გა-
დაცემარ, მათ ღორირ სრარქიდლოდაც (მაგ. ყსუება), ამდე-
ნად, თავირთავად ირ ტაუტი, რომ გირავნობირ რაგანი ძერ 
რაცელმწიტორ, ცოლო ღემდეგ ღრრ-რ სრარქიდლოდ გადაეცა 
რაკსთრებაღი, გირავნობირ ღეწქვეტართან დაკავღირებსლი 
არ არირ. აუვე ირ გარემოებაცაა რაქსრადფებო, რომ, ვინაი-
დან, მოცემსლ ღემთცვევაღი, არრებობრ ავტომანუანირ რეგი-
რტრირებსლი გირავნობა, ღემშენირათვირ ამირ ღერაცებ ცნო-
ბილი ასცილებლად იუნებოდა. 

IV. კომენტარი 

რაკარაციო რარამართლო მიიყნევრ, რომ რააპელაციო რა-
რამართლორ მცრიდან „რააფრრსლებო წარმოებათა ღერა-
ცებ“ კანონირ 77

1
 VII მსცლირ ანალოგიით იმირ დარაბსთება, 

რომ რაცელმწიტორ რაკსთრებაღი დასტვირთავი უონება გა-
დაეცა, არარწორია. კერშოდ, „რააფრრსლებო წარმოებათა 
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-ე მსცლი ადგენრ ბისძეტირ რარარგე-

ბლოდ რააფრრსლებო წარმოებირარ, მათ ღორირ რაგადარა-
ცადო გირავნობით/იპოთეკით დატვირთსლი, ქადაფადადე-
ბსლი უონებირ რეალიზაციირ ღერაცებ გადაწქვეტილებირ 
აფრრსლებირარ რა ღემთცვევაღი ღეიშლება რაცელმწიტორ, 

ავტონომისრ რერპსბლიკარ ან თვითმმართველ ერთესლრ 
უონება ნატსრით გადაეცერ. ამგვარი გადაცემირ წინაპირო-
ბაა ირ გარემოება, რომ ასუციონზე ვერ გამოვლინდა გამა-
რძვებსლი, ან გამარძვებსლმა პირმა უონებირ ტარი დადგე-
ნილ ვადაღი არ გადაიცადა. რაც ღეეცება მითითებსლი მს-
ცლირ მე-7 პსნუტრ, იგი ადგენრ, რომ სზრსნველქოტილი 
მოთცოვნირ, მათ ღორირ, უონებაზე რეგირტრირებსლი რაგა-
დარაცადო გირავნობირ/იპოთეკირ სტლებირ არრებობირ ღე-
მთცვევაღი რაცელმწიტო/ავტონომისრი რერპსბლიკირ/ადგი-
ლობრივი თვითმმართველი ერთესლირ რაკსთრებაღი უონე-
ბირ ნატსრით გადაცემირარ სუმდება ამ გირავნობირ/იპოთე-
კირ ღემდეგ რაძარო რეერტრღი რეგირტრირებსლი რანივთო 
სტლებები. რაკარაციო რარამართლო მიიყნევრ, რომ მოცე-
მსლი ნორმირ ანალოგიით გამოქენება დასღვებელია, რა-
დგან რპეციალსრ რამართლებრივ სრთიერთობარ აწერრი-
გებრ. გარდა ამირა, რააპელაციო რარამართლომ იგი არა-
რწორადაც განმარტა, რადგანაც მითითებსლი ნორმიდან ირ 
დარკვნა კი არ გამომდინარეობრ, რომ რაცელმწიტორ რაკს-
თრებაღი დასტვირთავი უონება გადაეცემა, არამედ ირ, რომ 
უონებირ ნატსრით გადაცემირარ სუმდება რაგადარაცადო გი-
რავნობირ ღემდეგ უონებაზე რეგირტრირებსლი რანივთო გა-
რიგება, რარაც მოცემსლ ღემთცვევართან კავღირი არ აუვრ, 
მით სტრო, რომ ბანკირ გირავნობა რადავო ავტომანუანაზე 
უონებირ რაცელმწიტო რაკსთრებაღი გადაცემამდე ბევრად 
ადრე იქო რეგირტრირებსლი. მოუმედი კანონმდებლობა არ 
აწერრიგებრ განაყენირ რატსშველზე დაგირავებსლი ან იპო-
თეკით დატვირთსლი უონებირ რაცელმწიტორ რარარგებლოდ 
სრარქიდლოდ ყამორთმევირ რეჟიმრ, ღერაბამირად, არ არრე-
ბობრ დათუმა, რომ არეთ ღემთცვევაღი რაცელმწიტორ დას-
ტვირთავი უონება გადაეცემა, არც „რაცელმწიტორ რაკს-
თრებაღი მიუცესლი უონებირ განკარგვირ ღერაცებ“ კანონი 
ადგენრ, რომ რაცელმწიტორ რაკსთრებაღი მიუცესლი უონე-
ბირ ღემდგომღი სრარქიდლოდ გადაცემირარ ღემშენზე დას-
ტვირთავი რაკსთრება გადადირ. 

 

თათია ძორბენაშე

 


