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საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული მფლობელობის შესახებ 
ნორმების რედაქტირების ცდა 
ცივილირტსრი დოუტრინირა და რარამართლო პრაუტიკირ ანალიზი 

დოუ. უეთევან უოყაღვილი 

ევროპსლი ცივილირტსრი დოუტრინა და კანონმდებლობა 
ირტორისლად და თანამედროვეობაღიც მტლობელობარ 
(ლათ. possessio) ნივთზე ნებით განცორციელებსლ  ტა-
უტობრივ ბატონობად მოიაზრებრ. ამ მიდგომით ირ ერთგს-
ლია მტლობელობირ  ინრტიტსტირ რომირ რამართლირესლი 
გააზრებირა. მტლობელობა ტაუტია, რომლითაც ცცადი ცდე-
ბა ნივთირ პირირადმი ბსნებრივი დამორყილება, რაკსთრე-
ბირგან განრცვავებით, რომელიც ნივთირ პირირადმი დაუვე-
მდებარებირ რამართლებრივი ტორმაა (პსცტა).

1
 მტლობე-

ლობა დამოსკიდებელი ტარესლობაა, რომლირ სკან ღერა-
შლოა იქორ როგორც რაკსთრება, ირე რცვა რანივთო თს ვა-
ლდებსლებითი სტლება ანდა ირ არრებობდერ ქოველგვარი 
ტიტსლირ გარეღე. ამ თვალრაზრირირ გაზიარებით, რაუა-
რთველორ რამოუალაუო კოდეურმა მტლობელობა რაკსთრე-
ბირგან დამოსკიდებელი მოწერრიგებირ ფირრ რიკეთედ მიი-
ყნია და მარ ცალკე თავი დასთმო რანივთო  რამართლირ წი-
გნღი. 

მტლობელობაღი ძერ კიდევ რომაელმა ისრირტებმა გა-
მოქვერ ორი ელემენტი: მატერიალსრი ანს ობიეუტსრი - 
corpus და ნებითი ანს რსბიეუტსრი - animus, რადაც ერ ორი 
ელემენტი არ არრებობრ აღკარად ან ნაგსლირცმევად, იუ 
არც მტლობელობაა. ამგვარია თანამედროვე ევროპსლი 
რამართლირ მიდგომა. რაუართველო ტრადიცისლად კონტი-
ნენტსრი ევროპირ რამართლირ ოძაცრ მიეკსთვნება. ღერაბა-
მირად, რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურირ დანაწერით, 
მტლობელობა წარმოიღვება ნივთზე ტაუტობრივი ბატონო-
ბირ ნებითი მოპოვებით  (155-ე მსცლირ პირველი ნაწილი). 
Corpus გსლირცმობრ არ ა მცოლოდ ნივთირ ცელთპქრობარ
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(ამგვარი გააზრება „ადამიანთა მოდგმირ პრიმიტისლი მა-
რთლღეგნებირ გამოშაცილი იუნებოდა,“ (ზოიშე)3 არამედ 
ვითარებარ, როდერაც პირრ შალსშრ ნივთზე რამესრნეო შა-
ლასტლებირ განცორციელება და მირგან რარარგებლო თვი-
რებებირ მიფება. რწორედ ამ დრორ არრსლებრ ნივთი თავირ 
ტსნუციარ - ემრაცსრორ ადამიანრ, რაც არირ კიდეც მტლობე-
ლობირ როციალსრი ტსნუცია, მირი გარდასვალობირ განმა-
პირობებელი ადამიანთა მოდგმირთვირ მართლწერრიგირ 
არარრებობირ პირობებღიც კი (დერნბსრგი). 

რაც ღეეცება ნებით ელემენტრ, ირ არ დაიქვანება მცო-
ლოდ ნივთირ ტლობირ გაცნობიერებამდე. ნებირ გამოცა-
ტვირ გარეღე ნივთთან რცესლებრივი კავღირი მცოლოდ ტი-
ზიკსრი ღემცებლობაა, რომელიც არავითარ რამართლებრივ 
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ტიგსრარ არ წუმნირ: მაგ., მშინარე ადამიანირ ან უმედსსნა-
რო პირირ მიერ ნივთირ ცელთუონა. პირველ  ღემთცვევაღი 
ნება რაერთოდ არ გამოვლენილა, ცოლო მეორე ღემთცვე-
ვაღი გამოცატსლი ნება არ არირ რამართლებრივად ვარგირი, 
თსმცა ნამდვილი, ირ არაეტეუტსრი ნებაა.

4
 მტლობელობირ 

დატსშნებირარ გადამწქვეტია ნებირ თვირობრიობა: ტლობდე 
რაკსთარი ინტერერებირთვირ, ღენრ რარარგებლოდ. თს რაცე-
ზეა რცვირ ინტერერებღი ტლობა, ნივთზე ტაუტობრივი ზემო-
უმედებირ განცორციელება ნივთირ პირადი გამოქენებირ 
პრეტენზიირ გარეღე,

5
 მაღინ ჩერა-პქრობართან გვაუვრ რაუმე 

(რრკ-ირ 155-ე მსცლირ მე-2 ნაწილირ პირველი წინადადე-
ბა). ზოგძერ ნებითი ელემენტი აღკარად არ არირ გამოკვე-
თილი,  მაგრამ ირ ივარასდება. მაგ., პირი ითვლება იმ ნი-
ვთირ მტლობელად, რომელიც მირ რაცლღი მირი არქოტნი-
რარ მიიტანერ, ნივთირ მიკსთვნება რამესრნეო გარემორადმი 
უმნირ ვარასდირ რატსშველრ, რომ პირრ რსრრ მარზე ბატო-
ნობირ განცორციელება.
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ამართან, animus, რაუართველორ რამოუალაუო კოდე-
ურირ მიცედვით, რომირ რამართლირა და მარზე დატსშნებს-
ლი ევროპსლი უვექნებირ რამოუალაუო კოდიტიკაციებირგან 
განრცვავებით, რაკსთარი ინტერერებით ტლობარ, ტართოდ 
მოიაზრებრ და მარ არ აიგივებრ მცოლოდ რსრვილთან - 
ტლობდე  როგორც მერაკსთრე,  რირ რატსშველზეც გერმა-
ნიირ რამოუალაუო კოდეურირ მრგავრად, მტლობელად მერა-
კსთრირა და არამართლზომიერი მტლობელირ გვერდით 
მიიყნევრ იმ პირებრ, ვინც ტლობრ მერაკსთრერთან ღეთა-
ნცმებით რანივთო ან ვალდებსლებითი სტლებირ რატსშვე-
ლზე. ამ მიდგომით გერმანსლი რამოუალაუო რამართლირ 
დარად, წუმნირ ორმაგი მტლობელობირ დატსშნებირ ღერა-
შლებლობარ პირდაპირი და არაპირდაპირი მტლობელობირ 
რაცით (რრკ-ირ 155-ე მსცლირ მე-3 ნაწილი). ამართან, მირგან 
განრცვავებით, მატერიალსრი ელემენტირ განცორციელება 
არ მოიცავრ ნებით ელემენტრ (corpus არირ განრცესლებს-
ლი animus)

7
 და აღკარად ითცოვრ რსბიეუტსრი ელემენტირ 

არრებობარ. რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურირ მიდგო-
მა ემქარება ცივილირტსრ დოუტრინაღი არრებსლ თეორიარ, 
რომელრაც ღსალედსრი პოზიცია სჩირავრ მტლობელობირ 
რსბიეუტსრ და ობიეუტსრ თეორიებრ, მტლობელობირ ღერა-
ცებ რომასლ და გერმანსლ წარმოდგენებრ ღორირ.
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სტატია 

ორმაგი მტლობელობირ დრორ მტლობელობირ დანაწე-
ვრება ორრატეცსრიანია ანს ტაუტობრივი ბატონობირ გა-
ნმაცორციელებელი რსბიეუტები ერთმანეთთან ვერტიკა-
ლსრ მდგომარეობაღი იმქოტებიან, თსმცა ვერტიკალი გს-
ლირცმობრ მტლობელობირ დატსშნებირ პროცერრ და არა შა-
ლასტლებირ ცარირცირ მიცედვით დანაწევრებარ, რადგან 
თითოესლი მათგანი მართლზომიერი მტლობელია და და-
ცვირ ერთნაირი რაღსალებები გააყნიათ მერამე პირთა მიმა-
რთ, არევე, თითოესლირ მტლობელობა ერთსრთირ თვი-
თნებობირგანაც დაცსლია (რრკ-ირ 162-ე მსცლი). თს პირი 
არავირ სქოტრ მტლობელობარ, ირ პირდაპირი მტლობელია, 
ცოლო თს რანივთო ან ვალდებსლებითი სტლებირ რატსშვე-
ლზე ცდება პირდაპირი მტლობელობირ რცვირთვირ გადაცე-
მა, მაღინ პირდაპირი მტლობელი გარდაირაცება არაპირდა-
პირ მტლობელად, ცოლო რცვა პირი პირდაპირ მტლობე-
ლად გვევლინება (რრკ-ირ 155-ე მსცლირ მე-3 ნაწილი).  

ორმაგი მტლობელობირგან განრცვავებით თანამტლო-
ბელობირარ დანაწევრება ერთრატეცსრიანია. თანამტლობე-
ლობა ღერაშლოა იქორ მარტივი ან კვალიტიცისრი, განრცვა-
ვება ნივთირ მიმართ შალასტლებირ განცორციელებირ ტა-
რგლებღია. მარტივი თანამტლობელობირ დრორ, რომელიც 
თანაზიარი რაკსთრებირ არრებობარ ღეერაბამება, თითოეს-
ლი რსბიეუტი ნივთზე ბატონობარ დამოსკიდებლად, რრს-
ლად აცორციელებრ, ცოლო კვალიტიცისრირ დრორ, რაც  
წილადი თანარაკსთრებირ ღერატქვირია, მტლობელობა ცო-
რციელდება ნივთზე არა რრსლად, არამედ გარკვესლ წი-
ლზე, რომელიც ღერაშლოა, თავიდანვე იქორ ნატსრით გა-
მოკვეთილი, ან  იდეალსრი რაცით არრებობდერ. 

რრკ-ირ თანაცმად, მტლობელობირ განცორციელება და-
რაღვებია ნივთზე ანს რცესლებრივ რაგანზე. ამართან, უონე-
ბირ, როგორც რანივთო სტლებირ ობიეუტირ, განრაზფვრება 
თავირ თავღი მოიცავრ როგორც ნივთებრ, ირე არამატერია-
ლსრ უონებრივ რიკეთერ, რომლირ მიმართ რარგებლობა-
რთან და განკარგვართან ერთად დადგენილია მათი ტლობირ 
ღერაშლებლობა ანს დარაღვებია რაკსთრებირ ღინაარრირ 
ელემენტებირ ტრიადირ რაცით განრცესლება. მართალია, 
კოდეურირესლი დანაწერი მატერიალსრი ნივთირ ტლობირ 
იდეარ აფვივებრ,

9
  მაგრამ არათს თანამედროვე ცივილსრი 

რამართალი, რომელიც ითვალირწინებრ რა res 
incorporales, როგორც რამოუალაუო ბრსნვირთვირ ასცილე-
ბელ რიკეთერ და მირი მოწერრიგებირ ტორმებრ წუმნირ, არა-
მედ რომირ რამართალმაც ღორესლ წარრსლღი მოშებნა 
ამგვარი ნივთებირ ტლობართან დაკავღირებსლი პრობლე-
მირ გადაჩრირ გზა ე.წ. კვაზი მტლობელობირ თეორიირ ღე-
უმნით.  იდეალსრ უონებრივ ობიეუტრ რცესლი არა აუვრ, მი-
რი ტლობა ტიზიკსრად ვერ ვლინდება, მარ ცელით ვერ ღევე-
ცებით, მაგრამ ირ ეუვემდებარება რარგებლობარა და განკა-
რგვარ,

10
 სტლებირ ტლობა მირი განცორციელებირ ღერაშლე-

ბლობაა. ზემოთ ცრენებსლი თეორიით, სტლებით რარგე-
ბლობა გასთანაბრდა ნივთზე ტაუტობრივ ბატონობარ, 
სტრო ზსრტად, რაკსთარი ინტერერებირთვირ სტლებით რა-
რგებლობირ გსლზრაცვა მიყნესლ იუნა მტლობელობირ ნე-
ბით ელემენტად, ცოლო მატერიალსრი ელემენტი სტლებირ 
რეალსრად განცორციელებამ  ღეადგინა .

11
      

                                                                    
9
 ზარანდია თ., ტაუტი VS სტლება: მტლობელობა და რაკსთრებირ სტლე-

ბა-სრთიერთმიმართება უართსლი და ტრანგსლი რამართლირ მიცე-
დვით. პროტ ბ. ზოიშირ 60 წლირადმი მიშფვნილი რაისბილეო კრებს-
ლი,  რედ. ჩანტსრია ლ., ბსრდსლი ი., თბ., 2013, 256. 

10
 შამსკაღვილი დ., ინტელეუტსალსრი სტლებები, თბ., 2006, 103. 

11
  Пухан. И., Поленак – Акимовская М., Римское право, М., 
1999, 166. 

რაც ღეეცება მტლობელობირ ღეწქვეტარ, ირ სკავღირდება 
მირი ელემენტებირ არ არრებობარ. რაუართველორ სზენაერი 
რარამართლორ ერთ-ერთ გადაწქვეტილებაღი მითითებს-
ლია ამ ელემენტებირ თანცვედრირ ასცილებლობაზე, კე-
რშოდ, რსბიეუტსრი ნება (პირირ რსრვილი აფარ განაცო-
რციელორ ნივთირ ტლობა) სნდა თანაარრებობდერ ობიე-
უტსრ მდგომარეობართან (პრაუტიკსლად ნივთირ ტლობირ 
ღეწქვეტა).

12
 მტლობელობა ღერაშლოა ღეწქდერ როგორც 

პირირ ნებირ რატსშველზე (ნივთზე რაკსთრებირ სტლებაზე 
სარირ თუმირ მიზნით მირი მიტოვება ან რცვა პირზე გადაცე-
მა), ირე მირი ნებირ გარეღე (ნივთირ დაკარგვა, მოპარვა, გა-
ნადგსრება, პირირ გარდაცვალება და რცვა). ზოგძერ 
მტლობელობირ რსბიეუტსრი ელემენტი ღენარყსნებსლია, 
თსმცა ობიეუტსრი ელემენტირ არარრებობა მტლობელობირ 
ღეწქვეტარ განაპირობებრ. ამართან, ამ დრორ ნივთზე არრე-
ბსლი სტლება შალაღია, რაც  მარზე მტლობელობირ აფდგე-
ნირ ღერაშლებლობარ იშლევა.     

მართალია, მტლობელობა ტაუტია, მაგრამ სტლებრივი 
თვირობრიობირ მუონე, ანს მარ ქოველთვირ სტლებრივი ღე-
დეგები სკავღირდება, კერშოდ, სტლებირ არრებობა განაპი-
რობებრ ტლობირ ტაუტრ, ან მართლწერრიგი ტაუტრ სტლე-
ბირ წარმოღობირ ღერაშლებლობარ აშლევრ ანდა რამართლე-
ბრივი დაცვით სზრსნველქოტრ. მტლობელობაღი ტაუტირა 
და სტლებირ თანცვედრირ კსლმინაცია მერაკსთრედ ქოტნირ 
პრეზსმტციირ არრებობაა, რომლირ თანაცმადაც მოშრავი 
ნივთირ მტლობელი მირ მერაკსთრედ ივარასდება. ერ გს-
ლვება ძერ კიდევ რომასლ რამართალღი არრებობდა და თა-
ნამედროვე კონტინენტსრი ევროპირ რამართალღიც აგრშე-
ლებრ არრებობარ: მაგ., რაუართველორ რამოუალაუო კოდე-
ურირ დანაწერით - ივარასდება, რომ ნივთირ მტლობელი 
არირ მირი მერაკსთრე (158-ე მსცლირ პირველი ნაწილი). 
ამართან, ერ პრეზსმტცია არ მოუმედებრ სშრავი ნივთირ მი-
მართ, რადგან თს მოშრავ ნივთზე რაკსთრებირ სტლებირ 
წარმოღობა სკავღირდება ე.წ. ტიტსლსრირ და მოდსრირ თა-
ნაარრებობარ ანს რამართლებრივი რატსშვლირა და ნივთირ 
მტლობელობაღი გადაცემირ ელემენტებირ ერთიანობარ, 
სშრავი ნივთებირ მიმართ მოუმედებრ ე.წ. რაადგილმამსლო 
წიგნირ რირტემა, რომლირ შალით რაკსთრებირ სტლებირ წა-
რმოღობირ პროცერი ამ სტლებირ რაძარო რეერტრღი რეგი-
რტრაციირ გზით რრსლდება. ღერაბამირად, სშრავი ნივთირ  
მერაკსთრე მცოლოდ რაძარო რეერტრირ ყანაწერიდან ვლი-
ნდება და არა მარტოოდენ ტლობირ ტაუტობრივი ვითარე-
ბიდან. ერ პრეზსმტცია არ გამოიქენება არევე, შველი 
მტლობელირ ანს მტლობელობადაკარგსლი პირირ რარა-
რგებლოდ, რომლირ მიმართაც ირ მცოლოდ  ნივთზე მირი 
ტაუტობრივი შალასტლებირ განცორციელებირარ მოუმედე-
ბდა (158-ე მსცლირ მეორე ნაწილი). 

ადამიანთა მოდგმირ არრებობირ მანშილზე ირტორის-
ლად და ლოგიკსრად  რწორედ, მოშრავ ნივთზე განცორციე-
ლებსლი ტლობირ ტაუტი ყამოქალიბდა მარზე რაკსთრებირ 
სტლებირ წარმოღობირ რატსშვლად. რა თუმა სნდა, პირვე-
ლქოტილი ადამიანირ და მართლწერრიგით განმტკიცებსლი 
რაკსთრებირ სტლებირ რსბიეუტირ მიერ ნივთზე ბატონობა 
თვირობრივად განრცვავებსლია, მაგრამ რწორედ, ნივთირ 
ტიზიკსრი ცელთპქრობით, რაც ცორციელდებოდა ადამია-
ნთა მიერ რაარრებო მოთცოვნილებათა დაკმაქოტილებირ 
თს ღემდგომ, რცვაზე მეტი შალასტლებირ მოპოვებირ მი-
ზნით, ტაუტობრივმა ბატონობამ დარაბამი მირცა რაკსთრე-

                                                                    
12 ნაჩქებია ა., რამოუალაუორამართლებრივი ნორმებირ განმარტებები 

სზენაერი რარამართლორ პრაუტიკაღი (2000-2013), თბ., 2014, 58. 
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ბირ სტლებირ წარმოღობარ. ნივთირ დასტლებირ აუტრ განა-
პირობებდა ადამიანღი იმანენტსრად არრებსლი რაკსთრე-
ბირ გრშნობა, რომელიც ძერ არ იქო ნორმატისლად გა-
ნმტკიცებსლი,

13
 ამდენად, რაკსთრება მართებსლად მიიყნე-

ვა წინარერაცელმწიტოებრივ სტლებად, აპრიორსლ რამა-
რთლებრივ  კატეგორიად. 

ადამიანი როციალსრი არრებაა და თანდაქოლილი რიკე-
თეებირ გარდა თავირ მრგავრთა რაზოგადოებაღი - როცისმღი 
სქალიბდება მოვალეობირ განცდა. მირთვირ ცცადი ცდება, 
რომ არა მცოლოდ მირ მიერ განცორციელებსლი დასტლე-
ბირ ტაუტი იმრაცსრებრ დაცვარ, არამედ რცვირ ცელთ არრე-
ბსლიც ცელღესვალია. სტლება და მოვალეობა ძერ მცო-
ლოდ ლოგიკსრი აფიარებირ დონეზე არრებობრ და არა რო-
გორც პოზიტისრი რამართლირ ელემენტები. თავდაპირვე-
ლად ერ ვითარება თვალრაყინოა მოშრავ ნივთებთან მიმა-
რთებაღი, რადგან ძერ მათი დასტლებირ ასცილებლობა 
ყნდება. ადამიანირ რამესრნეო შალასტლებირ გაზრდართან 
ერთად ერ პროცერი სშრავ ნივთებზეც ვრცელდება, რომლე-
ბზეც ძერ მცოლოდ გვაროვნსლი, რაერთო რაკსთრება 
არრებობრ. მართებსლად ღენიღნავრ ჟან-ჟაკ რსრო: „ პირვე-
ლი ადამიანი, ვინც მიწირ ნაკვეთი ღემოფობა და განაცცადა, 
რომ მირია, რაღიც ცალციც დაარწმსნა, რამოუალაუო რაზო-
გადოებირ ნამდვილი  ტსშემდებელი იქო.“

14
        

როციალსრი ინრტიტსტებირ - რაცელმწიტორა და რამა-
რთლირ განვითარებირ ღედეგად, ბსნებით მდგომარეობაღი 
ნივთირ ტლობამ სტლებრივი ტლობირ თვირობრიობა ღეიში-
ნა, მტლობელობა რაკსთრებად ანს ტაუტი-სტლებად გა-
რდაიუმნა. „რაზოგადოებრივი ცელღეკრსლებით ადამიანმა 
დაკარგა ბსნებითი თავირსტლება და განსრაზფვრელი 
სტლება ქოველივეზე, რარაც ღეიშლება დაესტლორ, რაპი-
რწონედ მიიფო რამოუალაუო თავირსტლება და სტლება 
იმაზე, რაც გააყნია“.

15
  

მერაკსთრედ ქოტნირ პრეზსმტციარ რამდენიმე ტსნუცია 
გააყნია, პირველი - ირ ემრაცსრება რამოუალაუო ბრსნვირ 
განვითარებარა და რიმქარერ, რამდენადაც გაცღირებსლი 
რაუონელგაცვლირ პირობებღი არავირ სწევრ მოშრავ ნივთზე 
რაკსთრებირ სტლებირ არრებობირ მტკიცება და ბრსნვირ მო-
ნაწილეები კეთილრინდირიერებირ პოზიციიდან ერთმანეთრ 
სტლებამორილ პირებად აფიუვამენ, “კეთილრინდირიერება 
მათთვირ არა მოვალეობა, არამედ ღინაგანი მოთცოვნილე-
ბაა “(ზოიშე).

16
 რწორედაც, რომ „არ არრებობრ ნივთირ 

მტლობელობაზე სკეთერი მაყვენებელი მარზე რაკსთრებირ 
სტლებირ არრებობირა“ (ბსრჟონი),  „მტლობელობა რაკს-
თრებირ რინამდვილეა“ (იერინგი), ნივთირ ტლობით სტლე-
ბირ არრებობა ვლინდება, რაც ბრსნვირ მონაწილეებრ მი-
რდამი ნდობარ აფსშრავრ. ნივთირ კეთილრინდირიერ ღემშე-
ნად ითვლება ირ, ვინც მოშრავი ნივთირ ღეშენირარ ამ ნდო-
ბით მოუმედებრ, თვლირ რომ სტლებარ იშენრ მართლზომიე-
რად

17
, რცვირი სტლებირ ცელქოტირ გარეღე და არრებსლი 

გარემოებები რცვაგვარი ტიურირ ღერაშლებლობარ გამორი-
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 უოყაღვილი უ., მტლობელობა და რაკსთრება-ტაუტი და სტლება რამო-
უალაუო რამართალღი, თბ., 2015, 17. 

14
 ჟან-ჟაკ რსრო, რაზოგადოებრივი ცელღეკრსლება, თბ., 1997, 6. 

15
  ჟან-ჟაკ რსრო, რაზოგადოებრივი ცელღეკრსლება, თბ., 1997,  25. 

16ზოიშე ბ., რამართლირ პრაუტიკსლი ქოტიერებირ ღემეცნებირ ცდა (სპი-
რატერად ადამიანირ სტლებათა ჩრილღი), ერეები, თბ., 2013, 179. 

17
 ღეშენირ რამართლებრივი რატსშველი არირ კეთილი რწმენირ მტკიცებს-
ლება, ირ ემრაცსრება bona fides-ირ გამართლებარ. Дернбург  Г., 
Пандекты, Т. 2, пер. Блоха А.Ю., Гальпера А.Я., Унтелова Д. 
И., Шнейдера К.А., под. ред. Мейендорфа А.Ф., СПБ., 1905, 
66.    

ცცავენ, და პირიუით, ირ, ვინც იცირ, რომ რცვირ კსთვნილ რი-
კეთერ მართლრაწინააფმდეგოდ ესტლება ანდა ვირთვირაც 
ცნობილია გარემოებები, რომლებიც რაფად მოაზროვნე 
ადამიანრ გარიგებირ მიმართ ეჩვრ აფსშრავრ,

18
 არაკეთი-

ლრინდირიერი მტლობელია.  
კეთილრინდირიერება და არაკეთილრინდირიერება სკა-

ნონო მტლობელობირ კატეგორიებია, ორივე მათგანი მოი-
ცავრ მართლწინააფმდეგობარ, მაგრამ კეთილრინდირიერი 
მტლობელირ უცევა არაბრალესლია. რწორედ ამირ გამო მა-
რთლწერრიგი მარ გარკვესლი რამართლებრივი რიკეთეებით 
აძილდოებრ: მცოლოდ მირ მიმართ დაიღვება ვინდიკაციირ 
ღეზფსდვა, მცოლოდ მარ გააყნია ნაქოტზე სტლება ვინდიკა-
ციირ განცორციელებირარ, მცოლოდ მარ ეშლევა სტლება ღე-
რაგებელზე (ნივთირ დაკავება) მერაკსთრირ მიმართ, მცო-
ლოდ მან ღეიშლება მოიპოვორ მოშრავ ნივთზე რაკსთრება 
ღეშენითი ცანდაზმსლობირ გზით.   

რომირ რამართლირგან განრცვავებით, რადაც ღესზფსდა-
ვი ვინდიკაციირ პრინციპი მოუმედებდა, ღსა რასკსნეებირ გე-
რმანსლ ყვესლებით რამართალღი ყამოქალიბდა ვინდიკა-
ციირ ღეზფსდვირ წერი, რომლირ თანაცმად, მერაკსთრე 
სშლსრია დაიბრსნორ მირი მტლობელობიდან  ნებით გარს-
ლი და კეთილრინდირიერი მტლობელირ მიერ რარქიდლით 
ღეშენილი ნივთი. ამ წერრ, რომელიც დფემდე მოუმედებრ 
თანამედროვე ევროპსლ რამართალღი, რრკ 187-ე მსცლით 
განამტკიცებრ. ცოლო იმ ღემთცვევაღი, თს მერაკსთრირ რა-
ვინდიკაციო მოთცოვნა კმაქოტილდება, მირი ღედეგები გა-
ნრცვავებსლია სკანონო მტლობელთა  რაცეებირ მიცედვით.  

არაკეთილრინდირიერი მტლობელირგან განრცვავებით, 
რომელრაც არათს არ ეშლევა ნაქოტირ დატოვებირ ღერა-
შლებლობა - „რაწინააფმდეგორ დაღვება იუნებოდა რამა-
რთალდარფვევირ სრცცვი ტრისმტი, რაც ღესრაცცქოტდა 
რაზოგადოებრივ მართლღეგნებარ“,

19
 არამედ ბრალესლად 

მისფებელი ნაქოტირ ფირებსლებირ გადაცდაც ევალება 
(რრკ-ირ 164-ე მსცლირ პირველი და მეორე წინადადება), კე-
თილრინდირიერ მტლობელრ, რომელრაც რამართლიანად 
აუვრ განცდა, რომ მერაკსთრეა, ენიჩება ამ ღეგნებირ არრე-
ბობირ მანშილზე მიფებსლი ნაქოტირ დატოვებირ სტლება 
(რრკ-ირ 163-ე მსცლირ  პირველი ნაწილირ მეორე წინადადე-
ბა). თავირ მცრივ, კეთილრინდირიერ მტლობელრ სტლება 
აუვრ მერაკსთრერ ნივთზე გაწესლი ღენაცვირა (ნივთირ რს-
ბრტანციირ ღერანარყსნებლად) და გასმძობერებირ ცარძებირ 
(რაც ზრდირ ნივთირ რამესრნეო ფირებსლებარ) ანაზფასრე-
ბა მორთცოვორ, თს აფნიღნსლი არ არირ კომპენრირებსლი 
ნივთიდან მიფებსლი რიკეთით (ანალოგისრი სტლება არა-
კეთილრინდირიერ მტლობელრ მცოლოდ მაღინ გააყნია, თს 
მირი გამოსქენებლობა მერაკსთრირ სრატსშვლო გამდი-
დრებარ იწვევრ: რრკ-ირ 164-ე მსცლი). ამ მოთცოვნირ ღე-
რრსლებამდე კეთილრინდირიერ მტლობელრ ნივთირ დაკა-
ვებირ სტლება აუვრ (რრკ-ირ 163-ე მსცლირ მე-2 ნაწილი).  

რრკ იცნობრ რომასლი usucapio-რ თანამედროვე მოდე-
ლრ ღეშენითი ცანდაზმსლობირ ინრტიტსტრ, რომლირ მიცე-
დვითაც, კანონით დადგენილ პირობებღი ნივთზე მტლობე-
ლობა მარზე რაკსთრებირ სტლებარ ატსშნებრ. ერ ინრტიტსტი 
მაღინ მოუმედებრ, როცა ბსნდოვანია ნივთზე სტლებამორი-
ლი პირირ ვინაობა და რიცცადე მცოლოდ ტაუტობრივი ცარი-
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სტატია 

ათირ ცელირსტლებაღია. ღეშენითი ცანდაზმსლობირ ობიე-
უტსრი (რათანადო ნივთი, კანონით დადგენილი ვადა, 
სწქვეტი ტლობა) და რსბიეუტსრი  (რაკსთრად ტლობირ გა-
ნზრაცვა და კეთილრინდირიერება) პირობები რომირ რამა-
რთლიდან მოქოლებსლი თანამედროვეობამდე ბევრძერ 
ღეიცვალა და რრკ-ღი ამჟამად არრებსლი რედაუციით, მო-
შრავ და სშრავ ნივთებზე რაკსთრად ტლობირ განზრაცვით 
კანონით დადგენილ ვადებღი განცორციელებსლი სწქვეტი 
მტლობელობა მათზე რაკსთრებარ წარმოღობრ. 

ამართან, თს მოშრავ ნივთთან მიმართებაღი კეთილრი-
ნდირიერება კონრტიტსტისრი ელემენტია, სშრავ ნივთთან 
დაკავღირებით მირი რავალდებსლოობა არ ყანრ, მთავარია, 
რომ ტაუტობრივი მტლობელი და რეერტრღი რეგირტრირე-
ბსლი პირი ერთი და იგივე იქორ. რომასლი და ღსა რასკსნე-
ებირ რამართლირგან განრცვავებით, რადაც მოუმედებდა ტო-
რმსლა - ღემდგომი არაკეთილრინდირიერება არ ვნებრ რა-
კსთრებირ ცანდაზმსლობით ღეშენარ, თს პირი მტლობელო-
ბირ მოპოვებირ მომენტღი კეთილრინდირიერია, თანამე-
დროვე ევროპსლი რამართალი მტლობელირ კეთილრინდი-
რიერებარ ითცოვრ არა მცოლოდ მტლობელობირ მოპოვები-
რარ, არამედ მტლობელობირ მთელ პერიოდღი (ერ მიდგომა 
ღსა რასკსნეებირ კანონიკსრ რამართალღი ყამოქალიბდა). 
ამართან, კეთილრინდირიერებირ, როგორც პირირ რინდირღი 
დამალსლი ტაუტირ მტკიცება რთსლია, ამიტომ ირ ივარას-
დება. რაც ღეეცება მეორე რსბიეუტსრ ელემენტრ, მტლობე-
ლობირ დატსშნებირგან განრცვავებით, რადაც მოითცოვება 
რაკსთრად ტლობირ განზრაცვა ტართო გაგებით, ანს რაკს-
თარი ინტერერებით ტლობირ ღინაარრით, ღეშენითი ცანდა-
ზმსლობირ დრორ რწორედ, მირი ვიწრო, რომასლი გააზრე-
ბაა (ვტლობდე ვითარცა მერაკსთრე) რაცეზე. ამდენად, 
მცოლოდ სკანონო მტლობელრ ცელეწიტება, გაცდერ მერა-
კსთრე და არა მართლზომიერ ცანდაზმსლ მტლობელრ.  

ღეშენითი ცანდაზმსლობირ ღერაცებ არრებსლი ნორმები-
დან არ იკვეთება ცანდაზმსლობირ ვადებირ ღეძამებირ ღერა-
შლებლობა სტლებამემკვიდრეობირ დრორ. თსმცა მტლო-
ბელობირ თავღი არრებსლი ნორმა, რომელიც წარმოადგენრ 
მტლობელობირ დატსშნებირ ღემთცვევარ მირი ელემენტებირ 
გათვალირწინებირ გარეღე, ტიუციირ გზით, და მიზნად ირაცა-
ვრ მემკვიდრეთა ინტერერებირ დაცვარ (მტლობელობა მე-
მკვიდრეებზე გადადირ იმავე რაცით, რა რაცითაც არრებობდა 
მამკვიდრებელთან - რრკ-ირ 157-ე მსცლი) მემკვიდრეობითი 
სრთიერთობირ დრორ მამკვიდრებლირა და მემკვიდრირ მი-
მართ არრებსლი ღეშენითი ცანდაზმსლობირ ვადებირ ღეძა-
მებირ ღერაშლებლობარ იშლევა. 

რაკამათოა ღეშენითი და რარარყელო ცანდაზმსლობირ 
ვადებირ სრთიერთმიმართებირ რაკითცი. მართალია, რავი-
ნდიკაციო მოთცოვნა აბროლსტსრი ცარიათირ უონებრივი 
რიკეთირ - რაკსთრებირ დარაცავად არრებობრ, მაგრამ რა-
მდენადაც ირ მიმართსლია არა პირთა განსრაზფვრელი 
წრირ, არამედ კონკრეტსლი პირირ მიმართ, რელატისრ (ღე-
ტარდებით) ცარიათრ ატარებრ.

20
 ღერაბამირად, ცანდაზმს-

                                                                    
20

 რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ გადაწქვეტილებაღი რცვაგვარი 
აზრია დატიურირებსლი, კერშოდ რარამართლო გამოდირ რა რაკსთრე-
ბირ ღინაარრირ ცნებიდან, რაც მერაკსთრერ ნივთირ მიმართ ტრიადით 
განრაზფვრსლ სტლებამორილებათა თავირსტლად განცორცილებირ ღე-
რაშლებლობარ ანიჩებრ, მიიყნევრ, რომ მერაკსთრე დროღი ღეზფსდსლი 
არ სნდა იქორ რცვა პირირაგან კსთვნილი ნივთირ დაბრსნებირ მოთცო-
ვნირ თვალრაზრირით. რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2005 
წლირ 16 რეუტემბრირ #არ526-847-05 გადაწქვეტილება. მითითებს-
ლია: ზარანდია თ., ტაუტი VS სტლება: მტლობელობა და რაკსთრებირ 
სტლება-სრთიერთმიმართება უართსლი და ტრანგსლი რამართლირ 

ლობირ წერრიგრ ეუვემდებარება, კერშოდ, რავინდიკაციო 
მოთცოვნა არარაცელღეკრსლებო ცარიათირაა და მარზე 
ვრცელდება 10 წლიანი ცანდაზმსლობირ ვადა. ამგვარად, 
რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურით გათვალირწინებს-
ლი ცანდაზმსლობირ ნორმებირ მიცედვით, მოშრავ ნივთე-
ბთან დაკავღირებით,  ღეშენითი ცანდაზმსლობირ ვადირ (5 
წელი) გარვლა დროით წინ სრწრებრ სტლებირ დაცვირ ცა-
ნდაზმსლობირ ვადარ, ცოლო სშრავ ნივთებთან დაკავღირე-
ბით, დაცვირთვირ დადგენილი ვადირ გარვლირ ღემდეგ ღერა-
შლოა, ძერ კიდევ არ იქორ წარმოღობილი ნივთზე რაკსთრე-
ბირ სტლება (სშრავი ნივთებირ მიმართ ღეშენითი ცანდაზმს-
ლობირ ვადა 15 წელრ ღეადგენრ). ამ სკანარკნელ ღემთცვე-
ვაღი რომირ რამართალღი არრებსლი ე.წ. ბონიტარსლი რა-
კსთრებირ მრგავრი მოვლენა ტიურირდება, როცა ნივთი ძერ 
არ იქო პირირ რაკსთრებაღი, თსმცა განმტკიცებსლი იქო მირ 
მტლობელობაღი, მირი უონებირ ღემადგენლობაღი. ამდენად, 
აზრობრივი წინააფმდეგობებირ  გათვალირწინებით, გადა-
რაცედია სტლებირ დაცვირ და ღეშენითი ცანდაზმსლობირ ვა-
დებირ რაკითცი. 

ზემოთ მითითებსლ მრძელობათაგან იკვეთებოდა კეთი-
ლრინდირიერი მტლობელირ, როგორც სკანონო მტლობე-
ლირ, ტიგსრა, თსმცა რრკ იცნობრ კეთილრინდირიერებირ ტა-
რთო განმარტებარაც (159-ე მსცლი), რომელიც ამ ცნებაღი 
ერთდროსლად მოიაზრებრ მარ, როგორც მართლზომიერე-
ბირ, ირე არამართლზომიერებირ რივრცეღი. მტლობელობირ 
კანონიერება ნიღნავრ იმარ, რომ ირ  ცორციელდება კანონირ 
რატსშველზე, მირი მოთცოვნებირ დაცვით. არეთია მერაკს-
თრირ და მირგან ნაწარმოები რანივთო თს ვალდებსლებითი 
სტლებირ მუონე პირთა მიერ განცორციელებსლი ტაუტო-
ბრივი ბატონობა. თსმცა იმირ დატიურირება, რომ მერაკს-
თრე, დამუირავებელი ან მოგირავნე კეთილრინდირიერი 
მტლობელია, დეკლარაცისლ ცარიათრ ატარებრ და რაიმე 
დამატებით სტლებრივ ღედეგებრ ამ ტიტსლოვან მტლობე-
ლთათვირ არ წარმოღობრ. რაუართველორ სზენაერი რარამა-
რთლორ პრაუტიკა ამ მსცლთან დაკავღირებით არაერთგვა-
როვანია, ერთგან ირ მართლზომიერებარ მიძნავრ კეთილრი-
ნდირიერებირგან რწორედ რამართლებრივი რატსშვლირ 
არრებობა-არარრებობირ ტაუტით, 

21
 რცვაგან კი ამ ცნებებრ 

ერთმანეთთან აიგივებრ.
22

 
ამავე მსცლირ მეორე წინადადება კი გადმორცემრ სკა-

ნონო კეთილრინდირიერი მტლობელირ ცნებარ, კერშოდ მირ 
ერთ-ერთ გამოვლინებარ: კეთილრინდირიერია მტლობელი, 
რომელიც სტლებამორილ პირად ღეიშლება იუნერ მიყნესლი 
რაუმიან სრთიერთობებღი რაჩირო გსლმოდგინე ღემოწმებირ 
რატსშველზე. რარამართლო პრაუტიკა, რომელიც ნორმირ 
რიცოცცლირსნარიანობირ დადარტსრებირ სტქსარი მტკიცე-
ბსლებაა, ამ რაკითცთან დაკავღირებით არ გამოირყევა მი-
გნებათა რისცვით. ირ ცდილობრ ამ აბრტრაუტსლ დეტინიცი-
არ მოარგორ კეთილრინდირიერი მტლობელობირ გამოვლი-
ნებირ ირ ღემთცვევები, რომლებიც არ არიან კავღირღი კეთი-
ლრინდირიერ ღეშენართან. მაგ., რაუართველორ სზენაერი რა-
რამართლორ ერთ-ერთი გადაწქვეტილებით, ამ გაგებით კე-
თილრინდირიერად მიყნესლ იუნა მიწირ მერაკსთრე, რომე-
ლიც ამსღავებდა რაკსთარი ნაკვეთირ მიმდებარე ტერიტო-

                                                                                                                 
მიცედვით. პროტ ბ. ზოიშირ 60  წლირადმი მიშფვნილი რაისბილეო კრე-
ბსლი,  რედ. ჩანტსრია ლ., ბსრდსლი ი., თბ., 2013, 260-261. 

21
 ნაჩქებია ა., რამოუალაუორამართლებრივი ნორმებირ განმარტებები 
სზენაერი რარამართლორ პრაუტიკაღი (2000-2013),  თბ., 2014 ,61. 

22
 ნაჩქებია ა., რამოუალაუორამართლებრივი ნორმებირ განმარტებები 
სზენაერი რარამართლორ პრაუტიკაღი (2000-2013),  თბ., 2014, 59. 
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რიარ, რომელიც არ წარმოადგენდა მირ რაკსთრებარ და რცვა 
სკანონო მტლობელირ მცრიდან განცორციელებსლი ცე-
ლღეღლირ აფკვეთირ მიზნით მარ ღერაბამირი დაცვირ სტლება 
მიენიჩა. ალბათ, მართებსლი იუნება კეთილრინდირიერი 
მტლობელირ იმგვარი განრაზფვრებირ მოცემა, რომელიც 
მარ მცოლოდ სკანონო მტლობელობირ რივრცეღი  მოიაზრე-
ბრ და  მირი დატსშნებირ  ღემთცვევებრ ღეშლებირდაგვარად 
რრსლქოტილად  არაცავრ.  

რრკ-ირ 159-ე მსცლით გადმოცემსლი კეთილრინდირიერი 
მტლობელობირ არაერთგვაროვანი გააზრებირ მიზეზი 160-
161 მსცლებირ არრებობაღი სნდა ვეშიოთ, რომლებიც 
მტლობელობით დაცვარ განამტკიცებენ  (ნივთირ დაბრსნე-
ბირ ან ცელღეღლირ აფკეთირ გზით). აფნიღნსლი რიკეთე ცე-
ლმირაწვდომია მცოლოდ კეთილრინდირიერი მტლობელი-
რთვირაა, რომელღიც რრკ მოიაზრებრ როგორც ტიტსლოვან, 
ირე სტიტსლო მტლობელრ. ირტორისლადაც და თანამე-
დროვეობაღიც პორერორსლი დაცვით მცოლოდ აფნიღნსლი 
რსბიეუტები რარგებლობდნენ.  

მტლობელობითი დაცვირ არრი ძერ კიდევ რომირ რამა-
რთალღი  განირაზფვრა თავდაპირველად, პრეტორირ ინტე-
რდიუტებით, ღემდეგ პრეტორსლი და ცივილსრი რარყელე-
ბით. მტლობელობითი დაცვა გსლირცმობრ დაცვარ ტაუტზე 
და არა სტლებაზე დაქრდნობთ, აუ „სტლებრივი ქოტიერე-
ბირ მტკიცება ღეცვლილია  ტაუტობრივი ქოტიერებირ  მტკი-
ცებით“ (იერინგი).

23
  ამართან, მარ დროებითი ცარიათი 

აუვრ, რადგან, თს მოდავე მცარე სკმაქოტილო რყება პორე-
რორსლი პროცერირ ღედეგით, მარ ღესშლია პეტიტორსლი 
პროცერირ წამოწქება, რადაც სტლებაზე დაქრდნობით ღეე-
ცდება რაკსთარი ინტერერებირ დაცვარ. მტლობელობითი

                                                                    
23

 Иеринг Р., Об основании зашиты  владения, М., 1883, 148. 

 დაცვა არა მცოლოდ სკანონო კეთილრინდირიერი მტლობე-
ლირთვირ არირ მართლწერრიგით მინიჩებსლი რიკეთე იმირ 
გამო, რომ მირთვირ პეტიტორსლი პროცერი ცელმისწვდო-
მელია, არამედ ირ სპრიანია კანონიერი მტლობელებირთვი-
რაც რიმარტივირ, მოუნილობირ გამო. პეტიტორსლ პროცე-
რღი მტკიცებირ ტვირთი მორარყელერ აწევრ, რადგან მტლო-
ბელირ რარარგებლოდ  ტლობირ ტაუტი მეტქველებრ. 

მტლობელობითი რარყელით სკანონო კეთილრინდირი-
ერ მტლობელრ  თავირ დაცვა ღესშლია არა მცოლოდ რცვა 
სტიტსლო  მტლობელირგან, არამედ თავად მერაკსთრირგა-
ნაც, სტლებამორილი ე.წ სპირატერი სტლებირ მუონე პირი-
რგან, თს ირ სკანონო გზებით ღეეცდება  რაკსთარი ინტერე-
რებირ დაცვარ.  

ერთი ღეცედვით, პორერორსლი დაცვა რამართლებრივი 
პარადოურია, „მირი არრი მისწვდომელია ისრიდისლი განა-
თლებირ არმუონე ადამიანირ გონებირთვირ“ (ღერღენევი-
ყი)

24
, მაგრამ დოუტრინალსრად დარაბსთებსლია მირი რა-

რგებლიანობა რცვადარცვა რამართლებრივი რიკეთირ დარა-
ცავად. ირ სზრსნველქოტრ რამოუალაუო წერრიგირ, მღვიდო-
ბირ გამქარებარ,  ნივთირ მიმართ ყამოქალიბებსლი ტაუტო-
ბრივი წერრიგირ ცელღესვალობით, სზრსნველქოტრ ნივთირ 
მერაკსთრირ ინტერერებირ დაცვარ, რომელიც იმედოვნებრ, 
რომ ნივთრ დაიბრსნებრ დანაკარგებირ გარეღე, რადგან ირ 
სკანონო მტლობელთანაც დაცსლია მერამე პირთა ცელქო-
ტირაგან, არევე, სმაფლერი რიკეთირ - ადამიანირ ფირრებირ, 
დაცვარ განაპირობებრ, რადგან ნებირმიერი ადამიანი, მათ 
ღორირ რამართალდამრფვევი  კსლტსრსლი მართლწერრი-
გირ მიერ სზენაერ ტარესლობად მიიყნევა.  

უართსლი რარამართლო პრაუტიკა სკვე მდიდარია 
მტლობელობითი დაცვირ ღერაცებ გადაწქვეტილებებით, რა-
დაც ცღირად რწორადაც მიეთითება მტლობელობითი რა-
რყელებირ ბსნებაზე და არ ცდება მათი გაიგივება რაკსთრე-
ბირ დაცვირ რარყელებთან.
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