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ვირტუალური ქონება, როგორც სანივთო სამართლის ობიექტი 

გიორგი ჟორჟოლიანი 
ადვოკატი, რაუართველორ ადვოკატთა აროციაციირ ინტელეუტსალსრი რაკსთრებირ რამართლირ კომიტეტირ წევრი 

 

I. ღერავალი 
ვირტსალსრი უონება, როგორც რაკსთრებირ ობიეუტი, 

რომელიც თითუმირ ქოველთვირ ისრიდისლ ლიტერატსრა-
ღი დაკავღირებსლი იქო ვირტსალსრ რამქარორთან,

1
 მოია-

ზრებოდა როგორც მირი ღემადგენელი ნაწილი და ტიზიკსრი 
რამქარორგან განცალკევებსლი მოვლენა, თსმცაფა აფნი-
ღნსლი მორაზრება არ წარმოადგენრ ისრიდისლად გამქარე-
ბსლ პოზიციარ და იგი სარქოტილი სნდა იუნერ. 

ერთგვარი მფელვარება ვირტსალსრი რამქარორ გარღე-
მო, რცვადარცვა მარისრი მრავალმოთამაღიანი ონლაინ თა-
მაღებირ დამრაცსრება იქო 2000-იანი წლებირ ღსა პერიო-
დღი. რწორედ ამ დრორ ცდებოდა არეთი თამაღებირ ტა-
რგლებღი არრებსლი სშრავი თს მოშრავი ნივთებირ,

2
 რა-

მდენიმე ათარესლი დოლარით დაწქებსლი დამთავრებსლი 
არობით ათარი დოლარით, გარცვირება.

3
 ონლაინ თამაღებღი 

მოთამაღეები გეგმავდნენ რაკსთრებირ კომერციალიზაციარ, 
მაგალითად, მათ ვირტსალსრ მიწაზე რცვა მოთამაღეებირ 
მიერ მონაპოვარი რიკეთირ დაბეგვრარ, ანდაც ვირტსალსრი 
სშრავი უონებით ვაჩრობარ,

4
 რაც თავირ მცრივ ერთგვარ ვი-

რტსალსრ ეკონომიკარ უმნიდა ვირტსალსრ რამქაროღი.
5
 

თსმცაფა ვირტსალსრი რამქარო, როგორც ტიზიკსრი რა-
მქარორ რეპლიკა, როგორც რამართლებრივი ინტერერირ 
წქარო მალევე ამოიწსრა, იგი მცოლოდ კომპისტერსლი 
თამაღებირთვირ დარყა აუტსალსრი, რაც თავირ მცრივ რწო-
რედ ქველა იმ ისრიდისლი ნაღრომირ დამრაცსრებაა, რომე-
ლიც ვირტსალსრი რამქარორ ასცილებელ რაკანონმდებლო 
ჩრილღი მოუცევარა და მირთვირ ისრიდისლი დოუტრინირ  
ღეუმნარ ემრაცსრებოდა. 

ვირტსალსრი რაკსთრება, როგორც ტეუნოლოგისრი გა-
ნვითარებირ თანმდევი მოვლენა, გასმართლებელია მცო-

                                                                    
1
 ვირტსალსრი რამქარო, გაბატონებსლი მორაზრებირ თანაცმად ტაუტის-

რად ანალოგია ტიზიკსრი რამქარორი, რომელიც ინტერნეტირა და კო-
მპისტერსლი თამაღებირ განვითარებართან ერთად, ისრიდისლ ლიტე-
რატსრაღიც რაინტერერო განმარტებებრ იშენდა. მაგალითირთვირ ავტო-
რი სზსტრსუტირ რომირ რამართლირ ტრადიცისლ განმარტებარ იქენებრ 
ვირტსალსრი რაკსთრებირა და ვირტსალსრი რამქარორ რამართლე-
ბრივი ტრანრტორაციირთვირ იც. Veloso M. G., Virtual Property 
Rights, A Modified Usufruct of Intangibles, Philippine Law Journal, 
Vol 82, No 4, 2008, 70-73. 

2
 იგსლირცმება ვირტსალსრი მიწირ ნაკვეთი, ვირტსალსრი რაცლი, ვი-

რტსალსრი ავეძი და რცვა, რაც მცოლოდ კომპისტერსლი თამაღირ, 
პროგრამირ ან სტრო ტართო გაგებით კომპისტერსლი კოდირ ტა-
რგლებღი არრებობრ. იც. Abramovitch S./ Cummings D., Virtual 
Property, Real Law: The Regulation of Property in Video Games, 
Canadian Journal of Law and Technology, Vol 6, No 2, 2007, 74. 

3 Barfield W., On money, taxes, and property in virtual reality, Virtual 
Reality, Vol 13, Issue 1, 2009, 37. 

4
 იუვე. 

5Abramovitch S./ Cummings D., Virtual Property, Real Law: The 
Regulation of Property in Video Games, Canadian Journal of Law 
and Technology, Vol 6, No 2, 2007, 74. 

ლოდ ვირტსალსრი რამქარორ ტარგლებღი მოეუცერ და კო-
მპისტერსლი თამაღებით ამოიწსრორ. ამ თემატიკირადმი 
მიშფვნილი ტსნდამენტსრი ისრიდისლი ნაღრომები, მარ 
მოიაზრებრ ირეთ კომპისტერსლ კოდად, რომელიც მცო-
ლოდ მომცმარებლირ კომპისტერღი არრებობით არ ღემოი-
ტარგლება და მირი რეგსლირება სნდა დასაცლოვდერ 
სშრავი და მოშრავი ნივთებირათვირ განრაზფვრსლ რამა-
რთლებრივ პარადიგმარ. იგი გამოირყევა ეურკლსზისრი მი-
კსთვნებადობით, თს ერთი პირი მერაკსთრეა, მარ ღესშლია 
რცვარ ასკრშალორ მირი ტლობა და ნებირმიერი არამა-
რთლზომიერი უმედება,

6
 რარაც თავირ მცრივ სკავღირდება 

რაერთო რამართლირთვირ დამაცარიათებელი რცვათა ზემო-
უმედებირ გამორიცცვირ სტლება (right to exclude),

7
 რაც 

ერთობ ემრგავრება გერმანსლ რამოუალაუო რამართალღი 
აკრშალსლი თვითნებობირ დასღვებლობირ ცნებარ,

8
 ცოლო 

უართსლ რამართალღი ასცილებელ მოგერიებარ,
9
 აუვე სნდა 

აფინიღნორ, რომ სკანარკნელი ორი ცნება ერთიან ჩრილღი 
არ არირ განცილსლი არც ტიზიკსრი და არც ვირტსალსრი 
რამქარორთვირ.

10
 ვირტსალსრ უონებარ აცარიათებრ მქარი, 

ტიურირებსლი ბსნება,
11

 რაც ნიღნავრ იმარ, რომ იგი მირი მე-
რაკსთრირ დამოსკიდებლად არრებობრ და არ რაჩიროებრ 
კომპისტერირა და პროგრამსლი სზრსნველქოტირ აუტივა-
ციარ ცელმირაწვდომობირთვირ. ბოლო მაცარიათებლირ მი-
ცედვით კი კოდრ, როგორც რაკსთრებირ ობიეუტრ, რრსლქო-
ტრ მირი სრთიერთდაკავღირებსლობა, ღერაბამირად, პირთა 
ტართო წრერ მართან ინტერაუციირ რაღსალება აუვრ

12
 და იგი 

არ ინაცება მცოლოდ ერთი პირირთვირ, მცოლოდ ამ პირირ 
მქარ დირკზე. ღერაბამირად აფნიღნსლი რამი კომპონენტი გა-
ნაპირობებრ ვირტსალსრი უონებირ და მარზე რაკსთრებირ 
სტლებირ გავრცელებარ, რაც ნიღნავრ იმარ რომ რცვა ნები-
რმიერი კოდი, რომელიც ამ კომპონენტებრ არ აკმაქოტილე-

                                                                    
6 Fairfield J., Virtual Property, Boston University Law Review, Vol 

85, 2005, 1049. 
7Carrier A. M./Lastowka G., Against Cyberproperty, Berkeley Tech-

nology Law Journal, Vol. 22, 2007, 1485. 
8 რსრიაღვილი გ./ ეგნატაღვილი დ./ რირდაშე ლ., რანივთო რამართალი, 

კაზსრებირ კრებსლი, თბილირი, 2018,  97-98. 
9 ყაყავა რ., რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი I, ჩანტსრია ლ. 

(რედ), თბილირი, 2017, მსც. 116 მე-2 ველი. 
10

 ზემოუმედებირ გამორიცცვირ სტლება ყარევირ აფკვეთარა და რიკეთირ 
ცელღესცებლობარ ემრაცსრება, ცოლო, აკრშალსლი თვითნებობირ და-
სღვებლობა, კი მირი ღედეგირ ბათილობირკენაა მიმართსლი. თავირ 
მცრივ, ასცილებელი მოგერიებაც რიკეთირ დაცვირკენ არირ მიმართს-
ლი, ღედეგირ დადგომამდე. 

11 Fairfield J., Virtual Property, Boston University Law Review, Vol 
85, 2005, 1049. 

12
 იუვე, 1050. 
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ბრ არ სნდა იქორ მოაზრებსლი როგორც ვირტსალსრი უო-
ნება.

13
 

აუედან გამომდინარე, ვირტსალსრი უონება ღეიშლება 
იქორ ვებგვერდები,

14
 ზემოცრენებსლი ვირტსალსრი რამქა-

რორა და კომპისტერსლი თამაღებირ კომპონენტები, ონლა-
ინღი განთავრებსლი წიგნები, მსრიკა, ტილმები,

15
როგორც 

ციტრსლი ტაილები და არა მათთან დაკავღირებსლი რაა-
ვტორო/მომიძნავე სტლებები და ბოლორ, კრიპტოვალსტა, 
თსმცაფა აფნიღნსლი ყამონათვალი არ არირ ამომწსრავი. 

წინამდებარე რტატიირ მიზანია ვირტსალსრი რაკსთრე-
ბირთვირ ზოგადად კანონირმიერი რეგსლატორსლი რეჟიმირ 
დადგენა ,მოშრავი-სშრავი ნივთებირ კანონირმიერი დიუო-
ტომიირ მიფმა.

16
 რაკვლევ რაკითცთან მიმართებაღი ტაუტო-

ბრივად ღესშლებელია რცვადარცვა უვექნირ რაკანონმდებლო 
რეგსლაციებირ ანალიზი და ღეპირირპირება, გამომდინარე 
იუიდან, რომ ვირტსალსრი რაკსთრება რაკანონმდებლო 
დონეზე რეგსლირებსლი არ არირ. ღერაბამირად, რტატიაღი 
ღემოთავაზებსლი იუნება ერთიანი დოუტრინალსრი მიდგო-
მირ ღედარებით-რამართლებრივ დირკსრრი და მცდელობა 
ვირტსალსრ რაკსთრებაზე ტრადიცისლი რაკსთრებირ 
სტლებირ გავრცელებირა. 

 
II. ვირტსალსრი რაკსთრება, როგორც რანივთო რამა-

რთლირ  გაგებირ რაკსთრება 
ტიზიკსრი კომპონენტირ არარრებობირ გამო ვირტსალს-

რი უონება, წარრსლღი ცღირად მოიაზრებოდა როგორც 
ინტელეუტსალსრი რაკსთრება,

17
 აფნიღნსლი მორაზრება 

ქოველთვირ მცდარი იქო.
18

 ვირტსალსრი რაკსთრება, რა 
თუმა სნდა, ვერ გასთანაბრდება და ვერ იუნება რრსლად რა-
ნივთო რამართლირ ტრადიცისლი ობიეუტებთან ერთად ერთ 
რანგღი ყაქენებსლი. მაგალითად, ვირტსალსრი რაცლი, ვე-
რარდრორ ყაითვლება სშრავ უონებად, რაც ერთი მცრივ, მი-
რი რატსშვლით, კომპისტერსლი კოდირ ოპერირებით არირ 
განპირობებსლი, ცოლო, მეორე მცრივ, დაკავღირებსლია 
იმ სტლებებირ არუონართან, რაც სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ 
სტლებარ აცარიათებრ, ანალოგისრადაა რაუმე სშრავი  ნი-

                                                                    
13

 მაგალითად ოტლაინ თამაღები, ტაილები, პროგრამსლი სზრსნველქო-
ტა და რცვა კოდები, რომელიც მცოლოდ მქარ დირკზეა, ღერაბამირად არ 
გააყნია ტიურირებსლი ცარიათი, ანს ცელმირაწვდომია მცოლოდ კომპი-
სტერირ ყართვირ ღემდეგ და არ არირ სრთიერთდაკავღირებსლი რცვა 
პირებთან.  

14
 იგსლირცმება ვებგვერდი, როგორც ინტერნეტ პროტოკოლზე (IP) 
არრებსლი რაბოლოოდ აფუმადი მარალა და არა დომენსრი რაცელწო-
დება ვებგვერდირთვირ, როგორც რარაუონლო ნიღანი. თსმცაფა სნდა 
აფინიღნორ, რომ დომენსრი რაცელი არ წარმოადგენრ რარაუონლო ნი-
ღნებირ რამართლირ ობიეუტრ, ვრცლად იც. Farley C. H., Confusing the 
Similarity of Trademarks Law inDomain Name Disputes, Akron Law 
Review, Vol 52, issue 3, 2019, 613. 

15
 წიგნებთან, ტილმებთან და მსრიკართან ცღირად დავირ რაგანრ წარმოა-
დგენრ მათი ბსნება, როგორც რაკსთრება რაავტორო და მომიძნავე 
სტლებებიდან გამომდინარე, წინამდებარე ნაღრომი არ განიცილავრ ამ 
სტლებებრ, არამედ ყამოთვლილ ობიეუტებრ გსლირცმობრ, როგორც 
ციტრსლ ტაილებრ. ვრცლად იც. Erlank W., Books, Apps, Movies and 
Music – Ownership of Virtual Property in the Digital Library, 
European Property Law Journal, Vol 2, Issue 2, 2013, 196-200. 

16
 ღეერთებსლი ღტატებირთვირ დოუტრინალსრი კრაცით დარრსლდა 
ინტერნეტ რერსრრებირ, როგორც მოშრავი ნივთებირ დეტინიციირ ყა-
მოქალიბება, რაკითცთან მიმართებაღი იც. EpsteinR. A., 
Cybertrespass, University of Chicago Law Review: Vol. 70, Iss. 1, 
Article 6, 2003, 83;  Hedley S,. Cybertrespass – A Solution in 
Search of a Problem?, Journal of European Tort Law, Vol. 5, Issue 2, 
2014, 175-178. 

17 Fairfield J., Virtual Property, Boston University Law Review, Vol 
85, 2005, 1050. 

18
 იუვე, 1064-1065. 

ვთებირ ღემთცვევაღიც.
19

 თსმცაფა მოცემსლი მორაზრებირ 
გამართლება და ვირტსალსრი რაკსთრებირ რანივთო რამა-
რთლირგან რრსლი მოწქვეტა, ნებირმიერი რამართლირ რი-
რტემირთვირ, იუნება ერ რაერთო თს კონტინენტსრი ევროპირ 
რამართალი, ვირტსალსრ უონებარ დაცვირ გარეღე დატოვე-
ბდა, რაც ცალრაცად გასმართლებელი იუნებოდა. ღერაბამი-
რად, ვირტსალსრი რაკსთრებირთვირ განცილსლი სნდა 
იუნერ ქველა ირ წინაპირობა, რაც მარ ტიზიკსრ რამქაროღი 
არრებსლ რაკსთრებირ სტლებად აუცევრ. 

 
1. ვირტსალსრი რაკსთრებირ რეალსრი მაცარიათე-

ბელი 
კონკსრენტსლობა, ტიურირებსლობა და სრთიერთდაკა-

ვღირებსლობა
20

 თავირთავად აცარიათებრ ტიზიკსრ რამქა-
როღი არრებსლ მოშრავ თს სშრავ ნივთებრ. მაგალითი-
რთვირ, რაცლზე რაკსთრებირ სტლება მცოლოდ მერაკსთრერ 
აუვრ და რცვა პირი მირ რაკსთრებარ ღერაბამირი ნებართვირა 
და სტლებირ გარეღე ვერ გამოიქენებრ, იგივე რაცლი დრორა 
და რივრცეღი ტიურირებსლია, ერთცელ აღენებირ ღემდეგ მარ 
პერიოდსლი ცელაცალი აღენება არ რჩირდება და ბოლორ, 
მართან კავღირი მერაკსთრირ გარდა რცვებრაც ღეიშლება 
წუონდერ, მაგალითად უსყაღი გამვლელებრ, რტსმრებრ და 
რცვებრ. აფნიღნსლი მაცარიათებლებირ გარდა რაკსთრები-
დან მთელი რიგი სტლებები გამომდინარეობრ, ერენია ღე-
მორავლირ მიფება, რარგებლობირა და განკარგვირ თავირს-
ტლება, არგამოქენებირ სტლება და მირი ცელქოტირ ღე-
მთცვევაღი მირი გამოთცოვა და ზიანირ ანაზფასრება.

21
 აფნი-

ღნსლი სტლებები ქველა უვექნირ კანონმდებლობაღი მეტნა-
კლებად ერთმანეთრ წგავრ და განრაზფვრავრ რაკსთრებირ 
შირითად ღინაარრრ. თსმცაფა რაინტერეროა, რომ ქველატე-
რი ირ, რაც ტიზიკსრ რამქაროღი არრებსლი რაკსთრებირ მა-
ცარიათებელრ იზიარებრ სნდა იუნერ თს არა მოაზრებსლი 
რაკსთრებირ სტლებირ ობიეუტად?

22
 კითცვაზე ერთმნიღვნე-

ლოვანი პარსცი ტაუტობრივად ამოწსრავდა რაკსთრებირ 
მოცსლობარ და მირ ტარგლებღი მოაუცევდა ნებირმიერ რა-
მომავლო ტეუნოლოგისრ რიაცლერ. თსმცაფა წინამდებარე 
რტატიირ მიზანი რაკსთრებირ ტარგლებირ დადგენა არაა, 
არამედ რაპირირპიროდ კონკრეტსლი მოვლენირ, ვირტსა-
ლსრი უონებირ, როგორც ტრადიცისლი რაკსთრებირ ობიე-
უტად განცილვაა. 

ზემოდარმსლი რაკითცირთვირ მთავარი წინაფობა კომპი-
სტერსლი კოდია, მედისმი, რომელიც ტაუტობრივად ღე-
მუმნელია ვირტსალსრი უონებირა. 

 
2. კომპისტერსლი კოდი რაკსთრებირთვირ 
კოდი როგორც თვითრეგსლატორსლი კომპლეური, რო-

მელიც მოიცავრ კიბერრივრცერა და ინტერნეტრივრცერ, ქვე-
ლატერრ, რაც კოდირ რატსშველზე იუმნება,

23
არირ მორაზრე-

ბა, რომელიც ღეიშლება გადამწქვეტად მივიყნიოთ კოდირ 
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სტატია 

სრაზფვრო არაკანონირმიერი
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 რეგსლირებირთვირ. მისცე-
დავად ამირა, ვირტსალსრი რაკსთრებირთვირ კოდირ მოწე-
რრიგება ღეიშლება რაკმარირი არ აფმოყნდერ, გამომდინარე 
იუიდან რომ ვირტსალსრი უონება მნიღვნელოვან ეკონომი-
კსრ და როციალსრ ფირებსლებარ  ღეიშლება წარმოადგე-
ნდერ.

25
 

კოდი, როგორც სკვე აფვნიღნეთ, წარმოადგენრ ვირტსა-
ლსრი უონებირ რატსშველრ, ანს უმნირ მარ. თავირ მცრივ, 
კოდრ უმნირ ტიზიკსრი პირი, თსმცაფა ერ არ არირ ინტელე-
უტსალსრი რაკსთრებირ ობიეუტი კოდი, არამედ კოდირ ღი-
გნით ღეუმნილი კოდი,

26
 რომელიც ტრანრტორმირდება ვი-

რტსალსრ რაკსთრებაღი. მისცედავად ამირა, რაწქირი კოდი 
მოუმედებარ არ წქვეტრ, იგი მსდმივად აუტისრი რყება, რაც 
ტაუტობრივად მირ ტარგლებღი არრებსლი ქველა ვირტსა-
ლსრი უონებირ ტიურაციირ წქაროა. ვირტსალსრი რაკსთრე-
ბა მირი რაწქირი კოდირ გარეღე არრებობარ წქვეტრ. მაგალი-
თირთვირ, რაკმარირია გაითიღორ რერვერები, რადაც რომე-
ლიმე ვირტსალსრი რამქარორ რაწქირი კოდია განთავრებს-
ლი, ვირტსალსრი რაკსთრება აფარ იარრებებრ.

27
დამატები-

თი თვალრაყინოებირთვირ, თს ვებგვერდირ წორტინგირ რე-
რვერი გაითიღება, ვებგვერდზე რაკსთრება არ დაიკარგება, 
თსმცაფა რაკსთრებირ სტლებირ რეალიზაცია ღესშლებელი 
გაცდება, ვებგვერდირ მისწვდომლობირ გამო, რაც, თავირ 
მცრივ, ტიზიკსრ რამქაროღი არარდრორ მოცდება, ღესშლე-
ბელია მოშრავი თს სშრავი ნივთი ერთ დფერ სბრალოდ გა-
ურერ და მარზე რაკსთრება დაიკარგორ.

28
 

აფნიღნსლი მოცემსლობა, ირევ და ირევ, მისთითებრ იმა-
ზე, რომ ვირტსალსრი უონება მირი ტიზიკსრი ელემენტირ 
გარეღე არ ღეიშლება ტრადიცისლ უონებად იუნერ აფუმსლი, 
რაც არარწორია, მაგალითირთვირ, ინტელეუტსალსრი რაკს-
თრებირ ობიეუტი, ცღირად რაერთოდ არ არირ ტიზიკსრი ტო-
რმით

29
 გამოცატსლი.

30
 თავირ მცრივ, რაკსთრებირ ობიეუტი, 

როგორც აბრტრაუცია, ინტელეუტსალსრი რაკსთრებით არ 
ამოიწსრება, რირი ნათელი მაგალითია რაკსთრება რაწა-
რმორ წილზე.

31
  ღერაბამირად, ტიზიკსრი ელემენტირ არა-
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 2018 წლირთვირ ვირტსალსრი რაკსთრება ვირტსალსრი რამქარორ ტა-
რგლებღი მილიონობით დოლარირ  
რანაცვლოდ იქიდებოდა. ვრცლად იც. 
https://www.bbc.com/news/av/stories-45275461/the-virtual-land-
selling-for-millions 

26
 თავირთავად კოდი როგორც პირველწქარო ღერაშლოა წარმოადგე-
ნდერ ინტელეუტსალსრი რაკსთრებირ ობიეუტრ, მაგალითად, ვიდეო 
თამაღი, პროგრამსლი სზრსნველქოტა და რცვა. თსმცაფა მათ ტა-
რგლებღი მოთამაღირ მიერ ღეუმნილი რაკსთრება რცდება ინტელეუტსა-
ლსრ რაკსთრებარ. 

27 Lawrence D. E., It Really Is Just a Game: The Impracticability of 
Common Law Property Rights in Virtual Property, Washburn Law 
Journal, Vol 47, Issue 2, 2008, 515. 

28
 იუვე, 513-514. 

29
 ტიზიკსრი ტორმა არ სნდა იუნერ აფრესლი ტიურირებსლ ტორმაღი, 
რომელრაც ღეერთებსლი ღტატებირ კანონმდებლობა იქენებრ ნაწარმო-
ებირთვირ, რაავტორო სტლებათა ნაწილღი. არევე, არც უართსლი კანო-
ნმდებლობით გათვალირწინებსლი ობიეუტსრი ტორმა არ ნიღნავრ ტი-
ზიკსრად ცელღერაცებობარ. ორივე ცნება ირეთ მედისმრ მოიაზრებრ 
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ვე სტლებებირ ღერაცებ კანონირ 5 II მსცლი. 

30  D. T., Taxation of virtual worlds: An approach to face 
virtual worlds as electronic commerce, Information Communication 
Technology Law, Protection and Access Rights: Global Approaches 
and Issues, Portela I. M./ Cruz-Cunha M. (Eds.), Information Science 
Reference, New York, 2010, 104 

31
 Clarke A./ Kohler P., Property Law, Commentary and Materials, 
Cambridge University Press, Cambridge/New York, 2005, 18. 

რრებობა არ სნდა გაცდერ იმირ რატსშველი, რომ ვირტსა-
ლსრი რაკსთრება, როგორც რაკსთრება, სარქოტილ იუნერ. 
პირიუით, არეთ ღემთცვევაღი იმ როციალსრმა და ეკონომი-
კსრმა რიკეთემ, რომლირ კონტრიბსციაც ვირტსალსრ უონე-
ბაღი ცდება, სნდა გადაწონორ რაკსთრებირ ობიეუტებად 
მცოლოდ მოშრავ და სშრავ, ანს ტიზიკსრ ნივთებად, ღე-
ზფსდვა.

32
 გამომდინარე აუედან, ვირტსალსრი რაკსთრება 

დაცსლი სნდა იქორ ირე, როგორც ტიზიკსრ რამქაროღი 
არრებსლი ნებირმიერი რაკსთრება. ვირტსალსრი რაკსთრე-
ბირ ზემოგანცილსლი რაერთო რამართლირ რაკსთრებირ რე-
ალსრი მაცარიათებლები, თავირ მცრივ, რაუართველორთვი-
რაც რაკსთრებირ ღინაარრღი მეორდება, ეურკლსზისრობირ

33
 

და თავირსტალი რარგებლობირ რაცით.
34

 
უონებართან დაკავღირებით სნდა აფინიღნორ რომ რაუა-

რთველორ რამოუალაუო კოდეურირ 147-ე მსცლი მოიცავრ 
არამატერიალსრ უონებრივ რიკეთერ, რაც აფრესლი არ 
სნდა იუნერ ვირტსალსრ უონებაღი, გამომდინარე იუიდან, 
რომ რრკ-ირ 152-ე მსცლით დაზსრტებსლია, რომ არამატე-
რიალსრი უონებრივი რიკეთე მცოლოდ მოთცოვნები და 
სტლებებია. 

 
3. ვირტსალსრი რაკსთრებირ რავალდებსლო უონე-
ბრივი დაცვა 

ვირტსალსრი რაკსთრებირ, როგორც რაკსთრებირ და-
ცვირ რავალდებსლოობარ მირი ფირებსლებირ რტაბილსრობა 
წარმოადგენრ. თს მომცმარებელი, ანს, ვირტსალსრი უონე-
ბირ მერაკსთრე არ იუნება დაცსლი, ირე როგორც ტიზიკსრ 
რამქაროღი არრებსლი უონებირ მერაკსთრეა, მაღინ ვირტსა-
ლსრი რაკსთრება აზრრ დაკარგავდა, თავირ მცრივ, ღეიშლე-
ბა გამოითუვარ ვარასდი, რომ დიდ როციალსრ თს ეკონო-
მიკსრ დანაკარგად არ ყაითვლება, თს კომპისტერსლ თა-
მაღებღი მოთამაღეები ნივთებრ დაკარგავენ და ირინი რაკს-
თრებარ ვერ დაიცავენ. თსმცაფა ვირტსალსრი უონებრივი 
რიკეთეა კრიტპოვალსტაც, რომლირ მნიღვნელობაც ღესდა-
რებლად სტრო დიდია. ღერაბამირად, ვირტსალსრი რაკს-
თრება, მირი ღინაარრირ მისცედავად, დაცსლი სნდა იქორ, 
როგორც უონებრივ სტლებათა ერთობლიობა. 

ვირტსალსრი რაკსთრებირ, როგორც უონებირ დაცვა, 
ერთგვარი გარანტიაა ტეუნოლოგისრი ბაზრირ ფირებსლე-
ბირთვირ და რამომავლო განვითარებირთვირ.

35
 ღერაბამირად 

ვირტსალსრი რაკსთრებირ, როგორც ტრადიცისლი რაკს-
თრებირ დაცვირარ, მერაკსთრე მიიფებრ მქარ გარანტიარ, 
რომ მირი რაკსთრება ცელღესცებელი იუნება და თავირს-
ტლად ღეშლებრ მირ ღეშენარა და ღემდეგ განკარგვარ, არევე, 
ეკონომიკსრი რარგებლირ მიფებარ.

36
 

მნიღვნელოვანია რამართლებრივი ვირტსალსრი უონე-
ბირ რეგსლაციირ ყინსრი მოდელი. ყინეთღი პირველი რამა-
რთლებრივი დავა ძერ კიდევ 2003 წელრ იუნა განცილს-
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 იუვე, 104. 
33 რსრიაღვილი გ., იპოთეკირ რეტორმა - ბინარ არ კარგავრ მცოლოდ ირ, 

ვირაც ერ ბინა არა აუვრ, ანს რაცელმწიტო, რომელიც პირრ მირი შირი-
თადი სტლებირაგან იცავრ, ღედარებითი რამართლირ ჟსრნალი 1/2019, 
2019, 40. 

34
 იუვე. 

35 Nelson J. W., The Virtual Property Problem: What Property Rights 
in Virtual Resources Might Look Like, How They Might Work, and 
Why They Are a Bad Idea, McGeorge Law Review, Vol. 41, Issue 2, 
294. 
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 იუვე, 295-297. 
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ლი,
37

 რომლირ მიცედვითაც თამაღირ ოპერატორი ვალდე-
ბსლი იქო მირი მოთამაღირთვირ დაებრსნებინა მერამე პირირ 
მიერ წართმესლი ვირტსალსრი რაკსთრება, გამომდინარე 
იუიდან რომ ოპერატორრ გააყნდა ამირ სტლებამორილება, 
როგორც ადმინირტრატორრ. რარამართლომ, არევე, სარი 
თუვა რაცელღეკრსლებო მოწერრიგებაზე, რადგანაც იგი პი-
რირ ინტერერრ ვერ იცავრ მერამე პირებირ მცრიდან ზემოუმე-
დებირაგან, არამედ მცოლოდ მცარეთა ღორირ სრთიერთო-
ბარ აწერრიგებრ. 

განრაკსთრებით მნიღვნელოვანია ყინეთირ რამართლე-
ბრივი მიდგომა კრიპტოვალსტირ მიმართ, რაც სკანარკნელ 
პერიოდღი კიდევ სტრო მეტად წინ წამოწევრ ვირტსალსრი 
უონებირ რამართლებრივი მდგომარეობირ რაკითცრ. წანძო-
სრ (ყინეთირ) ინტერნეტირ რარამართლო

38
 ერთ-ერთ რაუმე-

ზე,
39

 რადაც მორარყელე მომცმარებელმა კრიპტორატსლირ 
გათიღვირ გამო დაკარგა ბიტკოინები, რარამართლომ კრი-
პტოვალსტა, ვირტსალსრ უონებად მიიყნია და ღერაბამირად 
მარზე რაკსთრებირ დაცვირ რეჟიმი გაავრცელა. მისცედავად 
იმირა, რომ დავა მორარყელირთვირ წარსმატებლად დამთა-
ვრდა მტკიცებსლებებირ არარრებობირ გამო, გადაწქვეტი-
ლებით ცაზი გაერვა ვირტსალსრი რაკსთრებირ მნიღვნელო-
ბარ, რომ იგი არ იკარგება კონკრეტსლი რაიტირ თს ინტე-
რნეტრერვირირ გათიღვირ ღემდეგ, არამედ რაკსთრებირ ღე-
შენა და დაკარგვა სნდა მოცდერ ირე, როგორც ერ ტიზიკსრ 
რამქაროღი ცდება. აფნიღნსლმა გადაწქვეტილებამ სტრო 
მეტად გაამქარა მორაზრება, რომ ვირტსალსრი რაკსთრება, 
იგივე უონებრივ სტლებათა ერთიანობარ წარმოადგერ, რა-
რაც ტიზიკსრ რამქაროღი, ღერაბამირად მარ სნდა გააყნდერ 
რანივთორამართლებრივი დაცვირ რაღსალებები. 

 
IV. რაცელღეკრსლებო მოწერრიგებირ სარქოტა 

წინამდებარე რტატიირ ტარგლებღი სკვე აფინიღნა, რომ 
კოდრ, რომელიც ვირტსალსრი უონებირ რაწქირია, უმნირ ტი-
ზიკსრი პირი, ცოლო არრებსლ კოდღი კი მირი მომცმარებე-
ლი დამოსკიდებლად უმნირ დამატებით კოდრ, რომელიც მი-
რი რაკსთრებაა. თსმცაფა არრებობრ მორაზრება, რომ ვი-
რტსალსრი რაკსთრება, რანივთო მოწერრიგებარ რაერთოდ 
არ რაჩიროებრ და სრთიერთობა მომცმარებელრა და კოდირ 
ღემუმნელრ ღორირ ღეთანცმებამ სნდა დაარეგსლირორ.

40
 

არეთი სრთიერთობირ, რაცელღეკრსლებო მოწერრიგებირ 
ქველაზე ტართოდ გავრცელებსლი რაცეობა კი რამომცმა-
რებლო ცელღეკრსლებაა (EULA), რომელიც ზსრტად გა-
ნრაზფვრავრ თს რირი სტლება აუვრ მომცმარებელრ და რირი 
არა.

41
 

რამომცმარებლო ცელღეკრსლებები, არამარტო სრთიე-
რთობარ აწერრიგებრ მომცმარებელრა და ღემუმნელრ ღო-
რირ, არამედ განსრაზფვრელ სტლებარ აშლევრ კოდირ ღე-
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 Li Hongchen v. Beijing Arctic Ice Technology Development Co. Ltd, 
მითითებსლია Fairfield J., Virtual Property, Boston University Law 
Review, Vol 85, 1084 მიცედვით. 

38
 აფნიღნსლი რარამართლო არირ რპეციალსრი ისრირდიუციირ მუონე გა-
ნიცილორ ინტერნეტთან დაკავღირებსლი  
დავები. ვრცლად იც. https://www.chinadaily.com.cn/a/201808/ 
18/WS5b77c8f4a310add14f386801.html 

39
 ვრცლად იც. https://technode.com/2019/07/19/chinese-court-
recognizes-bitcoin-as-virtual-property-a-first/ 

40 Fairfield J., Virtual Property, Boston University Law Review, Vol 
85, 2005, 1092. 

41 Cifrino C. J., Virtual Property, Virtual Rights: Why Contract Law, 
Not Property Law, Must be the Governing Paradigm in the Law of 
Virtual Worlds, Boston College Law Review, Vol 55, Issue 1, 2014, 
243. 

მუმნელრ მართორ კოდირ ტარგლებღი არრებსლი ნებირმიე-
რი მოვლენა, ობიეუტი, ეკონომიკა

42
 და, მათ ღორირ, მო-

მცმარებლებირ რაკსთრებაც. ღერაბამირად, რწორედ კოდირ 
ღემუმნელი წქვეტრ გადარცერ თს არა რაკსთრება მომცმარე-
ბელრ, როდერაც იგი კოდირ ტარგლებღი რაიმერ უმნირ, რა-
რაც ირიც ემატება, რომ არეთი ცელღეკრსლებები შირითა-
დად clickwrap ტორმით არირ მოცემსლი და მომცმარებე-
ლრ გააყნია მცოლოდ ორი ღერაშლოა არყევანი, ან დათა-
ნცმდერ ცელღეკრსლებირ პირობებრ, ან სარი თუვარ მარზე.

43
 

გამომდინარე აუედან, მომცმარებელრ არანაირი რაღსალება 
არ აუვრ ცელღეკრსლებაღი ცვლილება ღეიტანორ, რაც კო-
დირ ღემუმნელრ განსრაზფვრელ სტლებარ ანიჩებრ ღეიმსღა-
ვორ ირეთი ცელღეკრსლება, რომელიც სპირობოდ დააკმა-
ქოტილებრ მირ მოთცოვნებრ. 

ქოველივე ზემოგანცილსლიდან გამომდინარე მომცმა-
რებლირთვირ ქოველგვარ გონივრსლ ზფვარრ რცდება რაიმე 
კონტრიბსცია განაცორციელორ ვირტსალსრ უონებაღი და 
რაცელღეკრსლებო მოწერრიგებირ იმედად იქორ, რომელიც, 
თავირ მცრივ, რრსლიად მართსლია გაბატონებსლი ცელღე-
მკვრელირ, კოდირ ღემუმნელირ, მიერ. მაგალითირთვირ, 
როდერაც მომცმარებელი ქიდსლობრ 6 მილიონი დოლარირ 
ფირებსლებირ ვირტსალსრ პლანეტარ

44
 და რანაცვლოდ ვერ 

იფებრ მარზე რაკსთრებარ, თავირთავად იგი არეთ ტრანზა-
უციარ არარდრორ დათანცმდება, რაც ვირტსალსრი რაკს-
თრებირა და ქველა მართან დაკავღირებსლი როციალსრი თს 
ეკონომიკსრი ფირებსლებირ გაურობარ გამოიწვევრ. ცოლო, 
თავირ მცრივ კი, რანივთო რამართალირ მოწერრიგებამ სნდა 
ყაანაცვლორ ქველა ირ რაცელღეკრსლებო მოწერრიგება, 
რომელიც მომცმარებელრ რაკსთრებირ სტლებირა და ღერა-
ბამირად დაცვირ გარეღე ტოვებრ. 

 
V. დარკვნა 

სდავოა, რომ ვირტსალსრი უონება მნიღვნელოვან ეკო-
ნომიკსრ თს როციალსრ ფირებსლებარ წარმოადგენრ, გა-
ნრაკსთრებით კი მაღინ როდერაც კრიპტოვალსტა არე ტა-
რთოდ გამოქენებადია. მომცმარებლები ცღირად თვითონვე 
გასცნობიერებლად ვერ აფიუვამენ მათ ვირტსალსრ აუტი-
ვებრ, როგორც რაკსთრებარ. რაც, თავირ მცრივ, განპირობე-
ბსლია არეთი აუტივებირ არატიზიკსრი ფირებსლებებით. 
თსმცაფა ერ არ არირ იმირ რატსშველი, რომ ვირტსალსრი 
რაკსთრებირ ობიეუტები და მათი მერაკსთრეები ადეკვატსრი 
დაცვირ გარეღე დარყნენ.  

კონკსრენცია რანივთო და რაცელღეკრსლებო მოწერრი-
გებებრ ღორირ, ნათელია რომ რანივთო რამართლირ რარა-
რგებლოდ სნდა გადაწქდერ. მომცმარებელი, როგორც ბა-
ზარზე არაგაბატონებსლი ცელღემკვრელი მცარე ვერა-
რდრორ მიიფებრ ირეთ დაცვარ, რომელიც სზრსნველქოტრ 
მირ ეკონომიკსრ და როციალსრ ინტერერრ ვირტსალსრი 
უონებირ მიმართ. გამომდინარე აუედან მომცმარებლები 
კოდირ ღემუმნელირგან დამოსკიდებლად სნდა იფებდნენ 
რაკსთრებარ მათ მიერ ღეუმნილ ან ღეშენილ ვირტსალსრ 

                                                                    
42 Bonar-Bridges J., Regulating Virtual Property with EULAs, Wiscon-

sin Law Review Forward, 2016, 84. 
43 Cifrino C. J., Virtual Property, Virtual Rights: Why Contract Law, 

Not Property Law, Must be the Governing Paradigm in the Law of 
Virtual Worlds, Boston College Law Review, Vol 55, Issue 1, 2014, 
244. 

44
 ქველაზე შვირადფირებსლი ტრანზაუციები ვირტსალსრი რაკსთრები-
რთვირ, რომელიც ვიდეო თამაღირ ტარგლებღი განცორციელებსლა 
ვრცლად იც. https://retrowizard.com/most-expensive-virtual-
items/ 
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სტატია 

უონებაზე. მცოლოდ არეთ ღემთცვევაღი იუნება მომცმარებე-
ლი დაცსლი ქველა რავარასდო რირკირაგან, მაგალითად, 
მაღინაც კი, როდერაც რერვირირ მომწოდებელი კრიპტორა-
ტსლერ მისწვდომელრ გაცდირ მომცმარებლირთვირ, ან, მა-
ღინ, როდერაც კონკრეტსლი მომრაცსრებირ ადმინირტრაცია 
რერვერებრ გათიღავრ, რადაც მომცმარებლირ ვირტსალსრი 
უონებაა განთავრებსლი. თსმცაფა ღერაშლოა არრებობდერ 
კონკსრენტსლი მორაზრება, რომლირ მიცედვითაც დეცე-
ნტრალიზებსლი,

45
 რირტემებირთვირ რანივთო რამართლირ 

მოწერრიგება ღესშლებელია, მირი კომპლეურსრობირ გამო. 
ცოლო ცენტრალიზებსლი

46
 რირტემებირთვირ, თავად

                                                                    
45

 მაგალითად, ბლოკყეინი და მაინინგირ დრორ რაკსთრებირ სტლებირ 
წარმოღობირ რაკითცი. 

46
 მაგალითად Steam-ზე ნივთირ ქიდვირარ რაკსთრებირ სტლებირ რაკი-
თცი. 

რირტემირ ღემუმნელირ მიერ ღემსღავებსლი რამომცმარებლო 
ცელღეკრსლებები, ამოწსრავენ რაკსთრებირ გადანაწილე-
ბირ რაკითცრ. მისცედავად ამირა, როგოც სკვე აფინიღნა, მო-
მცმარებლირ მცოლოდ კოდირ რეგსლირებირ ან რამომცმა-
რებლო ცელღეკრსლებით დაცვა, რიგ ღემთცვევებღი, გასმა-
რთლებელია. 

ამრიგად, ვირტსალსრი უონება და ღერაბამირად ვირტს-
ალსრი რაკსთრება, სნდა იუნერ აფუმსლი, როგორც ყვე-
ნთვირ აუამდე ცნობილი ტრადიცისლი უონება და რაკსთრე-
ბირ სტლება, რათა მომცმარებლებრ წუონდეთ ადეკვატსრი 
დაცვირ რაღსალებები. 


