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მოთხოვნის გადასვლა ექსპედიციისა და ლიზინგის ხელშეკრულებებში 

 
თათია ძორბენაშე 

 
ღერავალი 

ლიზინგირა და რატრანრპორტო ეურპედიციირ ცელღეკრს-
ლებები, მონაწილე პირთა რაოდენობირ მისცედავად, 
ორმცრივი გარიგებებირ რიცცვრ მიეკსთვნება.

1
 გამომდინა-

რე იუიდან, რომ მერამე პირირ რარარგებლოდ დადებსლი 
ცელღეკრსლება რამმცრივი ცელღეკრსლებებირგან რადიკა-
ლსრად განრცვავდება

2
, რალიზინგო სრთიერთობაღი, მი-

მწოდებელრა და ლიზინგირ გამცემრ ღორირ არრებსლი ცე-
ლღეკრსლება ლიზინგირ მიმფებირ რარარგებლოდ, ცოლო 
რატრანრპორტო ეურპედიციირ დრორ გადამზიდველირა და 
ეურპედიტორირ ცელღეკრსლება - ღემკვეთირ რარარგებლოდ 
დადებსლად სნდა ყაითვალორ. 

ცღირია ღემთცვევები, როდერაც, მერამე პირირ ინტერე-
რებიდან გამომდინარე კონტრაწენტი რაკსთარი რაცელითა 
და მერამე პირირ ცარძზე მოუმედებრ. არეთ დრორ ცელღე-
კრსლებირ მეორე მცარემ ღეიშლება არც იცოდერ, რომ ცე-
ლღეკრსლება მერამე პირირ რარარგებლოდ იდება. ღერაბა-
მირად, ცელღეკრსლებირ ღესრრსლებლობით ან არაძეროვა-
ნი ღერრსლებირ ღედეგად დამდგარი ზიანირ ღემთცვევაღი 
რთსლია იმირ განრაზფვრა, აუვრ თს არა მერამე პირრ ზიანირ 
ანაზფასრებირ მოთცოვნირ სღსალო სტლება. წინამდებარე 
რტატიირ მიზანია ლიზინგირა და ეურპედიციირ მაგალითზე 
განიმარტორ მერამე პირებზე მოთცოვნირ გადარვლირ რატს-
შვლები მათ რარარგებლოდ დადებსლ ცელღეკრსლებებღი  
და ყამოაქალიბორ ალტერნატისლი ღეცედსლება ეურპედი-
ციირ 741-ე მსცლირ რამოუალაუო კოდეურირ კომენტართან 
დაკავღირებით.  

 
I. მერამე პირირ ცნება რამოუალაუო რამართალღი 

მერამე პირთა რარარგებლოდ დადებსლი ცელღეკრსლე-
ბა არირ ორმცრივი, კრედიტორრა (ღეპირებირ მიმფები) და 
მოვალერ (ღემპირებელი) ღორირ დადებსლი გარიგება, რო-
მლირ მიზანია რარგებელი მოსტანორ მერამე პირრ. მერამე 
პირირ რარარგებლოდ დადებსლი ცელღეკრსლება არ არირ 
ცელღეკრსლებირ დამოსკიდებელი რაცე. არეთად ღეიშლება 
დაიდორ ნებირმიერი ცელღეკრსლება, რომელიც მერამე პი-
რირთვირ რარგებლირ მიფებირ ღერაშლებლობარ იშლევა. და-

                                                                    
1 ძანცოთელი, ლიზინგი, ჟსრნალი ალმანაცი, ოუტომბერი, 1998, 55, 

<http://www.library.court.ge/upload/ar%20devs%2012.pdf> 
[15.09.2019]; თსმანიღვილი, ცელღეკრსლებირ ღედგენირ ტეუნიკა და ვა-
ლდებსლებით-რამართლებრივი ნორმატისლი რეგსლირება, ილიარ 
რაცელმწიტო სნივერრიტეტი, თბილირი, 2012, 142,  

<http://eprints.iliauni.edu.ge/588/1/Contract%20Drafting%20Techniq
ue%20and%20Legal%20Liability%20Normative%20Regulation.pdf
> [15.09.2019]. 

2 ლეგაღვილი, დამოსკიდებელი მოთცოვნით მერამე პირირ რარარგე-
ბლოდ დადებსლი ცელღეკრსლებირ არრებითი პირობებირ განრაზფვრირ 
თავირებსრებანი, რამართლირ ჟსრნალი N2, 2016, 108. 

დებირ მიზანი არევე ღეიშლება იქორ ვალდებსლებირ მარტი-
ვად და მოკლე დროღი ღერრსლება.

3
 

მერამე პირირ რარარგებლოდ დადებსლ ცელღეკრსლება-
ღი მონაწილეობენ ღემპირებელი (მოვალე), ღეპირებირ მი-
მფები (კრედიტორი) და მერამე პირი, ვირ რარარგებლოდაც 
სნდა ღერრსლდერ ცელღეკრსლება (ბენეტიციარი).

4 
თითო-

ესლ მათგანრ ღორირ სრთიერთობა ღეიშლება ცალ-ცალკე 
დაცარიათდერ.

5 
 

რაცელღეკრსლებო სრთიერთობირ რავარასდო ღედეგე-
ბირ განრაზფვრირათვირ, მნიღვნელოვანია იმ წინაპირობებირ 
გააზრება, თს როდირ აუვრ მერამე პირრ მოთცოვნირ სტლება 
მირ რარარგებლოდ დადებსლი ცელღეკრსლებიდან გამო-
მდინარე. რაკანონმდებლო დათუმა მერამე პირირ რარარგე-
ბლოდ დადებსლი ცელღეკრსლებირ თავირსტლებირ არეა-
ლღი მცოლოდ იმ ტაუტზე ამაცვილებრ ქსრადფებარ, რომ 
არეთი ცელღეკრსლებირ მიზანი კანონით დადგენილ ყარყო-
ებრ არ სნდა გარცდერ.

6
 ცალკე რაიმე ღეზფსდვა მერამე პი-

რთა რარარგებლოდ ცელღეკრსლებირ დადებირარ არ 
გვცვდება.

7
 რამოუალაუო კოდეურირ თანაცმად, მერამე პირრ 

მირ რარარგებლოდ დადებსლი ცელღეკრსლებიდან მოთცო-
ვნირ სტლება აუვრ, თსმცა რიგ ღემთცვევებღი, ვალდებსლე-
ბირ არრიდან გამომდინარე, მერამე პირრ არ ღესშლია მოი-
თცოვორ ვალდებსლებირ ღერრსლება და კრედიტორირ მო-
თცოვნირ სტლება მარზე არ გადადირ, რადგან „ცელღეკრს-
ლებიდან რარგებლირ მომლოდინე პირია და არა კრედიტო-
რი“.

8
 

 
II. მერამე პირირ მოთცოვნირ ზოგადი ტარგლები 

როდერაც მერამე პირრ მირ რარარგებლოდ დადებსლი ცე-
ლღეკრსლებიდან ღერრსლებირ მოთცოვნა ღესშლია, არეთ 
ცელღეკრსლებებრ მერამე პირთა დამოსკიდებელი მოთცო-
ვნით დადებსლრ სწოდებენ,

9
 ცოლო როდერაც მოთცოვნირ 

სტლება არ აუვრ, არეთი მერამე პირირ დამოსკიდებელი მო-
თცოვნირ გარეღე ცელღეკრსლებად მოიცრენება.

10
  გერმანი-

ირ რამოუალაუო კოდეური იცნობრ ცნებებრ მერამე პირირ მი-
მართ დადებსლ „ნამდვილ“, რრსლ ცელღეკრსლებარ (რა-

                                                                    
3
 რსრიაღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ ონლაინკომენტარი, მსცლი 349, 

ველი 1, <gccc.ge> [23.09.2019]. 
4
 ჩეჩელაღვილი, რაცელღეკრსლებო რამართალი, 2010, 85. 

5
 კროპწოლერი, გერმანიირ რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, თბილი-

რი, 2014, 233, მსცლი 328, ველი 5. 
6
 ავტორთა კოლეუტივი, რაცელღეკრსლებო რამართალი, გამომცემლობა 

„მერიდიანი“, თბილირი, 2014, 214. 
7ძორბენაშე რ., ცელღეკრსლებირ თავირსტლება რამოუალაუო რამართა-

ლღი, თბილირი, 2017, 280. 
8
 რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ ადმინირტრაცისლ რაუმეთა პა-

ლატირ განყინება, 03.10.2003, 3გ-ად-185-კ-03. 
9
 ჩანტსრია, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი IV, რამართალი, 

2001, მსცლი 349, 214-215. 
10

 ჩანტსრია, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი IV, რამართალი, 
2001, მსცლი 349, 214-215. 
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სტატია 

დაც ღერაშლებელია მოთცოვნა) და არარრსლ, „არანა-
მდვილ“ ცელღეკრსლებარ.

11
  

განრაცილველი რაკითცირ მიზნებირთვირ, მოთცოვნად ში-
რითადად მეორადი მოთცოვნირ სტლება იგსლირცმება. ერ 
დარაბსთება გამომდინარეობრ იუიდან, რომ მერამე პირი არ 
არირ ცელღეკრსლებირ კონტრაწენტი და სტლება არ აუვრ 
ღეცვალორ ღეთანცმებსლი პირობები.

12
 მერამე პირირ მეო-

რადი მოთცოვნა სნდა ძდებოდერ მირ რარარგებლოდ დადე-
ბსლი ცელღეკრსლებირ მოთცოვნირ ტარგლებღი

13
 და არ 

სნდა წქვეტდერ, ცვლიდერ ან ეწინააფმდეგებოდერ
14

 ცელღე-
კრსლებირ არრებით პირობებრ, რომლებრაც სღსალოდ კო-
ნტრაწენტები განრაზფვრავენ და მერამე პირიც რწორედ ამ 
ცელღეკრსლებირ ტარგლებღი იფებრ რარგებელრ.

15
  

გაბატონებსლი მორაზრებირ თანაცმად, მეორადი მო-
თცოვნირ რატსშველი მცოლოდ პირველადი მოთცოვნირ ღე-
სრრსლებლობაა

16
 და ორივე მოთცოვნირ ერთდროსლად 

დაქენება დასღვებელია.
17

 ღერაშლოა გაყნდერ კონკსრენცია 
კონტრაწენტრა და მერამე პირირ მოთცოვნებრ ღორირ. მაგა-
ლითად, მოვალე მეორად ვალდებსლებარ არრსლებრ მერა-
მე პირირ მიმართ, რაზეც კრედიტორი თანაცმა არ არირ. რა-
კითცი სტრო რთსლად გადარაწქვეტი იუნება თს ვაფიარებთ 
რამართლებრივ ლიტერატსრაღი არრებსლ მორაზრებარ, 
რომ მერამე პირი სტლებამორილია გამოიქენორ ნებირმიერი 
რამართლებრივი რაღსალება იმ ვალდებსლებირ ღერრსლე-
ბირ სზრსნველრაქოტად, რომლიდანაც რარგებელრ იფებრ.

18
  

გამოდირ, მერამე პირი თადარიგრ იმთავითვე იჩერრ ვალდე-
ბსლებირ დარფვევაზე და სტლება აუვრ მოვალერ (ღემპირე-
ბელრ) მორთცოვორ როგორც პირგარამტეცლო, ირე სშრავი 
უონებირ იპოთეკით დატვირთვა და რცვა.  

 
III. მერამე პირირ მოთცოვნა ეურპედიციირ 

ცელღეკრსლებაღი 
რამოუალაუო კოდეურირ მიცედვით, ეურპედიციირ ცელღე-

კრსლება ღემკვეთრა და ეურპედიტორრ ღორირ იდება. ეურპე-
დიტორი მოუმედებრ რაკსთარი რაცელით, ცოლო ცარძრ ღე-
მკვეთი იფებრ. ეურპედიტორი რაც სნდა დამოსკიდებლად 
მოუმედებდერ, ასცილებლად სნდა გაითვალირწინორ ღე-

                                                                    
11

 რსრიაღვილი, ეგნატაღვილი, კაზსრები კანონირმიერ ვალდებსლებით 
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2001, 222, მსცლი 349. 

მკვეთირ ინტერერები.
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 ეურპედიტორმა ღერაშლოა ტვირთირ 
გადარაზიდად რცვა პირრ მიმართორ.

20
 არეთ დრორ ღემკვეთი 

არირ ირ მერამე პირი, ვირ რარარგებლოდაც იდება გადამზი-
დველრა და ეურპედიტორრ ღორირ გარიგება,

21
 ღემკვეთრა და 

ეურპედიტორირ ცელღეკრსლებირ მიზნებირთვირ კი, გადა-
მზიდველი სბრალოდ რცვა მერამე პირია და არ სნდა ყაი-
თვალორ გარიგებით მორარგებლე მერამე პირად, რადგან 
ღემკვეთრა და ეურპედიტორრ ღორირ დადებსლი ცელღეკრს-
ლებირ სღსალო მიზანი არ არირ გადამზიდველირთვირ რა-
რგებლირ მიფება. ამირ რაწინააფმდეგოდ, ეურპედიტორირა 
და გადამზიდველირ გარიგებირთვირ ღემკვეთი არირ ირ მერა-
მე პირი, ვირ რარარგებლოდაც იდება ცელღეკრსლება.  

 
1.  მოთცოვნა 741-ე მსცლირ მიცედვით 
741-ე მსცლღი ნაცრენები „ცელღეკრსლება“ ეცება სღსა-

ლოდ ეურპედიტორრა და ღემკვეთრ ღორირ დადებსლ გარი-
გებარ. აფნიღნსლი ნორმირ მიცედვით, თს ეურპედიციირ ცე-
ლღეკრსლებირ ღერრსლებირარ დგება ზიანი სრთიერთობაღი 
მონაწილე მერამე პირირ (მაგალითად, გადამზიდველირ) მი-
ზეზით, მაღინ ეურპედიტორი ვალდებსლია ღემკვეთრ გადა-
რცერ მოთცოვნა მერამე პირირ წინააფმდეგ (გამონაკლირია 
ღემთცვევა, როცა ეურპედიტორი და ღემკვეთი რპეციალსრად 
ღეთანცმდებიან და ეურპედიტორი კირრსლობრ მოთცოვნირ 
გამოქენებარ ღემკვეთირ ცარძითა და რირკით).  

741-ე მსცლი არ ეცება მერამე პირირ რარარგებლოდ და-
დებსლ „ნამდვილ“ ცელღეკრსლებარ, რადგან „ნამდვილი“ 
ცელღეკრსლებირარ მორარგებლე მერამე პირრ ავტომატს-
რად წარმოეღობოდა მოთცოვნირ სტლება და ღემკვეთრ 
აფარ დარჩირდებოდა ეურპედიტორირგან მოეთცოვა მო-
თცოვნირ გადაცემა. ანს, კანონმდებელი თვითონ მისთითე-
ბრ, რომ მოთცოვნა აუვრ ეურპედიტორრ და არა ღემკვეთრ. 
დამოსკიდებელი მოთცოვნით მერამე პირირ რარარგებლოდ 
დადებსლი ცელღეკრსლებირ დრორ, მერამე პირრ (რარგე-
ბლირ მიმფებრ) იმთავითვე აუვრ ღერრსლებირ მოთცოვნირ 
სტლება და მარ დამატებითი განაცცადი არ რჩირდება მო-
თცოვნირ გადარვლაზე, როგორც ამარ 741-ე მსცლი აწერებრ. 

 
2. 741-ე მსცლირ კომენტარირ ალტერნატივა 
უართსლ რამართლებრივ ლიტერატსრაღი 741-ე მსცლირ 

მოთცოვნირ გადაცემა აფიარებსლია ცერიად,
22

 თსმცა მარღი 
სტრო გერმანსლი „მერამე პირირ ზიანირ ლიკვიდაციირ“ 
პრინციპია არაცსლი, ვიდრე მოთცოვნირ დათმობა ცელღე-
კრსლებით (ცერია). 741-ე მსცლი სღსალოდ დაზიანებსლრ 
ანიჩებრ მოთცოვნირ სტლებარ და ეურპლიციტსრად, რიტქვა-
რიტქვით გამომდინარეობრ, რომ ღემკვეთირ მოთცოვნირ ღე-
მთცვევაღი ეურპედიტორირ მიერ მოთცოვნირ დათმობა არირ 
იმპერატისლი დათუმა და ეურპედიტორრ სტლება არ აუვრ 
სარი თუვარ მარზე (ერთადერთი გამონაკლირი ღემთცვევა 
მსცლირ მეორე დანაწერღივეა მითითებსლი). ღერაბამირად, 
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730, თბილირი, წიგნი მე-4, ტომი 1-ლი, 2001, 423. 
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 ცერცვაშე, რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურირ ონლაინკომენტარი, 
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ღემკვეთირ მოთცოვნა არ წარმოადგენრ გარიგებარ,
23

 რო-
გორც ერ რამართლებრივ ლიტერატსრაღია მითითებსლი.  

მოთცოვნირ ღერაცებ პრეტენზიირ წაქენებირ ტორმარ კა-
ნონი არ ითვალირწინებრ და წერილობითი ტორმა რავა-
ლდებსლო არ არირ, თსმცა, კოდეურირ მიცედვით, წერილო-
ბითი ტორმა არც თვით ეურპედიტორთან დადებსლი გარი-
გებირთვირაა რაჩირო, მაგრამ პრაუტიკა რაპირირპიროდ და-
მკვიდრდა.

24
 

741-ე მსცლღი რასბარია მოთცოვნირ გადაცემაზე: „...მო-
ვალეა გადარცერ ღემკვეთრ თავირი მოთცოვნა“. იგი რადიკა-
ლსრად განრცვავდება 198, 199 მსცლებღი ნაცრენები მო-
თცოვნირ დათმობირგან (ცერიირგან)

25
, რადგან ერ სკანა-

რკნელი ითვალირწინებრ გარიგებირ, ანს მცარეთა სრთიე-
რთღეთანცმებირ და არა კანონირ რატსშველზე მოთცოვნირ 
დათმობარ. 741-ე მსცლზე ვერ გავრცელდება ვერც რეგრე-
რსლი მოთცოვნირ დამრეგსლირებელი 207-ე მსცლი: „მო-
თცოვნირ დათმობა კანონირ შალით“

26
, რადგან რეგრერირ 

დრორ კონკრეტსლი ვალდებსლებითრამართლებრივი 
სრთიერთობა დარრსლებსლია და წარმოიღვება აცალი ვა-
ლდებსლება, ერთი ვალდებსლება მეორეთი ნაცვლდება,

27
 

741-ე მსცლირ ღემთცვევაღი კი იცვლება მცოლოდ კრედი-
ტორი და ვალდებსლებითრამართლებრივი სრთიერთობა 
იგივე რყება. 

 
3. მერამე პირირ ზიანირ ლიკვიდაციირ პრინციპი 
Drittschadensliquidation, უართსლ ლიტერატსრაღი ნა-

თარგმნი, როგორც მერამე პირირ ზიანირ ლიკვიდაცია 
(აფმოტცვრა)

28
, მერამე პირებირ დარაცავად დადგენილი 

პრაუტიკსლი ინრტიტსტია, რომელიც ირეთ ღემთცვევებღი 
გამოიქენება, როცა: ა. პირრ არ მირდგომია ზიანი, მაგრამ 
აუვრ მოთცოვნირ სტლება; ბ. დაზარალებსლი მცარე რცვა 
პირია, რომელრაც არ აუვრ მოთცოვნირ სტლება;

29
  გ. დაზია-

ნებსლ პირრა (მერამე პირი, რომელრაც არ აუვრ მოთცოვნირ 
სტლება) და მოთცოვნირ სტლებირ მუონე (თსმცა ზიანირ არ 
მუონე) პირრ სნდა აკავღირებდეთ რაცელღეკრსლებო სრთი-
ერთობა.

30
 გერმანსლი რამართლირ მიცედვით, ამგვარ ღე-

მთცვევებღი დაზარალებსლ მერამე პირრ ღესშლია მოთცო-
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ნონი, N3 (42), 2014, 130.  
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dsl/#Fn4> [25.05.2018]; 

<http://www.juraindividuell.de/artikel/grosser-bgb-schein-die-
drittschadensliquidation-in-der-klausur/> [25.05.2018]; 

<http://www.juraexamen.info/ubersicht-drittschadensliquidation/> 
[25.05.2018]; 

<https://jura-online.de/lernen/drittschadensliquidation-
dsl/174/excursus> [25.05.2018]. 

ვნირ გადარვლა მოითცოვორ არეთი სტლებირ მუონე პირი-
რგან, რათა ღეეშლორ ზიანირ ანაზფასრებირ მოთცოვნა

31
. 

 
ა. გამოქენებირ წინაპირობები გერმანსლ რამართალღი 
გერმანსლ რამართალღი პრინციპირ გამოქენებირ შირი-

თადი ღემთცვევებია გამოქოტილი: არაპირდაპირი წარმო-
მადგენლობა, რავალდებსლო რატრთცირ ყამოღორება, რი-
რკირ კირრება და რცვა.

32
 იუიდან გამომდინარე, რომ მერამე 

პირირ ზიანირ ლიკვიდაცია გერმანსლი რამართლირ რაგამო-
ნაკლირო ინრტიტსტია და თავირებსრი რპეციტიკით ცარია-
თდება, მირი აბროლსტსრი გაიგივება 741-ე მსცლთან რაკმა-
ოდ რთსლია, თსმცა პრინციპსლ დონეზე მრგავრება აღკა-
რად ღერამყნევია. 

 
ბ. მრგავრება 741-ე მსცლირ მიზანთან 
მერამე პირირ ზიანირ ლიკვიდაციირ მიზანია მოთცოვნირა 

და ზიანირ რცვადარცვა პირთან არრებობირ მისცედავად ცე-
ლმქოტირ პარსცირგება, რათა ზიანი აფმოსტცვრელი არ და-
რყერ და გამოირიცცორ ერთგვარი „რამართლებრივი ღავი 
ცვრელირ“ გაყენა.

33
 არეთი ღემთცვევები ცელმქოტირ ობიე-

უტსრი თვალრაწიერიდან ირე სნდა ყანდერ, როგორც წინა-
რწარ დასგეგმავი, ღემთცვევაზე დატსშნებსლი.

34
 მერამე პი-

რირ ზიანირ აფმოტცვრირარ ცდება რსბიეუტირ ცვლილება, 
რათა ზიანმაც და მოთცოვნირ სტლებამაც ერთ პირთან მოი-
ქარორ თავი.  

მერამე პირირ ზიანირ ლიკვიდაციირ პრინციპირ მრგავრად, 
რამოუალაუო კოდეურირ 741-ე მსცლირ მიზანიც რამართლია-
ნობირ, კეთილრინდირიერებირ პრინციპებირ დაცვა, რამა-
რთალსრთიერთობირ გამარტივება და არევე პრევენციაა 
იმირა, რომ ღემკვეთირთვირ მიქენებსლი ზიანი ასნაზფასრე-
ბელი არ დარყერ - ეურპედიტორთან დადებსლი ნებირმიერი 
ცელღეკრსლებირ მცარე მცოლოდ ეურპედიტორირ წინაღე 
აგებრ პარსცრ, რადგან იგი გამოდირ რაკსთარი და არა ღე-
მკვეთირ რაცელით.

35
 

 
IV. მოთცოვნირ გადარვლირ განრცვავებსლი რატსშვე-

ლი ლიზინგირ ცელღეკრსლებაღი 

1. გამიძვნა ეურპედიციირ ცელღეკრსლებაღი არრებსლი 
მოთცოვნირ გადარვლირაგან 

ლიზინგირ გამცემრა და მიმწოდებელრ ღორირ არრებსლი 
ნარქიდობირ (მიწოდებირ) ცელღეკრსლება ითვლება მერამე 
პირირ - ლიზინგირ მიმფებირთვირ რარარგებლოდ დადებს-
ლად, მიმწოდებლირ ვალდებსლებირ ღინაარრი სნდა განი-
რაზფვრორ იმგვარად, როგორც ლიზინგირ მიმფებთან პი-

                                                                    
31Köhler/Lorenz, Prüfe Dein Wissen, Rechtsfälle in Frage und 

Antwort, Band 2, Schuldrecht I, 2005, 381-384. 
32

 რსრიაღვილი, რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურირ ონლაინკომენტა-
რი, მსცლი 408, ველი 27 <gccc.ge > [06.06.2018]; კროპწოლერი, გე-
რმანიირ რამოუალაუო კოდეური, რარწავლო კომენტარი, თბ, 2014, 131, 
ველი 26; მსცლი 249, 2019, 301, ველი: 108-111; Brox/Walker, 
Allgemeines Schuldrecht, 2009, 354, 355; M. S. Silva, The Draft 
Common Frame of Reference as a "Toolbox" for Domestic Courts : A 
Solution to the Pure Economic Loss Problem from a Comparative 
Perspective, Springer, 2017, 169. 

33
 M. S. Silva, The Draft Common Frame of Reference as a "Toolbox" 
for Domestic Courts: A Solution to the Pure Economic Loss Problem 
from a Comparative Perspective, Springer, 2017, 168. 

34
<https://jura-online.de/lernen/drittschadensliquidation-
dsl/174/excursus > [27.05.2018]   

35
 ცერცვაშე, რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურირ ონლაინკომენტარი, 
მსცლი 741, ველი 1. < GCCC.GE> [09.06.2018]. 

https://jura-online.de/lernen/drittschadensliquidation-dsl/174/excursus%20%3e%20%5b27.05.2018%5d
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სტატია 

რდაპირი კონტრაწირებირ ღემთცვევაღი მოცდებოდა.
36

 
განრაცილველი რაკითცი ეცება ირეთ ღემთცვევებრ, როცა 
ლიზინგირ მიმფები გამცემირაგან ითცოვრ მოთცოვნირ 
სტლებირ გადარვლარ მიმწოდებლირ წინაღე.   

ეურპედიციირ ცელღეკრსლებირგან განრცვავებით, თს რა-
ლიზინგო სრთიერთობაღი რამი რცვადარცვა პირი მონაწი-
ლეობრ, მათთვირ ასცილებლად ცნობილი იქორ სრთიე-
რთობირ რამმცრივობირ ღერაცებ, რადგან რამოუალაუო კო-
დეურირ მიცედვით, მიმწოდებელრაც და უონებარაც ლიზი-
ნგირ მიმფები ირყევრ, მიმწოდებლირთვირ კი ცნობილია, 
რომ უონებარ ლიზინგით გარაცემად არცვირებრ. ღერაბამი-
რად, ეურპედიციირგან განრცვავებით, ლიზინირ ცელღეკრს-
ლებაღი რამივე პირი თავირი რაცელითა და ცარძით მოუმე-
დებრ. 

 
2. რსბროგაცია და მერამე პირირ ზიანირ ლიკვიდაცია  
ლიზინგირ გამცემირ ლიზინგირ მიმფებზე კანონირმიერ 

მოთცოვნირ გადარვლარ  რამოუალაუო კოდეურირ 577 II მს-
ცლი აწერრიგებრ, რომლირ თანაცმად: „ლიზინგირ გამცემი 
ვალდებსლია მოთცოვნირთანავე დასთმორ ლიზინგირ მი-
მფებრ თავირი სტლებები, რომლებიც სკავღირდება მიმწო-
დებელთან დადებსლი ცელღეკრსლებირ ღერრსლებირ მო-
თცოვნარ“.  

რალიზინგო სრთიერთობაღი რთსლია მერამე პირირ ზია-
ნირ ლიკვიდაციირ პრინციპებირ დანაცვა. პრინციპირ მთავა-
რი მოთცოვნაა, რომ ზიანი მცოლოდ ერთ პირრ ადგებოდერ, 
ცოლო მოთცოვნირ სტლება მცოლოდ მეორე პირრ უონდერ. 
რამოუალაუო კოდეურირ 577 I მსცლირ მიცედვით კი, მიმწო-
დებლირ ბრალით ღერაშლოა ერთი და იგივე ზიანი მიადგერ 
როგორც ლიზინგირ მიმფებრ, ირე ლიზინგირ გამცემრ, რაც 
მერამე პირირ ზიანირ ლიკვიდაციირ პრინციპრ გამორიცცავრ. 
ლიზინგირ მიმფები სბრალოდ ირეთი მერამე პირია, ვირაც 
აუვრ მოთცოვნირ სტლება მირ რარარგებლოდ დადებსლ მი-
წოდებირ ცელღეკრსლებაღი. რამოუალაუო კოდეური ლიზი-
ნგირ მიმფებრ მიმწოდებლირგან მოთცოვნირ სტლებარ მაღინ 
ანიჩებრ, როცა იფებრ ლიზინგირ რაგანრ და მაღინაც, როცა 
სარრ ამბობრ მირ მიფებაზე. ღერაბამირად, დამატებითი პრი-
ნციპებირ შებნა რაჩირო არ არირ. 577 II მსცლი სტრო პრევე-
ნცისლი ცარიათირაა და ირეთ ღემთცვევებრ ეცება, რომლე-
ბიც ღერაშლოა ცელღეკრსლებაღი ანდა რაკანონმდებლო 
დონეზე რათანადოდ გათვალირწინებსლი არ იქორ  და ცელრ 
სწქობდერ ლიზინგირ გამცემირა და მიმფებირ ინტერერებირ 
ეტეუტსრ დაცვარ. 

ლიზინგირ ცელღეკრსლებაღი მოთცოვნირ გადარვლა არც 
რადაზფვევო რამართლირ რსბროგაციირ პრინციპრ გავრ. მა-
რთალია, ლიზინგირ გამცემირ ადგილრ ლიზინგირ მიმფები 
ირე იკავებრ, რომ სრთიერთობა და მოთცოვნა არ იცვლე-
ბა

37
, ამართან, ზიანირ მიმქენებელი (მიმწოდებელი) 

ერთდროსლად ორი პირირ (ლიზინგირ მიმფებირა და ლიზი-
ნგირ გამცემირ) წინაღე ერთრა და იმავე ზიანზე (577 I მს-
ცლი) პარსცირმგებელი ვერ იუნება, რაც თითუორდა რსბრო-
გაციირ პრინციპრ ამრგავრებრ, მაგრამ არრებითად მაინც გა-
ნრცვავებსლია. რადაზფვევო რსბროგაციირ დრორ მოთცო-
ვნირ გადარვლირ წინაპირობა ანაზფასრებაა: მზფვეველრ ზი-
ანირ მიმქენებელი მერამე პირირ წინაღე მოთცოვნირ დაქენე-
ბა მცოლოდ მარ ღემდეგ ღესშლია, რაც დაზფვესლრ თანცარ 
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 ირემაღვილი, რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურირ ონლაინკომენტა-
რი, მსცლი 577, ველი 3. <GCCC.GE> [15.09.2019]. 

37
 მოწონელიშე, რსბროგაციირ გამიძვნა რეგრერირა და ცერიირაგან, რამა-
რთლირ ჟსრნალი, #1, 2014, 161. 

ასნაზფასრებრ
38

. რალიზინგო სრთიერთობაღი კი პირიუით - 
რომირ მოდელსრი კანონირ მიცედვით, კონტრაწენტებრ ღო-
რირ ანაზფასრება მოთცოვნირ გადარვლირ ცელღემღლელი 
ტაუტორია. 

3. რომირ მოდელსრი კანონი 
მისცედავად იმირა, რომ ოტავირ კონვენციირ ცელმომწე-

რი მცარე რაუართველო არ არირ,
39

 როგორც ოტავირ კონვე-
ნციარ, ირე რომირ მოდელსრ კანონებრ უართსლი რარამა-
რთლო რალიზინგო სრთიერთობათა მორაწერრიგებლად 
აუტისრად იქენებრ.

40
  

რამოუალაუო კოდეურირ 577 II მსცლირ  მრგავრი დანაწე-
რია რომირ მოდელსრი კანონირ 7 II მსცლღი, თსმცა მოთცო-
ვნირ გადარვლა ლიზინიგრ გამცემირ თანცმობაზეა დამოკი-
დებსლი. რამოუალაუო კოდეურირ მიცედვით, ლიზინგირ გა-
მცემი საუცეპტოდ სნდა დათანცმდერ ლიზინგირ მიმფებირ 
განაცცადრ იმ მოთცოვნირ გადარვლაზე, რაც მიწოდებირ ცე-
ლღეკრსლებიდან გამომდინარე ლიზინგირ მიმფებრ ღეეცება. 
რომირ მოდელსრი კანონირ მე-7 მსცლირ კომენტარირ მიცე-
დვით, ლიზინგირ გამცემრ ეშლევა არყევანირ ღერაშლებლო-
ბა: დაეთანცმორ ლიზინგირ მიმფებრ და თავიდან აირიდორ 
ლიზინგირ მიმფებირ მიმართ ირეთი პარსცირმგებლობა, რო-
მელიც რცდება მირ კომპეტენციარ და წარმოიღვება ნივთირ 
რპეციტიკიდან თს მიმწოდებლირ არყევანიდან გამომდინა-
რე, ან არ დააკმაქოტილორ ლიზინიგრ მიმფებირ განაცცადი. 
თს ლიზინგირ გამცემი ლიზინგირ მიმფებირ მოთცოვნაზე სა-
რრ იტქვირ, რანაცვლოდ ვალდებსლი ცდება, რომ თავირ თა-
ვზე აიფორ ღემკვეთირ პარსცირმგებლობა და ლიზინგირ მი-
მფებირთვირ მიწოდებირ ცელღეკრსლებიდან გამომდინარე 
მოთცოვნირ ადრერატად ყანაცვლდერ.
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რომირ მოდელსრი კანონირა და რამოუალაუო კოდეურირ 
დანაწერები ვერ ყაითვლება სრთიერთწინააფმდეგობრი-
ვად, რადგან მოდელსრი კანონირ ოტიციალსრი განმარტე-
ბირ მიცედვით, ლიზინგირ მიმფებირთვირ მოთცოვნირ დაკმა-
ქოტილება გარანტირებსლია, ლიზინგირ გამცემირ ნება-რს-
რვილზე კი მცოლოდ ამ მოთცოვნირ განცორციელებირ ცე-
რცია დამოკიდებსლი - მოთცოვნირ ადრერატად დატოვორ 
მიმწოდებელი თს თვითონ გაცდერ პარსცირმგებელი მიმწო-
დებლირ ნაცვლად. 

 
ღეძამება 

რამოუალაუო კოდეურირ 741-ე და 577 II მსცლებღი მო-
თცოვნირ გადარვლირ ღერაცებ განცცადება იმპერატისლი ცა-
რიათირაა და მცარეთა ღორირ ღეთანცმებაზე დამოკიდებსლი 
არ არირ. მოთცოვნირ გადარვლირ რაჩიროებაა ირეთ ცელღე-
კრსლებებღი, რადაც მცარეებმა ღერაშლოა არ იცოდნენ 
სრთიერთობირ რამმცრივობირ ღერაცებ (რატრანრპორტო 
ეურპედიცია) და ირეთ ცელღეკრსლებებღიც, რადაც სრთიე-
რთინტორმირებსლობა კანონირ სღსალო მოთცოვნაა (ლი-
ზინგირ ცელღეკრსლება). 
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რამოუალაუო კოდეურირ 741-ე მსცლი სტრო მეტად 
მერამე პირირ ზიანირ ლიკვიდაციირ მრგავრი პრინციპია. იგი 
არ სნდა ყაითვალორ მოთცოვნირ დათმობად (ცერიად), რა-
დგან ერ სკანარკნელი მცარეთა ღორირ დადებსლ გარიგება-
ზეა დატსშნებსლი. 741-ე მსცლი ეცება მერამე პირირ რარა-
რგებლოდ დადებსლ „არანამდვილ“ ცელღეკრსლებარ, რა-
დგან მერამე პირრ (ღემკვეთრ) მირ რარარგებლოდ დადებს-
ლი ცელღეკრსლებიდან მოთცოვნირ სტლება რომ წუონოდა, 
კანონმდებელი მოთცოვნირ გადარვლაზე განაცცადირ 
სტლებარ აფარ მიანიჩებდა. 

ლიზინგირ ცელღეკრსლებაზე, როცა ლიზინგირ მიმფები 
მოთცოვნირ გადარვლარ ითცოვრ მიმწოდებლირ წინაღე,   ცა-
ლრაცად იმავერ თუმა გამორიცცსლია, რადგან რამოუალაუო 

კოდეური რიგ ღემთცვევებღი პირდაპირ მისთითებრ მიმწო-
დებლირ პარსცირმგებლობირ ღერაშლო ვარიანტებრ ლიზი-
ნგირ მიმფებირ წინაღე. ლიზინგირ მიმფები ირ მერამე პირია, 
ვირაც აუვრ მოთცოვნირ სტლება მირ რარარგებლოდ დადე-
ბსლ ცელღეკრსლებაღი და მოთცოვნირ დათმობირ განმა-
რტებირარ მერამე პირირ ზიანირ ლიკვიდაციირა და რსბროგა-
ციირ პრინციპირ შებნაა ზედმეტია. ღეიშლება ითუვარ 577 II 
მსცლი სტრო პრევენცისლი ცარიათირაა და ირეთ ღემთცვე-
ვებრ ღეეცება, რომლებიც ღერაშლოა ცელღეკრსლებაღი 
ანდა რაკანონმდებლო დონეზე რათანადოდ გათვალირწინე-
ბსლი არ იქორ  და ცელრ სწქობდერ ლიზინგირ გამცემირა და 
მიმფებირ ინტერერებირ ობიეუტსრ დაცვარ. 


