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იცულებით გადაცემულის უკუქცევა  
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 978-ე მუხლის მიხედვით 

ნინო უავღბაია  

I. ღერავალი 
რტატიირ მიზანია იშსლებირ ღედეგად გამოვლენილი ნე-

ბირ გააზრება კონკრეტსლ რამართლებრივ კონრტრსუციე-
ბთან მიმართებაღი. ღეშლებირდაგვარად განცილსლია იშს-
ლებირ, როგორც ნებირ მომდრეკი უმედებირ, მნიღვნელობა, 
აგრეთვე იშსლებით დადებსლი გარიგებირ სკსუცევირ გამა-
რთსლი გზები იშსლებით განცორციელებსლი ღერრსლებირ 
სკან დაბრსნებირ მომწერრიგებელი რპეციალსრი ნორმირ 
არრებობირ პირობებღი, ამართან, იშსლებირ რატსშველზე გა-
დაცემსლირ დაბრსნებირ მოთცოვნირ ადგილი კონდიუცისრი 
რამართლირ რირტემაღი.   

II. იშსლება 
ნებირ გამოვლენირ თავირსტლება რამოუალაუო რამა-

რთლირ ერთ-ერთი ტსშემდებლსრი პრინციპია, რომელიც 
გამომდინარეობრ პირირ თავირსტალი განვითარებირ 
სტლებიდან

1
. რაცელმწიტო ტოვებრ რივრცერ, რადაც რამა-

რთლებრივი ღედეგებირ წარმოღობირ წინაპირობარ წარმოა-
დგენრ პირირ  ავტონომია, ღეიბოჩორ ან არ ღეიბოჩორ თავი 
ვალდებსლებით. ამიტომ, ამ რიკეთირ ცელქოტა რცვა პირირ 
მიერ დასღვებელი ყარევირ გზით გამოვლენილ ნებარ ნა-
კლსლრ ცდირ. რაჩიროა, განირაზფვრორ ამგვარი ცელქოტირ 
ღინაარრი და ამ დასღვებელი ზემოუმედებით გამოცატსლი 
ნებირ ადგილი გარიგებირმიერ რიბრტქეღი.  

1. იშსლებირ ღინაარრი 
თავირსტალი ნებირ რეალიზაცია ღესშლებელია პირირ 

იშსლებირარ, რაც ნებირ ტორმირებირ პროცერღი ყარევირ 
ქველაზე მკაცრ და აღკარა ტორმად ღეიშლება იქორ მიყნეს-
ლი

2
. იშსლება არირ უმედება, რომელიც პირრ მნიღვნელო-

ვნად სზფსდავრ ნამდვილი ნებირ გამოცატვარ და მარ სბიშგე-
ბრ, განაცორციელორ ამ ნებირ რაწინააფმდეგო მოუმედება

3
. 

იმ ღემთცვევაღი, როდერაც ზემოუმედება გამორიცცავრ პი-
რირ არყევანირ ღერაშლებლობარ (ე.წ. vis absoluta) და ამ 

                                                                    
1
  რ. კიკოღვილი, ნებირ ნაკლი უართსლ რამართალღი, „უართსლი რამა-

რთლირ მიმოცილვა“, რპეციალსრი გამოცემა,2008, გვ. 3. 
2
  იგივე მრძელობა გარიგებებთან მიმართებაღი იც. ლ. ჩანტსრია, რამო-

უალაუო რამართლირ ზოგადი ნაწილი,  2011, გვ. 380, ბ. ზოიშე, რამოუა-
ლაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი I, მსც.85, 2002 გვ. 246. 

3
  რ. ძორბენაშე, ღეცდომა გარიგებაღი, პარალელი რცვა რამართლებრივ 

ინრტიტსტებთან, რამართლირ ჟსრნალი,  II, 2011, გვ.193; მითითება რა-
დიკალსრ მორაზრებაზე, რომლირ მიცედვითაც ცელღეკრსლებირ დადე-
ბირარ პირი ქოველთვირ იშსლებსლია ან, რცვა ღეცედსლებირ მიცედვით, 
პირრ ქოველთვირ (თოტმიბძენილ მდგომარეობაღიც კი) აუვრ არყევანი, 
იც. Stephen A. Smith, Contracting under Pressure: A Theory of 
Duress, The Cambridge Law Journal,  Vol. 56, II, (Jul., 1997), pp 
358-359. 

სკანარკნელრ მოუმედებირ ნებაც
4
 კი არ გააყნია, ნებირ გა-

მოცატვა რაერთოდ არ არრებობრ,
5
 ამდენად, არ დგება მირი 

რაცილოობირ რაკითციც
6
. 

რკ-ირ 85-ე მსცლიდან გამომდინარე, იშსლება კრებრითი 
ტერმინია შალადობირა და მსუარირთვირ, რომელთაგან 
ორივე  პირირ ნებაზე დასღვებელ ზემოუმედებად  არირ მი-
ყნესლი მართლწერრიგირ მიერ. პრაუტიკსლ მნიღვნელობარ 
ერ განრცვავება იშენრ იშსლებირ მართლწინააფმდეგობირ 
განრაზფვრირარ

7
.  

        შალადობა სნდა იქორ განმარტებსლი რირცლირრამა-
რთლირესლი დოგმატიკირ მიცედვით,

8
   როგორც პირზე ტი-

ზიკსრი ზემოუმედება, ადამიანირ ტიზიკსრი ცელღესცებლო-
ბირ დარფვევა. მირი ინტენრივობა მცოლოდ მიზეზობრივი 
კავღირირ (გამოიწვია თს არა პირზე განცორციელებსლმა 
იშსლებამ იშსლებსლირ მიერ გარიგებირ დადება/რაიმერ 
გადაცემა) განცილვირარ იშენრ აუტსალობარ. ობიეუტსრი ღე-
მადგენლობირ დონეზე, ტიზიკსრი ტკივილირ განმეორებადი 
ცელირკვრით მიქენებაც და წამებად დაკვალიტიცირებადი 
უმედებაც შალადობად ყაითვლება. 

 მსუარა იშსლებსლზე ინტელეუტსალსრი, ტრიუოლოგი-
სრი ზემოუმედებაა, რომელიც პირდაპირ არ იწვევრ ინდივი-
დირ ტიზიკსრი ცელღესცებლობირ დარფვევარ. ღინაარრო-
ბრივად, მსუარა რამომავლო რატრთცეზე მითითება, სარქო-
ტითი ღედეგირ დადგომირ გაცცადებაა (დაპირება)

9
. ამა-

რთან, ამგვარი მითითება ვერ ყაითვლება მსუარად, თს პი-
რრ არ აუვრ სარქოტით ღედეგზე ზემოუმედებირ ღერაშლე-
ბლობა, მრგავრი ღემთცვევა სნდა ღეტარდერ არა მსუარად, 
არამედ - გატრთცილებად

10
. 

ერთ-ერთი მორაზრებით, შალადობირა და მსუარირ ღინა-
არრობრივი გამიძვნა ერთმანეთირგან გასმართლებელია და 
იშსლებაღი მცოლოდ ტრიუიკსრი ცარიათირ ზემოუმედება 

                                                                    
4
  მოუმედებირ ნება პირირ რსრვილია, იმოუმედორ რაკსთარი ნებირ ღერა-

ბამირად, იც. რ. კიკოღვილი, ნებირ ნაკლი უართსლ რამართალღი, „უა-
რთსლი რამართლირ მიმოცილვა“, რპეციალსრი გამოცემა,2008, გვ. 5. 

5
  იუვე. 

6
  გ. რსრიაღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი I, ჩანტსრია 

(რედ.), 2017,  მსცლი 85, ველი 8. 
7
  იუვე, მსცლი 88, ველი 16. 

8
  იუვე, მსცლი 85, ველი 16. 

9
  დ. კერერელიშე, კერშო რამართლირ სზოგადერი რირტემსრი ცნებები, 

2009, გვ.350 
10 R. Nozik, “Coercion” in Philosophy, Science and Method: Essays in 

Honour of Ernest Nagel, 1969; J. Beatson, “Duress, Restitution and 
Contract Modification” in The Use and Abuse of Unjust Enrichment, 
1990, pp-118-112, ციტირებსლია Stephen A. Smith, Contracting under 
Pressure: A Theory of Duress, The Cambridge Law Journal,  Vol. 
56, II, (Jul., 1997), p 346 
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სტატია 

სნდა ვიგსლირცმოთ
11

.  ცრენებსლი დარაბსთებსლია ღემდე-
გნაირად - თსკი პირრ ცელრ აწერინებენ მირი ნებირ რაწინაა-
ფმდეგოდ, ნებირ რაცილოობირ განცილვა რაჩირო არ ცდება, 
რადგან თავად ნებირ გამოვლენა არ არრებობრ. ერ ღეცედს-
ლება გაკრიტიკებსლია

12
. კანონირ რიტქვარიტქვითი განმა-

რტებირ, რაზფვარგარეთსლი რამართლირ დანაწერებირ გაზი-
არებირ არაასცილებლობართან ერთად (ზემოაფნიღნსლი 
ღეცედსლება იმარაც მისთითებრ, რომ გერმანსლ, ავრტრი-
სლ, ღვეიცარისლრა და ტრანგსლ რამართალღი იშსლებაღი 
მოაზრებსლია მცოლოდ ტრიუიკსრი ზემოუმედება

13
) ღეი-

შლება ითუვარ ირიც, რომ მრგავრი ღეცედსლებით, ტაუტო-
ბრივად, წიპოთეტსრად ღესშლებლად არირ დარაცსლი ტი-
ზიკსრი იშსლებით პირირ ნებირ მოდრეკა, არამედ შალადო-
ბა ქოველთვირ გაიგივებსლია ნებირ გატეცვართან და მოუმე-
დებირ ნებირ არარრებობართან. ერ არ ღეიშლება დარაბსთე-
ბსლად ყაითვალორ: თსკი პირრ თანცმობირ ნიღნად თავრ 
აუნევინებენ,

14
 ბსნებრივია, ნება არ ითვლება გამოვლენი-

ლად, მაგრამ თსკი პირრ რაათ-ნაცევრირ განმავლობაღი ტე-
ცებყამოკიდებსლ მდგომარეობაღი აუანავებენ და, რაბო-
ლოოდ, ირ აწერრ გარიგებარ ცელრ,

15
 ნება გამოვლენილია, 

თსმცა - ნაკლსლი. განრცვავებსლი რამართლებრივი მდგო-
მარეობირ მისცედავად, ზემოთცრენებსლი გაგებით, ორივე 
ღემთცვევა ტიზიკსრი იშსლებირ, შალადობირ მაგალითია. 

2. ტერმინოლოგისრი არირტემსრობირთვირ 
თსკი რკ-ირ 85-ე მსცლი ერთმნიღვნელოვნად მისთი-

თებრ იშსლებირ ორ ერთმანეთირგან დამოსკიდებელ ღემა-
დგენლობაზე, შალადობარა და მსუარაზე, რკ-ირ 978-ე მს-
ცლი ამ მიდგომარ არ იზიარებრ და, რიტქვარიტქვითი განმა-
რტებით თს ვიცელმშფვანელებთ, ერთმანეთირგან განრცვა-
ვებსლ დატვირთვარ ანიჩებრ იშსლებარა და მსუარარ: “გადა-
რცემრ რაიმერ არა ვალდებსლებირ ღერარრსლებლად, არა-
მედ იშსლებირ ან მსუარირ რატსშველზე“. რთსლია მოიშე-
ბნორ არგსმენტი, რომელიც ამ გადაწქვეტარ გაამართლებრ. 
ერთი მცრივ, ტერმინთა აფრევა ან განრცვავებსლი ღინაა-
რრით გამოქენება არირტემსრია და ვერ პარსცობრ კანონირ 
განჩვრეტადობირ მოთცოვნებრ

16
.  ამართან, არატერი მიანი-

ღნებრ იმაზე, რომ კონდიუცისრ რამართალღი ნებირ თავირს-
ტლებირ ცელქოტით განცორციელებსლი „რაიმერ გადაცე-
მა“  რცვა ტაუტობრივ ღემადგენლობარ სნდა უმნიდერ. 
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 დ. კერერელიშე, კერშო რამართლირ სზოგადერი რირტემსრი ცნებები, 
2009, გვ. 349,  რ. კიკოღვილი, ნებირ ნაკლი უართსლ რამართალღი, 
„უართსლი რამართლირ მიმოცილვა“, რპეციალსრი გამოცემა, 2008, 
გვ. 6. 

12
 გ. რსრიაღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი I, ჩანტსრია 
(რედ.), 2017, მსცლი 85, ველი 10; ლ. ჩანტსრია, რამოუალაუო რამა-
რთლირ ზოგადი ნაწილი, 2011, გვ. 381; ბ. ზოიშე, რამოუალაუო კოდე-
ურირ კომენტარი, წიგნი I, 2002, მსცლი 85, გვ. 247. 

13
 დ. კერერელიშე, კერშო რამართლირ სზოგადერი რირტემსრი ცნებები, 
2009, გვ. 349-350. 

14
 იუვე, გვ. 349. 

15
 გ. რსრიაღვილი, ლ. რირდაშე, დ. ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი, 
კაზსრებირ კრებსლი, 2019, გვ. 46. 

16
 ვ. გონაღვილი, უ. ერემაშე, გ. თევდორაღვილი, გ. კაციანი, გ. კვერე-
ნყცილაშე, ნ. ჩიფლაშე, ღერავალი რაკონრტიტსციო რამართალღი, 2016, 
გვ. 104. 

III. იშსლებით დადებსლი გარიგება (რკ-ირ 85-ე 

მსცლი) და იშსლებირ რატსშველზე გადაცემა 
იშსლებირ ნებირ თავირსტლებაზე დასღვებელ ზემოუმე-

დებად მიყნევა არ იწვევრ ეჩვრ რკ-ირ 85-ე და 978-ე მსცლე-
ბირ ანალიზიდან გამომდინარე. პირველი აშლევრ სტლებარ 
იშსლებსლ პირრ ღეცილებით გააუარწქლორ იშსლებირ  ღე-
დეგად გამოვლენილი ნებით დადებსლი გარიგება, რაც მარ 
სკსუცევითი შალით არანამდვილრ ცდირ. კონდიუცისრი რა-
მართლირ დანაწერი კი მარ ანიჩებრ ღერაშლებლობარ, იშს-
ლებით გადაცემსლი სკან დაიბრსნორ. ერთი ღეცედვით, ღე-
იშლება ყაითვალორ, რომ რკ-ირ 978-ე მსცლი წარმოადგენრ 
იშსლებით დადებსლი გარიგებირ სკსუცევირ რპეციალსრ 
დანაწერრ (როგორც ღერრსლებირ კონდიუციირ კერშო რაცე), 
ცოლო რცვა ნებირმიერი გარიგებირ არანამდვილობირარ 
სკან დაბრსნება განცორციელდება რკ-ირ 976-ე მსცლით.  
ამირ მისცედავად, დასრაბსთებელი იუნებოდა რპეციალსრი 
დანაწერირ არრებობა, როდერაც რამართალსრთიერთობირ 
სკსუცევა სკვე არირ ღემოთავაზებსლი ღერრსლებირ (ზოგა-
დი) კონდიუციით - 976-ე მსცლით. ამართან, 978-ე მსცლირ 
მოუმედებირ არეალრ მნიღვნელოვნად ამცირებრ გამიძვნირ 
პრინციპი, რომელიც მოუმედებრ უართსლ რამოუალაუო რა-
მართალღი. 

1. რანივთო გარიგებირ აფიარებირ მნიღვნელობა რკ-ირ 

978-ე მსცლირ მოუმედებირ ტარგლებირ განრა-
ზფვრირთვირ 

უართსლ ისრიდისლ ლიტერატსრაღი გამოთუმსლია გა-
ნრცვავებსლი მორაზრებები რაკსთრებირ სტლებირ გადაცე-
მირ კონრტრსუციართან დაკავღირებით. ღეცედსლებები მე-
რქეობრ გამიძვნირა და ერთიანობირ პრინციპებრ ღორირ

17
. 

პირველი ერთმანეთირგან მიძნავრ ვალდებსლებით გარიგე-
ბარა და განკარგვით გარიგებარ, განიცილავრ რა მათ გა-
ნრცვავებსლი რამართლებრივი ეტეუტირ მუონე გარიგებე-
ბად, ცოლო მეორე რაკსთრებირ სტლებირ გადაცემირთვირ 
რაკმარირად მიიყნევრ ვალდებსლებითრამართლებრივ ღე-
თანცმებარა და ნივთზე მტლობელობირ გადაცემარ (რეალა-
უტრ)

18
. დარაცელებსლი მიდგომებიდან ერთ-ერთირ არყევა 

გადამწქვეტი მნიღვნელობირ ცდება, რცვა რამართლებრივი 
კონრტრსუციებირ გარდა, რკ-ირ 978-ე და 976-ე მსცლებირ 
განმარტებირარაც. თსკი რაკსთრებირ სტლებირ გადამცემ რა-
ღსალებად ყავთვლით ირეთ ტაუტობრივ ცდომილებარ, რო-
გორიცაა მტლობელობირ გადაცემა, იშსლებირ ღედეგად რა-
იმე ნივთზე რაკსთრებირ გადაცემირარ (როდერაც ვალდებს-
ლებითი გარიგება დაიდო ქოველგვარი ზემოუმედებირ გა-
რეღე) პირი ვერ ღეეცილება რეალაუტრ, ამდენად გარაგები 
ღეიშლება გაცდერ კანონმდებლირ მიერ კონდიუციირ რპეცია-
ლსრი ღემთცვევირ ღემოთავაზება რკ-ირ 978-ე მსცლირ რა-
ცით. თსმცა თს რანივთორამართლებრივი ეტეუტირ გამო-
მწვევად დამატებით ყაითვლება განკარგვითი გარიგება, 
პირრ ღესშლია რაკსთარი ნებირ გამოვლენარ (რომელიც 

                                                                    
17

 რაბოლოო ძამღი, განრცვავებსლი ღეცედსლებები დაიქვანება განკა-
რგვითი გარიგებირ, როგორც რაკსთრებირ სტლებირ გადამცემი 
ორმცრივი ნებირ გამოვლენირ აფიარება-არაფიარებაზე, განრცვავებსლ 
მორაზრებებზე მითითება იც. გ. რსრიაღვილი, გამიძვნირ პრინციპი უა-
რთსლ რამართალღი, ღედარებითი რამართლირ უართსლ-გერმანსლი 
ჟსრნალი, I, 2019, გვ. 20-21. 

18
 ლ. თოთლაშე, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი II, ჩანტსრია 
(რედ.), თბილირი, 2018, მსცლი 186, ველები 7-9. 
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ეცება რაკსთრებირ სტლებირ გადაცემარ) ღეეცილორ
19

 რკ-ირ 
85-ე მსცლიდან გამომდინარე და გარიგება სკსაუციორ ღე-
რრსლებირ კონდიუციირ ზოგადი ღემადგენლობით (რკ-ირ 
976-ე მსცლი)

20
. 

სზენაერი რარამართლორ ერთ-ერთი გადაწქვეტილებირ
21

 
ტაუტობრივი გარემოებებირ მიცედვით, მორარყელირ წინაა-
ფმდეგ იქო დაწქებსლი რირცლირრამართლებრივი დევნა და 
აფმკვეთ ფონირშიებად გამოქენებსლი გირაო, რომელიც 
თითუმირ 10-ძერ აფემატებოდა ამ დანაღასლირათვირ რცვა 
ღემთცვევებღი გამოქენებსლი გირაორ რაღსალო ოდენობარ. 
რარამართლორ მიერ განაყენირ გამოტანამდე მორარყელემ 
მიატოვა რაკსთრებირ სტლება სშრავ ნივთზე, ღემდგომ კი 
გამოქენებსლი აფმკვეთი ფონირშიება გასუმდა და მოგვია-
ნებით დამტკიცდა რაპროცერო ღეთანცმება ბრალდებსლრა 
და პროკსრორრ ღორირ. მორარყელე ითცოვდა ცალმცრივი 
გარიგებირ ბათილად ცნობარ იმ არგსმენტაციით, რომ  მან 
ნება გამოავლინა რაცელმწიტორ მცრიდან იშსლებირ ღედე-
გად. რაკარაციო რარამართლომ, რაბოლოო ძამღი, დააკმა-
ქოტილა მირი მოთცოვნა, თსმცა მოთცოვნირ დამტსშნებელ 
მსცლებად რკ-ირ 978 და 979 I მსცლები მისთითა. რინამდვი-
ლეღი, რწორი იუნებოდა გადაცემსლირ დაბრსნებირ მოთცო-
ვნირთვირ  რკ-ირ 976 I ა)  მსცლზე მითითება, რადგან რაკს-
თრებირ სტლებირ მიტოვება (დერელიუცია) რანივთო გარი-
გებაა, რარაც, მართალია, არათანმიმდევრსლად,  მაგრამ 
რარამართლო მაინც თავად აფიარებრ, მოიცრენიებრ რა რა-
კსთრებირ მიტოვებარ არა რეალაუტად, არამედ გარიგებად. 

მიზანღეწონილია, ნორმათა განმარტებირარ არყევანი 
ღეყერდერ განკარგვითი გარიგებირ აფიარებაზე უართსლი 
რამოუალაუო რამართლირ დანაწერებირ რირტემსრი გააზრე-
ბიდან გამომდინარე,

22
  რაც აზრრ სკარგავრ რკ-ირ 978-ე მს-

ცლირ გამოქენებარ, როცა „რაიმერ გადაცემა“ თავირი ღინაა-
რრით ღეცილებადი განკარგვითი გარიგებაა

23
. არეთ ღე-

მთცვევაღი, სრატსშვლო გამდიდრებიდან გამომდინარე მო-
თცოვნირ რატსშვლებიდან სნდა მიეთითორ რკ-ირ 976 I 
ა) მსცლზე

24
. 
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 განკარგვითი გარიგებირ ღეცილება აუტსალსრია იმ ღემთცვევაღი, როცა 
ვალდებსლებითი გარიგება ნამდვილია და ნაკლსლია განკარგვითი 
გარიგებირ დადებირარ გამოვლენილი ნება. თს ნაკლსლია ვალდებს-
ლებითი გარიგებაც, მაღინ რაკსთრებირ გადაცემა ავტომატსრად გამოი-
რიცცება რაუართველოღი მოუმედი კასზალობირ პრინციპირ გამო. 

20
 გ. რსრიაღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი I, ჩანტსრია 
(რედ.), 2017, მსცლი 85, ველი 32. 

21
 რსრგ # არ-688-654-2015 (21 ივლირი, 2015). 

22
 გამიძვნირ პრინციპირ უართსლ რამართალღი მოუმედებირ დარაბსთები-
რთვირ იც. რ. კიკოღვილი, ნებირ ნაკლი უართსლ რამართალღი, „უართს-
ლი რამართლირ მიმოცილვა“, რპეციალსრი გამოცემა, 2008; გ. რსრია-
ღვილი, გამიძვნირ პრინციპი უართსლ რამართალღი, ღედარებითი რამა-
რთლირ უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი, I, 2019. 

23
 ამირ რაპირირპიროდ მაგალითირთვირ იც. რსრგ # არ-688-654-2015 (21 
ივლირი, 2015 წელი), რადაც სზენაერი რარამართლო მოთცოვნირ რატს-
შვლად სთითებრ რკ-ირ 978-ე მსცლრ. რარამართლორ მიდგომირ არაე-
რთგვაროვნებირთვირ აგრეთვე რსრგ # არ-224-213-2017 (28 აპრილი, 
2017 წელი); რსრგ რაუმე # არ-225-215-2016 (25 მაირი, 2016 წელი). 

24
 განრცვავებსლი გადაწქვეტა იც. მ. ბიჩია, კანონირმიერი ვალდებსლები-
თი სრთიერთობები, 2018, გვ. 184-185, რადაც სშრავ უონებაზე მიტოვე-
ბსლი რაკსთრებირ სტლებირ სკსუცევირთვირ რკ-ირ 978-ე მსცლირ გა-
მოქენება გამართლებსლად არირ მიყნესლი რარამართლო გადაწქვე-
ტილებირ მაგალითზე (რსრგ # არ-688-654-2015, 21 ივლირი, 2015 წე-
ლი). 

IV. რკ-ირ 978-ე მსცლირ (condictio ex iniusta causa) 
ადგილი კონდიუცისრი რამართლირ რირტემაღი 

უართსლი რამართლირ კონდიუცისრი რირტემა დაე-
ქრდნო გერმანელი მეცნიერირ, დეტლეტ კონიგირ  სრატს-
შვლო გამდიდრებირ რამართლირ რარეტორმო პროეუტრ, 
რომელიც რაბოლოოდ გერმანსლი რამოუალაუო კოდეურირ 
ნაწილი არ გამცდარა

25
. თსმცა გერმანელი მეცნიერირ მიერ 

ღემოთავაზებსლი კონდიუციათა ტიპოლოგია აირაცა რაუა-
რთველორ რამოუალაუო კოდეურღი, მათ ღორირ, თითოესლი 
ტიპირ მოთცოვნირ ტარგლებირ დამდგენ ნორმებთან 
ერთად. 

ღერაშლოა, კონდიუციირ განრაცილველი ტიპირ დანიღნს-
ლება და გამოქენებირ არეალი რომასლი რამართლირ მო-
ღველიებით იქორ გააზრებსლი. მარ არ წუონია კონდიუცის-
რი მოთცოვნებირ განზოგადებსლი ტიპოლოგია, კონკრეტს-
ლი კონდიუცისრი ვალდებსლება მიერადაგებოდა ღემთცვე-
ვათა წინარწარ დადგენილ ტაუტობრივ ღემადგენლობებრ და 
თითოესლი  კონდიუცია დამოსკიდებელი რამართლებრივი 
ინრტიტსტი იქო,

26
 თსმცა იმ ტაუტობრივი ღემადგენლობებირ 

აფწერა, რომლებიც მეტნაკლებად ღეერაბამება  რკ-ირ 978-ე 
მსცლღი მოცემსლი მოთცოვნირ ანალოგრ, გაამარტივებრ მი-
რი არრებობირ ასცილებლობირ ღეტარებარ.     

რკ-ირ 978-ე მსცლი წარმოადგენრ რომასლი რამართლირ 
მიცედვით მოწერრიგებსლ condictio ex iniusta causa-რ ღე-
მთცვევარ,

27
 რომელიც მოთავრებსლია ღერრსლებირ კონდი-

უციირ კერშო ღემთცვევირ, ე.წ. მიზნირ ყაღლირ კონდიუციირ 
(რკ-ირ 977-ე მსცლი), ღემდეგ და წინ სრწრებრ ღერრსლებირ 
კონდიუციირთვირ განკსთვნილ მოთცოვნირ ტარგლებირ და-
მდგენ ნორმარ. ამდენად, ღეიშლება განიმარტორ, რომ უა-
რთველმა კანონმდებელმა ირ ღერრსლებირ კონდიუციირ 
ერთ-ერთ რაცედ მიიყნია, რაც უართსლ ისრიდისლ ლიტე-
რატსრაღი მცდარ არყევნადაა ღეტარებსლი

28
. 

1. Condictio ex iniusta causa, როგორც   ღერრსლებირ 
კონდიუციირ რაცე 

ღერრსლებირ კონდიუცია ყაღლილი ღერრსლებირ სკს-
უცევირ მეუანიზმია, რომელიც რაცელღეკრსლებო რამა-
რთლირ ლოგიკსრ გაგრშელებარ წარმოადგენრ

29
.   მირ მთა-

ვარ განმარცვავებელ ნიღნადაა მიყნესლი პირირ მიერ რცვი-
რი უონებრივი ტონდებირ მიზანმიმართსლი და გაცნობიერე-
ბსლი ღევრება, რარაც არ გააყნია რამართლებრივი რატსშვე-
ლი. ერთი ღეცედვით, იშსლებირ ღედეგად გადაცემსლი ღეი-
შლება ამ გაგებით ყაითვალორ ღერრსლებად. თსკი პირი 
დასღვებელი ზემოუმედებირ ღედეგად დებრ გარიგებარ მცო-
ლოდ იმირ გამო, რომ იშსლება ღეწქდერ, არ გააყნია გარი-
გებიდან გამომდინარე ვალდებსლებებირ ღერრსლებირ ნება 
და ერ იშსლებირ განმაცორციებელი პირირთვირ გარაგებია, 
გარიგება სნდა ღეტარდერ არა იშსლებით დადებსლად, არა-

                                                                    
25

 გ. რსრიაღვილი, სრატსშვლო გამდიდრებირ რამართალი I: ღერრსლებირ 
კონდიუცია, 2017, გვ. 80. 

26
 R. Zimmermann, The Law of Obligations, Roman Foundation of the 
Civilian Tradition, 1990, p 839. 

27
 წ. ღნიტგერი, ლ. ღატბერაღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, 
მსცლი 978, ველი 1, ცელმირაწვდომია ელბმსლზე 
http://www.gccc.ge, ნანაცია 08.06.2019. 

28
 გ. რსრიაღვილი, ლ. რირდაშე, დ. ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი, 
კაზსრებირ კრებსლი, 2019, გვ. 57. 

29
 გ. რსრიაღვილი, დ. ეგნატაღვილი, კაზსრები კანონირმიერ ვალდებსლე-
ბით რამართალღი, თბილირი, 2016, გვ. 89. 
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სტატია 

მედ მოყვენებითად (რკ-ირ 56-ე მსცლირ ანალოგია)
30

.  ამა-
რთან, ნებირ გამტეცი იშსლებირ განცორციელებირარ ნება რა-
ერთოდ არ ითვლება გამოცატსლად და აუტსალსრი არაა 
გარიგებირ ღეცილებირ რაკითცი (იც. ზემოთ). სკსდარკვნით 
ღეიშლება ვივარასდოთ, რომ იშსლებირ ღედეგად გადაცე-
მაც ღერრსლებად სნდა ყაითვალორ. მისცედავად ამირა, გა-
სმართლებელია რკ-ირ 978-ე მსცლირ ტაუტობრივი ღემა-
დგენლობირ განცილვა ღერრსლებირ კლარიკსრ გამოვლინე-
ბად იმ ნიღნიდანვე გამომდინარე, რომელიც ამ ღემადგე-
ნლობირ კონრტიტსცისრი ნაწილრ უმნირ. მიზეზი, რირ გამოც 
პირრ ენიჩება გადაცემსლირ სკან დაბრსნება, მირ მიერ გა-
მოვლენილი ნებირ ნაკლსლი ბსნებაა. ღერრსლებირ ცნებირ 
განცილვა, როგორც პირირ რსბიეუტსრ წარმოდგენაღი 
არრებსლი ვალდებსლებირ გაუარწქლებირკენ მიმართსლი 
მოუმედება, ქოველთვირ მოიცავრ პირირ ნებელობითი (მი-
ზანმიმართსლი) და ინტელეუტსალსრი (გაცნობიერებსლი) 
ელემენტებირ ერთობარ. დასღვებელი ზემოუმედებირარ პი-
რირ უმედება მიმართსლია არა იმ ვალდებსლებირ გაუა-
რწქლებირკენ, რომლითაც მან რაკსთარი თავი თავირსტალი 
ნებირ ტარგლებღი ღეიბოჩა, არამედ რომლითაც თავი ღეა-
ბოჩინერ

31
  ნებირ მომდრეკი შალირ გამოქენებით: ირ, რირ 

გამოც პირრ ენიჩება მოთცოვნირ სტლება, არ სნდა იქორ 
სგსლვებელქოტილი მოთცოვნირ რწორი რატსშვლირ და-
დგენირ პროცერღი. 

2. condictio ex iniusta causa, როგორც ცელქოტირ კო-
ნდიუციირ რაცე 

რკ-ირ 978-ე მსცლღი ღემოთავაზებსლი კონდიუცისრი 
მოთცოვნირ ანალოგი რომასლ რამართალღი ქოველთვირ 
აფიუმებოდა მერაკსთრირ რამართლებრივი პოზიციებირ და-
ცვირ დამატებით და არა შირითად რაღსალებად. შალადო-
ბით მიწირ ნაკვეთიდან გამოდევნილი პირირთვირ გამოქენე-
ბადად იქო მიყნესლი გამომშალველირგან მიწირ ნაკვეთირ 
მტლობელობირ კონდიცირება, მოშრავი ნივთირ დასტლე-
ბირ ღემთცვევირ მრგავრად,

32
  ამართან, კონდიუციირ იგივე 

ტიპი მირადაგებსლი იქო იმ ღემთცვევირთვირ, როდერაც მეს-
ფლე იპარავდა ნივთრ მესფლირგან, რაც არ იქო მოწერრი-
გებსლი condictio ex causa furtiva-თი (უსრდირგან ნივთირ 
დაბრსნებირკენ მიმართსლი კონდიუცისრი მოთცოვნა), რა-
დგან თანაცცოვრებირ ტაუტიდან გამომდინარე, მიიყნეოდა, 
რომ ირ ცდებოდა ნივთირ თანამერაკსთრე

33
.  გადაწქვეტა 

რაბსთდებოდა იმითაც, რომ მესფლირადმი არ ღეიშლებოდა 
წარდგენილიქო გამაწბილებელი მოთცოვნა

34
.  დარაცელე-

ბსლი ღემთცვევები კარგად წარმოაყენრ რკ-ირ 978-ე მს-
ცლღი ღემოთავაზებსლი კონდიუციირ წინარე ირტორიარ: მო-
თცოვნირ განმრაზფვრელ ტაუტორრ წარმოადგენდა არამა-
რთლზომიერი რატსშვლით გადაცემსლირ სკან დაბრსნება, 
რწორედ ამიტომ, condictio ex iniusta causa ღინაარრობრი-
ვად ქველაზე მეტ მრგავრებარ ავლენდა  condictio ex causa 
furtiva-თან

35
.  განრაცილველი მოთცოვნირ არრებობირ მი-
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 გ. რსრიაღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი I, ჩანტსრია 
(რედ.), 2017, მსცლი 85, ველი 26. 

31
 D. 4. 2. 21. 5 : coactus volui-გამოვცატე მოუმედებირ ნება, თსმცა იმი-
ტომ, რომ ვიქავი იშსლებსლი; N. Andrews, Contact Law, 2015, p 
310. 

32
 D. 47. 2. 25. 1. 

33
 D. 25. 2. 1. 

34
 D. 25. 2. 2. 

35
 И.Б. Новицкий и И.С. Перетерский (ред.), Римское частное 
право, § 156. Condictio ex causa furtiva и condictio ex iniusta 

ზანი რაბსთდება ზოგადი პრინციპიდანაც - არ მიიყნევა ნა-
მდვილად ირ, რაც განცორციელებსლია შალადობირ ღედე-
გად და ღიღირ გამო

36
. 

რომასლი რამართლირ მიერ ღემოთავაზებსლი კონდი-
უციირ ტიპებრ ღორირ condictio ex iniusta-რ ქველაზე მეტად 
conidctio ex causa furtiva-თან (ტიპოლოგისრი დაქოტირარ 
- ცელქოტირ კონდიუციართან) მრგავრება წარმოაყენრ იმ გა-
დაწქვეტირ რიმცდარერ, რკ-ირ 978-ე მსცლით გათვალირწი-
ნებსლი მოთცოვნა ღერრსლებირ კონდიუციირ რაცედ იქორ 
მიყნესლი. ირევე, როგორც პირირ მიერ ნივთირ  არამა-
რთლზომიერად დასტლება ღერაბამირობაღია რამართლე-
ბრივი პოზიციებირ ცელქოტირ ღემადგენლობართან, არევე 
პირირ იშსლება რაიმერ გადაცემაზე არ სნდა იქორ აფუმსლი 
ღერრსლებად. ამ აზრზეა კონიგიც, როცა სარქოტრ იშსლე-
ბით რაიმერ გადაცემირარ რცვირი უონებირ გაცნობიერებსლ 
და მიზანმიმართსლ ღევრებად ღეტარებარ

37
.  რაპირირპირორ 

მტკიცება იმაზე მითითებით, რომ პირირ მიერ რაიმერ გადა-
ცემა მიმფებირ პერრპეუტივიდან ღეიშლება იქორ აფუმსლი 
ღერრსლებად, სადგილოა კონიგირ ვალდებსლებითი რამა-
რთლირ პროეუტირ პირობებღი

38
 -კონიგი რაეჩვოობირარ ღე-

რრსლებირ ეტეუტრ ობიეუტსრი მიმფებირ თვალრაწიერიდან 
არ განმარტავრ

39
. ამდენად, ღესშლებელი ცდება რკ-ირ 978-

ე მსცლღი ღემოთავაზებსლი კონდიუციირ ტიპი განცილსლი 
იქორ ღერრსლებირ კონდიუციირ კერშო რაცედ. 

3. condictio ex iniusta causa-რ ღერრსლებირ კონდი-

უციად განცილვირ ღერაშლო ღედეგი 
უართსლ სრატსშვლო რამართალღი კონდიუციირ თითო-

ესლი ტიპირთვირ მოთცოვნირ ტარგლებირ დამდგენი დანა-
წერირ არრებობა ავალდებსლებრ რამართალღემტარდებე-
ლრ, დაიცვარ ღერაბამირობა და კონკრეტსლი კონდიუციი-
რთვირ გამოიქენორ ირ მსცლი, რომელიც რწორედ მარ მიემა-
რთება. ერ გადამწქვეტი ცდება განრაცილველ ღემთცვევაღი, 
როცა იშსლებით გადაცემსლირ დაბრსნებირ მოთცოვნა, მი-
რი რამოუალაუო კოდეურღი ადგილრ თს მივაუცევთ ქსრა-
დფებარ, ღერრსლებირ კონდიუციადაა მიყნესლი, თსმცა ღი-
ნაარრობრივად - ცელქოტირ კონდიუციარ წარმოადგენრ. ღე-
რრსლებირ სკსუცევირ ტარგლებრ აწერრიგებენ რკ-ირ 979-
981 მსცლები, ცოლო ცელმქოტირ ვალდებსლებებრ - 984-
985 მსცლები. ღერაშლო რამართლებრივი ღედეგებირ განრა-
ზფვრირთვირ რაჩიროა, ერთმანეთთან ღეპირირპირებსლი 
იქორ მიმფებირ პარსცირმგებლობირ ტარგლები ღერრსლებირ 
კონდიუციირ დანაწერირ მიცედვით და ცელმქოტირადმი მიმა-
რთსლი მოთცოვნირ ტარგლები ცელქოტირ კონდიუციი-
რთვირ დადგენილი ნორმებირ მიცედვით. ამართან, რადგან 
იშსლებირ განმაცორციელებელი ვერ ყაითვლება კეთილრი-
ნდირიერად (პირად, რომელმაც არ იცირ სტლებამორილე-
ბირ ცარვეზი), ღეპირირპირებსლი სნდა იქორ მცოლოდ პი-
რირ არაკეთილრინდირიერებაზე მორგებსლი მსცლები 

                                                                                                                 
causa, იხ. ელბმულზე http://av-ue.ru/rimsk_lav.php?d= 

rl_7_38_153.htm, ნანახია 12.06.2019. 
36

 D. 4. 2. 1. 
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 König, Gutachten und Vorschläge zur Überarbeitung des 
Schuldrechtes, 1543, ციტირებსლია გ. რსრიაღვილი, სრატსშვლო გა-
მდიდრებირ რამართალი I: ღერრსლებირ კონდიუცია, 2017, გვ. 90. 
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 გ. რსრიაღვილი, სრატსშვლო გამდიდრებირ რამართალი I: ღერრსლებირ 
კონდიუცია, 2017, გვ. 91. 
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 König, Gutachten und Vorschläge zur Überarbeitung des 
Schuldrechtes, 1541, ციტირებსლია გ. რსრიაღვილი, სრატსშვლო გა-
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(არაკეთილრინდირიერი პირი ვერ მისთითებრ რკ-ირ 979 
III,

40
  980-ე

41
  და 984-ე მსცლებზე). 

ღერრსლებირ სკსუცევირ შირითად პრინციპებრ ღორირ 
ერთ-ერთი მცარეებრ ღორირ არრებსლი მოთცოვნა-ვალდე-
ბსლებებირ ორმცრივობაა:

42
  მიფებსლი სნდა დააბრსნორ 

როგორც ერთმა მცარემ, ირე - მეორემ. ამარვე ემრაცსრება 
მოთცოვნირ კორეუცია რკ-ირ 979-ე IV, V მსცლებღი, რომე-
ლიც ზფსდავრ განმდიდრებირ ღერაგებელზე მითითებირ ღე-
რაშლებლობარ და ემრაცსრება პარსცირმგებლობირ განაწი-
ლებარ ნამდვილი რაცელღეკრსლებო სრთიერთობირ რინა-
ლაგმატსრი ბსნებიდან გამომდინარე

43
. ერ დანაწერი არ 

არრებობრ ცელქოტირ კონდიუციირ ღემთცვევაღი, რადგან ირ, 
თავირი ბსნებით, ცალმცრივი ცარიათირაა (მრგავრად ვინდი-
კაციირა და დელიუტსრი მოთცოვნირა, რომლირ დანამატა-
დაც ცღირად მოიაზრება ცელქოტირ კონდიუცია

44
). იშსლე-

ბით გადაცემსლირ სკსუცევირარ ერ რაკითცი რაერთოდ არ 
დგება, რადგან დასღვებელი ზემოუმედებირ განმაცორციე-
ლებრ არაკეთილრინდირიერებირ გამო რაერთოდ ერთმევა 
სტლება, მისთითორ განმდიდრებაზე. 

განრცვავებსლადაა მოწერრიგებსლი გამდიდრებსლთა 
პარსციმგებლობა ღერრსლებირა და ცელქოტირ კონდიუციე-
ბირ გამოქენებირარ მიფებსლ რაგანზე გაფებსლი ცარძებირ 
მოთცოვნირ რაკითცი: რკ-ირ 981 III მსცლირ მიცედვით, ანა-
ზფასრებარ ეუვემდებარება მცოლოდ ასცილებელი ცარძები, 
როცა რკ-ირ 984 II მსცლირ მიცედვით,

45
 გამოქენებსლი რი-

კეთირადმი გაწესლი ცარძები ვერ ღეამცირებრ მირი გამდი-
დრებირ ოდენობარ.  

თსკი რკ-ირ 979 I მსცლი მისთითებრ ღეშენილირ, რარგე-
ბლირა და მიფებსლირ რსროგატირ დაბრსნებირ ვალდებს-
ლებაზე, რკ-ირ 985 I მსცლი არაკეთილრინდირიერ ცელმქო-
ტრ ავალდებსლებრ დააბრსნორ ირ მოგებაც, რომელიც აფე-
მატება უონებრივ დანაკლირრ. ერთი ღეცედვით, უონებრივი 
დანაკლირირ ცნებირ გამოქენება სრატსშვლო გამდიდრებირ 
რამართალღი სადგილოდ ღეიშლება ყაითვალორ, რადგან 
უონებრივი დანაკლირირ არრებობა დელიუტსრი მოთცოვნე-
ბირთვირ ცდება გადამწქვეტი და კონდიუცისრი მოთცოვნები 
ნეიტრალსრია უონებრივი აუტივებირ ღემცირებარა თს პარი-
ვებირ ზრდირ რაკითცებირადმი. მეორე მცრივ, კანონმდე-
ბლირ ერ გადაწქვეტა დარაბსთებადია: სტრო ცცადი ცდება 
ცელქოტირ კონდიუციირ მიზნები და დამოსკიდებლობა უო-
ნებრივი დანაკლირირ არრებობა-არარრებობირგან. მაგალი-
თად, იშსლებით რაწარმო მანუანა-დანადგარებირ გადაცე-
მირარ, თსკი ამარ ღერრსლებირ კონდიუციად მოვიაზრებთ, 
მიმფებირ მიერ გადაცემსლი რაგნირ რაწარმო პროცერებღი 
ყართვა და ამით მიფებსლი მოგება ვერ იუნება მოთცოვნი-
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 წ. ღნიტგერი,  ლ. ღატბერაღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, 
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 იუვე, მსცლი 980, ველი 1. 
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 გ. რსრიაღვილი, სრატსშვლო გამდიდრებირ რამართალი I: ღერრსლებირ 
კონდიუცია, 2017, გვ. 123. 
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მსცლი 979, ველები 18 და 22, ცელმირაწვდომია ელბმსლზე 
http://www.gccc.ge, ნანაცია 15.06.2019. 
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 გ. რსრიაღვილი, დ. ეგნატაღვილი, კაზსრები კანონირმიერ ვალდებსლე-
ბით რამართალღი,  2016, გვ. 89. 

45
 მრძელობირარ რრკ-ირ 984-ე მსცლირ განცილვა ამ ღემთცვევაღი მიზა-
ნღეწონილია, რადგან თსკი კეთილრინდირიერ პირრ, რომელმაც გას-
ცნობიერებლად ცელქო რცვირი რამართლებრივი პოზიციები, არ აუვრ 
გაწესლ ცარძებზე მითითებირ სტლება გამდიდრებირ ოდენობირ ღემცი-
რებირთვირ, ამირ სტლება მით სმეტერ ვერ ეუნება იმარ, ვინც ცელქოტი-
რარ რაკსთარი სტლებამორილებირ ცარვეზი იცოდა. 

ლი მეორე მცარირ მიერ,
46

 როცა ცელქოტირ კონდიუციი-
რთვირ განრაზფვრსლი ნორმირთვირ ერ ღერაშლებელია.  
ღინაარრობრივად ცელქოტირ კონდიუციირ მორგება ღერრს-
ლებირ კონდიუციირ პრინციპებზე მცირედით, მაგრამ მაინც 
ცვლირ რამართლებრივ ღედეგრ. თსმცა რაკითცავია ირიც, 
მცოლოდ რკ-ირ 978-ე მსცლირ ღერრსლებირ კონდიუციად 
მიყნევა არირ რაეჩვო თს რაერთოდ მოთცოვნირ ამ ღინაა-
რრით არრებობა სრატსშვლო გამდიდრებირ რამართალღი. 

V. რკ-ირ 978-ე მსცლირ მოუმედებირ ღერაშლო არეალი 
განკარგვითი გარიგებირ აფიარებირა (იც. ზემოთ) და ღე-

რრსლებირ კონდიუციირ ზოგადი ნორმირ არრებობირ პირო-
ბებღი რათსო ცდება იშსლებით გადაცემსლირ სკსუცევირ 
რპეციალსრი დანაწერირ არრებობირ ასცილებლობა. გასგე-
ბარი რყება, რა ღემთცვევებრ მოიცავრ რკ-ირ 978-ე მსცლირ 
მოუმედებირ რტერო და რომელი ტაუტობრივი ღემადგე-
ნლობები სნდა იქორ მოწერრიგებსლი ამ ნორმით. 
 მოშრავ ნივთებზე რაკსთრებირ სტლებირ გადაცემირთვირ 
ასცილებელ პირობებრ წარმოადგენრ ვალდებსლებითი და 
განკარგვითი გარიგებები და ნივთირ გადაცემა რკ-ირ 186-ე 
მსცლირ მიცედვით. ნივთირ გადაცემა, ანს რეალაუტი, რაკს-
თრებირ გადამცემი რანივთო გარიგებირგან განრცვავებით, 
არაა ღეცილებადი

47
. თსკი მაურიმალსრად ღევეცდებით რკ-

ირ 978-ე მსცლირ არრებობირ გამართლებარ, ღეიშლება გა-
ნიმარტორ, რომ ერ ნორმა რაღსალებარ აშლევრ იშსლებსლ 
პირრ დაიბრსნორ ირიც, რაც გადარცა იშსლებირ განმაცო-
რციელებელრ რეალაუტით და ამ სკანარკნელირ ღეცილებირა 
თს ეტეუტირ გამაუარწქლებელი რცვა რაღსალება ნორმატი-
სლ ინრტრსმენტებღი არ მოიპოვება

48
.  თეორისლადაც კი 

სრსრსრად დარაბსთებსლი აზრი რაერთოდ გასგებარ ღინაა-
რრრ იშენრ პრაუტიკსლად: როდერაც პირრ აიშსლებენ, და-
თმონ ნივთი, ამ სკანარკნელირ გადაცემით იგსლირცმება, 
რომ პირი გამოცატავრ ამ ნივთზე რაკსთრებირ გადაცემირ 
ნაკლსლრ, თსმცა იმ მომენტღი (ღეცილებამდე) მაინც ნა-
მდვილ ნებარ

49
.   რეალაუტირ, ვალდებსლებითი და რანივთო 

გარიგებებირ არეთი მეუანიკსრი დანაწევრება რაკსთრებირ 
გადაცემარ ზედმეტად ტორმალსრ პროცერად გადააუცევრ 
და რაერთოდ მოწქვეტრ რამოუალაუო ბრსნვირ ყვესლ რი-
ტმრ. ამიტომ რკ-ირ 978-ე მსცლირ ღემადგენლობაღი იმირ 
მოაზრება, რომ როგორც ვალდებსლებითი, ირე რანივთო 
გარიგება იქო ნამდვილი და ნივთირ მტლობელობირ და-
თმობა და გადაცემა მოცდა იშსლებირ ღედეგად, არამართე-
ბსლად სნდა ყაითვალორ. 

VI. იშსლებით გადაცემსლირ დაბრსნებირ 
ინრტრსმენტები 

condictio ex iniusta causa კონიგირ ვალდებსლებითი რა-
მართლირ პროეუტღი იშსლებსლი პირირ ინტერერებირ და-
ცვირ დამატებით რაღსალებად რაბსთდებოდა, რომელიც მარ 
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 წ. ღნიტგერი, ლ. ღატბერაღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, 
მსცლი 979, ველი 14, ცელმირაწვდომია ელბმსლზე 
http://www.gccc.ge,  ნანაცია 15.06.2019. 

47
 გ. რსრიაღვილი, გამიძვნირ პრინციპი უართსლ რამართალღი, ღედარე-
ბითი რამართლირ უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი, I, 2019, გვ. 27. 

48
 ირევე, როგორც ზემოთ, აუაც მრძელობაღი იგსლირცმება ღემთცვევები, 
როდერაც ვალდებსლებითი გარიგება ნამდვილია, ცოლო რაკსთრებირ 
სტლებირ გადაცემირ მომენტღი გამოვლენილი ნება იქო ნაკლსლი. 

49
 ერ გარაგები ცდება იმ მორაზრებებითაც, რომლითაც ნება რაერთოდ არ 
ითვლება გამოვლენილად, როდერაც იშსლება ნებირ გამტეცი ცარიათი-
რაა ან იშსლებსლი ავლენრ ნებარ, თსმცა ღერაბამირი რამართლებრივი 
ღედეგირ დადგომირ რსრვილირ გარეღე (იც. ზემოთ). 



იშსლებით გადაცემსლირ სკსუცევა რრკ-ირ 978-ე მსცლირ მიცედვით 
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სტატია 

ათავირსტლებდა დელიუტსრი პარსციმგებლობირთვირ რაჩი-
რო წინაპირობებირ დამტკიცებირ ტვირთირგან

50
.   ღერრს-

ლებირ კონდიუციირ ზოგადი დანაწერირ გარდა რცვა ნორმირ 
ღეუმნა მართლდებოდა იმით, რომ დაზარალებსლრ არ სწე-
ვდა იმირ მტკიცება, რომ პირრ სტლება არ აუვრ მიფებსლზე-
51

. ტაუტობრივად, condictio ex iniusta causa-რ თანამედრო-
ვე ანალოგრ პროცერსალსრი დანიღნსლება აუვრ, ცოლო მა-
ტარიალსრრამართლებრივად მირი მიზანი გასრკვეველი-
 ან, რსლაც, არარრებსლია. 

1. ვინდიკაცისრი რარყელი 
სტლებამორილი პირირ მიერ იმ გარიგებირ ღეცილებირ 

ღემდეგ, რომელიც მართლწერრიგით რაცილო გარიგებათა 
კატეგორიარაა მიკსთვნებსლი, ორმცრივი ნებირ გამოვლენა 
ითვლება ბათილად მირი გამოვლენირ მომენტიდან. ამდე-
ნად, ვალდებსლებითი გარიგებირ ბათილობირარ იუმნება 
ირეთი რამართლებრივი მდგომარეობა, რომელღიც მიმფე-
ბმა ვერ ღეიშინა რაკსთრება ნივთზე (თსკი ღერრსლებირ რა-
განი იქო ნივთზე რაკსთრება) კასზალსრი პრინციპირ გამო 
და ერ ნივთი მირ სკანონო მტლობელობაღია. ერ ღემადგე-
ნლობა რრსლიად მიერადაგება ვინდიკაცისრი მოთცოვნირ 
წინაპირობებრ: მორარყელე, რომელრაც რაკსთრებირ 
სტლება აუვრ ნივთზე და მოპარსცე, როგორც მტლობელი 
ტლობირ სტლებირ გარეღე. 

ვინდიკაციირარ იშსლებსლრ მოსწევრ იმირ დამტკიცება, 
რომ მარზე განცორციელდა იშსლება და ირ გარიგებარ ღეე-
ცილა. ამ გარემოებებირ დამტკიცება გსლირცმობრ იმარ, რომ 
მოპარსცერ არ აუვრ ტლობირ სტლება, რადგან ღეცილებირ 
სტლებირ განცორციელება გარიგებირ ბათილობით აცლირ 
მირ ტლობარ რამართლებრივ რატსშველრ. ღეცილებად კი 
ითვლება ნებირ გამოვლენა, რომელიც ცალრაცად მიმართს-
ლია რამართლებრივი სრთიერთობირ დარრსლებირა და 
სკსუცევირკენ.

52
 ამდენად, ერ რამართლებრივი რაღსალება 

არ აწევრ დაზარალებსლრ მტკიცებირ განსზომელ ტვირთად, 
რირ ყამნაცვლებელ მოთცოვნადაც ღეიშლება გამოდგერ რკ-
ირ 978-ე მსცლი. 

ერთ-ერთი გადაწქვეტილებირ
53

 მიფებირარ სზენაერმა 
რარამართლომ განიცილა იშსლებით დათმობილი წილებირ 
რაკსთრებირ ბედი, რომელიც ნებირ გამოვლენაღი განცო-
რციელებსლი დასღვებელი ყარევირ ღემდეგ რამდენძერმე 
გარცვირდა და მორარყელე მისთითებდა, რომ თითოესლი 
გარიგება იქო მორაყვენებლად დადებსლი. რთსლი ტაუტო-
ბრივი გარემოებებირთვირ რამართლებრივი კონრტრსუციირ 
მირადაგებირგან განრცვავებით, რიშნელერ არ წარმოადგე-
ნდა იმირ ცაზგარმა, რომ არამატერიალსრ უონებრივ რიკე-
თეებთან (თსნდაც რეგირტრირებადთან) მიმართებაღი დას-
ღვებელია ვინდიკაცისრი მოთცოვნირ გამოქენება,  რადგან  
სკანონო  მტლობელობიდან გამოთცოვირ სტლება მცო-
ლოდ ნივთებრ მიემართება. 
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 გ. რსრიაღვილი, სრატსშვლო გამდიდრებირ რამართალი I: ღერრსლებირ 
კონდიუცია, 2017, გვ. 91. 

51
 იუვე. 

52
 სზენაერი რარამართლორ გადაწქვეტილებაღი (რსრგ  №არ-664-635-
2016, 2 მარტი, 2017) იშსლებსლირ რაყივრებით მიმართვა პროკსრა-
ტსრირადმი, რაც მოუმედი კანონმდებლობით აშლევდა დაზარალებს-
ლრ სტლებარ რირცლირ რამართლირ რაუმირ წარმოებირარ მოეთცოვა ზი-
ანირ ანაზფასრება და ამ მიზნით წარედგინა რამოუალაუო რარყელი, ყა-
ითვალა ღეცილებად. 

53
 რსრგ # არ-664-635-2016 (2 მარტი, 2017). 

2. დელიუტსრი პარსციმგებლობა 
იშსლებსლრ რყება კიდევ ერთი რაღსალება დაიცვარ რა-

კსთარი რამართლებრივი პოზიციები დელიუტსრი პარსცი-
მგებლობირ დამდგენი ნორმებირ რაღსალებით

54
. რკ-ირ 992-

ე მსცლი აკირრებრ პირრ იმ ზიანირ ანაზფასრებირ ვალდებს-
ლებარ, რომელიც მიქენებსლია მირი მართლრაწინააფმდე-
გო და ბრალესლი უმედებით. მორარყელერ მოსწევრ იშს-
ლებირ ტაუტირა და იშსლებარა და ზიანრ ღორირ მიზეზობრი-
ვი კავღირირ

55
 დამტკიცება,  რადგან იშსლებირ ღემადგე-

ნლობა თავირთავად მართლრაწინააფმდეგოა და ბრალეს-
ლიც. დარაცელებსლი აგრეთვე არ განრცვავდება მტკიცებირ 
ტვირთირ იმ მოცსლობირგან,   რომელრაც    რთავაზობრ    
დაზარალებსლრ    იშსლებირ    ღედეგად სკსუცევირ რპეცია-
ლსრი წერი.  

ამდენად, იშსლებსლრ აუვრ რაჩირო და განცორციელება-
დი რამართლებრივი რაღსალებები დარფვესლი სტლებირ 
აფრადგენად, რაც condictio ex iniusta causa-რ არრებობარ 
კონდიუცისრი რამართლირ რირტემაღი სრარგებლორ ცდირ. 
ერ გასგებრობა კარგად ყანრ რარამართლო გადაწქვეტილე-
ბებირ დარაბსთებებღი, როდერაც სცნობი რყება, რატომაა 
გამოქენებსლი დარაცელებსლი ნორმა და არა რომელიმე-
 რცვა. 

3. რარამართლორ მიერ გამოქენებსლი რამართლებრი-
ვი ინრტრსმენტები 

ერთ-ერთ რარამართლო გადაწქვეტილებირ
56

 მიცედვით,   
მორარყელე ითცოვდა რაცელმწიტორ მცრიდან განცორციე-
ლებსლი იშსლებით დათმობილი უონებირ დაბრსნებარ, თს-
მცა რარამართლო იმირ მაგივრად, რომ ვრცლად ემრძელა 
მოთცოვნირ დაკმაქოტილებირ რაღსალებებზე, დარაბსთებირ 
მეტი ნაწილი დასთმო იმირ განცილვარ, რომელი რამინი-
რტრო (რომლირ თანამღრომელმაც განაცორციელა იშსლე-
ბა თს რომელიც პარსციმგებელია რაცელმწიტო ტინანრებზე 
და, ამდენად, ღეშლებრ დაკირრებსლი თანცირ გადაცდარ) 
სნდა ყათვლილიქო რათანადო მოპარსცედ. რამოტივაციო 
ნაწილღი ვერ ვცვდებით რაიმე მითითებარ იმაზე, რატომ და-
რჩირდა რარამართლორ როგორც რკ-ირ 976 I ა), ირე 978-ე 
მსცლირ გამოქენება, როცა ორივე მათგანი მოთცოვნირ და-
მტსშნებელ დამოსკიდებელ ნორმებად სნდა იქორ მოაზრე-
ბსლი.  

მრგავრ ტაუტობრივ ღემადგენლობაღი, როგორც სკვე გა-
ნცილსლი იქო, ზედმეტია მითითება რკ-ირ 978-ე მსცლზე, 
როდერაც ღერრსლებირ კონდიუციირ ზოგადი ღემადგენლობა 
რავრებით რაკმარირ რაღსალებად გვევლინება იშსლებით გა-
დაცემსლი რაკსთრებირ სკსუცევირთვირ.    

მოთცოვნირ ორ რატსშველზე მისთითა რაკარაციო რარა-
მართლომ რცვა ღემთცვევაღიც,

57
 როდერაც მორარყელე 

ითცოვდა უალაუირ თვითმმართველობირ მცრიდან განცო-
რციელებსლი იშსლებით დათმობილი უონებირ დაბრსნე-
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  ზემოთ განცილსლ გადაწქვეტილებაღი რაკარაციო რარამართლო რწო-
რად განმარტავრ დელიუტსრი ნორმებირ გამოქენებირ ღერაშლებლობარ 
და მართებსლად იქენებრ  მათ  იშსლებით გაცემსლი რაკსთრებირ მო-
რარყელირთვირ მიკსთვნებირთვირ, რაც, ვინდიკაცისრი რარყელირგან 
განრცვავებით, მიემართება არამატერალსრ უონებრივ რიკეთეებრაც.   

55
 პირობითად, მიზეზობრიობა დადარტსრებსლად ყაითვლება, თსკი იშს-
ლება (არამართლზომიერი უცევა) იქო ეტეუტსრი მეორე მცარირ მიერ 
ცელღეკრსლებირ დადებაზე დაქოლიებირთვირ, Stephen A. Smith, 
Contracting under Pressure: A Theory of Duress, The Cambridge 
Law Journal,  Vol. 56, II, (Jul., 1997), p 355. 
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ბარ. ამ ღემთცვევაღიც რარამართლომ არ დაარაბსთა ორი რა-
ტსშვლირ გამოქენებირ ასცილებლობა და მცოლოდ მსცლე-
ბზე მოკლე კომენტარით ღემოიტარგლა, რომელიც ნორმე-
ბირ დირპოზიციარ იმეორებდა: „ღეცილებირ განცორციელე-
ბირ მომენტიდან, მორარყლირ მიერ ნებირ გამოვლენა 
ითვლება ბათილად, რაც გსლირცმობრ იმ რამართლებრივი 
ღედეგირ გასუმებარ, რაც ამ გარიგებარ მოწქვა“. რწორედ ერ 
დარაბსთებაა მიმანიღნებელი იმაზე, რომ რკ-ირ 978-ე მს-
ცლზე (რომელიც მოქვანილი ციტატირ ღემდეგ წინადადება-
ღივეა ნაცრენები) მეტად ტაუტობრივ ღემადგენლობარ რკ-ირ 
976 I ა) მსცლი მიერადაგება, რომელიც გაუარწქლებსლი 
რამართლებრივი რატსშვლირარ გადაცემსლირ დაბრსნებირ 
ვალდებსლებარ ადგენრ.  

რცვა გადაწქვეტილებაღი
58

  რარამართლო იშსლებით და-
თმობილი უონებირ დაბრსნებირ რაკითცზე მრძელობირარ 
აფნიღნა, რომ მორარყელირ მიერ ნება გამოვლენილი რაე-
რთოდ არ ქოტილა, რაც გარიგებირ სცილოდ ბათილად 
აუცევდა. რაკარაციო პალატამ მოთცოვნირ დაკმაქოტილებირ 
რატსშვლად გამოიქენა რკ-ირ 976-ე მსცლი, რაც რწორ გა-
დაწქვეტად სნდა ღეტარდერ, თსმცა არც სცდია დაერაბსთე-
ბინა, რატომაა მიზანღესწონელი რკ-ირ 978-ე მსცლირ მითი-
თება. რარამართლო იშსლებით გადაცემსლირ სკსუცევი-
რთვირ ცან იქენებრ რკ-ირ 976-ე მსცლრ, ცან მისთითებრ რკ-ირ 
978-ე მსცლზე, ცან-ორივე მათგანზე. ერთ ღემთცვევაღი მო-
რამართლე დავარ გადაწქვეტრ ერთი მსცლით, მეორე ღე-
მთცვევაღი-განრცვავებსლით; მრგავრი ღემადგენლობებიდან 
გამომდინარე ერთნაირი ღინაარრირ მოთცოვნებირ დაკმა-
ქოტილებაზე მრძელობა რცვადარცვა ნორმებთან კავღირღი 
ვერ იუნება რამართლებრივ რტაბილსრობაზე მიმანიღნებე-
ლი. 

VII. შალადობაზე რაცელმწიტორ მონოპოლიირთვირ 
გვერდირ ავლა 

სრატსშვლო გამდიდრებიდან გამომდინარე მოთცოვნა 
ქოველთვირ მცოლოდ მაღინაა განცორციელებადი, როდე-
რაც წანაცვლებსლი რიკეთე ერთი უონებრივი ტონდიდან მე-
ორირკენ რამართლებრივი რატსშვლირ არმუონეა. კონდი-
უციირ თითოესლი ტიპი ამაზე მისთითებრ რპეციალსრი ტე-
რმინებირ გამოქენებით (რკ-ირ 976-ე მსცლღი მიმფებირ „ვი-
თომ-კრედიტორად“ მოცრენიება, რკ-ირ 982-ე მსცლღი- „მი-
რი თანცმობირ გარეღე“, რკ-ირ 983-ე მსცლღი- „იფებრ არას-
ტლებამორილი პირი“ და არე ღემდეგ). რკ-ირ 978-ე მსცლღი 
მიმფებირ არასტლებამორილებირ დაკონკრეტება თითუორ 
არ სნდა იქორ რთსლად გარაგები, მაგრამ ნორმირ ღინაა-
რრირ მაგალითზე გადატანა არარაცარბიელო ღედეგამდე მი-
გვიქვანრ: თსკი პირთა მიერ დადებსლი რანივთო და ვა-
ლდებსლებითი გარიგებები ნამდვილია და პირზე განცო-
რციელებსლი იშსლებირ ღედეგად მან გადარცა იშსლებირ 
განმაცორციელებელრ ნივთზე მტლობელობა,

59
   მიმფებრ 

ღეეშლება მისთითორ, რომ მარ გადაცემსლზე სტლება გაა-
ყნია ნამდვილი ვალდებსლებითი და რანივთო გარიგებები-
დან გამომდინარე. მსცლი იშლევა იშსლებირ ლეგიტიმაციირ 
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 ღემთცვევირ ანომალისრობაზე, როდერაც ნამდვილია ვალდებსლებითი 
და რანივთო გარიგებები და რეალაუტი არირ იშსლებირ ღედეგი იც. ზე-
მოთ. მრძელობირარ ამ ღემთცვევირ ამორავალ წერტილად აფუმა თეო-
რისლად რაჩიროა ნორმირ გასმართლებელი ღედეგებირ წარმოყენი-
რთვირ. ერ ღედეგი სცვლელია რრკ-ირ 978-ე მსცლირ ღერაშლო არამა-
რთებსლი განმარტებირ პირობებღიც, რომლირ მიცედვითაც ირ მიიყნევა 
იშსლებით დადებსლი გარიგებირ სკსუცევირ რპეციალსრ წერად. 

ღერაშლებლობარ, რაც ღესთავრებელია შალადობაზე რაცე-
ლმწიტორ მონოპოლიირ პრინციპთან

60
. ტაუტობრივად მა-

რთლრაწინააფმდეგო და ამიტომ დასღვებელი უმედებები 
კონკრეტსლ ღემთცვევებღი ღეიშლება ყაითვალორ მა-
რთლზომიერად, რაც განირაზფვრება რკ-ირ 116-118 მსცლე-
ბით. რკ-ირ 978-ე მსცლირ პრობლემსრ ნაწილრ ქველაზე მე-
ტად ღინაარრობრივად საცლოვდება თვითდაცმარებირ 
სტლება (რკ-ირ 118-ე მსცლი), რომელიც პირრ აშლევრ რაღს-
ალებარ, სტლებირ (ერთ-ერთი მორაზრებირ მიცედვით, მო-
თცოვნირ

61
) დარფვევირ თავიდან არაცილებლად თვითნებს-

რად განაცორციელორ ნორმაღი მითითებსლი უმედებები 
(ნივთირ განადგსრება, წართმევა ან დაზიანება, ვალდებს-
ლი პირირ ღეპქრობა ან მირი წინააფმდეგობირ აფკვეთა იმ 
მოუმედებირ მიმართ, რომელიც მარ სნდა ღეერრსლებინა). 
ღეიშლება გაყნდერ აზრი, რომ condictio ex iniusta causa 
არირ თვითდაცმარებირ სტლებირ კერშო გამოვლინება. 

თვითდაცმარებირ სტლებირ განცორციელებირ ცერცები-
დან მცოლოდ რამდენიმე ღეიშლება მოთავრდერ იშსლებირ 
ღემადგენლობაღი რკ-ირ 978-ე და 118-ე მსცლებირ ღინაა-
რრობრივი ბმირ მიზნებირთვირ: ვალდებსლი პირირ ღეპქრო-
ბა და მირი წინააფმდეგობირ აფკვეთა იმ მოუმედებირ მიმა-
რთ, რომელიც მარ სნდა ღეერრსლებინა, ცოლო დანარყენი 
ვერ ყაითვლება ადამიანზე ტიზიკსრ თს ტრიუოლოგისრ ზე-
მოუმედებად. ერთ-ერთი ღეცედსლებირ თანაცმად, რკ-ირ 
978-ე მსცლი დამატებით რაღსალებარ აშლევრ თვითდაცმა-
რებირ სტლებირ განმაცორციელებელრ, რადგან მარ ღეს-
შლია მისთითორ რამართლებრივი რატსშვლირ არრებობაზე 
და მიფებსლი ღეინარყსნორ, როცა ამარ ვერ ღეშლებდა ზო-
გადი ნორმებირ გამოქენებით

62
. მრგავრი გადაწქვეტა არ 

სნდა ყაითვალორ მიზანღეწონილად. Condictio ex iniusta 
causa-თვირ გადამწქვეტი მნიღვნელობირ მინიჩება მიფებს-
ლზე სტლებირთვირ თვითდაცმარებირ წინაპირობებრ სვლირ 
გვერდრ და აცალირებრ კერშო პირებირ ირეთ უმედებებრ, 
რომელიც მცოლოდ რაცელმწიტორ იშსლებირ ფონირშიებე-
ბად სნდა გვევლინებოდერ. რკ-ირ 118-ე მსცლი თვითდაცმა-
რებირ სტლებირ წარმოღობარ სკავღირებრ კომპეტენტსრი 
ორგანოებირ დაცმარებირ დროსლად ვერმორწრებარ და მო-
უმედებირ რირწრატირ ასცილებლობარ. მრგავრ წინაპირობებრ 
რკ-ირ 978-ე მსცლი რაერთოდ არ ითვალირწინებრ, რაც ნე-
ბარ რთავრ პირრ, რაცელღეკრსლებო ვალდებსლებირ ღერრს-
ლება სზრსნველქორ, მაგალითად, ცემით ან ცემირ მსუა-
რით. მიზანღეწონილად სნდა ყაითვალორ არა გამომშალვე-
ლირ რამართლებრივი პოზიციებირ დაცვირ რაღსალებებირ 
ღეუმნა, არამედ condictio ex iniusta causa-რ მოუმედებირ 
მაურიმალსრად დავიწროება და გადაცემსლირ სკსუცევა მი-
ფებსლზე სტლებირ მისცედავად. 

ღერაშლოა რკ-ირ 978-ე მსცლირ არრებობირ გამართლება 
დარაბსთდერ რკ-ირ 85-ე მსცლით, რომელიც იშსლებსლ პი-
რრ დასღვებელი ზემოუმედებირ ღედეგად დადებსლი გარი-
გებირ ღეცილებირ სტლებარ აშლევრ იმ ღემთცვევაღიც, რო-
დერაც იშსლება მომდინარეობრ მერამე პირირგან და არა გა-
რიგებირ მცარირგან. თსკი გარიგებირ მცარემ მიიფო იშსლე-
ბირ ღედეგად გადაცემსლი იმირ ღეცნობირ გარეღე, რომ ღე-
მრრსლებელზე იშალადერ ან დაემსურნენ, თითუორ გამა-
რთლებსლი ყანრ კონდიუციირ დასღვებლობა, თს მიმფებრ 
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სტატია 

ეკსთვნოდა გადაცემსლი „რაიმე“. თსმცა ამგვარი განმა-
რტება არათანმიმდევრსლია, რადგან ღეცილებირ სტლებირ 
არრებობირ დაკავღირება კონტრაწენტირ კეთილრინდირიე-
რებართან გათვალირწინებსლია მცოლოდ პირირ მოტქსებირ 
გამო ღეცილებირ სტლებირ გამოქენებირ მომწერრიგებელ 
ნორმებღი (რკ-ირ 83 I მსცლი). ირეთ ღემთცვევაღი, როდერაც 
მოტქსებირ გამო კონტრაწენტირ ნება ნაკლსლია და პირმა 
ამირ ღერაცებ არ იცირ, ერთმანეთრ სპირირპირდება გარიგე-
ბირ რარგებლირ მიმფებირ ნდობა და მოტქსებსლირ ნდობა-
,
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 რარაც კანონი წქვეტრ მიმფებირ რარარგებლოდ, თს მი-
მფებმა არ იცოდა და არც ღეეშლო რცოდნოდა მოტქსებირ 
ღერაცებ. იგივე გადაწქვეტა არ გამოიქენება იშსლებირარ პი-
რირ ნებირ ტორმირებაღი ყარევირ სტრო მაფალი ცარირცირ 
გამო: იშსლებირ უვეღ მქოტ მცარერ ქოველთვირ ღესშლია 
გარიგებირ ბათილობა მოითცოვორ
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 კეთილრინდირიერი მცარირ ინტერერებირ გარათვალი-
რწინებლად გამოდგება არა რკ-ირ 978-ე მსცლი, რომლირ 
განცილსლი ცერცით განმარტება არარწორია, არამედ რკ-ირ 
79 II მსცლირ ანალოგიირ გამოქენება,
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  რაც მირ ნდობარ 

დაიცავრ გარიგებირ ბათილობიდან გამოწვესლი ზიანირ ანა-
ზფასრებით. 

VIII. დარკვნა 
რკ-ირ 978-ე მსცლი ითვალირწინებრ იშსლებირ ღედეგად 

გადაცემსლი სკსუცევირ წერრ, რაც აფუმსლია ღერრსლებირ 
კონდიუციირ კერშო რაცედ. განკარგვითი გარიგებირ კო-
ნრტრსუციირ აფიარებირ პირობებღი იშსლებირ ღედეგად და-
დებსლი რანივთო გარიგებირ სკსუცევა სნდა ცორციელდე-
ბოდერ რკ-ირ 976 I ა) მსცლით, რადგან განკარგვითი გარი-
გება ღეცილებადია.   Condictio ex iniusta causa, რომასლი 
რამართლირ დანაწერებირ ანალიზიდან გამომდინარე, ქვე-
ლაზე მეტად ემრგავრება ცელქოტირ კონდიუციირ ღემადგე-
ნლობარ და არა ღერრსლებირ კონდიუციარ, რარაც კარგად 
გამოცატავრ დარაცელებსლი მოთცოვნირა და უსრდობით მი-
რაკსთრებსლირ კონდიცირებირ წერირ (condictio ex causa 
furtiva) მონათერავე მოთცოვნებად განცილვა რომასლ რა-
მართალღი. ღერრსლებირ კონდიუციირ ტარგლებირ მარღტაბი
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 ღერაშლოა განრცვავდებოდერ ცელქოტირ კონდიუციიდან 
გამომდინარე გამკაცრებსლი პარსცირმგებლობირგან, რაც 
თავრ იყენრ იშსლებით გადაცემსლირ სკსუცევირ რცვადარცვა 
რამართლებრივ ღედეგღი იმირდა მიცედვით, კონდიუციირ 
რომელ ტიპად იუნება მიყნესლი condictio ex iniusta causa. 

რათსოა რკ-ირ 978-ე მსცლირ არრებობირ გამართლება იმ 
პირობებღი, როდერაც დაზარალებსლრ აუვრ ღერაშლებლო-
ბა, უონებრივი დანაკლირი მოითცოვორ დელიუტსრი მო-
თცოვნებირ გამოქენებით, ან გადაცემსლზე მტლობელობა 
დაიბრსნორ ვინდიკაცისრი რარყელით. დარაცელებსლ 
ინრტრსმენტებღი მტკიცებირ ტვირთირ ცარირცი არრებითად 
არ განრცვავდება რკ-ირ 978-ე მსცლღი ღემოთავაზებსლი-
რგან. გასგებრობა აირაცება რარამართლო გადაწქვეტილე-
ბებღიც, როდერაც რამართალღემტარდებელრ სჩირრ მო-
თცოვნირ რწორი რატსშვლირ ღემთცვევირადმი მირადაგება. 
მიფებსლზე სტლებირ არრებობირარ გადაცემსლირ კონდიცი-
რებირ გამორიცცვა აშლევრ სტლებარ კერშო პირრ, მოთცო-
ვნირ განსცორციელებლობირ რაღიღროებირ ღემთცვევაღი ვა-
ლდებსლ პირრ დაემსურორ ან მარზე იშალადორ ირე, რომ არ 
დაიცვარ თვითდაცმარებირ სტლებირთვირ წაქენებსლი ასცი-
ლებელი წინაპირობები; კანონმდებლირ ამგვარი გადაწქვე-
ტა გასმართლებლად სნდა ყაითვალორ. 

რამართლებრივი ინტერერებირ დაცვირ დამატებითი რა-
ღსალებირ ღეუმნა ქოველთვირ სნდა ღეტარდერ დადებითად, 
თსკი ერ რირტემსრად გამართლებსლი და თანმიმდევრს-
ლად დარაბსთებადია. თსმცა იმ პირობებღი, როდერაც დაზა-
რალებსლრ აუვრ ღერაშლებლობა თავი დაიცვარ  რამოუალა-
უო კოდეურით ღემოთავაზებსლი რცვა მოთცოვნებით, გასგე-
ბარი ცდება კანონმდებლირ მირწრატება ღეუმნარ კონდიუცი-
ირ ირეთი რაცე, რომელიც თავირი არრებობით აყენრ მეტ გას-
გებრობარ და იცავრ ვერავირ. გამორავალი იუნებოდა არა 
რკ-ირ 978-ე მსცლირ ღეუმნა და მირი პრაუტიკაღი დასრაბს-
თებლად გამოქენება, არამედ მირი მოუმედებირ ტარგლებირ 
მაურიმალსრად ღეზფსდვა კანონმდებლირ ცარვეზირ ამორა-
ვრებად, რაც წარმოსდგენელია რარამართლორ მონაწილეო-
ბირ გარეღე. რამართალღემტარდებელრ ეკირრება პარსცი-
რმგებლობა ირეთ ღემთცვევებღი, როგორიც აფწერილია, გა-
ნმარტორ ნორმები და დაამკვიდრორ გამართსლი პრაუტიკა 
ერთმანეთირ მრგავრ ტაუტობრივ ღემადგენლობებთან დაკა-
ვღირებით.


