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ყსუებირ ცელღეკრსლებირ  გასუმება დიდი სმადსრობირ 

რაბაბით 

1. თსკი დარაყსურებსლი მყსუებლირ მესფლეა, მირი 
განრაკსთრებსლი დამოკიდებსლება მყსუებლირადმი 
ატარებრ სტრო მავალდებსლებელ ცარიათრ, ვიდრე იმ 
ღემთცვევებღი, როცა დარაყსურებსლი მერამე პირი ან 
ნათერავია. 
2. რცვა გარემოებებთან ერთობლიობაღი, მესფლირ რყენირ 
ვალდებსლებირ 
ღესრრსლებლობა უმნირ სმადსრობირ ღემადგენლობარ.  
(ავტორირ რაცელმშფვანელო წინადადებები) 

რრკ-ირ 529, 530 I, 56 I მსცლები 

სზენაერი რარამართლორ რამოუალაუო რაუმეთა პალატირ 
2016 წლირ 18 მარტირ № არ-1011-954-2015 
გადაწქვეტილება 

 

I. რაუმირ ტაუტობრივი გარემოებები 

მორარყელე და მოპარსცე 1991 წლირ 23 თებერვლიდან 
იმქოტებიან რეგირტრირებსლ უორწინებაღი. 1999 წლირ 23 
ოუტომბერრ მორარყელემ პირველ მოპარსცერ ყსუებირ ცე-
ლღეკრსლებით გადარცა მირ რაკსთრებაღი არრებსლი სშრა-
ვი უონება (ღემდეგღი „პირველი სშრავი უონება“). მყსუებე-
ლრ რცვადარცვა უორწინებიდან წქავდა ღვილები. 2007 წლირ 
2 მარტრ გაცემსლი რამკვიდრო მოწმობირ რატსშველზე მო-
რარყელემ მემკვიდრეობით მიიფო მირი ერთ-ერთი ღვილირ 
რამკვიდრო უონება (ღემდეგღი „მეორე სშრავი უონება“), 
სშრავი ნივთი. 2013 წლირ 4 მარტრ მორარყელემ პირველ 
მოპარსცერ ყსუებირ ცელღეკრსლებირ რატსშველზე რაკს-
თრებირ სტლებით გადარცა მემკვიდრეობით მიფებსლი მე-
ორე სშრავი ნივთიც. ერთად ცცოვრებირ დრორ მესფლეებრ 
ღორირ ცღირად ცდებოდა კონტლიუტი, რომელმაც სკანა-
რკნელ წლებღი რირტემატსრი და მწვავე ცარიათი მიიფო. 
2013 წლირ 5 აპრილრ, ღვილრ რსრდა მამირ (მორარყელირ) 
მონაცსლება, მაგრამ პირველმა მოპარსცემ (მესფლემ) მარ 
არ მირცა ბინაღი ღერვლირა და მამირ ნაცვირ სტლება. კო-
ნტლიუტირ მოგვარებირ მიზნით გამოშაცებსლ იუნა რაპა-
ტრსლო პოლიცია, რომლირ წარმომადგენელრაც მორარყე-
ლემ განსცცადა, რომ რსრდა ღვილთან რაცცოვრებლად გა-
დარვლა. ამარ დაეთანცმა როგორც ღვილი, არევე პირველი 
მოპარსცეც. მორარყელე დფერაც ღვილთან ცცოვრობრ.  2013 
წლირ 5 აპრილრ პირველმა მოპარსცემ ნაყსუარი მეორე 
სშრავი ნივთი მიწქიდა მ.ა–შერ (ღემდეგღი: მეორე მოპარს-
ცე, ღემშენი). მეორე მოპარსცე რაძარო რეერტრღი  რადავო 
სშრავი უონებირ მერაკსთრედაა აფრიცცსლი. 2013 წლირ 15 
აპრილრ მორარყელემ რარყელი აფშრა რარამართლოღი მო-
პარსცეთა მიმართ და მოითცოვა 1999 წლირ 23 ოუტომბრირა 
და 2013 წლირ 4 მარტირ ყსუებირ ცელღეკრსლებირ გასუმება 
და 2013 წლირ 5 აპრილირ სშრავი ნივთირ ნარქიდობირ ცე-

ლღეკრსლებირ ბათილად ცნობა. მორარყელემ რარყელღი 
აფნიღნა, რომ პირველი მოპარსცე დაინტერერებსლი იქო 
მირი გარდაცვალებით და აფნიღნსლირ დარადარტსრებლად 
ტაუტობრივ გარემოებაზეც მისთითა, კერშოდ, კსჩიდან ტა-
რსლი რირცლდენირ დიაგნოზზე, რაც მირი მოვლირ დრორ 
დარაყსურებსლირთვირ ღერამყნევი იქო, თსმცა მან ამირ თა-
ობაზე ეუიმრ არ აცნობა.  

თბილირირ რაუალაუო რარამართლორ რამოუალაუო რა-
უმეთა კოლეგიირ 2014 წლირ 31 იანვრირ გადაწქვეტილებით 
რარყელი არ დაკმაქოტილდა. რარამართლომ დავირ მორა-
წერრიგებლად გამოიქენა რრკ-ირ 524-ე, 525-ე, 529-ე, 530-
ე, 56-ე მსცლები. რააპელაციო რარამართლომ გაიზიარა რა-
უალაუო რარამართლორ მრძელობა და არ დააკმაქოტილა 
რააპელაციო რაყივარი. რაკარაციო რარამართლომ არ გაიზი-
არა რააპელაციო რარამართლორ მრძელობა და ნაწილობრივ 
დააკმაქოტილა რაკარაციო რაყივარი, კერშოდ, გაასუმა 1999 
წლირ 23 ოუტომბერრ დადებსლი ყსუებირ ცელღეკრსლება, 
ცოლო 2013 წლირ 4 მარტრ დადებსლი ყსუებირ ცელღეკრს-
ლება და 2013 წლირ 5 აპრილრ გატორმებსლი ნარქიდობირ 
ცელღეკრსლება შალაღი დატოვა, ვინაიდან გასუმებირ დარა-
რაბსთებლად რათანადო მტკიცებსლებები წარდგენილი არ 
ქოტილა. 

II. რარამართლორ მრძელობირ ღეძამება 

თბილირირ რააპელაციო რარამართლორ რამოუალაუო რა-
უმეთა პალატირ 2015 წლირ 23 ივნირირ განყინებით რააპე-
ლაციო რაყივარი არ დაკმაქოტილდა. რააპელაციო რარამა-
რთლომ რრსლად გაიზიარა თბილირირ რაუალაუო რარამა-
რთლორ გარაყივრებსლი გადაწქვეტილებით რაუმეზე და-
დგენილი ტაუტობრივი გარემოებები და მირი რამართლე-
ბრივი ღეტარებები. პალატამ არ გაიზიარა აპელანტირ მითი-
თება იმირ ღერაცებ, რომ დარაყსურებსლი მყსუებელრ აქენე-
ბდა მშიმე ღესრაცცქოტარ, რარამართლორ დარკვნით, რადა-
ვო გარემოებირ დამადარტსრებელი მტკიცებსლება რარამა-
რთლოღი არ წარმოდგენილა. პალატირ განმარტებით, რაა-
პელაციო რაყივრირ დაკმაქოტილებირ რატსშველი არ არრე-
ბობდა არც რრკ-ირ 530-ე მსცლირ გათვალირწინებით, ვინაი-
დან ყსუებირ ღემდეგ მყსუებლირ მშიმე მდგომარეობაღი 
აფმოყენირ ღემთცვევაღი მითითებსლი გარემოებირ მტკიცე-
ბირ ტვირთი აწევრ მყსუებელრ, რომელმაც სნდა დაადარტს-
რორ მირი ეკონომიკსრი მდგომარეობირ არრებითად გასა-
რერებირ ტაუტი. ამართან, არრებით გასარერებად მიიყნევა 
ვითარება, როცა მყსუებელრ არ გააყნია რაცრრები თავირ გა-
მორაკვებად და ელემენტარსლი რაქოტაცცოვრებო პირობე-
ბირ ღერაუმნელად. პალატირ ღეტარებით, აპელანტირ მცო-
ლოდ ზეპირი მითითება იმ გარემოებაზე, რომ მყსუებელი 
ბინარ მანამდე აუირავებდა და თავრ მიფებსლი უირით ირყე-
ნდა, ვერ გაცდება რადავო გარემოებირ დადარტსრებსლად 
მიყნევირ რატსშველი.  

რაკარაციო რარამართლომ ღეცვალა აფნიღნსლი გადა-
წქვეტილება ღემდეგი დარაბსთებით: გამყსუებელი რარყე-
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სასამართლო პრაქტიკა 

ლირ დაკმაქოტილებირ ერთ-ერთ რატსშვლად რრკ-ირ 529-ე 
მსცლირ პირველ ნაწილზე მისთითებდა, მიიყნევდა, რომ მი-
რი მესფლე (დარაყსურებსლი)  რირტემატსრად აქენებდა ტი-
ზიკსრ და რიტქვიერ ღესრაცცქოტარ, აფარ ზრსნავდა მარზე, 
გამოაგდო ბინიდან, მირ ღვილებრ სდიერად მოიცრენიებდა 
და რცვა, რითაც ამ სკანარკნელმა მირ მიმართ გამოიყინა 
დიდი სმადსრობა და მიაქენა მშიმე ღესრაცცქოტა. რააპე-
ლაციო რარამართლომ რათანადოდ არ ღეატარა რაუმირ მარა-
ლები,  მორარყელირ აცრნა-განმარტება და  გამოიტანა და-
რკვნა, რომ არ არრებობდა  რრკ-ირ 529-ე მსცლირ პირველი 
ნაწილით გათვალირწინებსლი წინაპირობები. რაუმეზე და-
კითცსლ მოწმეთა ყვენებები და რაპატრსლო პოლიციირ მა-
რალები, რსლ მცირე, პირველი მოპარსცირ მცრიდან დიდი 
სმადსრობირ გამოყენარ ადარტსრებდა. არ ქოტილა გათვა-
ლირწინებსლი ირ გარემოებაც, რომ დარაყსურებსლი, ყსუე-
ბირ სრარქიდლო ცარიათიდან გამომდინარე, ვალდებსლია, 
განრაკსთრებსლი დამოკიდებსლება წუონდერ გამყსუებლირ 
მიმართ, მით სტრო მაღინ, როცა მათ უორწინება აკავღი-
რებთ. ორივე ღემთცვევაღი უონებირ სრარქიდლოდ გადაცემა 
მცარეთა ღორირ არრებსლ რაუორწინო სრთიერთობართან 
იქო დაკავღირებსლი და უონება წარმოადგენდა მორარყე-
ლირ ღენატანრ მესფლერთან თანაცცოვრებირ სზრსნველრა-
ქოტად. სშრავი ნივთირ სრარქიდლოდ გადაცემირ დრორ, ბს-
ნებრივია, გამყსუებელი ამ ნაბიძრ დგამდა იმირ მოლოდი-
ნით, რომ მოპარსცერთან მღვიდობიან რაუორწინო სრთიე-
რთობარ გააგრშელებდა, ერ სკანარკნელი კი, როგორც მეს-
ფლე, ღეარრსლებდა მარზე ზრსნვირ არა მარტო ზნეობრივ, 
არამედ კანონირმიერ მოვალეობარაც (რრკ-ირ 1182-ე მს-
ცლი).  ამ ღემთცვევაღი პირველ მოპარსცერ სტრო მეტი მა-
დლიერებირა და ქსრადფებირ გამოყენა ევალება და მეტი 
პარსცირმგებლობა ეკირრება, მერამე პირთან ან, თსნდაც, 
ნათერავთან ღედარებით. ირ ტაუტი, რომ მორარყელე დფე-
მდე ვერ აცერცებრ ბინაზე მტლობელობირ აფდგენარ პირვე-
ლი მოპარსცირ წინააფმდეგობირ გამო, მისფებელი და გარა-
კიცცია არა მარტო რაზოგადოებაღი არრებსლი წერ-ყვესლე-
ბებირა და დამკვიდრებსლი მორაზრებებირ გათვალირწინე-
ბით, არამედ კანონირმიერი დანაწერებიდან გამომდინარეც. 
ღერაბამირად, მცოლოდ ამ გარემოებირ დადგენაც რრსლიად 
რაკმარირი იქო იმ დარკვნირათვირ, რომ დარაყსურებსლმა 
მორარყელირ მიმართ დიდი სმადსრობა გამოიყინა. რაც ღე-
ეცება მოთცოვნირ მეორე რატსშველრ, რაცცოვრირირ გარცვი-
რებირ გამო კარატორირ მშიმე მატერიალსრ მდგომარეობაღი 
ყავარდნარ, რაკარაციო რარამართლო არც ამ ღემთცვევაღი 
ეთანცმება რააპელაციო რარამართლორესლ რამართლებრივ 
ღეტარებებრ და მიიყნევრ, რომ ვლინდებოდა რრკ-ირ 530-ე 
მსცლირ პირველი ნაწილით გათვალირწინებსლი რამა-
რთლებრივი ღედეგირ განმრაზფვრელი წინაპირობებიც: მო-
რარყელე ცანდაზმსლია (87 წლირაა), იგი რაჩიროებრ მო-
ვლარ და რცვა ასცილებელ დაცმარებარ (2013 წლირ 12 
მარტრ დაცემირ ღედეგად მოიტეცა ბარშაქი), მარ არა აუვრ 
ღერაშლებლობა, მატერიალსრი რაცრრები დამოსკიდებლად 
მოიპოვორ. უონებირ გარცვირებით კარატორი სდავოდ ყავა-

რდა მშიმე მდგომარეობაღი, მარ მოერპო რაკსთარი ღეცედს-
ლებით უონებირ განკარგვირ ღერაშლებლობა, მაგალითად, 
გაუირავებირა, რარგებლირ მიფებირა, მთელი რიცოცცლირ 
მანშილზე მირთვირ მირაფები პირირთვირ  სშრავ ნივთზე რა-
კსთრებირ გადაცემირა რარყორ გადაცდირ პირობით და რცვა. 
ზემოაფნიღნსლიდან გამომდინარე,  რააპელაციო რარამა-
რთლორ მრძელობა, რომ ყსუებირ ცელღეკრსლებირ დადებირ 
ღემდგომ მორარყელირ ეკონომიკსრი მდგომარეობა არრე-
ბითად არ გასარერებსლა, რამართლებრივად დასრაბსთებე-
ლია.

1
 რაც ღეეცება 2013 წლირ 5 აპრილირ ნარქიდობირ ცე-

ლღეკრსლებირ ბათილობირ მოთცოვნარ,  რომლირ რატსშვე-
ლზედაც მეორე სშრავი ნივთირ მერაკსთრე გაცდა მეორე 
მოპარსცე, რაკარაციო რარამართლო რრსლად იზიარებრ გა-
რაყივრებსლი განყინებირ დარკვნარ ნარქიდობირ ნამდვილო-
ბართან მიმართებით. მორარყელემ ვერ დაარაბსთა ნარქი-
დობირ მოყვენებითი ცარიათი დამაძერებლად, რათანადო და 
დარაღვები მტკიცებსლებებით. მცოლოდ იმაზე მითითება, 
რომ ნარქიდობირ რაგანი მქიდველრ მტლობელობაღი არ გა-
დარცემია, არაა რაკმარირი გარიგებირ მოყვენებითობირ და-
რადარტსრებლად, რადგანაც სშრავ ნივთთან დაკავღირებს-
ლი გარიგებირ ნამდვილობა ნარქიდობირ რაგნირ პირდაპირ 
მტლობელობაღი გადაცემარ არ სკავღირდება (რრკ-ირ 183-ე 
მსცლი). პალატა ქსრადფებარ ამაცვილებრ ამ რატსშვლით 
გარიგებირ ბათილობართან დაკავღირებით დადგენილ პრა-
უტიკაზე: „რაკარაციო რარამართლო მისთითებრ რამოუალა-
უო კოდეურირ 56-ე მსცლირ პირველ ნაწილზე და განმა-
რტავრ, რომ მოყვენებითი გარიგებირ არრებობირ ღემთცვე-
ვაღი არ არრებობრ გამოვლენირ გარეგანი დათუმა. ამ ღე-
მთცვევაღი ასცილებელია, რომ ნებირ გამომვლენი და ნებირ 
მიმფები მოუმედებდნენ ღეთანცმებით და ორივე აცნობიე-
რებდნენ ნებირ ნაკლრ. ... რრკ-ირ 56-ე მსცლირ პირველი ნა-
წილირ თანაცმად, ბათილია გარიგება, რომელიც დადებს-
ლია მცოლოდ მორაყვენებლად, იმ განზრაცვირ გარეღე, რომ 
მარ ღერაბამირი ისრიდისლი ღედეგი მოწქვერ (მოყვენებითი 
გარიგება), ამრიგად, განრაცილველი ნორმით იგსლირცმება 
ირ ღემთცვევა, როდერაც, როგორც ნებირ გამომვლენი, არე-
ვე მირი მიმფები მოუმედებენ იმ განზრაცვირ გარეღე, რომ ამ 
გარიგებარ ღერაბამირი ისრიდისლი ღედეგი მოწქვერ. ქოვე-
ლივე აფნიღნსლი მისთითებრ იმაზე, რომ მოყვენებით გა-
რიგებარ აცარიათებრ მცარეთა „სრთიერთღეთანცმება“, „გა-
რიგება“ მოყვენებით ნებირ გამოვლენირ ღერაცებ. ამ ღე-
მთცვევაღი ორივერ გაცნობიერებსლი აუვრ, რომ მათ მიერ 
არეთი ნებირ გამოვლენარ არ მოწქვება ისრიდისლი ღედეგი. 
რარამართლო პრაუტიკამ გვიყვენა, რომ შირითადად მოყვე-
ნებითი გარიგებირ დადება დაკავღირებსლია მერამე პირე-
ბთან არრებსლ სრთიერთობართან (მაგალითად, მოყვენე-
ბითი გარიგებირ დადებირ ერთ-ერთ მოტივრ ღეიშლება წა-
რმოადგენდერ მერამე პირირ მოტქსება, პარსცირმგებლობი-
რაგან თავირ არიდება და ა.ღ). ... ამ მცრივ დიდი მნიღვნე-
ლობა გააყნია პრეზსმტციებირა და მტკიცებირ ტვირთირ 
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რწორად განრაზფვრარ. მითითებსლი გარემოებებირ დადა-
რტსრება ეკირრება პირრ, რომელიც ითცოვრ ამ რატსშვლით 
გარიგებირ ბათილობარ, რადგან თსნდაც მორარყელე სთი-
თებდერ გარიგებირ ერთი მცარირ არაკეთილრინდირიერება-
ზე, ივარასდება, რომ გარიგებირ მეორე მცარე მოუმედებდა 
კეთილრინდირიერად, რირი გაუარწქლებაც მორარყელერ 
ევალება.“

2
 ამრიგად, რადგანაც არ არრებობრ მეორე სშრავ 

ნივთზე რაკსთრებირ სტლებირ მორარყელირათვირ დაბრსნე-
ბირ რამართლებრივი რატსშველი (ნარქიდობირ ბათილობა), 
ამ ნაწილღი არც რარყელირ დაკმაქოტილებირ რატსშველი 
არ ვლინდება.  

რაკარაციო პალატა მისთითებრ: რადგანაც იკვეთება პი-
რველი სშრავი ნივთირ ყსუებირ გასუმებირ რრკ-ირ 529-ე და 
530-ე მსცლებირ პირველი ნაწილებით გათვალირწინებსლი 
ღედეგირ განმაპირობებელი წინაპირობები და არ არრებობრ 
კარატორირ მოთცოვნირ გამომრიცცავი გარემოებები, რარა-
რყელო მოთცოვნა ამ ნაწილღი რატსშვლიანია და სნდა და-
კმაქოტილდერ. 1999 წლირ 23 ოუტომბერრ მორარყელერა 
და პირველ მოპარსცერ ღორირ დადებსლი ბინირ ყსუებირ ცე-
ლღეკრსლება სნდა გასუმდერ.  

III. კომენტარი 

რარამართლო ზემოაფნიღნსლ რაუმეღი მრძელობრ რამი 
შირითადი რაკითცირ ტარგლებღი: ა) ყსუებირ ცელღეკრსლე-
ბირ გასუმება რრკ-ირ 529-ე მსცლირ 1-ლი ნაწილირ რატსშე-
ლზე, ბ)  ყსუებირ ცელღეკრსლებირ გასუმება რრკ-ირ 530-ე 
მსცლირ 1-ლი ნაწილირ რატსშველზე, გ) ნარქიდობირ ცელღე-
კრსლებირ ბათილად ცნობა რრკ-ირ 56-ე მსცლირ 1-ლი ნაწი-
ლირ რატსშველზე.  

რარამართლორ გადაწქვეტილება პირველ რაკითცთან 
დაკავღირებით არრებითად მართებსლი, თსმცა არარაკმა-
რირად დარაბსთებსლია. რრკ არ განმარტავრ, თს რა ღედირ 
„სმადსრობირ“ ცნებაღი (529 I მსცლი),მაგრამ  რარამა-
რთლო პრაუტიკაღი მიფებსლია, რომ დარაყსურებსლირ 
სმადსრობად ითვლება: ა) არამართლზომიერი მოუმედება, 
რომელიც მიმართსლია მყსუებლირ, მირი ოძაცირ წევრირ ან 
აფმავალი და დაფმავალი ცაზირ ნათერავირ რიცოცცლირ, ძა-
ნმრთელობირ, პატივირ, ფირრებირ, თავირსტლებირ ან რა-
უმიანი რეპსტაციირ წინააფმდეგ; ბ) განზრაცი მოუმედება, 
რომელიც მიზნად ირაცავრ მყსუებლირათვირ მნიღვნელოვანი 
უონებრივი ზიანირ მიქენებარ; გ) კანონით განრაზფვრსლ 
მოვალეობაზე - არყინორ მყსუებელი, სარირ თუმა და რცვა.

3
 

სმძობერი იუნებოდა, რარამართლორ სკეთ წარმოეყინა, რომ  
მოცემსლ ღემთცვევაღი, ადგილი წუონდა კანონით განრა-
ზფვრსლ მოვალეობარ, კერშოდ, რრკ-ირ 1182-ე მსცლირ თა-
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 შლიერიღვილი., რამოუალაუო კოდეურირ ონლაინ კომენტარი, 

gccc.ge, 1.12.2017, მსც. 529, ველი 9; რაუართველორ სზენაერი 
რარამართლორ 2006 წლირ 10 ივლირირ № არ-195-617-06 
განყინება. 

ნაცმად, მესფლეები ვალდებსლი არიან მატერიალსრად 
დაეცმარონ ერთმანეთრ, რარაც წარმოდეგნილი ტაუტობრი-
ვი გარემოებებირ თანაცმად, ადგილი არ წუონია. ამდენად, 
მესფლირ რყენირ ვალდებსლებირ ღესრრსლებლობა სმადს-
რობირ ღემადგენლობად სნდა ღეტარდერ. ღეადგენრ სმადს-
რობირ ღემადგენლობარ. გერმანიირ რამოუალაუო კოდეურირ 
თანაცმად, ყსუება არირ სრარქიდლო ცარიათირ, რაც ნიღნავრ, 
რომ უონებირ გადაცემამ არ სნდა წარმოღვარ დარაყსურებს-
ლირ რაიმე რაპარსცო ვალდებსლება.

4
 თსმცა, მესფლეებრ 

ღორირ სრარქიდლო უონებირ გადაცემა განიცილება არა რო-
გორც ყსუება, არამედ როგორც ე.წ. უორწინებართან დაკა-
ვღირებსლი უონებირ გადაცემა. გადაცემირ ერ ტორმა ცარია-
თდება როგორც ე.წ. sui generis. უორწინებართან დაკავღი-
რებსლი უონებირ გადაცემაა რაცეზე, როდერაც ერთი მეს-
ფლე მეორერ გადარცემრ უონებრივ ფირებსლებარ უორწინე-
ბირ გამო  როგორც ღენატანრ მესფლეთა რაუორწინო თანა-
ცცოვრებირ განცორციელებირათვირ, ორგანიზებირ, ღენა-
რყსნებირა და სრატრთცოებირთვირ. უონებირ გადამცემრ 
აუვრ იმირ მოლოდინი, რომ მესფლეთა თანაცცოვრება 
არრებობრ და მარ ამ თანაცცოვრებირ ტარგლებღი კვლავ უო-
ნებრივი ფირებსლებით სწევრ მონაწილეობა. ნაყსურობა 
წარმოადგენრ რამართლირა და ზნეობირ სრთიერთკავღირირ 
გამოვლინებარ. ამიტომაცაა, რომ მყსუებლირ მიერ უონე-
ბრივი რიკეთირ სრარქიდლოდ გაცემა პირდაპირ სკავღირდე-
ბა დარაყსურებსლირ მცრიდან, მართალია არარამაგიერო, 
მაგრამ ზნეობრივად უცევირ ვალდებსლებარ.

5
  ზნეობრივად 

რავალდებსლო მოუმედებირ ღერრსლება კი არ ღეიშლება 
განვიცილოთ თავირსტლებირ ღეზფსდვად. რწორედ არეთი 
ვალდებსლება სნდა დასპირირპირდერ მყსუებლირ მიერ გა-
ფებსლ უონებრივ რიკეთერ.

6
  

ერთ-ერთ გადაწქვეტილებაღი 
7
 რაკონრტიტსციო რარამა-

რთლო განმარტავრ, რომ ყსუებირ გასუმებით არ ილაცება 
დარაყსურებსლირ, როგორც მერაკსთრირ ინტერერები, ვინა-
იდან ერ რამართლებრივი ღედეგი დარაყსურებსლირთვირ არ 
ღეიშლება ყაითვალორ მოსლოდნელად. რარამართლო არ 
იზიარებრ მორაზრებარ,  რომ რაკსთრება, როგორც რიკეთე, 
წარმოადგენრ სტრო მეტ ტარესლობარ, ვიდრე ზნეობრივ 
ტარესლობათა მცარდაჩერა. ნაყსურობა არირ რაცელღეკრს-
ლებო სრთიერთობა, ამდენად, დარაყსურებსლირთვირ რა-
მართლებრივი ღედეგი წინარწარაა ცნობილი. 

განრაცილველ გადაწქვეტილებირ ტაბსლაღი დარაყსურე-
ბსლმა დიდი სმადსრობა გამოიყინა მყსუებლირ მიმართ 

                                                      
4
 კროპწოლერი ი., გერმანიირ რამოუალაუო კოდეურირ რარწავლო 

კომენტარი, §516, გვ.390, ველი, 6. 
5
  შლიერიღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ ონლაინ კომენტარი, 

gccc.ge, 1.12.2017, მსც. 529, ველი 2; რაუართველორ 
რაკონრტიტსციო რარამართლორ 2003 წლირ 1 აპრილირ N 1/2/155 
გადაწქვეტილება. 
6
 შლიერიღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ ონლაინ კომენტარი, 

gccc.ge, 1.12.2017, მსც. 529, ველი 2. 
7
 რაუართველორ რაკონრტიტსციო რარამართლორ 2003 წლირ 1 

აპრილირ № 1/2/155 გადაწქვეტილება. 
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სასამართლო პრაქტიკა 

იმით, რომ  მარზე  არ ზრსნავდა. ამართან, რარამართლო მა-
რთებსლად მისთითბრ, რომ სშრავ უონებაზე მტლობელო-
ბირ აფდგენირ ღესშლებლობა მოპარსცირ წინააფმდეგობირ 
გამო კიდევ სტრო ნათლად წარმოაყენრ მყსუებლირადმი  
გამოცატსლ სმადსრობარ. 

არრებობრ ერთგვაროვანი რარამართლო პრაუტიკა მყს-
უებლირ მშიმე მდგომარეობად მიყნევართან დაკავღირებით. 
მშიმე მატერიალსრი მდგომარეობირ დარადარტსრებლად 
რარამართლო ქსრადფებარ ამაცვილებრ გამყსუებლირ არა-
კზე, მირ ძანმრთელობირ მდგომარეობაზე, იმ ტაუტზე, რომ 
გამყსუებელრ რაკსთარი უონებირ გაყსუებით მოერპო ღემო-
რავლირ წქარო და აფარ ღესშლია ირ რაკსთარი ღეცედსლე-
ბირამებრ განკარგორ, მაგალითად, გააუირაორ, მიიფორ რა-
რგებელი ან მთელი რიცოცცლირ მანშილზე მირთვირ მირაფებ 
პირრ (მარყენალრ) რარყორ გადაცდირ პირობით (რრკ-ირ 
941- 942-ე მსცლი) გადარცერ სშრავ ნივთზე რაკსთრება. 
მრგავრი ღეცედსლებაა განვითარებსლი რარამართლორ რცვა 
გადაწქვეტილებაღიც.

8
 

მორარყელე სთითებრ, რომ ნარქიდობირ ცელღეკრსლება 
იქო მოყვენებითი. რარამართლო განმარტავრ, თს რა 

                                                      
8
 რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ რამოუალაუო რაუმეთა 

პალატირ 2015 წლირ 22 რეუტემბრირ გადაწქვეტილება რაუმე № 
710-676-2015. 

ღემთცვევაღი ითვლება გარიგება მოყვენებით დადებსლად, 
თსმცა, მირი მცდელობა რაკითცი გაცადორ მკითცველირთვირ 
მარტივად აფრაუმელი, სღედეგოა. მოყვენებით გარიგებად 
მიყნევირათვირ გადამწქვეტი არირ ტაუტი, რომ მცარეებრ  
არა აუვთ გარიგებაღი მითითებსლი  ღედეგირ დადგომირ გა-
ნზრაცვა.

9
 მტკიცებირ ტვირთი როგორც  მოყვენებითი, ირე 

თვალთმაუცსრი  გარიგებებირ ღემთცვევაღი აწევრ იმ პირრ,  
ვინც ამტკიცებრ, რომ არრებობრ  მოყვენებითი და თვა-
ლთმაუცსრი გარიგებები.

10
 რარამართლო პრაუტიკირ მიცე-

დვით, მოყვენებითი გარიგებებირ დრორ მცარეთა ნებირ გა-
მოვლენირ არანამდვილობირ მტკიცებირ ტვირთი აკირრია 
მარ, ვირაც მიაყნია, რომ მორაყვენებლად დადებსლი გარი-
გებით ღეილაცა მირი სტლება.

11
 აუედან გამომდინარე, მორა-

რყელერ ეკირრებოდა ვალდებსლება წარმოედგინა რათანა-
დო მტკიცებსლებები აფნიღნსლი გარიგებირ მოყვენებითო-
ბირ დარადარტსრებლად, რაც მან ვერ ღეშლო. აფნიღნსლი-
დან გამომდინარე, რარამართლორ გადაწქვეტილება, რაბო-
ლოო ძამღი, რწორია ნარქიდობირ ბათილად ცნობაზე სარირ 
თუმართან დაკავღირებით, თსმცა ვერ ყაითვლება რაკმარი-
რად დარაბსთებსლად. 
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