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ანდრო კორპორატიული 

კაზსრი 

 

აროც. პროტ. დოუ. გიორგი რსრიაღვილი 

თინათინ წერეთლირ რაცელობირ რაცელმწიტორა და რამართლირ ინრტიტსტირ მეცნიერი თანამღრომელი, თბილირირ რაცელმწიტო სნივერრიტეტირ 
აროცირებსლი პროტერორი 

 

კორპორატისლი წვესლებირ დარარრსლრ კომპანიირ დირეუტორი ანდრო გალეწილი მთვრალია, მისცედავად ამირა გა-
მალებით მიიწევრ რაკსთარი მანუანირაკენ და გარღემომქოტთა მცრიდან მირი დაღოღმინებირ მცდელობა ქოვლად ამაოა. 
როდერაც მანუანაღი ყამძდარი, ირ-ირაა, მირ დაუოუვარ აპირებრ, მარ ყასცტება თანამღრომელი ბაკო და გვერდზე გადარვამრ. 
ბაკო, რომელიც მცოლოდ მრსბსუად არირ ნარვამი, თანამღრომლებირ თცოვნით აპირებრ თავად წაიქვანორ სტრორი რაცლღი. 
თსმცა რაცლირკენ გზა ანდრორათვირ რაბედირწერო აფმოყნდება. ბაკო ღეეძაცება გზირ რავალ ნაწილზე ქოველგვარი განა-
თებირ გარეღე გაყერებსლ რატვირთო მანუანარ. ანდრო ადგილზევე გარდაიცვლება, ბაკო კი მცოლოდ მრსბსუად დაზიანდე-
ბა. ძართღი ყარაბარებელი ცდება არევე ანდრორ მანუანა. 

ანდრორ უვრივი და მირი ერთადერთი მემკვიდრე ნატო, ბაკორგან ითცოვრ განადგსრებსლი მანუანირ ფირებსლებარ, 50 
000 ლარრ. 

 

ამოხსნა 

 
I. მოთცოვნა რრკ-ირ 709, 394 I და 1306-ე მსცლებირ 

მიცედვით 

ნატორ ღეიშლება წუონდერ ბაკორგან ზიანირ ანაზფასრე-
ბირ მოთცოვნირ სტლება რრკ-ირ 709, 394 I და 1306-ე მს-
ცლებირ მიცედვით. ამირათვირ ასცილებელია, რომ ბაკორ 
ბრალესლად დაერფვია, მირთვირ დაკირრებსლი ვალდებს-
ლება დავალებირ ცელღეკრსლებიდან. 

1. ნატორ სტლებამორილება  

პირველ რიგღი ნატო სნდა იქორ სტლებამორილი პირი, 
ანს აფნიღნსლი მოთცოვნირ მტლობელი. ერ გარემოება 
პრობლემსრია, რადგან ნატო აუ ცალრაცად არ იქო ყართს-
ლი ზიანირ მომტან ცდომილებაღი და არც რაიმე ცელღეკრს-
ლება არ დასდია ბაკორთან. თსმცა ნატო არირ ანდრორ 
ერთადერთი მემკვიდრე და რრკ-ირ 1306-ე მსცლირ მიცე-
დვით მარზე გადადირ მთლიანი უონება, ანს სნივერრალსრი 
რსუცერიირ გზით უონება როგორც ერთიანობა, მთელი თავი-
რი სტლებებითა და ვალდებსლებებით. 

 

2. ვალდებსლებითი სრთიერთობა 

ამგვარად, ვალდებსლებითი სრთიერთობა სნდა არრე-
ბსლიქო ანდრორა და ბაკორ ღორირ, ანდრორ რაცლღი წაქვა-
ნართან დაკავღირებით. არეთი სრთიერთობა ღეიშლება ქო-
ტილიქო დავალებირ ცელღეკრსლება რრკ-ირ 709-ე და მო-
მდევნო მსცლებირ მიცედვით, რომელიც სნდა გაიმიძნორ 
სბრალო თავაზიანობირ სრთიერთობირაგან. ერ გამიძვნა 
ცდება განმარტებირ გზით, იმირდა მიცედვით, წუონდათ თს 
არა მცარეებრ რამართლებრივი ბოჩვირ ნება; განრაკსთრე-
ბსლი მნიღვნელობა ენიჩება მარწმსნებლირ ინტერერებრ, 
ანს იმ რაკითცრ, თს რამდენად მნიღვნელოვანია მირთვირ 
დავალებსლი რაუმიანობირ ძეროვნად ღერრსლება. თსმცა ამ 
მიძნირ გავლებირ გარეღეც, ანდრორ ნებირ გამოცატვა ბათი-
ლია მირი ალკოწოლსრი თრობირ გამო რრკ-ირ 58 II მსცლირ 
მიცედვით, რირ გამოც აუ გამორიცცსლია ნამდვილი ცელღე-
კრსლებირ დადება. ღერაბამირად, გამორიცცსლია პარსცი-
რმგებლობა რრკ-ირ 394 I მსცლირ მიცედვით. 

II. მოთცოვნა რრკ-ირ 974 I 2, 1306-ე მსცლებირ მიცე-
დვით 

ნატოზე სნივერრალსრი რსუცერიირ ტარგლებღი ღეიშება 
გადარსლიქო ზიანირ ანაზფასრებირ მოთცოვნა რრკ-ირ 974 I 
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კაზუსი 

2, 1306-ე მსცლებიდან, თს რაცეზე იუნებოდა რცვირი რაუმეე-
ბირ ნამდვილი არამართებსლი ღერრსლება ბაკორ მცრიდან. 

1. დავალებირ გარეღე რცვირი რაუმეებირ ღერრსლება 

დავალებირ გარეღე რცვირი რაუმეებირ სრთიერთობა ბა-
კორა და ანდრორ ღორირ ღეიშლება წარმოღობილიქო მარ 
ღემდეგ, რაც ამ სკანარკნელმა იკირრა ანდრორ რაცლღი მი-
ქვანა. რრკ-ირ 969-ე მსცლირ ღემადგენლობირ ღერარრსლე-
ბლად ასცილებელია ღემრრსლებელმა ცელი მოწკიდორ 
რცვირი რაუმეებირ გაშფოლარ მირგან დავალებირ მიფებირ გა-
რეღე. 

ა. რაუმეებირ ღერრსლება  

ბაკორ მიერ ანდრორ რაცლღი მიქვანა სნდა ქოტილიქო 
ამ სკანარკნელირ რაუმე, ანს მირ მიერ განრაცორციელებელი 
მოუმედება. რაუმირ ცნება ტართოდ სნდა განიმარტორ და 
მოიცავრ ნებირმიერ აუტივობარ, რარაც ცალრაცად განეკს-
თვნება მანუანით ღინირკენ მგზავრობა. 

ბ. რცვირი რაუმირ გაშფოლირ ნება 

ბაკორ სნდა ემოუმედა რცვირი რაუმირ გაშფოლირ ნებით. 
ამ ნებირ დადგენირ კრიტერისმები განირაზფვრება იმირდა 
მიცედვით, თს როგორი რაუმე გვაუვრ რაცეზე. ობიეუტსრად 
რცვირი რაუმირ ღემთცვევაღი ერ ნება ივარასდება. ობიეუტს-
რად რაკსთარი ან ნეიტრალსრი რაუმირ ღემთცვევაღი რაუმე 
მცოლოდ რსბიეუტსრი ნებელობითი კომპონენტირ მეღვეო-
ბით იუცევა რცვირ რაუმედ (რსბიეუტსრად რცვირი რაუმე). 
„არევე რცვირი რაუმირ“ ღემთცვევაღი ერ რცვირი რაუმირ გა-
შფოლირ ნება ირევ ივარასდება. ამ ტიპირ რაუმე მაღინ გვაუვრ 
რაცეზე, როდერაც რაუმეებირ გაშფოლა ემრაცსრება როგორც 
რცვირ, ირე რაკსთარ ინტერერებრ. 

აუ ღეიშლება რაცეზე გვუონდერ ობიეუტსრად რცვირი 
რაუმე. ამირათვირ ასცილებელია, რომ ბაკორ ემოუმედა მცო-
ლოდ ანდრორ ინტერერებღი. მანუანით ღინ გამომგზავრება 
იქო ანდრორ ერთპიროვნსლი გადაწქვეტილება და ღერაბა-
მირად, მირ განცორციელებირარ ბაკო მცოლოდ რცვირ ინტე-
რერებღი მოუმედებდა. ამ ტიპირ ობიეუტსრად რცვირი რაუმე 
განაპირობებრ რცვირი რაუმირ ღერრსლებირ ვარასდრ, რაც აუ 
არ გაუარწქლებსლა. 

გ. დავალებირ ან რცვა სტლებამორილებირ გარეღე 

გარდა ზემოთ აფნიღნსლირა, ბაკორ სნდა ემოუმედა და-
ვალებირ ან რცვა სტლებამორილებირ გარეღე (რრკ-ირ 969-ე 
მსცლი). როგორც ზემოთ იუნა აფნიღნსლი, რაცლღი წაქვა-
ნირ ნამდვილი დავალება ანდრორ ბაკორათვირ არ მისცია. 
თსმცა ღერაშლებელია ბაკო რცვა რატსშვლით იქო სტლება-
მორილი/ვალდებსლი განეცორციელებინა ერ მოუმედება. ერ 
ვალდებსლება აუ ღერაშლებელია გამომდინარეობდერ იმ 
გარემოებიდან, რომ ანდრორ რაცლღი არმიქვანა ბაკორა-
თვირ რირცლირ რამართლირ პარსცირმგებლობარ გამოიწვე-

ვდა დასცმარებლობირ გამო (რირცლირ რამართლირ კოდე-
ურირ რრკ-ირ 129-ე მსცლი). მისცედავად დასცმარებლობირ 
რირცლირ რამართლირ წერით დარძად უმედებად გამოცცადე-
ბირა, ირ ვერ ყაითვლება რცვა რატსშვლად რრკ-ირ 969-ე მს-
ცლირ გაგებით, რადგან აუ დაცმარებირ არგაწევირ დარძა-
დობა ემრაცსრება რაზოგადო და არა ინდივიდსალსრი ინტე-
რერებირ დაცვარ, რირ გამოც სმნიღვნელოა, იქო თს არა აუ 
რაცეზე ცრენებსლი ნორმირ წინაპირობები. 

ღერაბამირად, ბაკო არ მოუმედებდა არც დავალებირ და 
არც რცვა რატსშველირ ტარგლებღი. დავალებირ გარეღერ ერ 
წინაპირობაც ღერრსლებსლია. 

2. რაუმირ ღერრსლება მეპატრონირ ინტერერებირა და 
ნებირ რაწინააფმდეგოდ 

რრკ-ირ 974 I 2 მსცლიდან წარმომდგარი მოთცოვნირ ღე-
მდეგ წინაპირობარ წარმოადგენრ რცვირი რაუმეებირ ნამდვი-
ლი არამართებსლი ღერრსლება. ერ მაღინ არირ რაცეზე, რო-
დერაც რაუმეებირ გაშფოლა არ ღეერაბამება მეპატრონირ 
ინტერერებრ ან რეალსრ, თს რავარასდო, ნებარ. მისცედავა-
დ იმირა, რომ რრკ-ირ 974 I 1 მსცლირ გაგებით რეალსრი და 
რავარასდო ნება ერთ რიგღი სნდა დავაქენოთ, სპირატერო-
ბა ქოველთვირ მაინც რეალსრ/გაცცადებსლ ნებარ ენიჩება. 

ა. გაცცადებსლი ნება 

ანდრორ არ ღეეშლო რაცლღი წაქვანართან დაკავღირებს-
ლი რეალსრი ნებირ გაცცადება რრსლი რიმთვრალირ გამო, 
რრკ-ირ 58 II მსცლი. 

ბ. რავარასდო ნება 

ამიტომაც გადამწქვეტია მირი რავარასდო ნება, რომე-
ლიც იდენტსრია ცოლმე ობიეუტსრი ინტერერირა. აუ ამ ობი-
ეუტსრი ინტერერირ გამოკვლევირარ ცალრაცა ცდება, რომ, 
მართალია, ანდრორათვირ რარარგებლო იქო, რომ ვინმერ 
ცელი ღეეღალა მირთვირ ამ მდგომარეობაღი რაჩერთან და-
ძდომაღი, მაგრამ არა იმგვარად, რომ ირ რაბოლოოდ, არე-
ვე, (თსნდაც სტრო მრსბსუად) ნარვამ მშფოლრ წაექვანა რა-
ცლღი. ამ რიტსაციაღი ობიეუტსრ ინტერერებრ ღეერატქვირე-
ბოდა, ანდრო ირე მიექვანათ რაცლღი, რომ მირი რიცოცცლე 
და ძანმრთელობა დამატებითი რირკირ უვეღ არ დაექენები-
ნათ.  

გ. რაპირირპირო ნებირ არგათვალირწინება, რრკ-ირ 974 II 

მეპატრონირ ნებირ რაპირირპირო ნება არ სნდა ქოტილი-
ქო კანონრაწინააფმდეგო და ამგვარად სმნიღვნელო რრკ-ირ 
974 II მსცლირ გაგებით. ანდრორ ობიეუტსრ რარგებლიანო-
ბაზე დამქარებსლი რავარასდო ნება, რომ ტციზელ მშფოლრ 
წაექვანა რაცლღი, არ ეწინააფმდეგება კანონირ ნორმებრ. 
ღერაბამირად, ერ დანაწერი არ ეწინააფმდეგება მოცემსლ რი-
ტსაციაღი რცვირი რაუმეებირ არამართებსლი ღერრსლებირ 
დაღვებარ. 
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3. ბრალი 

იმირათვირ, რომ ბაკორ დაეკირრორ ზიანირ ანაზფასრებირ 
ვალდებსლება რრკ-ირ 974 I 2 მსცლირ მიცედვით, ასცილებე-
ლია მარ ღეერაცცებოდერ ბრალი – ღეეცნო, რომ რაუმეებირ 
კირრება არ ღეერატქვირებოდა მეპატრონირ ინტერერრა და 
ნამდვილ ან რავარასდო ნებარ. ამ დათუმით რრკ-ირ 974 I 2 
მსცლი აუცენტრ აკეთებრ ე. წ. ბრალზე რცვირი რაუმეებირ ღე-
რრსლებირ კირრებართან დაკავღირებით („ბრალი კირრები-
რარ“), ანს ღემრრსლებლირ მცრიდან იმ გარემოებირ ბრალე-
სლად ვერღეცნობაზე, რომ რაუმეებირ გაშფოლა არ მოდირ 
თანცმობაღი მეპატრონირ ინტერერთან ან ნებართან. 

ა. ამორავალი პრინციპი: პარსცირმგებლობირ მარღტაბი 
რრკ-ირ 395-ე მსცლირ მიცედვით 

რრკ-ირ 395 I მსცლირ მიცედვით ბაკომ პარსცი სნდა აგორ 
განზრაცვირა და გასტრთცილებლობირათვირ. ამ მარღტაბირ 
მიცედვით ბაკორ, რომელიც ნარვამი დაძდა რაჩერთან ნები-
რმიერ ღემთცვევაღი ღეერაცცება ბრალად მრსბსუი გას-
ტრთცილებლობა. 

ბ. პარსცირმგებლობირ ღერბილება რრკ-ირ 970 I მსცლირ 
მიცედვით 

თსმცა აუ გარათვალირწინებელია ირ გარემოება, რომ 
რრკ-ირ 970 I მსცლირ მიცედვით ღემრრსლებელი პარსცრ აგე-
ბრ მცოლოდ განზრაცვირა და სცეღი გასტრთცილებლობირა-
თვირ, თს რაუმეებირ ღერრსლება მიმართსლია იმ რატრთცირ 
თავიდან აცილებირაკენ, რომელიც ემსურება მეპატრონერ. 
აუ რწორედ ერ ღემთცვევა გვაუვრ რაცეზე, რადგან ბაკომ მცო-
ლოდ იმიტომ იკირრა ანდრორ რაცლღი წაქვანა, რათა ერ 
სკანარკნელი გალეწილ მდგომარეობაღი თავად არ დამძდა-
რიქო რაჩერთან. ღერაბამირად, ბაკო იმირ განრძირარ, ღეერა-
ტქვირებოდა თს არა ანდრორ ინტერერებრა და ნებარ მირი 
რაცლღი წაქვანა, პარსცრ აგებდა მცოლოდ განზრაცვირა და 
სცეღი გასტრთცილებლობირათვირ. ბაკორ უცევა სცეღ გას-
ტრთცილებლობად ცალრაცად ვერ ყაითვლება, რადგან მარ 
გაცილებით ნაკლები ალკოწოლი წუონდა მიფებსლი და გა-
მართლებსლი იქო მირი წარმოდგენა, რომ ირ ნებირმიერ 
ღემთცვევაღი სტრო სკეთ ღეშლებდა ავტომანუანირ მა-
რთვარ. გარდა ამირა, ბაკო აიშსლერ არევე კოლეგებმა თა-
ვად დამძდარიქო რაჩერთან. ამიტომაც მირი რაუციელი ვერ 
ყაითვლება რამოუალაუო ბრსნვაღი გამორაყენი გსლირცმიე-
რებირ სცეღ დარფვევად, რირ გამოც ირ არ აგებრ პარსცრ 
რცვირი რაუმეებირ კირრებირათვირ. 

ზიანირ ანაზფასრებირ მოთცოვნირ სტლება რრკ-ირ 974 I 
2, 1306 მსცლებირ მიცედვით გამორიცცსლია, არ ღეერაცცე-
ბა რა ბაკორ ბრალი რაუმეებირ კირრებართან დაკავღირებით. 

 

 

III. მოთცოვნა რრკ-ირ 394 I, 969, 1306 მსცლირ მი-
ცედვით 

მისცედავად ზემოთ თუმსლირა, ნატორ ღეიშლება წუო-
ნდერ ბაკორ მიმართ ზიანირ ანაზფასრებირ მოთცოვნირ 
სტლება რრკ-ირ 394 I მსცლირ მიცედვით, თს მან დაარფვია 
რცვირი რაუმეებირ კირრებირ ღემდეგ წარმოღობილი ვალდე-
ბსლება, ამ რაუმეებირ ძეროვანი (კეთილრინდირიერად) ღე-
რრსლებირა (რრკ-ირ 969-ე მსცლი). ვალდებსლებირ და-
რფვევარ ღეიშლება წარმოადგენდერ ბაკორ მიერ გამოწვეს-
ლი ავარია, რომელმაც ანდრორ რიცოცცლე იმრცვერპლა. 
თსმცა რაკითცავია გამოიქენება თს არა ღემრრსლებლირ პა-
რსცირმგებლობა არაძეროვანი ღერრსლებირათვირ რრკ-ირ 
974 I 2 მსცლით გათვალირწინებსლი პარსცირმგებლობირ 
გვერდით. ერთი მორაზრებირ

1
 მიცედვით ერ დარაღვებია, რა-

დგან, 969-ე მსცლი ღემრრსლებელირათვირ რაუმეებირ ძე-
როვნად გაშფოლირ ვალდებსლებირ დაკირრებირარ, არ 
აცრენებრ ამ რაუმეებირ მეპატრონირ ინტერერებთან და ნება-
რთან ღერაბამირობარ, ანს რაკმარირად მიიყნევრ ნამდვილი 
არამართებსლი დავალებირ გარეღერ არრებობარ. ერ სკანა-
რკნელი წინაპირობა ასცილებელი მცოლოდ იმ ღემთცვევა-
ღი, თს ღემრრსლებელრ თავირ მცრივ რსრრ მეპატრონირაგან 
დანაცარძებირ ანაზფასრებირ მოთცოვნა, ნამდვილი მართე-
ბსლი ღერრსლება (რრკ-ირ 973-ე მსცლი). 

რაპირირპირო მორაზრება
2
 აუცენტრ აკეთებრ იმ გარემო-

ებაზე, რომ რრკ-ირ 394 I მსცლით გათვალირწინებსლი პარს-
ცირმგებლობა ღეიშლება წარმოიღვარ მცოლოდ კვაზი-რაცე-
ლღეკრსლებო სრთიერთობიდან, ანს სრთიერთობიდან, 
რომელიც თავირი სტლება-მოვალეობათა რირრსლით სტო-
ლდება რაცელღეკრსლებო სრთიერთობარ. არეთ კვაზი რაცე-
ლღეკრსლებო სრთიერთობარ რცვირი რაუმეებირ ნამდვილი 
არამართებსლი ღერრსლება რწორედაც რომ არ წარმოა-
დგენრ. მართალია, ამ მორაზრებირ რაწინააფმდეგოდ ღერა-
შლებელია იმ გარემოებაზე მითითება, რომ რაუმეებირ არა-
მართებსლი ღერრსლება მაინც დავალებირ გარეღე რცვირი 
რაუმეებირ ღერრსლებაა, თსმცა ამ კამათირ გადაწქვეტა მო-
ცემსლ რიტსაციაღი სმნიღვნელოა, რადგან რრკ-ირ 394 I, 
969-ე მსცლებით პარსცირგებლობირარაც ბაკორ რარარგე-
ბლოდ მოუმედებრ პარსცირმგებლობირ ღერბილება რრკ-ირ 
970 I მსცლირ მიცედვით, ანს ირ მცოლოდ განზრაცვირა და 
სცეღი გასტრთცილებლობირათვირ აგებრ პარსცრ, რაც რიბნე-
ლეღი ღსა გზაღი გაყერებსლ ტარებყამურალ ავტომანუანა-
რთან ღეძაცებირარ ცალრაცად არ გვაუვრ რაცეზე. 

IV. მოთცოვნა რრკ-ირ 992, 1306-ე მსცლებირ მიცედვით 

არევე გამორიცცსლია ზიანირ ანაზფასრებირ დელიუტსრი 
მოთცოვნა, რადგან რრკ-ირ 970 I მსცლით გათვალირწინებს-
ლი პრივილეგია ამ მოთცოვნაზეც ვრცელდება და ბრალირ 

                                                      
1
 Sprau, in Palandt BGB Kommentar, 73. Aufl . 2014, § 677 Rn 15. 

2
 Martinek, Doktor Hinterstichs letzte Heimfahrt, Klausur im 

Bürgerlichen Recht, JuS-Lernbogen 5/2000, 40. 
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კაზუსი 

მარღტაბი იუ აფნიღნსლ ყარყოებამდე დაწქავრ. რცვა ღე-
მთცვევაღი პარსცირმგებლობირ რაცელღეკრსლებო და კვაზი-
რაცელღეკრსლებო ღერბილება აზრრ დაკარგავდა, თს დე-
ლიუტსრი მოთცოვნით ქოველთვირ იუნებოდა ღერაშლებე-
ლი მირი გვერდირ ავლა. 

V. მოთცოვნა რრკ-ირ 999, 1306-ე მსცლებირ მიცედვით 

იგივე წერი ვრცელდება 999-ე მსცლით გათვალირწინე-
ბსლ პარსცირმგებლობაზეც, რომელიც რცვა ღემთცვევაღი 

ბრალირგან დამოსკიდებელია. გარდა ამირა, ერ დანაწერი 
არ იცავრ დამზიანებლირ მიერ სღსალოდ მართსლი ავტომა-
ნუანირ დაზიანებირაგან. 

 

ღედეგი: ნატორ არ აუვრ ბაკორ მიმართ განადგსრებსლი 
მანუანირათვირ ზიანირ ანაზფასრებირ მოთცოვნირ სტლება. 

 


