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სანივთო გარიგების მნიშვნელობა უცრავ ნივთებზე საკუთრების გადაცემისას 
 

აროც. პროტ. დოუ. გიორგი რსრიაღვილი 
თინათინ წერეთლირ რაცელობირ რაცელმწიტორა და რამართლირ ინრტიტსტირ მეცნიერი თანამღრომელი, თბილირირ რაცელმწიტო სნივერრიტეტირ 
აროცირებსლი პროტერორი 

 
 

I. ღერავალი 
რანივთო გარიგება არირ მართლწერრიგღი გამიძვნირ 

პრინციპირ მოუმედებირ ღედეგი. გამიძვნირ პრინციპირ მიცე-
დვით, განკარგვა წარმოადგენრ დამოსკიდებელ გარიგებარ, 
რომელიც, ტაუტობრივი ღემადგენლობირ მცრივ, ღეიშლება 
ემთცვეოდერ მავალდებსლებელ ღეთანცმებარ, თსმცა რამა-
რთლებრივად როგორც დამოსკიდებელი გარიგება, ირე 
სნდა ღეტარდერ. ამ მოდელირ პირობებღი რაკსთრებირ, ირე-
ვე, როგორც ნებირმიერი რცვა რანივთო სტლებირ, გადაცემა 
ცდება ღემდეგნაირად: იდება ვალდებსლებითი გარიგება – 
მაგალითად, ნარქიდობა – რაიდანაც გამრცვირებელი კირრს-
ლობრ რაკსთრებირ გადაცემირ ვალდებსლებარ. ღემდეგ იდე-
ბა რანივთო გარიგება, სღსალოდ ამ რაკსთრებირ გადაცემირ 
გარიგება, ღერაბამირ რეალაუტთან ერთად (იუნება ერ 
მტლობელობირ გადაცემა თს რეგირტრაცია). რანივთო გა-
რიგებირ არდაღვებირ ღემთცვევაღი, რაკსთრებირ გადაცემი-
რათვირ რაკმარირია ვალდებსლებითი გარიგება და რეალა-
უტი, რარაც, როგორც უვემოთ ვიცილავთ, რრსლებით გასმა-
რთლებელ ღედეგებამდე მივქავართ. 

მართალია, რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურირ ღე-
უმნირარ რკ-ირ 186-ე მსცლიდან მეუანიკსრად ამოღალერ რა-
ნივთო გარიგება, თსმცა ირ დარყა ქველა რცვა დანაწერღი და 
არა მცოლოდ კონკრეტსლ მსცლებღი,

1
 არამედ მირით არირ 

განპირობებსლი რამოუალაუო კოდეურირ მთლიანი რირტემა-
ტიკა. სშრავ ნივთებზე სტლებირ გადაცემირ კონტეურტღი გა-
ნრაკსთრებით ცაზგარარმელია რკ-ირ 311

1 
II მსცლი. სშრავ უო-

ნებაზე დადებსლი გარცვირებირ მავალდებსლებელი გარი-
გებირათვირ,  რკ-ირ 323-ე მსცლირ მიცედვით, ასცილებელია 
მცოლოდ მარტივი წერილობითი ტორმირ დაცვა. თსმცა რკ-
ირ 311

1
 მსცლირ თანაცმად, რეგირტრაციირათვირ რაჩიროა 

რეერტრღი ან რანოტარო ტორმით დამოწმებსლი გარიგებირ 
წარდგენა (311

1
 I), ან ამ ცელღეკრსლებაზე მარეგირტრირე-

ბელ ორგანოღი სტლებამორილი პირირ თანდარწრებით ცე-
ლირ მოწერა (311

1 
II). აუიდან არც ერთი არ წარმოადგენრ 

მარტივ წერილობით ტორმარ. ერ ნიღნავრ იმარ, რომ თს  რკ-
ირ 323-ე და 311

1
-ე მსცლებღი ერთი და იმავე გარიგება, კე-

რშოდ, ვალდებსლებითი გარიგება იგსლირცმება – და ერ 
გარდასვალია, თს არ არრებობრ რანივთო გარიგება – ერ 
ორი დანაწერი ერთმანეთთან რრსლ წინააფმდეგობაღია. 
ერთი ნორმირ მიცედვით, სშრავი ნივთირ ნარქიდობირათვირ 
რაკმარირია მარტივი წერილობითი ტორმა, თსმცა, მეორერ 
მიცედვით, ერ რაკმარირი არ არირ. რაკმაოდ აბრსრდსლია, 

                                                                    
1
 მაგ., რკ-ირ მსცლები: 477, 188, 102, 982 II, І, ვარ. 1, 199 II 1, 324, 114, 

184, 299, 272, 238 I, 260
1
, 300 I, 301 I

1
 და ა. ღ., იც. გ. რსრიაღვილი, გა-

მიძვნირ პრინციპი უართსლ რანივთო რამართალღი, ღედარებითი რამა-
რთლირ ჟსრნალი 1/2019,  მე-20 და მომდევნო გვერდები. 

კანონი გარიგებირ ნამდვილობირთვირ ითვალირწინებდერ 
რაიმე ტორმარ და ამავდროსლად ღესშლებელი იქორ ამ 
ტორმით დადებსლი გარიგებირ ღერრსლება და ასცილებე-
ლი იქორ ღერრსლებამდე მირი აცალი ტორმით დადება. 
რცვაგვარადაა რაუმე, თს  რკ-ირ 323-ე მსცლღი სშრავი ნი-
ვთირ ნარქიდობირ ტორმა იგსლირცმება, ცოლო რკ-ირ 311

1
-ე 

კი რანივთო გარიგებირ ტორმარ განრაზფვრავრ. ერ ღეერა-
ტქვირება  რკ-ირ 311

1
-ე მსცლირ გრამატიკსლ გაგებარაც: მო-

ცემსლი ნორმა რასბრობრ სტლებირ რეგირტრაციაზე, ანს ამ 
სტლებირ გადაცემირ გარიგებაზე, ცოლო, როგორც ერ  რკ-ირ 
477-ე მსცლღი და ქველა რცვა ვალდებსლებითი ცელღეკრს-
ლებირ მომწერრიგებელ ნორმაღია აფნიღნსლი, მავალდებს-
ლებელი გარიგებით რანივთო სტლებირ გადაცემა არ ცდება; 
მავალდებსლებელი გარიგებით წარმოიღობა მცოლოდ ამ 
სტლებირ გადაცემირ ვალდებსლება. 

II. გამიძვნირ პრინციპირ კრიტიკა 
გამიძვნირ პრინციპირ კრიტიკარ გრშელი ირტორია აუვრ, 

თსმცა ირ ერთი მარტივი წინადადებით ღეიშლება ღეძამდერ: 
აბრსრდსლია ტსნთსღირ ნარქიდობირარ დაიდორ რამი გარი-
გება – ერთი ნარქიდობა და ორი რანივთო გარიგება პსრზე 
და ტსლზე. ერ რინამდვილეღი არე არ არირ, სტრო ზსრტად 
კი, ირ, რომ მოცემსლი კონრტრსუცია აბრსრდსლად ჟფერრ 
ძერ კიდევ არ ნიღნავრ, რომ არარწორია. ზსრტად არევე 
აბრსრდსლად ჟფერრ, ისრირტირათვირ ლინგვირტსრი კო-
ნრტრსუციები ან მათემატიკსრი ტორმსლები, თსმცა ერ 
რრსლებითაც არ აკნინებრ მათ რეალსრ მნიღვნელობარ. თს 
ნარქიდობირარ, ტსნთსღირ ნარქიდობა იუნება ერ თს ნებირმი-
ერი რცვა ნარქიდობა, ქველატერი წერრიგღია – გამქიდველი 
ვალდებსლებარ არრსლებრ სნაკლოდ და მქიდველიც იცდირ 
დათუმსლ ტარრ –, მაღინ სმნიღვნელოა, აუ რამი გარიგება 
დაიდო თს მცოლოდ ერთი, რადგან რამივე, როგორც ერთი, 
ირე ღერრსლდა. თსმცა რამად დანაწევრება ასცილებელია, 
თს ქველატერი წერრიგღი არ არირ, მაგალითად, ერთი გა-
რიგება სნდა გაბათილდერ ირე, რომ მეორე შალაღი დარყერ 
და ამავდროსლად რაკსთრება არ გადავიდერ. ანს, მოკლედ 
რომ ღევაძამოთ, რთსლი რამართლებრივი კონრტრსუცია 
ტაუტობრივ ცდომილებარ არატრით არ ართსლებრ; ტსნთს-
ღირ ნარქიდობა ზსრტად ირევე იდება და რრსლდება, როგო-
რც მირ გარეღე, თსმცა, თს ერ ტაუტობრივი ცდომილება თა-
ვირთავად გართსლებსლია, – მაგალითად, გამქიდველი ნა-
რქიდობირ დადებარა და რაკსთრებირ გადაცემარ ღორირ ღსა-
ლედღი ღესრაცცადი ცდება – მცოლოდ გამიძვნირ პრინციპირ 
მეღვეობით ღეიშლება დამაკმაქოტილებელი ღედეგირ მი-
ფწევა. მცოლოდ მირი წქალობით არირ ღერაშლებელი, კას-
ზალსრი ვალდებსლებითი გარიგებირ ნამდვილობა, მაღინაც 
კი, როდერაც რანივთო გარიგება არანამდვილი სნდა იქორ. 
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რაკსთრებირ გადაცემირ ერ დანაწევრება ორ რამართლებრივ 
ღემადგენლობად, რომლებიც განრცვავებსლ წინაპირობე-
ბზეა დამოკიდებსლი, იშლევა რაკსთრებირ გადარვლირ ყა-
ღლირ ღერაშლებლობარ მაღინაც, როდერაც ვალდებსლებითი 
გარიგება ნამდვილია.

2
 გამიძვნირ პრინციპირ გარეღე ერ ღე-

დეგი რაკმაოდ რთსლად მირაფწევია, რადგან, თს არ არრე-
ბობრ რანივთო გარიგება, მაღინ ვალდებსლებითი გარიგება 
ქველა მირ ღედეგრ რაკსთარ თავღი მოიცავრ. ანს მავალდე-
ბსლებელი გარიგებირ ღინაარრირ ნებირმიერი ტიპირ გამა-
რთვა ავტომატსრად აირაცება რანივთო რიბრტქეღი და ამირ 
გამო ქოველთვირ არ ცერცდება რაკსთრებირ გადარვლირ სა-
რქოტა ამავდროსლად მავალდებსლებელი გარიგებირ გა-
ბათილებირ გარეღე. თსმცა ერ ქოველთვირ არ არირ ღერა-
შლებელი და მიფებსლი ღედეგი ცანდაცან პირდაპირ ეწინა-
აფმდეგება მცარეთა ინტერერებრ. 

ერ პრობლემატიკა განრაკსთრებით აუტსალსრია და ნა-
თლად ყანრ ირეთი კომპლეურსრი რამართლებრივი სრთიე-
რთობებირ ღემთცვევაღი, როგორიც არირ სშრავი ნივთებირ 
გარცვირება. რწორედ ამ რაკითცრ ეცება უვემოთ მოქვანილი 
ოთცი ღემთცვევა რაძარო რეერტრირ პრაუტიკიდან.

3
 

III. ტრიუიკსრი აღლილობირ მუონე პირირ მიერ განცო-
რციელებსლი რეგირტრაცია 

კაზსრი 1: მარტოცელა მოცსცებსლ უალბატონ ლამა-
რარ გააყნდა მცოლოდ ერთადერთი ბინა. მწვავე რიდს-
ცჩირირ გამო, დიდი ქოქმანირ ღემდეგ, გადაწქვიტა ამ ბი-
ნირ გაქიდვა და აფებსლი ტსლით მომცრო ბინირ ღეშენა, 
ცოლო მონარყენით – რიბერირ სზრსნველქოტა. ლამა-
რარ ბინაზე სკვე დიდი ცანია თვალი წუონდა დადგმსლი 
მეორე მეზობელრ, რომელიც მირ ღემოერთებარ აპირე-
ბდა. ამიტომაც, ამ მეზობელმა ქველარ დაარწრო და პი-
რველმა დადო ლამარართან ნარქიდობირ ცელღეკრსლე-
ბა. ერ იქო ატიპისრი ნარქიდობა, რადგან მქიდველმა იკი-
რრა არა მცოლოდ ტარირ გადაცდა, არამედ არევე  ლამა-
რართვირ რადმე გარესბანღი მომცრო ბინირ მოშებნა. ნა-
რქიდობირ ცელღეკრსლებაღი მცარეებმა რპეციალსრად 
გაითვალირწინერ, რომ, რანამ მეზობელი ლამარარ ბინარ 
არ მოსშებნიდა და ტსლრ არ გადასცდიდა, ლამარა არ 
იქო ვალდებსლი „გადაეტორმებინა“ რაკსთარი ბინა. ცე-
ლღეკრსლება დაიდო მარტივი წერილობითი ტორმით. 
რანამ ქველატერი მოგვარდებოდა, ლამარა მოცვდა ავა-
რიაღი, რომლირ ღედეგადაც დასზიანდა თავირ უალა. რო-
მატსრი ყივილები მალევე გასურა, თსმცა, როგორც ღე-
მდეგღი აფმოყნდა, ირე დასზიანდა ტვინი, რარაც თან დაე-
რთო არევე არაკი, რომ დაკარგა რეალობირ გაცნობიერე-
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Privatrechtstheorie, Das Archiv für die civilistische Praxis (AcP) 
195 (1995), 293. 

3
 რანივთო გარიგებაზე რასბრირარ ქოველთვირ მოწქავთ ირ არგსმენტი, 

რომ მარ პრაუტიკაღი არანაირი მნიღვნელობა არ ღეიშლება წუონდერ, 
თსმცა ერ არე არ არირ. უვემოთ მოქვანილია რწორედ რეალობართან 
მიაცლოებსლი ღემთცვევები, რომელთა დამაკმაქოტილებლად გადა-
წქვეტაც რანივთო გარიგებირ გარეღე ღესშლებელია. იც. დამატებით გ. 
რსრიაღვილი/ლ. რირდაშე/დ. ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი, თბი-
ლირი 2019, მე-6 და მომდევნო კაზსრები; გ. რსრიაღვილი, კაზსრები რა-
მოუალაუო რამართლირ ზოგად ნაწილღი, თბილირი 2015, 257-ე და მო-
მდევნო გვერდები. 

ბირ სნარი. მისცედავად ამირა, მარტივ მოუმედებებრ რწო-
რად აცორციელებდა. მეზობელმა, რომელმაც მალევე 
გაიგო ქველატერი, არ გასღვა ერ ღანრი; წაიქვანა ლამარა 
რაძარო რეერტრღი და გადაატორმებინა ბინა. ტსლი, რა 
თუმა სნდა, არ გადასცადა. 

1. სშრავ ნივთებზე რაკსთრებირ გადაცემირ პროცედსრა 
ამ კონტეურტღი განრამარტია სშრავ ნივთზე სტლებირ წა-

რმოღობირა და გასუმებირ რაკითცები, რომლებიც რცდება 
მცოლოდ რეგირტრაციირ პროცედსრირ ტარგლებრ. უართს-
ლი რაძარო რეერტრირ რამართალღი არ მოუმედებრ გერმა-
ნიაღი მოუმედი ე. წ. „თანცმობირ პრინციპი“,

4
 რომლირ მიცე-

დვითაც, რეერტრღი ნებირმიერი ცვლილებირ განცორციელე-
ბა ღერაშლებელია მცოლოდ იმ პირირ თანცმობით, რომე-
ლიც ამ პოზიციაზეა რეგირტრირებსლი. რაუართველოღი რე-
გირტრაცია ცდება ღერაბამირი სტლებირ მიმნიჩებელი ცე-
ლღეკრსლებირ რატსშველზე – ქოველგვარი დამატებითი 
თანცმობირ გაცცადებირ გარეღე. რეგირტრაციირათვირ ასცი-
ლებელია რეერტრირ რამრაცსრირათვირ ცელღეკრსლებირ წა-
რდგენა, რომელიც წარმოადგენრ ღერაბამირი რეგირტრაცი-
ირ რატსშველრ.

5
 რეგირტრაციირ გასუმებაც ამავე წერით ცდე-

ბა: რეერტრირ მიერ დაღვებსლ ტეუნიკსრ ღეცდომარ თს არ 
გავითვალირწინებთ, ქველა რცვა ღემთცვევაღი, პირველ რი-
გღი, რარამართლორ მიერ სნდა გასუმდერ რეგირტრაციირ რა-
ტსშვლად მდებარე ცელღეკრსლება. თსმცა არრებობრ ღე-
მთცვევები, როდერაც, ვალდებსლებითი გარიგებირ ნამდვი-
ლობირდა მისცედავად, რეგირტრაცია მაინც გარასუმებელია, 
მაგრამ, რანივთო გარიგებირ არაფიარებირ ღემთცვევაღი, 
რრსლებით გასგებარია, თს რა წარმოადგენრ ამ გასუმებირ 
რატსშველრ. 

მაგალითად გამოდგება ღემთცვევა, როდერაც ნარქიდო-
ბირ დადებარა და რაკსთრებირ გადაცემარ ღორირ ღსალედღი 
გამქიდველი ღესრაცცადი ცდება. იგივე ღეიშლება ითუვარ 
ქველა იმ კონრტელაციაზე, როდერაც ნარქიდობა ნებირ ნა-
კლირ გარეღეა დადებსლი, მაგრამ მცარეები მოგვიანებით 
რეერტრირ ტორმსლარრ ცელრ აწერენ სკვე ნებირ ნაკლირ 
რატსშველზე (ღეცდომა, მოტქსება, იშსლება). ნებირ ნაკლირ 
გათვალირწინება მცოლოდ გარიგებირ რიბრტქეღია ღერა-
შლებელი. თსმცა, თს ნარქიდობირ გარდა  რცვა გარიგები-
რმიერი რიბრტქე არ არრებობრ, მაღინ რეგირტრაცია შალაღი 
სნდა დარყერ, რაც, რა თუმა სნდა, არარწორია. ცალრაცაა, 
რომ, თს ნარქიდობა ნებირ ნაკლირ გარეღე დაიდო, ირ ნა-
მდვილი სნდა დარყერ, მაგრამ ამავდროსლად არევე ცა-
ლრაცაა, რომ რეგირტრაცია გარასუმებელია,

6
 თსმცა რეგი-

                                                                    
4
 ღდრ. რაძარო რეერტრირ ღერაცებ კანონირ მე-11 და რაძარო რეერტრირ 

ღერაცებ ინრტრსუციირ მე-12 მსცლები; იც. დამატებით ამართან დაკავღი-
რებით რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი, ზე-
მოთ რუ. 4, 251 . 

5
 რაძარო რეერტრირ ღერაცებ კანონირ 26 I ბ) და რაძარო რეერტრირ ღერა-

ცებ ინრტრსუციირ 17 II მსცლი. 
6
 აუ არადამაძერებელია იმირ თუმა, რომ მქიდველი ღეიშლება რეგირტრი-

რებსლ მერაკსთრედ დარყერ, რადგან გამქიდველი მაინც ინარყსნებრ 
მირ მიმართ ნარქიდობირ ტარირ მოთცოვნირ სტლებარ. ერ არარწორია, 
რადგან ნაადრევი რეგირტრაციით გამქიდველმა ღეიშლება დაკარგორ, 
მაგალითად, დაკავებირ სტლება – როგორც ერ მოცემსლ ღემთცვევაღია 
– ერ კი მარ დააკირრებდა რირკრ, რომელიც თავდაპირველი ნარქიდო-
ბით არ წუონია ნაკირრი და რომლირ მოგვიანებით კირრებარაც გარიგე-
ბირმიერი ნებირ გამოცატვა რჩირდებოდა, რაც აუ ნებირ ნაკლირ გამო 
ყაიღალა. დაკავებირ სტლებირ გარეღე, მცოლოდ ტარირ მოთცოვნირ ღე-
ნარყსნება გამქიდველრ ვერატერღი დაეცმარება, თს მქიდველი გაკო-
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საბაზისო კაზუსები 

რტრაციირ გასუმება ღესშლებელია მირ რატსშვლად მდებარე 
გარიგებირ გასუმებირ გარეღე. ღერაბამირად, ერთადერთ გა-
მორავალრ წარმოადგენრ ნარქიდობირ შალაღი დატოვება, 
მაგრამ რანივთო გარიგებირ ბათილად ცნობა და რწორედ ამ 
რატსშვლით რეგირტრაციირ გასუმება (რაძარო რეერტრირ 
ღერაცებ კანონირ 26 I ბ მსცლი) და რაძარო რეერტრირ ღერა-
ცებ ინრტრსუციირ 17 II მსცლი).  

2. 1-ლი კაზსრირ გადაწქვეტა 
ღედეგირ მცრივ აუ ცალრაცაა, რომ მეზობელმა რაკსთრე-

ბა არ სნდა მოიპოვორ, რადგან რეგირტრაციირ მომენტღი 
ლამარა ღესრაცცადი იქო. მსცედავად ამირა, რანივთო გარი-
გებირ გარეღე ამ ღედეგირ მიფწევა ღესშლებელია. 

ა) რეერტრღი დადებსლი „ნარქიდობა“ 
პირველ რიგღი, აუ დარადგენია, თს ზოგადად რად სნდა 

დაკვალიტიცირდერ ერ მეორე ცელღეკრსლება, რომელრაც 
მცარეებმა რეერტრღი მოაწერერ ცელი და რომელიც, ირევე, 
როგორც პირველი ცელღეკრსლება, „ნარქიდობად“ იქო და-
რათასრებსლი. ერ წარმოადგენრ რტანდარტსლ ღემთცვევარ, 
როდერაც მცარეები დებენ სშრავი ნივთირ ნარქიდობარ წე-
რილობითი ტორმით, რაც ნამდვილია რკ-ირ 323-ე მსცლირ 
მიცედვით, თსმცა ვერ არეგირტრირებენ მარ რკ-ირ 311
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გამო და ამიტომაც სღსალოდ რეერტრღი თავიდან ავრებენ 
რეერტრირ ნარქიდობირ ტორმსლარრ. ამ რიტსაციაღი იმირ 
თუმა, რომ რეერტრღი კიდევ ერთი ნარქიდობა დაიდო, პრი-
ნციპსლად არარწორი იუნებოდა. როდერაც მცარეებმა სკვე 
ღეათანცმერ ერთი ნარქიდობა ღერაბამირი ტორმირ დაცვით 
და როდერაც ამირ ღემდეგ მიდიან და თავიდან ავრებენ ე. წ. 
ნარქიდობირ ტორმსლარრ, ამით მათ არ რსრთ აცალი ნარქი-
დობირ დადება, ან სკვე დადებსლირ თავიდან დადება. აუ 
მოუმედებრ წერი, რომ ერთი და იმავე მცარეებრ ღორირ იმა-
ვე რაგანზე დადებსლი ქოველი მომდევნო, იმავე ტიპირ გა-
რიგება, ასუმებრ წინარ – მაგალითად, თს მცარეებმა დადერ 
ნივთირ ნარქიდობა 5000 ლარად და მეორე დფერ იმავე ნი-
ვთზე დადერ ნარქიდობა 4000 ლარად, ამ მეორე გარიგები-
დან იკითცება წინარ გასუმებირ ღეთანცმება (ე. წ. გასუმებირ 
ცელღეკრსლება).

7
 მცარეებრ, რომლებიც ძერ წერილობით 

ნარქიდობარ დებენ, ცოლო ღემდეგ მიდიან რეერტრღი და 
თავიდან ავრებენ ტორმსლარრ, ერ არ რსრთ. მათ რწორედ 
რომ არ სნდათ აუ აცალი ნარქიდობირ დადება და ამით ტო-
რმირ დაცვით დადებსლი შველი ნარქიდობირ გასუმება. ტო-
რმსლარირ ღევრებით მათ რსრთ მცოლოდ სკვე დადებსლირ 
ღერრსლება – სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ გადაცემა. ამიტო-
მაც, მისცედავად იმირა, რომ ტორმსლარრ აწერია ნარქიდო-
ბა, რეალსრად ერ არირ სკვე დადებსლი ნარქიდობირ ღერრს-
ლებირ გარიგება, ანს რანივთო გარიგება. რატომ გამოიწვე-
ვდა რცვაგვარი დაღვება გასმართლებელ ღედეგებრ? ანს 
იმირ დაღვება, რომ რეერტრღი თავიდან იდება აცალი ნარქი-
დობა, რომელიც წინარ ასუმებრ? იმიტომ, რომ, ყვესლე-
ბრივ, მცარეებრ, როდერაც მათ სკვე დადერ ნარქიდობა ღერა-
ბამირი ტორმირ დაცვით და გაითვალირწინერ მარღი რცვადა-
რცვა პირობები (მაგ. ტარირ განწილვადებსლი გადაცდა, ცა-
ლკესლი დამატებითი ვალდებსლებები და ა. ღ.), რეერტრირ 
ტორმსლარღი ერ პირობები სკვე აფარ გადააუვთ. ამ ტო-

                                                                                                                 
ტრდა, მანამდე კი მოარწრო ნივთირ გადაქიდვა და ტსლირ გატლანგვა. 
ამ რირკირაგან მირი დაცვა მცოლოდ დაკავებირ სტლებარ ღესშლია.  

7
 რცვაგვარი განმარტება ღესშლებელია, იმიტომ რომ თს ორივე ნამდვი-

ლი იუნა, რა ტარად სნდა გადარცერ გამქიდველმა ერ ნივთი მქიდველრ, 
5000 თს 4000 ლარად? 

რმსლარრ არ აუვრ ღერაბამირი გრატები, რეერტრღი არც რა-
კმარირი დრო არ არირ ამირათვირ და მცარეები, ზოგადად, 
ვერ ცედავენ ამირ ასცილებლობარ, მათ ცომ სკვე სჩირავთ 
ცელღი ნამდვილი ნარქიდობა. ამიტომაც, თს რეერტრირ ღე-
ვრებსლი ტორმსლარი ყაითვლებოდა აცალ ნარქიდობად, 
მაღინ ერ გაასუმებდა წინა ნარქიდობარ ქველა იმ პირობა-
რთან ერთად, რომელიც მცარეებმა მარღი ყადერ. ერ ნარქი-
დობა კი, რომელღიც ღეიშლება ტარიც კი არარწორადაა მი-
თითებსლი – იმიტომ რომ მცარეები ტარრ აუ გადამწქვეტ 
მნიღვნელობარ აფარ ანიჩებენ – იუნებოდა ნამდვილი.

8
 ამი-

ტომაც რეერტრღი დადებსლი გარიგება სნდა ყაითვალორ 
არა აცალ ნარქიდობად, არამედ – რანივთო გარიგებად. ამ 
ღემთცვევიდან ნათლად ყანრ, რომ, ტსნთსღირ ნარქიდობირ 
ღემთცვევირაგან განრცვავებით, აუ რწორედ ვალდებსლები-
თი და რანივთო გარიგებირ ერთმანეთირაგან გამიძვნა ღეე-
რატქვირება მცარეთა ინტერერებრ და არა ერთი და იმავე ნა-
რქიდობირ ორძერ დადება. ერ პრობლემა დგება, მაგალი-
თად, სშრავ ნივთზე დადებსლი ქოველი ატიპისრი ნარქი-
დობირ დრორ, როდერაც მცარეები ცელღეკრსლებირ მარტივ 
წერილობით ვერრიარ ცსნშლავენ რცვადარცვა დამატებითი 
პირობებით და ვალდებსლებებით, თსმცა რეერტრირ ტო-
რმსლარღი მათ აფარ სთითებენ, აუაც თს ღევრებსლი ღა-
ბლონი მეორე (და პირველი ნარქიდობირ გამასუმებელ) ნა-
რქიდობად ყაითვლებოდა, მცარეები რაკმაოდ რთსლ მდგო-
მარეობაღი აფმოყნდებოდნენ; რადგან ქველა ირ დამატები-
თი პირობა, რირ გამოც დადერ ნარქიდობა, შალარ დაკარგა-
ვდა. 

ბ) რაკსთრებირ გადაცემირ გასმართლებლობა  
ზემოგანცილსლი არ არირ მთავარი არგსმენტი რანივთო 

გარიგებირ რარარგებლოდ. მთავარი არგსმენტი მდგომარე-
ობრ ღემდეგღი: როგორ სნდა გადაწქდერ ერ ღემთცვევა რანი-
ვთო გარიგებირ გარეღე? აუ ცალრაცაა მცოლოდ ირ, თს რო-
გორ არ სნდა გადაწქდერ, ანს რა ღედეგი არ სნდა მივიფოთ. 
ერ ღედეგია: მეზობელზე რაკსთრებირ რამსდამოდ და ღეს-
უცევადად გადარვლა, რადგან ამ გადაცემირ მომენტღი ლა-
მარა იქო ღესრაცცადი  რკ-ირ 58 III მსცლირ მიცედვით. ამ 
დრორ კი კანონმდებელი მიიყნევრ, რომ პირრ არ სნდა წუო-
ნდერ გარიგებით რაკსთარი უონებირ გაცემირ ღერაშლებლო-
ბა.  

მართალია, ამ კონტეურტღი ცღირად მოწქავთ არგსმე-
ნტი, რომ მოცემსლ რიტსაციაღი ლამარარ მიერ რაკსთრებირ 
დაკარგვა არანაირ პრობლემარ არ წარმოადგენრ, რადგან 
ნარქიდობირ გადაცდირ მოთცოვნა მარ მაინც რყება. თსმცა 
ერ რეალსრად არე არ არირ: თს მეზობელი ლამარარ ბინაზე 
რაკსთრებირ დარეგირტრირებირ ღემდეგ მარ მალევე გადა-
ქიდირ და მიფებსლ ტსლთან ერთად სცცოეთღი გადაიცვეწე-
ბა, მირ მიმართ მოთცოვნირ სტლება ლამარარ ვერ დაეცმა-
რება – ლამარარ კი ეუნება მთელი ამ დროირ განმავლობაღი 
ტარირ გადაცდირ მოთცოვნა, მაგრამ ერ მოთცოვნა ვერატე-
რრ სღველირ კრედიტორრ, როდერაც მოვალე გადაცდირსს-
ნაროა, არ იშებნება და ა. ღ. რწორედ ამ ღედეგირ თავიდან 
აცილებარ ირაცავრ მიზნად დაკავებირ სტლება  რკ-ირ 369-ე 
მსცლირ მიცედვით – მცარე არ არირ ვალდებსლი ღეარრს-
                                                                    
8
 გარდა ზემოთ თუმსლირა, ერ დაღვება პირდაპირ წინააფმდეგობაღი მო-

დირ კანონირ დანაწერთან, კერშოდ რკ-ირ 323-ე მსცლთან, რომლირ მი-
ცედვითაც სშრავი ნივთირ ნარქიდობა ღეიშლება დაიდორ წერილობითი 
ტორმით და არირ ნამდვილი. ზემოთ აფწერილი კონრტრსუციირ მიცე-
დვით კი, ვერ იუნება ნამდვილი, რადგან მცარეებრ ასცილებლად მოს-
წევთ მირთვირ აცალი ტორმირ მიცემა (311

1 
II) და ამით მირი გასუმება, 

თს რსრთ მირი ღერრსლება. 
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ლორ პირველმა, რაპირირპირო ღერრსლებირ მიფებირ გარე-
ღე, რათა არ დარყერ ცელცარიელი, იმიტომ რომ მეორე 
მცარე არ ან ვერ არრსლებრ. აუ ერ დაკავებირ სტლება რპე-
ციალსრად გაითვალირწინერ მცარეებმა ნარქიდობირ ცე-
ლღეკრსლებაღი, ანს ლამარამ ღეგნებსლად დაიზფვია თავი 
ამ რირკირაგან, თსმცა ღემდეგ გაცდა ღესრაცცადი და ამ 
მგომარეობაღი სარი თუვა მირი დაცვირ ამ მეუანიზმზე, თა-
ვირ არრებსლ რამართლებრივ პოზიციაზე. მაგრამ რწორედ 
ამარ ემრაცსრება  რკ-ირ 58 III მსცლი – დაიცვარ ტრიუიკსრი 
აღლილობირ მუონე პირი რაკსთარი რამართლებრივი პოზი-
ციებირ თავირივე ცელით განიავებირაგან. ამგვარად, სა-
ლტერნატივოა, რომ ტრიუიკსრი აღლილობირ მუონე პირრ 
არ სნდა წუონდერ რაღსალება დამოსკიდებლად, რაკსთარი 
ნებირ გამოცატვით, დაკარგორ რაკსთრება სშრავ უონებაზე 
როგორც ზოგადად, ირე მოცემსლ ღემთცვევაღი და ერ რადა-
ვო ვერ იუნება. პრობლემსრია მცოლოდ ირ კონრტრსუცია, 
რომლირ მეღვეობითაც მიიფწევა ერ ღედეგი – რაკსთრებირ 
არგადარვლა. რანივთო გარიგებირ გარეღე მირი მიფწევა ღე-
სშლებელია. თს არ არრებობრ რანივთო გარიგება, ანს რაკს-
თრებირ გადარვლირათვირ მცოლოდ ნარქიდობირ დადება და 
რეგირტრაციაა რაჩირო, რომელიც რეალაუტრ წარმოადგე-
ნრ,

9
 მაღინ აუ ღესშლებელია რაკსთრებირ მეზობელზე გადა-

რვლირ ყაღლა. რადგან ნარქიდობა დაიდო ნებირ ნაკლირ გა-
რეღე – მირი დადებირ მომენტღი ლამარა რრსლებით ღერა-
ცცადი იქო – ცოლო რეგირტრაციარ, როგორც რეალაუტრ, 
ნებირ ნაკლი ვერ ყაღლირ, იმიტომ რომ ერ არ არირ გარიგე-
ბა ან რაიმე გარიგებირმიერი მოუმედება.

10
 ღერაბამირად ნა-

რქიდობირ დადებირ ღემდეგ წარმოღობილი ტრიუიკსრი 
აღლილობა ამ რეალაუტრ შალარ ვერ დააკარგვინებრ. ერ ნი-
ღნავრ იმარ, რომ მეზობელი გაცდება და დარყება ნივთირ მე-
რაკსთრე და ამარ ვერატერი ვერ ღეცვლირ.  

გ) რაკსთრებირ გადაცემირ ყაღლა რანივთო გარიგებირ 
მეღვეობით 

რცვაგვარად არირ რაუმე რანივთო გარიგებირ არრებობირ 
ღემთცვევაღი. მირი მეღვეობით ღერაშლებელი ამ სრამა-
რთლო ღედეგირ თავიდან აცილება. კერშოდ, თს რანივთო 
გარიგება არრებობრ და ირ რაკსთრებირ რეგირტრაციირ წინა-
პირობარ წარმოადგენრ, რაზეც მიანიღნებრ ქველა ზემოთ 
მოქვანილი დანაწერი, სშრავი ნივთებირ ღემთცვევაღი კი, გა-
ნრაკსთრებით,  რკ-ირ 311

1 
მსცლი (იც. ზევით), მაღინ ასცი-

ლებელია, რომ ნებირ ნაკლი რაცეზე არ იქორ არა მცოლოდ 
ნარქიდობირ, არამედ არევე, მოგვიანებით, რეერტრღი დადე-
ბსლი რანივთო გარიგებირ მომენტღიც.

11
 წინააფმდეგ ღე-

მთცვევაღი, მართალია,  ნარქიდობა და მირგან წარმომდგა-
რი ვალდებსლება შალაღი რყება, თსმცა რაკსთრება რანი-
ვთო გარიგებირ ბათილობირ გამო ღემშენზე ვერ გადავა. ერ 
არირ კიდევაც მოცემსლ რიტსაციაღი ერთადერთი გამა-

                                                                    
9 F. Baur/R. Stürner, Sachenrecht, 18. Aufl., München 2009, § 64 Rn. 

58 (929). 
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 ნებირ ნაკლი, როგორც ამარ თავად ცნება გვესბნება, ღეიშლება აცარია-
თებდერ მცოლოდ ნებირ გამოცატვარ. რეალაუტრ, რომელიც არირ ტა-
უტობრივი ცდომილება და არა ნებირ გამოცატვა, ირ ბათილად ვერ ა-
უცევრ. 

11
 რეერტრღი რანივთო გარიგება იდება არა მცოლოდ მაღინ, როდერაც 
მცარეები რეერტრღი აწერენ ცელრ ცელღეკრსლებარ, არამედ მაღინაც, 
როდერაც ერთი ან ორივე მცარე ნოტარიალსრი ტორმით დადებსლ ცე-
ლღეკრსლებარ  რეგირტრაციირ მიზნით წარადგენრ რეერტრღი. ამ დრორ 
ცელღეკრსლებაღი დატიურირებსლი ღეთანცმება რაკსთრებირ გადა-
რვლართან დაკავღირებით და მირი წარდგენა რაძარო რეერტრღი კსმს-
ლატისრად არრსლებრ რანივთო გარიგებირ ღემადგენლობარ და აკმა-
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1 
I მსცლირ მოთცოვნებრ. 

რთლებსლი ღედეგი – რანივთო გარიგებირ გაბათილება რკ-
ირ 58 ІІІ მსცლირ რატსშველზე იმირათვირ, რათა ლამარამ 
არ დაკარგორ რაკსთრება. ქოველგვარი რცვა ღედეგი 58-ე 
მსცლღი დატიურირებსლი მიზნირ სგსლვებელქოტა იუნებო-
და.  

მოცემსლი რიტსაცია, ანს ღემთცვევა, როდერაც ნარქი-
დობა იდება ნებირ ნაკლირ გარეღე, ცოლო, მოგვიანებით, 
რაკსთრებირ გადაცემირ მომენტირათვირ ნებირ ნაკლია რაცე-
ზე, ღერაშლებელია ათარგვარ ვარიაციაღი გათამაღდერ. ნე-
ბირ ნაკლი ღეიშლება გამოწვესლი იქორ იმით, რომ ღსალე-
დღი პირრ ემართება ტრიუიკსრი აღლილობა ან  არარრს-
ლწლოვანთან გვაუვრ რაუმე, რომელრაც კანონირმიერი წა-
რმომადგენელმა დასდო (ვალდებსლებითი) გარიგება, თს-
მცა მოგვიანებით განცორციელებსლი რაკსთრებირ გადაცე-
მაღი ერ წარმომადგენელი სკვე აფარ მონაწილეობდა. იგივე 
ეცება კანონირმიერი აკრშალვირა თს არასტლებამორილი 
წარმომადგენლირ ღემთცვევებრ. ამ ყამონათვალირ გაგრშე-
ლება სრარრსლოდ ღეიშლება. ნებირ ნაკლირ ვარიაციები სა-
მრავია. როგორ წქდება ერ ღემთცვევები? პრობლემა მდგო-
მარეობრ იმაღი, რომ თს გვაუვრ მცოლოდ ნარქიდობა და რე-
ალაუტი. ანს მცარეები დებენ მცოლოდ ნარქიდობარ და რა-
კსთრებარ კი რეგირტრაციირ რეალაუტით გადარცემენ, არეთ 
პარადიგმაღი ღსალედღი მომცდარი ნებირ ნაკლირ გათვა-
ლირწინება ღესშლებელია – რეალაუტი არირ რეალსრი 
ცდომილება და ირ ვერ მოცდება ირე, რომ რეალსრად მო-
ცდერ, ოფონდ რამართლებრივად იქორ ნაკლოვანი, ანს არ 
წარმოღვარ არანაირი რამართლებრივი ღედეგები. რეალა-
უტი ან ცდება, ან არ ცდება. მტლობელობირ გადაცემა და 
რეგირტრაცია, რომლებიც რეალაუტებია, რაცეზეა – და 
იწვევრ რამართლებრივ ღედეგებრ – მაღინაც კი, როდერაც 
გადაცემირ მომენტღი გამცემი იქო თორმეტი წლირ ან ტრიუი-
კსრი აღლილობირ მუონე (გარდა იმ ღემთცვევირა, როდერაც 
რაერთოდ ვერ აცნობიერებდა რაკსთარი მოუმედებირ ღინაა-
რრრ). ამგვარად, რეალაუტზე ნებირ ნაკლი ვერ აირაცება, 
რირ გამოც ვიფებთ ღედეგრ: ნარქიდობა ნებირ ნაკლირ გარე-
ღეა დადებსლი და ნამდვილია, ცოლო რეალაუტი კი ნამდვი-
ლია იმიტომ, რომ მოცდა, ანს რაკსთრება სნდა გადავიდერ, 
რაც რრსლებით გასმართლებელი ღედეგია.  

IV. რანივთო გარიგებირ კონვერრია 

კაზსრი 2: მეზობლები ა და ბ ერთმანეთრ სცვლიან კს-
თვნილ ბინებრ. იმირ გამო, რომ ეყუარებათ და თან ნოტა-
რისრირ ცარძებირ დაზოგვაც რსრთ, თვითონ ადგენენ გა-
ცვლირ ცელღეკრსლებარ მარტივი წერილობითი ტო-
რმით, აწერენ ცელრ და მიდიან რეერტრღი. რეერტრი არ 
იფებრ მათ წერილობით ცელღეკრსლებარ და რთავაზობრ 
რეერტრირ რაცელღეკრსლებო ტორმსლარირ ღევრებარ. 
თსმცა აუ წარმოიღობა ერთი პრობლემა – რეერტრრ არ 
აუვრ გაცვლირ ტორმსლარი. ამიტომაც, რეერტრირ თანა-
მღრომელი, როგორც მირი რეაუციიდან ყანრ არაპირვე-
ლად, სრყევრ მცარეებრ ორი ყსუებირ დადებარ რეერტრირ 
ღაბლონირ მეღვეობით; რადგან მცარეთა მიზანი მაინც 
ირაა, რომ თავ-თავიანთ ბინებზე ერთმანეთრ რაკსთრება 
გადარცენ, ერ ღერაშლებელია ორი ყსუებირ მეღვეობითაც, 
ანს ა-მ სნდა აყსუორ თავირი ბინა ბ-რ და ბ-მაც იგივე 
სნდა გააკეთორ. მცარეები, რაბოლოო ძამღი, არეც იუცე-
ვიან. ავრებენ ყსუებირ ღაბლონებრ და ამგვარად გადარცე-
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საბაზისო კაზუსები 

მენ ერთმანეთრ რაკსთრებარ. მოგვიანებით აინტერერე-
ბთ, აუვრ თს არა ამ ქველატერრ რამართლებრივი შალა. 

1. რანივთო გარიგებირ დამოსკიდებლად გარდაუმნირ 
ასცილებლობა 

რანივთო გარიგებირ დამოსკიდებლად, ანს მავალდებს-
ლებელი გარიგებირ გარეღე, გარდაუმნა (ღეცილება, კონვე-
რრია და ა. ღ.) მცოლოდ მაღინ არირ ღერაშლებელი, როდე-
რაც ერ რანივთო გარიგება აფიარებსლია მართლწერრიგირ 
მიერ, ანს გამოცალკევებსლია ვალდებსლებითი გარიგები-
რაგან.

12
 რანივთო გარიგებირ გარდაუმნირ ღერაშლებლობა 

არც თს ირე სმნიღვნელო როლრ თამაღობრ პრაუტიკაღი, რა-
დგან ქოველთვირ არ არირ ცოლმე რაკსთრებირ გადაცემა-
რთან ერთად, არევე, მირ რატსშვლად მდებარე კასზალსრი 
გარიგება იმავე ან რცვა მიზეზით რაცილო. მაგალითად:

13
 

მცარეები დებენ ნარქიდობარ, თსმცა იმირ გამო, რომ გამქი-
დველრ მქიდველირ გადაცდირსნარიანობაღი ეჩვი ეპარება, 
ტარირ რრსლად დატარვამდე ირ მცოლოდ პირობადებსლი 
რაკსთრებირ (მოლოდინირ სტლებირ

14
) გადაცემარ კირრს-

ლობრ, თსმცა რაკსთრებირ გადაცემამდე მქიდველი მოაცე-
რცებრ დაარწმსნორ გამქიდველი რაკსთარ გადაცდირსნარი-
ანობაღი, რაც არ ღეერატქვირება რიმართლერ, მაგრამ ერ გა-
ნაპირობებრ იმარ, რომ გამქიდველი გადარცემრ მარ რრსლ 
რაკსთრებარ ქოველგვარი პირობირ დადებირ გარეღე. აუ რა-
ცეზეა მოტქსება. თსმცა მოტქსება რკ-ირ 81-ე და მომდევნო 
მსცლებირ მიცედვით იშლევა მცოლოდ გარიგებირ რაცილო-
ობირ ღერაშლებლობარ. მაგრამ რომელია აუ ერ მოტქსებით 
დადებსლი გარიგება? ნარქიდობა ვერ იუნება მოტქსებით 
დადებსლი, იმიტომ რომ ნარქიდობირ დადებირარ მქიდველრ 
გამქიდველირთვირ არანაირი მცდარი ცნობა არ მისწოდე-
ბია. მოტქსება მოცდა მცოლოდ მირი ღერრსლებირარ, ანს მე-
ორე დონეზე. თსმცა, თს ამ მეორე დონეზე არ იარრებებრ 
გარიგება – კერშოდ, რანივთო გარიგება, მაღინ ღესშლებე-
ლია მოტქსებირ რამართლებრივ რტეროღი ღემოტანა და მი-
რი გათვალირწინება, ანს ღესშლებელია რეალსრად მოტქს-
ებით გადაცემსლი რაკსთრებირ სკსუცევა, რაც, რა თუმა 
სნდა, არადამაკმაქოტილებელი ღედეგია.

15
 რცვაგვარად 

არირ რაუმე რაკსთრებირ გადაცემირ რანივთო გარიგებად და-
კვალიტიცირებირარ, რა დრორაც ირ აუ ღეცილებადი იუნებო-
                                                                    
12

 იც. რანივთო გარიგებირ ღეცილებართან დაკავღირებით Th. Mayer-
Maly, in Münchener Kommentar zum BGB, 3. Aufl. 1993,§ 142 Rn. 
19; St. Grundmann, Zur Anfechtbarkeit des Verfügungsgeschäfts, 
JA 1985, 82; OLG Hamm VersR 1975, 814; Heinrichs, in Palandt BGB 
Kommentar, 73. Aufl . 2014, § 142 Rn. 4; Die gesammten Materialien 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich, hrsg. von 
Benno Mugdan, Band I, 473; H. H. Jakobs/W. Schubert, Die Beratung 
des Bürgerlichen Gesetzbuches in systematischer 
Zusammenstellung unveröffentlichter Quellen, Berlin-New York 
1985, 738; H.-P. Haferkamp, Anfechtung von Grund- und 
Erfüllungsgeschäft, Jura 1988, 512. 

13
 მაგალითი აფებსლია: H. P. Westermann in Westermann/Eickmann, 
Sachenrecht, 7. Aufl., Heidelberg 1998, § 4 lV I. 

14
 იც. მოლოდინირ სტლებართან დაკავღირებით რსრიაღვილი/რირდაშე/ე-
გნატაღვილი, რანივთო რამართალი, ზემოთ რუ. 4, 159-ე, 171-ე, მე-200 
და მომდევნო გვერდები. 

15
 მოტქსებსლრ სნდა წუონდერ გაკოტრებსლი კონტაწენტირაგან ღეცილე-
ბირ მეღვეობით რაკსთრებირ სკსუცევითი შალით დაბრსნებირ სტლება 
და ამით თავირი ნივთირ გაკოტრებირ მარიდან გამოცალკევებირ ღერა-
შლებლობა, ღდრ. Grundmann, JA 1985, ზემოთ რუ. 13, 84;  A. 
Lindemann, Die Durchbrechungen des Abstraktionsprinzips durch 
die höchstrichterliche Rechtsprechung seit 1900, Konstanz 1989, 53; 
J. T. Füller, Eigenständiges Sachenrecht? Tübingen 2006, 144 და იუ 
მითითებსლი ლიტერატსრა. 

და და გამქიდველრ რაკსთრება სკსუცევითი შალით დასბრს-
ნდებოდა (59 II 1). 

2. რეერტრღი რცვა ტიპირ ცელღეკრსლებირ ტორმს-
ლარზე ცელირ მოწერა 

რაძარო რეერტრღი რცვა ტიპირ ცელღეკრსლებირ ტორმს-
ლარზე ცელირ მოწერა არირ რაკმაოდ გავრცელებსლი გა-
დაწქვეტა რეერტრირ პრაუტიკაღი. როდერაც რეერტრღი არ 
მოიპოვება რარსრველი ცელღეკრსლებირ ტორმსლარი, მცა-
რეები – ცღირად თავად რეერტრირ თანამღრომლირ რყევით 
– ავრებენ რცვა მრგავრი ცელღეკრსლებირ ტორმსლარრ და 
ამ გზით გადარცემენ ერთმანეთრ ღერაბამირ სტლებარ.  

ერ გადაწქვეტა მოცემსლ ღემთცვევაღი (ირევე, როგორც 
ქველა რცვა ღემთცვევაღი) რაკმაოდ პრობლემსრია, გამო-
მდინარე იუიდან, რომ ორივე ყსუება მოყვენებითი გარიგე-
ბაა რკ-ირ 56 I მსცლირ მიცედვით და არირ ბათილი. აუ ნებირ 
გამოცატვა მოცდა სრთიერთღეთანცმებით მცოლოდ მორა-
ყვენებლად – არც ერთი მცარე აპირებდა ბინირ ყსუებარ და 
არც მეორე მცარე მირგან ამ რაყსურირ მიფებარ. ღერაბამი-
რად, თს ორივე ყსუება ბათილია და რაკსთრებირ გადაცემირ 
გარიგებირმიერ რატსშველრ მცოლოდ ირინი წარმოადგე-
ნდნენ, მაღინ რაკსთრება არ გადარსლა და ორივე მცარერ 
აუვრ გადაცემსლი ბინებირ სკსმოთცოვნირ სტლება, რაც არც 
თს ირე მომციბლავი პერრპეუტივაა. მართალია, მცარეებრ 
ღორირ მანამდე (წერილობითი ტორმით) დადებსლი გა-
ცვლირ ცელღეკრსლება ნამდვილია, თსმცა ერ ამ კონტე-
ურტღი ვერატერრ ღეცვლირ – რაკსთრებირ რეგირტრაცია მო-
ცდა ამ ორი ყსუებირ და არა გაცვლირ რატსშველზე.  

ამ მიდგომირ ღედეგად მივიფებთ იმარ, რომ რაძარო რეე-
რტრღი რეგირტრირებსლი რაკსთრებირ არც თს ირე სმნი-
ღვნელო წილი სკსრაუცევი იუნება, რაც, რა თუმა სნდა, აბრს-
რდსლია. ერთადერთი მირაფები გამორავალი ამ ღემთცვე-
ვებღი არირ ვალდებსლებითი გარიგებირაგან – აუ ბათილი 
ყსუებირაგან – დამოსკიდებელი გარიგებირმიერი ღემადგე-
ნლობირ გამოცალკევება რანივთო გარიგებირ რაცით, რომე-
ლიც ღეიშლება „გადარყერ“ და წარმოადგენდერ ნამდვილი 
გაცვლირ ღერრსლებარ, რარაც უვემოთ დეტალსრად ღევეცე-
ბით. 

3. რანივთო გარიგებირ ვალდებსლებითირაგან გამო-
ცალკევება და კონვერრია 

ვალდებსლებითი გარიგებირ გარდა სშრავ ნივთზე რაკს-
თრებირ გადაცემირათვირ ასცილებელია აგრეთვე რანივთო 
გარიგებირ დადება – ღეთანცმება სღსალოდ რაკსთრებირ 
გადაცემართან დაკავღირებით, მაღინ აუ მცარეებმა ერ რანი-
ვთო გარიგება დადერ რაძარო რეერტრღი, ყსუებირ ტორმს-
ლარზე ცელირ მოწერით, რაიდანაც იკითცებოდა არა მცო-
ლოდ ბინირ ყსუებირ, არამედ არევე – მარზე რაკსთრებირ გა-
დაცემირ ნება, რაც წარმოადგენრ კიდეც რანივთო გარიგე-
ბარ. ანს ყსუებირ ტორმსლარი ღეიცავრ როგორც ვალდებს-
ლებით, ირე რანივთო გარიგებარ. 

თსმცა ყსუებირ ცელღეკრსლება იქო ბათილი, როგორც 
მოყვენებითი გარიგება. რაკითცავია, თს როგორ აირაცება 
ერ იმავე ტორმსლარღი დატიურირებსლი რანივთო გარიგე-
ბირ ნამდვილობაზე. ერ რანივთო გარიგება, მისცედავად მო-
ცემსლი ტეურტსალსრი ბმირა ყსუებართან, არირ არა მირი 
ნაწილი, არამედ დამოსკიდებელი ღეთანცმება და მირი გა-
რიგებირმიერი ღემადგენლობირ ნამდვილობირ ღენარყსნე-
ბირათვირ რკ-ირ 62-ე მსცლირ გამოქენება ასცილებელი არ 
არირ. მისცედავად ამირა, კასზალობირ პრინციპირ თანაცმად, 
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რანივთო გარიგება, მაღინაც კი, როდერაც ნებირ ნაკლირ გა-
რეღეა დადებსლი, ვერ გამოიფებრ ღედეგრ, თს მარ რატს-
შვლად ნამდვილი კასზალსრი გარიგება არ სდევრ. ამ ღე-
მთცვევაღი ერ კასზალსრი გარიგება ვერ იუნება გაბათილე-
ბსლი ყსუება, თსმცა, როგორც ზემოთ იუნა აფნიღნსლი, მო-
ყვენებითი ყსუებირ გარდა რაცეზეა არევე გაცვლა, რომელიც 
ნამდვილია და რაიდანაც წარმორდგებოდა მცარირ მოთცო-
ვნირ სტლება იმავე ბინაზე რაკსთრებირ გადაცემართან და-
კავღირებით (521 I). მისცედავად ამირა, რანივთო გარიგება, 
რომელიც დაიდო ყსუებირ ღერარრსლებლად ავტომატსრად 
ვერ ყაითვლება გაცვლირ ღერარრსლებლად დადებსლად, 
მცოლოდ იმირ გამო, რომ ერ სკანარკნელი ნამდვილია, ცო-
ლო პირველი კი – ბათილი. აუ რანივთო გარიგება დაიდო 
ყსუებირ ღერარრსლებლად, ანს „ვალირ დატარვირ მიზანი“ 
მიმართსლი იქო ამ რატსშვლირაკენ. ვალირ დატარვირ მიზა-
ნი წარმოადგენრ გარიგებირდარ მოუმედებარ,

16
 რომელიც 

ღეიშლება რაცილო გაცდერ ირევე, როგორც ნებირ გამოცატვა-
17

 და ზოგადად ეუვემდებარება ნებირ გამოცატვირ წერებრ.
18

 
რაკითცავია, ღეიშლება თს არა მოცემსლ  

ღემთცვევაღი ამ ვალირ დატარვირ მიზნირ „ტრანრტორმირე-
ბა“ და მირი ბათილი ყსუებირ ღერრსლებიდან გაცვლირ ღე-
რრსლებირ გარიგებად უცევა. ერ, მართალია ღესშლებელია 
მირი განმარტებირ მეღვეობით,

19
 რადგან აუ მცარეებრ არ რს-

რდათ გაცვლირ ღერარრსლებლად რაკსთრებირ გადაცემა და 
არ დასრუმევიათ მირთვირ მცოლოდ არარწორი რაცელი – 
„ყსუებირ ღერარრსლებლად რაკსთრებირ გადაცემა“ – არა-
მედ სნდოდათ რწორედ მოყვენებითი ყსუებირ რატსშველზე 
რაკსთრებირ გადაცემა და ამით იმავე მიზნირ მიფწევა, რაც 
დატარსლი გაცვლირ ცელღეკრსლებით იქო დარაცსლი. 
მცოლოდ რაერთო მიზნირ უონა არ არირ რაკმარირი იმირა-
თვირ, რათა ყსუებირ ღერრსლებირ მიზანი გაცვლირ ღერრს-
ლებირ მიზნად განიმარტორ. თსმცა იდენტსრი რაერთო მი-
ზნირ გათვალირწინება ღერაშლებელია ამ „ვალირ დატარვირ 
მიზნირ“ კონვერრიირ გზით მე-60 მსცლირ მიცედვით.

20
 

კონვერრიირ წინაპირობაა მცარეთა მიერ დადებსლი გა-
რიგებირ არანამდვილობა და ყამნაცვლებელი გარიგებირ – 
რომელღიც კონვერტირდება თავდაპირველი გარიგება – 

                                                                    
16Wenzel, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 362 Rn. 

14. 
17Schwab, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 812 Rn. 

49. 
18

 ღერრსლებირ მიზნობრივი გამოწვევირ თეორიირ (OLG Hamm, NJW-
RR 1989, 700: მაგალითად, დანიღნსლებირ მითითება რაბანკო გადარი-
ცცვირარ) მიცედვით, 427-ე მსცლირ გაგებით ღერრსლებირ ეტეუტირ გა-
მოწვევირათვირ ასცილებელია ე. წ. ვალირ დატარვირ მიზანი, რსლ მცი-
რე, ირეთ ღემთცვევებღი, როდერაც არაცალრაცაა, თს რომელი ვალდე-
ბსლება რრსლდება, მაგალითად, მერამე პირირ მიერ განცორციელებს-
ლი ღერრსლებირარ 372-ე მსცლირ მიცედვით ან იმ ღემთცვევაღი, როდე-
რაც არაცალრაცაა, თს რომელი ვალდებსლებირ ღერრსლებარ წარმოა-
დგენრ კონკრეტსლი უმედება (Dennhardt, in Bamberger/Roth BGB, 3. 
Aufl. 2012, § 362 Rn. 21). ირევე, როგორც კრედიტორრ ღესშლია ღე-
თავაზებსლი რაგნირ მიფება-არმიფებით განრაზფვრორ, ეუნება თს არა 
მოვალირ უმედებარ 427-ე მსცლით გათვალირწინებსლი ეტეუტი, არევე 
მოვალერაც აუვრ სტლება, ვალირ დატარვირ მიზნირ მეღვეობით მიაკს-
თვნორ ღერრსლება კონკრეტსლ რამართლებრივ რატსშველრ (მაგალი-
თად, მოვალე ვალდებსლია ერთი და იმავე კრედიტორრ გადასცადორ 
10 000 რერციდან და იგივე თანცა ნარქიდობიდან. როდერაც ირ იცდირ 
მცოლოდ „ერთ“ 10 000-რ, მაღინ მცოლოდ ვალირ დატარვირ მიზნირ მე-
ღვეობით სნდა დადგინდერ, წარმოადგენრ თს არა ერ ნარქიდობირ ტარირ 
დატარვარ, თს რერცირ დატარვარ იმავე ოდენობით (387 I, ვარ. 1). 

19
 იც. რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი, ზემოთ 
რუ. 4, 280. 

20R. Chattopadhyay, Zur Wirkung von Tilgungsabreden, ZJS 2 (2010), 
154. 

წინაპირობებირ ღერრსლება. გარდა ამირა, ყამნაცვლებელი 
გარიგებირ ღედეგები არ სნდა იქორ სტრო ღორრმიმავალი, 
ვიდრე თავდაპირველი გარიგებირა და ღეერატქვირებოდერ 
მცარეთა რავარასდო ნებარ. იგივე წერი მოუმედებრ გარიგე-
ბირდარი მოუმედებირ კონვერრიირ ღემთცვევაღიც. აუ კონვე-
რრიირ ქველა წინაპირობა რაცეზეა. ვალირ დატარვირ მიზანი 
არ არირ სტრო ღორრმიმავალი – ორივე ღემთცვევაღი რაუმე 
ეცება რაკსთრებირ გადაცემირ ვალდებსლებირ ღერრსლებარ, 
ერ მიზანი მოცემსლი ღინაარრით გამოიწვევდა რაკსთრებირ 
გადარვლარ და ირ ღეერატქვირება მცარეთა ნებარ. 

ამგვარად, მოყვენებითი ყსუებირ დატარვირ მიზანი სნდა 
კონვერტირდერ გაცვლირ დატარვირ მიზნად, რაც რანივთო 
გარიგებარ ამ სკანარკნელი ცელღეკრსლებირ ღერრსლებირ 
გარიგებად აუცევრ. ღედეგად, რანივთო გარიგება სნდა ყაი-
თვალორ გაცვლირ ღერრსლებირ გარიგებად და მირ რატსშვე-
ლზე თითოესლმა მცარემ სნდა მოიპოვორ ბინაზე რაკსთრე-
ბა. 

რა თუმა სნდა, აუაც ზედმეტია კიდევ ერთცელ იმირ გამე-
ორება, რომ ამ კონრტრსუციირ აგება მცოლოდ მაღინ არირ 
ღერაშლებელი, თს ვალდებსლებითი გარიგებიდან (ბათილი 
ყსუებიდან), რანივთო გარიგებირ რაცით, დამოსკიდებელ გა-
რიგებირმიერ ღემადგენლობარ გამოვაცალკევებთ, რომე-
ლიც ვალირ დატარვირ მიზნირ კონვერრიირ რატსშველზე გა-
ცვლირ ღერრსლებად გარდაიუმნება. 

V. „ბინირ გირავნობა“ 

კაზსრი 3: ა და ბ, რომლებიც ტიზიკსრი პირები არიან, 
გადაწქვეტენ, რომ ბ-რ მიერ ა-რათვირ მიცემსლი რერცირ 
სზრსნველრაქოტად სნდა გამოიქენონ ა-რ ამჟამინდელი 
რაცცოვრებელი ბინა, რომელღიც ბ პირადად აპირებრ ცცო-
ვრებარ. თსმცა იმირ გამო, რომ ბ-რ რარარგებლოდ სკვე 
არირ რეგირტრირებსლი ორი რცვა იპოთეკა რაცცოვრებელ 
ბინებზე, მცარეები აცნობიერებენ, რომ იპოთეკირ როგო-
რც სზრსნველქოტირ რაღსალებირ გამოქენება აუ არ მოცე-
რცდება და აინტერერებთ, არრებობრ თს არა, რაიმე რცვა, 
ალტერნატისლი რაღსალება. 

1. „ბინირ გირავნობა“ უართსლ პრაუტიკაღი 
რაერთო რსრათირ ღეუმნირათვირ ასცილებელია არევე იმ 

ღემთცვევაზე მითითება, რომლებიც ნათელქოტენ, რომ 
მცოლოდ გამიძვნირ პრინციპირ მეღვეობითაა ღერაშლებელი 
კასზალსრი გარიგებირა და მირი ღერრსლებირ აუტირ ღინაა-
რრობრივად დამაკმაქოტილებლად გამართვა. ირ გარემოე-
ბა, რომ პირობადებსლი რაკსთრებირ დოგმატსრად გამა-
რთსლი კონრტრსუციირ აგება მცოლოდ რანივთო გარიგებირ 
კონრტრსუციირ მეღვეობით ცერცდება, ზემოთ სკვე ვაცრე-
ნეთ. ერ მერამე ღემთცვევა ამ თემირ გაგრშელებაა და ეცება 
ე. წ. „ბინირ გირავნობირ“ ცელღეკრსლებარ, რომელიც სკვე 
რაკმაოდ გავრცელებსლია და სტრო გაცღირდება იმ ქო-
ვლად გასმართლებელი და არაკონრტიტსცისრი ცვლილე-
ბებირ გამო, რაც კანონმდებელმა იპოთეკირ რამართალღი 
განაცორციელა.

21
 

2018 წლირ 21 ივლირრ იპოთეკირ რამართალღი განცო-
რციელებსლი რაკანონმდებლო ცვლილებებით, რცვა, მთელ 
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 იც. ღედარებითი რამართლირ ჟსრნალი 1/2019, 37-ე და მომდევნო გვე-
რდები. 
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საბაზისო კაზუსები 

რიგ აცალ ცვლილებართან ერთად, აიკრშალა კერშო პირი-
რაგან აფებსლი ვალირ იპოთეკით სზრსნველქოტირ ღერა-
შლებლობა. რკ-ირ 286 VI 1 მსცლღი დატოვებსლი ღერაშლე-
ბლობა, კერშო პირირ რარარგებლოდ იპოთეკირ ღეთანცმე-
ბირა – რომელიც ბინირ „დაგირავებირ“ რამართლებრივი 
აფიარებირ მცდელობარ წარმოადგენრ, ამ ღემთცვევაღი მცა-
რეებრ არ გამოადგებათ, რადგან ბ-რ მიერ გაცემსლი ორი 
რცვა რერცი სკვე სზრსნველქოტილია იპოთეკით, რირ გამოც 
რკ-ირ 286 IV მსცლით გათვალირწინებსლი აკრშალვა ამ ღე-
მთცვევაზეც ვრცელდება (286 VI 2). 

2. „ბინირ გირავნობირ“ რამართლებრივი კონრტრსუცია 
ამ ე. წ. „ბინირ გირავნობირ“ რამართლებრივად გამა-

რთვირ რამი ვარიანტი არრებობრ: 1. მოვალემ აიფორ რერცი, 
სზრსნველქორ ირ იპოთეკით და გარდა ამირა, მიანიჩორ 
კრედიტორრ ბინით რარგებლობირ სტლება; 2. ზეპირად ან 
წერილობით ღეათანცმონ რერცი, ცოლო რეერტრღი ცელი 
მოაწერონ ნარქიდობარ, რომლირ ტარგლებღი ვითომ-მქი-
დველი რეალსრად რერცირ თანცარ გადაიცდირ როგორც ნა-
რქიდობირ ტარრ, მეორე მცარე გადარცემრ მარ რაკსთრებარ, 
თსმცა ამავდროსლად ღეათანცმებენ გამორქიდვირ სტლებარ 
იმ ტარად, რაც ღეერატქვირება რერცირ შირ თანცარ დამატე-
ბსლ პროცენტებრ; 3. გაატორმონ რერცი და მირ სზრსნვე-
ლრაქოტად მრერცებელმა გამრერცებელრ ბინაზე რაკსთრება 
გადარცერ, რომელიც რერცირ გარტსმრებირ ღემდეგ მრერცებე-
ლრ სკან დასბრსნდება, ე. წ. „სზრსნველმქოტი რაკსთრე-
ბა“. 

ა) რერცირ, იპოთეკირა და ბინით რარგებლობირ კომბი-
ნაცია 

ამგვარად, პირველი ვარიანტი ერ არირ რერცირ, იპოთე-
კირა და ბინით რარგებლობირ კომბინაცია. ბინირ გირავნო-
ბირ ასცილებელი ელემენტია რერცირ ცელღეკრსლება რკ-ირ 
623-ე და მომდევნო მსცლებირ მიცედვით (625 III მსცლით 
გათვალირწინებსლი ტორმირ დაცვით), რომლირ ტარგლე-
ბღიც ერთი პირი გადარცემრ მეორე პირრ ტსლად თანცარ, 
ცოლო ერ სკანარკნელი ვალდებსლია, სცადორ პროცენტები 
და რერცირ ვადირ გარვლირ ღემდეგ დააბრსნორ ერ თანცა. გა-
მრერცებლირ მოთცოვნა სზრსნველქოტილია იპოთეკით 
(286-ე და მომდევნო მსცლები). გარდა ამირა, გამრერცებე-
ლრ რსრრ არევე პირადად ირარგებლორ ბინით, რირთვირაც 
მცარეები დამატებით გამრერცებლირათვირ რარგებლობირ 
სტლებირ მიმნიჩებელ ცელღეკრსლებარ დებენ. 

მართალია, პრაუტიკაღი ერ გადაწქვეტა ქველაზე გა-
ვრცელებსლია, თსმცა მოცემსლი კონრტრსუცია ამ რიტსა-
ციაღი არ ღეერატქვირება მცარეთა, სტრო ზსრტად კი, გამრე-
რცებლირ, ინტერერებრ. „ბინირ გირავნობირარ“ მცარეებრ რს-
რთ, რომ ვალირ დასბრსნებლობირ ღემთცვევაღი გამრერცე-
ბელი ავტომატსრად გაცდერ მერაკსთრე, მეორე მცარირ ქო-
ველგვარი დამატებითი თანაუმედებირ გარეღე. იპოთეკირ 
სტლება ამ მიზნირ მიფწევირათვირ გამოსრადეგარია. ირ, მა-
რთალია, ითვალირწინებრ იპოთეკით დატვირთსლი ნივთირ 
იპოთეკარირ რაკსთრებაღი გადარვლირ ღერაშლებლობარ 
(300), თსმცა ერ ცდება არა ავტომატსრად, არამედ მცარეე-
ბი ამაზე დამატებით სნდა ღეთანცმდნენ, სზრსნველქოტილი 
მოთცოვნირ დაკმაქოტილებირ გაჩიანსრებირ ღემდეგ.

22
 მა-

                                                                    
22რსრიაღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი IІ, ჩანტსრია 

(რედ.), 2018, მსც. 300 მე-4 და მომდევნო ველები. 

ნამდე მიფწესლი ღეთანცმება არანამდვილია.
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 ამიტომაც, 
თს მოვალე, რერცირ დაბრსნებირ გაჩიანსრებირ ღემთცვევა-
ღი, სარრ იტქვირ ღესთანცმდერ იპოთეკარრ ბინირ მირ რაკს-
თრებაღი გადარვლართან დაკავღირებით, კრედიტორრ არ 
დარყება რცვა გზა გარდა იპოთეკირ რაგნირ რეალიზაციირა, 
რაც რკ-ირ 300-ე და მომდევნო მსცლებით გათვალირწინე-
ბსლ ღეზფსდვებრ ეუვემდებარება და იპოთეკარირათვირ მო-
ცემსლ რიტსაციაღი ცალრაცად არამოგებიანია.

24
 ამირ გამო, 

ბინირ იპოთეკით დატვირთვა აუ რაერთოდ არ ღეერატქვირე-
ბა გამრერცებლირ ინტერერრ – რერცირ ვერდატარვირ ღე-
მთცვევაღი ავტომატსრად და რამსდამოდ დარყერ ნივთირ 
მერაკსთრედ. 

გარდა ცრენებსლირა, მოვალერ, იპოთეკირ დადგენირ მი-
სცედავად, რყება ღერაშლებლობა, გაარცვირორ ნივთი მერამე 
პირზე. მართალია, ამ მერამე პირზე იპოთეკით დატვირთს-
ლი რაკსთრება გადავა, თსმცა მარ ეუნება იპოთეკარირ და-
კმაქოტილებირა და ამ გზით, სკვე მირ რაკსთრებაღი მქოტი, 
ნივთირ გამოცრნირ სტლებამორილება (292 I). დიდია ალბა-
თობა იმირა, რომ ირ ამარ გააკეთებრ, რადგან რერცირ თანცა, 
ყვესლებრივ, ბევრად ყამოსვარდება ნივთირ ფირებსლებარ 
და აცალი მერაკსთრირათვირ ნივთირ გამოცრნა ნებირმიერ 
ღემთცვევაღი მოგებიანია. აცალი ღემშენირათვირ „ნივთირ 
გამოცრნირ“ ღერაშლებლობირ დატოვება რრსლებით მისფე-
ბელია გამრერცებლირ პოზიციიდან, რადგან, ბინირ „გირა-
ვნობირ ღემთცვევაღი“, რერცირ დაბალი პროცენტები განპი-
რობებსლია არა იმ რარეალიზაციო პოტენციალით, რარაც 
ბინა რაკსთარ თავღი ღეიცავრ, არამედ მოვალირ მიერ ვალირ 
ვერგარტსმრებირ ღემთცვევაღი ბინირ რამსდამოდ კრედიტო-
რირ რაკსთრებაღი დარყენირ ღანრით. ერ ღანრი იკარგება, თს 
მრერცებელრ დარყებოდა ბინირ რცვა პირზე გარცვირებირ ღე-
რაშლებლობა. გარდა ამირა, თს გამრერცებელი გაცდება 
მცოლოდ იპოთეკარი და არა მერაკსთრე, მარ არ ეუნება მე-
რამე პირირ მიმართ ვინდიკაცისრი და ნეგატორსლი მო-
თცოვნები (172), მათი მცრიდან მტლობელობირა და რარგე-
ბლობირ ცელქოტირ აფრაკვეთად. 

ქველა ერ არგსმენტი ნათელქოტრ იმ გარემოებარ, რომ 
იპოთეკარირ პოზიცია, ამ კონკრეტსლ ღემთცვევაღი, არ ღეე-
რატქვირება გამრერცებლირ ინტერერებრ. გარდა ამირა, მა-
რთალია, რკ-ირ 286 IV მსცლით გათვალირწინებსლი აკრშა-
ლვა არ ვრცელდება იმ ღემთცვევაზე, როდერაც ტიზიკსრი 
პირი-იპოთეკარი სშრავ ნივთრ რაცცოვრებელ რადგომად 
იქენებრ (286 IV 1)

25
, თსმცა, თს ერ სკვე მირ რარარგებლოდ 

დატვირთსლი მერამე ბინაა, ზემოცრენებსლი აკრშალვა მაი-
ნც ვრცელდება (286 IV 2), რაც ნიღნავრ იმარ, რომ ირ მოცე-
მსლ კაზსრღი მცარეებრ არ გამოადგებათ.

26
 

ბ) რერცირ „ღეტსთვა“ ნარქიდობად 
„ბინირ გირავნობირ“ რამართლებრივად გამართვირ მეო-

რე ვარიანტი ღემდეგია: მცარეებმა სნდა დადონ ნარქიდობა; 
ვითომ-გამქიდველი (რინამდვილეღი: მრერცებელი) გადა-
რცემრ რაკსთრებარ, ცოლო ვითომ-მქიდველი (რინამდვილე-
ღი: გამრერცებელი) ნარქიდობირ ტარრ, რომელიც იუნება რე-

                                                                    
23რსრიაღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი IІ, ჩანტსრია 

(რედ.), 2018, მსც. 300 მე-6. 
24H. Bölling, Das Sicherungseigentum an Immobilien nach dem 

georgischem ZGB (Teil 1), Wirtschaft und Recht in Osteuropa 
(WiRO) (2004), 4. 

25
 ამით კანონმდებელრ რავარასდოდ რწორედ ბინირ „დაგირავებირ“ და-
რაღვებად ცნობა რსრდა. 

26რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი, ზემოთ რუ. 
4, 286. 
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ალსრად რერცირ თანცა. ამავდროსლად მცარეები ღეათა-
ნცმებენ ე. წ. „გამორქიდვირ სტლებარ“ (რაზეც 509-ე და მო-
მდევნო მსცლები მცოლოდ ღერყევითად და ანალოგიით 
ვრცელდება), რომელიც ვითომ-გამქიდველრ მიანიჩებრ 
სტლებამორილებარ გარკვესლი დროირ (რეალსრად რერცირ 
ვადირ) გარვლირ ღემდეგ გამოირქიდორ ნივთი გაზრდილი 
ფირებსლებით (რერცირ შირი თანცა + პროცენტები). 

ერ კონრტრსუცია, რერცირ ღეტსთვა ნარქიდობად, ამ რამი-
დან ქველაზე რარირკოა. მირი მთავარი ნაკლი მდგომარეო-
ბრ იმაღი, რომ რამართალი მარ არ აფიარებრ. მოცემსლი ნა-
რქიდობა იუნება ბათილი რკ-ირ 56 I მსცლირ მიცედვით, რაც 
ნიღნავრ იმარ, რომ თს მოვალე მირი დადებიდან ერთი თვირ 
ღემდეგ ტსლრ იღოვირ, ან ნარერცები თანცა აფარ დარჩირდე-
ბა, ირ განაცცადებრ ნარქიდობირ არანამდვილობირ ღერაცებ, 
გამოარაცლებრ კრედიტორრ  და დასბრსნებრ მარ გადაცე-
მსლ თანცარ. ამ ცელღეკრსლებით ღებოჩილი არ იუნება არც 
კრედიტორი. გარდა ამირა, გამორქიდვირ სტლებარ ვერ 
ეუნება რანივთო შალა, რაც ნიღნავრ იმარ, რომ თს ღსალე-
დღი მერაკსთრედ დარეგირტრირებსლი მქიდველი ნივთრ 
მერამე პირზე გაარცვირებრ, მრერცებელ-გამქიდვლირ გამო-
რქიდვირ სტლება სტარსრდება, რადგან ირ ნივთრ სკან ვე-
ფარ დაიბრსნებრ – ღესშლია მოითცოვორ მცოლოდ მირი 
ფირებსლება. 

გ) ტიდსცია - სზრსნველმქოტი რაკსთრება 
არრებობრ რერციდან წარმომდგარი მოთცოვნირ სზრს-

ნველქოტირ მერამე ალტერნატივაც. ერ არირ ე. წ. რაკსთრე-
ბირ სზრსნველრაქოტად გადაცემა 
(Sicherungsübereignung). კრედიტირ სზრსნველქოტირ ერ 
ტორმა ცნობილი იქო ძერ კიდევ რომირ რამართალღი,

27
 ტი-

დსციირ რაცელით, ცალრაცად არირ აფიარებსლი გერმანსლ 
მართლწერრიგღი

28
 და მარ, ამ თს იმ ტორმით, იცნობენ (ან 

იცნობდნენ) რცვადარცვა ევროპსლი თს არაევროპსლი მა-
რთლწერრიგები.

29
 რაუართველოღიც ერ რამართლებრივი 

ინრტიტსტი თავირ დროზე დარაღვებად იქო მიყნესლი.
30

 მო-
გვიანებით, კანონღი რეგირტრირებსლი გირავნობირა და 
როგორც იპოთეკირ, ირე გირავნობირ ღემთცვევაღი, დატვი-
რთსლი ნივთირ კრედიტორირ რაკსთრებაღი გადარვლირ და-
თუმირ ღემოტანით, მირი ასცილებლობა თითუორ აფარ 
არრებობდა,

31
 თსმცა სკანარკნელი რაკანონმდებლო ცვლი-

ლებებირ ღემდეგ, რომლებიც ზემოთ ვაცრენეთ, ამ ინრტიტს-
ტირ აუტსალობა ერთი-ორად გაიზრდება. რაბოლოო ძამღი, 
მოთცოვნირ სზრსნველქოტირ ერ რაღსალება რყება რაბანკო 

                                                                    
27

 Gai. 2, 60; W. Erbe, Die Fiduzia im römischen Recht, Weimar 1940; 
H. Hausmaninger/W. Selb, Römisches Privatrecht, Wien 1981; 179; 
M. Kaser/R. Knütel, Römisches Privatrecht, 18. Aufl., München 2005, 
149; H. Honsell, Römisches Recht, Berlin-Heidelberg 2015, 76. 

28M. Aschenbrenner, Die Sicherungsübereignung im deutschen, 
englischen und brasilianischen Recht, Tübingen 2014, მე-7 და მოდე-
ვნო გვერდები. 

29
 ღდრ. B. Reich, Das stille Pfandrecht der Niederlande, Göttingen 
2006, 52, 62; Aschenbrenner, Die Sicherungsübereignung, ზემოთ რუ. 
29,  211; C. H. M. Waldock. The Law of Mortgages, 2nd ed., London 
1950, 75. 

30
 ლ. ჩანტსრია, რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წი-
გნი II, თბილირი 1999, მსც. 302, 300; Bölling, WiRO (2004), ზემოთ რუ. 
25, 1, 33. 

31
 რეალსრად ერ არე არ არირ; სზრსნველმქოტ რაკსთრებარ აუვრ სპირა-
ტერობა როგორც რეგირტრირებსლ გირავნობართან, ირე (რაკსთრებაღი 
გადარვლირ დათუმით ღეთანცმებსლ) იპოთეკართან მიმართებით, სკა-
ნარკნელი რაკანონმდებლო ცვლილებებირ გარეღეც, იც. რსრიაღვილი-
/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი, ზემოთ რუ. 4, 162-ე და 
მომდევნო გვერდი. 

კრედიტირ ერთადერთ ალტერნატივად. მოთცოვნირ სზრს-
ნველქოტირ მოცემსლი ტორმა ქველაზე მეტად ღეერატქვი-
რება იმარ, რარაც მცარეები „ბინირ გირავნობირ“ უვეღ მოია-
ზრებენ. 

„სზრსნველმქოტი რაკსთრებირარ“ კრედიტირ სზრსნვე-
ლქოტა ცდება სღსალოდ რაკსთრებით. მოვალე კრედიტო-
რრ გადარცემრ რაკსთრებარ მოთცოვნირ სზრსნველრაქოტად, 
იმ პირობით, რომ ვალირ არდაბრსნებირ ღემთცვევაღი ერ რა-
კსთრება კრედიტორრ დარყება. ანს ღერაბამირი ტორმით 
დადებსლი რერციდან წარმომდგარი მოთცოვნირ სზრსნვე-
ლრაქოტირათვირ, ამ ღემთცვევაღი გამოიქენება არა იპოთე-
კა, არამედ რაკსთრებირ გადაცემა. სზრსნველმქოტი რაკს-
თრებირ გადაცემირ (ტიდსციირ) ტორმარ წარმოადგენრ რა-
კსთრებირ გადაცემირათვირ პირობირ დადება. ამართან, ღეი-
შლება როგორც გადადებირ (96), ირე გასუმებირ (97) პირო-
ბირ გამოქენება.

32
 პირველ ღემთცვევაღი კრედიტორზე რაკს-

თრებირ გადარვლა ცდება მცოლოდ მარ ღემდეგ, რაც მოვა-
ლე არ დააბრსნებრ დათუმსლ დროღი რერცად აფებსლ თა-
ნცარ – ნეგატისრი პირობა (94).

33
 მეორე ღემთცვევაღი მო-

ვალე, რერცირ თანცირ მიფებართან ერთად, გადარცემრ მარ 
რაკსთრებარ, თსმცა თანცირ დაბრსნება – პოზიტისრი პი-
რობა (93), როგორც პირობა რკ-ირ 97-ე მსცლირ გაგებით, 
ასუმებრ ამ რაკსთრებირ გადაცემარ და ირ ირევ მოვალერ 
სბრსნდება.

34
 

რაძარო რეერტრი იშლევა რანივთო გარიგებირათვირ და-
დებსლი პირობირ გარაძაროებირა და ზოგადად პირობადე-
ბსლი რანივთო გარიგებირ რეგირტრაციირ, ღერაშლებლო-
ბარ.

35
 

თსმცა, რანივთო გარიგებირ გარეღე, სზრსნველმქოტი 
რაკსთრებირ კონრტრსუციირ აგება ღესშლებელია. მირ გარე-
ღე პირობა მცოლოდ ვალდებსლებით გარიგებარ –სზრს-
ნველქოტართან დაკავღირებსლ ღეთანცმებარ ღეიშლება და-
ედორ, თსმცა ამ ღეთანცმებით, ირევე, როგორც ქველა რცვა 

                                                                    
32Bölling, WiRO (2004), ზემოთ რუ. 25, WiRO 2004, 1, 35. 
33

 ერ ღემთცვევა ქველაზე აცლორ დგარ პირობადებსლ რაკსთრებართან 
188-ე მსცლირ მიცედვით, იმ განრცვავებით, რომ გადადებირ პირობა ა-
რირ არა ტარირ გადაცდა, არამედ რერცირ თანცირ ვერდაბრსნება. თსმცა 
ამ ღემთცვევაღიც, კრედიტორრ რკ-ირ 188-ე მსცლირ ანალოგიით სნდა 
წუონდერ მოლოდინირ სტლება ნივთზე, რომლირ რაკსთრებაღი გადა-
ზრდირათვირ ცელირ ღეღლა, ქოველგვარი რცვა ცერცით, გარდა რერცირ 
დაბრსნებირა, მოვალერ ეკრშალება (95, 98). 

34
 ერთმანეთირაგან სნდა გაიმიძნორ სზრსნველმქოტი რაკსთრებირ გადა-
ცემირ ვალდებსლებითი და რანივთო მცარე. აუაც, ირევე, როგორც რა-
კსთრებირ რამსდამოდ გადაცემირარ, ასცილებელია ვალდებსლებითი 
გარიგებირ დადება – კასზალსრი ღეთანცმება, რომლირ შალითაც მო-
ვალე კირრსლობრ ვალდებსლებარ, კრედიტორირ მოთცოვნირ სზრს-
ნველრაქოტად გადარცერ მარ რაკსთრება რაკსთარ ნივთზე – და რანი-
ვთო ღეთანცმება, რომლითაც მოვალე სღსალოდ გადარცემრ კრედიტო-
რრ რაკსთრებარ და რომელრაც დადებსლი აუვრ ზემოთ ცრენებსლი პი-
რობა.  

35
 მაგალითად, რეერტრირ პრაუტიკაღი ცღირია ცოლმე დათუმა: „ ... მქი-
დველი (მომავალი მერაკსთრე) რეგირტრირდება ნარქიდობირ რაგნირ 
მომავალ მერაკსთრედ თანცირ რრსლად გადაცდამდე და არა აუვრ ს-
ტლება გაქიდორ, დააგირაორ არ რამე რცვა რაცით განკარგორ ნარქიდო-
ბირ რაგანი. ... თანცირ რრსლად გადაცდირ ღემდეგ გატორმდება მიფება-
ყაბარება და მცოლოდ მარ ღემდეგ გაცდება მქიდველი რრსლი და ე-
რთპიროვნსლი მერაკსთრე.“ აუ, რა თუმა სნდა, რაუმე ეცება 188-ე მს-
ცლირ გაგებით რაკსთრებირ პირობადებსლ გადაცემარ და არა სზრსნვე-
ლმქოტ რაკსთრებარ, თსმცა ერ სმნიღვნელოა. მთავრია, რომ რაძარო 
რეერტრი ტეუნიკსრად იშლევა იმირ რაღსალებრ, რომ მარღი აირაცორ რა-
ნივთო გარიგებირათვირ დადებსლი პირობა, რითიც სზრსნველქოტი-
ლია ამ პირობირ რაძაროობა. გადადებირ პირობა დაედება რანივთო გა-
რიგებარ თს გასუმებირ პირობა (ან გადადებირ ნეგატისრი პირობა), ერ 
სკვე სმნიღვნელოა, რადგან, თს დარაღვებია ერთი, დარაღვები სნდა ი-
ქორ არევე მეორეც. 



რანივთო გარიგებირ მნიღვნელობა სშრავ ნივთებზე რაკსთრებირ გადაცემირარ 
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საბაზისო კაზუსები 

ვალდებსლებითი ღეთანცმებით, წარმოიღობა მცოლოდ ვა-
ლდებსლება; პირობირ დადება კი გამოიწვევრ მცოლოდ მი-
რი წარმოღობირ გადადებარ ან გასუმებარ და ვერ ეუნება პი-
რდაპირ რანივთო სტლებაზე ზემოუმედებირ (რანივთო) შა-
ლა. 

ტიდსციირ არრებობა, როგორც მოშრავ, ირე სშრავ ნი-
ვთებზე, ღერაშლებელია მცოლოდ მაღინ, თს არრებობრ რანი-
ვთო გარიგება. მცოლოდ პირობადებსლი რანივთო გარიგე-
ბირ მეღვეობით არირ ღერაშლებელი, მოცემსლ ღემთცვევაღი, 
კრედიტორირა და მოვალირ სრთიერთდაპირირპირებსლი 
ინტერერებირ მორიგება. ერთი მცრივ, კრედიტორრ რსრრ, 
რომ მოვალირ მიერ ვალირ ვერდატარვირ ღემთცვევაღი 
ავტომატსრად – მეორე მცარირ თანაუმედებირ გარეღე – 
დარყერ ნივთზე რაკსთრება, ცოლო მოვალერ კი სნდა, რომ 
ვალირ დატარვირ ღემთცვევაღი არევე ავტომატსრად დაი-
ბრსნორ სკან ერ რაკსთრება. ამარ პირობადებსლი ვალდებს-
ლებითი გარიგება ვერ სზრსნველქოტრ.

36
 

თს სზრსნველქოტირ (ვალდებსლებით) ცელღეკრსლე-
ბაღი ყადებსლია დათუმა, რომ ვალირ არდატარვირ ღე-
მთცვევაღი რაკსთრება გადაეცემა კრედიტორრ, ასცილებე-
ლია ამ ღემთცვევირ დადგომირარ დამატებითი ღეთანცმება 
რაკსთრებირ გადაცემართან დაკავღირებით. თს მოვალე 
მცოლოდ ვალდებსლია გადარცერ კრედიტორრ რაკსთრება 
(ვალდებსლებითი ღეთანცმებირ ტარგლებღი მცოლოდ ვა-
ლდებსლება ღეიშლება არრებობდერ), კრედიტორი ამ მოვა-
ლირ თანაუმედებირ გარეღე ვერ გაცდება მერაკსთრე. არევე 
პირიუით – როდერაც კრედიტორრ რაკსთრება თავიდანვე 
გადაეცემა ვალირ სზრსნველრაქოტად, თს ირ სარრ ამბობრ 
ვალირ დატარვირ ღემდეგ რაკსთრებირ სკან გადმოცემაზე, 
მოვალე მარ ავტომატსრად ვერ დაიბრსნებრ.  

რაც ღეეცება ბინით რარგებლობირ სრთიერთობარ, 
სზრსნველმქოტი რაკსთრებით რარგებლობირ ცელღეკრს-
ლება (ვალდებსლებითი და არა რანივთო გარიგება) წა-
რმოადგენრ ტიდსციარსლ გარიგებარ, რაკსთრებირ მინდო-
ბარ (725-ე და მომდევნო მსცლებირ მიცედვით

37
) მინდობი-

ლირ ინტერერებღი.
38

 ერ ცელღეკრსლება ანიჩებრ კრედი-
ტორრ ნივთირ ტლობირა და მირით რარგებლობირ სტლებარ. 

VI. რანივთო გარიგებირ რაცილოობა 

კაზსრი 4: მარცვლესლირ გადამამსღავებელი კომპა-
ნია ქიდსლობრ ა-რაგან კარპირ რაიონღი მდებარე 10 წე-
უტარ მიწირ ნაკვეთრ იმ პირობით, რომ, თს ნიადაგირ 
გრანსლომეტრსლი და უიმისრი ღემადგენლობა არ იუნე-
ბა გამორადეგი მარცვლესლი კსლტსრირ მოქვანირა-
თვირ, მქიდველირ მოთცოვნირ რატსშველზე, ირ რაკსთრე-
ბარ გადარცემრ რცვა, უარელირ რაიონღი მდებარე მიწირ 
ნაკვეთზე, რომელიც არევე გამქიდველრ ეკსთვნირ და 
იმავე ტართობირაა. ამირ ღემდეგ გამქიდველი აქალბებრ 
ნიადაგირ ღემადგენლობართან დაკავღირებსლ ეურპე-
რტიზირ დარკვნარ და მქიდველი რიცარსლით იტორმებრ 
მიწირ ნაკვეთრ. ირ ნიადაგირ სვარგირობარ აფმოაყენრ 
მცოლოდ ორი წლირ ღემდეგ, როდერაც იუ დათერილი 
არც ერთი კსლტსრა არ იცარებრ. ამირ ღემდეგ მქიდველრ 
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 იც. ღედარებითი რამართლირ ჟსრნალი 1/2019, მე-20 და მომდევნო 
გვერდები. 
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 726 II, III მსცლებირ მოუმედება გამორიცცსლია კონკლსდენტსრად. 

38Bölling, WiRO 2004, ზემოთ რუ. 25, 1. 

რსრრ თავდაპირველი პირობით რარგებლობა და უარე-
ლღი მდებარე ნაკვეთზე რაკსთრებირ გადაცემირ მოთცო-
ვნა. 

რანივთო გარიგებირ ვალდებსლებითი გარიგებირგან 
დამოსკიდებლად რაცილოობა, როგორც ზემოთ, კონვერრი-
ირ კონტეურტღი, სკვე ვაცრენეთ, ღეიშლება პრაუტიკაღი არც 
თს ირე სმნიღვნელო როლრ თამაღობდერ. მაგალითირ რაცით 
ღერაშლებელია ღემდეგ ღემთცვევაზე მითითება: გამქიდვე-
ლი კირრსლობრ 2018 წლირ 3.5 შრავიან ტოიოტა კამრიზე 
რაკსთრებირ გადაცემარ. ერ წარმოადგენრ ყვესლებრივ გვა-
როვნსლ ვალდებსლებარ, ანს გამქიდველრ ევალება ამ მო-
ნაცემებირ მუონე რაღსალო ცარირცირ ავტომობილზე რაკს-
თრებირ გადაცემა (380). თსმცა ირ ღეცდომით არყევრ მირ 
გარაჟღი გაყერებსლი იმ 10 მანუანიდან, რომელიც ამ გვა-
რირ უვეღ ეუცევა, მოდელრ, რომელრაც დამატებით გააყნია 
რპეცაფჩსრვილობა და რირ გამოც მირი ტარი რაღსალორ ტა-
რრ ორძერ აფემატება. მისცედავად ამირა, ერ რპეციალსრი 
მოდელი მაინც ეუცევა ღეპირებსლი გვარირ უვეღ, რაც ნი-
ღნავრ იმარ, რომ გამქიდველრ მარზე რაკსთრებირ გადაცემა 
ეთვლება ძეროვან ღერრსლებად რკ-ირ 362 II მსცლირ მიცე-
დვით და გადაცემირ ღემდეგ მარ სკან ვეფარ მოითცოვრ, ვე-
რც ერთი რატსშვლით. სკან დაბრსნებირ ერთადერთ ღერა-
შლებლობარ წარმოადგენრ ღეცილება ნივთირ თვირებაღი ღე-
ცდომირ გამო (74 І) – გამქიდველრ არ წუონია ამ შვირა-
დფირებსლი მოდელირ გადაცემირ ვალდებსლება და ერ 
მცოლოდ ღეცდომით მოსვიდა. თსმცა ამ ღეცილებირ წინაპი-
რობაა, რომ ნარქიდობირ – რომელიც სღეცდომოდ დაიდო 
– გარიგებირმიერი ღემადგენლობიდან გამოვაცალკეოთ რა-
ნივთო გარიგებირ ღემადგენლობა, რწორედ რომელიც იუნე-
ბოდა ღეცდომირ რატსშველზე დადებსლი.  

ზემოთ მოქვანილი მე-4 კაზსრირ გადაწქვეტაც რწორედ 
რანივთო გარიგებირ ღეცილებირ მეღვეობითაა ღერაშლებე-
ლი. მქიდველი მცოლოდ მაღინ მოაცერცებრ რცვა ნაკვეთირ 
გადაცემირ პირობირ „გაცოცცლებარ“, თს მანამდე გააუა-
რწქლებრ კარპირ ნაკვეთზე დადებსლ რანივთო გარიგებარ 
და ამით გამოწვესლ ღერრსლებირ ეტეუტრ. 

1. მეორე ნაკვეთზე რაკსთრებირ გადაცემირ მოთცოვნა 
მქიდველრ რსრრ მეორე (უარელირ) მიწირ ნაკვეთზე რა-

კსთრებირ გადაცემა და მიფებსლირ დაბრსნება. ერ პრო-
ბლემსრი ყანრ, რადგან, ერთი ღეცედვით, მან რწორედ იმ 
ნაკვეთზე მოიპოვა რაკსთრება, რომელიც ღეპირებსლი იქო 
ნარქიდობირ ტარგლებღი და რარაც სნდა გაეუარწქლებინა 
მირი მოთცოვნირ სტლება ღერრსლებით (427).  ღეცილებირ 
მეღვეობით ამ ეტეუტირ გაუარწქლება ღესშლებელია, რა-
დგან ღერრსლებირ არც ერთი თეორიირ მიცედვით ღერრს-
ლებირ ეტეუტირ გამოწვევაღი კრედიტორირ ნებირ გამოცატვა  
არ მონაწილეობრ.

39
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 იც. ამ თეორიებთან დაკავღირებით BGH NJW 1991, 1295; BGH NJW 
1992, 2699; Heinrichs, in Palandt, 73. Aufl. 2014, § 362 Rn. 5; K. 
Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts AT, 14. Auflage, München 1987, 
§ 18 I 1, ღეძამებირათვირ: რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანი-
ვთო რამართალი, ზემოთ რუ. 4, 135. 
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2. რანივთო გარიგებირ რაცილოობა 
თსმცა ღერრსლებირ ეტეუტირ გაუარწქლება ღერაშლებე-

ლია რანივთო გარიგებირ, ღეცილებირ გზით, გაბათილებირ 
მეღვეობით. 

ღეცილებირ რატსშველრ აუ ღეიშლება წარმოადგენდერ 
ღეცდომა ან/და მოტქსება, თსმცა ორივერათვირ ასცილებე-
ლია მცდარი წარმოდგენირ არრებობა, რომელიც გაცდა რა-
ნივთო გარიგებირ დადებირ რატსშველი. მიწირ ნაკვეთირ 
თვირებებთან დაკავღირებით მქიდველი, რა თუმა სნდა, ღე-
ცდომაღი იქო ღექვანილი, თსმცა ერ ცალრაცად ვერ იუნება 
ნარქიდობირ რაცილოობირ რატსშველი, რადგან მირი დადე-
ბირ მომენტირათვირ მქიდველმა იცოდა, რომ ნიადაგი ღეი-
შლება არ ქოტილიქო ღერაბამირი ცარირცირ და ვერ ეუნებო-
და ამართან დაკავღირებით მცდარი წარმოდგენა. ერ მცდარი 
წარმოდგენა მარ ღეეუმნა სღსალოდ რანივთო გარიგებირ 
დადებირ მომენტღი, როდერაც გამქიდველმა წინ დასდო 
არარწორი დარკვნა. თსმცა ღეცილებირათვირ ასცილებელია, 
რომ ღეცდომირ გარეღე გამორიცცსლი იქორ გარიგებირ და-
დება. ერ აუ რაკმაოდ პრობლემსრი ყანრ, რადგან გამქიდვე-
ლმა რწორედ ნარქიდობით ღეპირებსლ ნაკვეთზე გადარცა 
რაკსთრება. თს მქიდველრ რწორი ინტორმაციირ უონირ ღე-
მთცვევაღიც არ ეუნებოდა არყევანი, კარპირ ნაკვეთზე რაკს-
თრებირ მიფება-არმიფებარ ღორირ – ვადაგადაცილებსლად 
(390, 400)

40
 გაცდომირ გარეღე – ანს მაინც იშსლებსლი 

იუნებოდა დაედო ერ რანივთო გარიგება, მაღინ ერ სკანა-
რკნელი, რა თუმა სნდა, ვერ ყაითვლება ტქსილით/ღეცდო-
მით განპირობებსლად.

41
 

3. ყანაცვლებირ სტლება 
თსმცა ღეიშლება რცვა ღედეგი გამომდინარეობდერ იმ 

გარემოებიდან,  რომ მქიდველრ გარიგებით მინიჩებსლი 
წუონდა ღერრსლებაზე ერთძერადად სარირ თუმირა და მირ 
მაგივრად რცვა ღერრსლებირ მოთცოვნირ სტლება. ერ და-
თუმა წარმოადგენრ ე. წ. ყანაცვლებირ სტლებარ (facultas 
alternativa), ანს კრედიტორირ სტლებარ, ღეპირებსლი ღე-
რრსლებირ მაგივრად მოითცოვორ რცვა ღერრსლება. აუ მქი-
დველრ წუონდა სტლება, ნიადაგირ სვარგირობირ რაბაბით, 
სარექო კარპირ ნაკვეთზე რაკსთრებირ გადაცემირ ღეთავაზე-
ბა – ღეპირებსლი ძეროვანი ღერრსლება – და მირ მაგივრად 
რცვა ღერრსლება მოეთცოვა. ყანაცვლებირ სტლება წარმოა-
დგენრ ე. წ. გარდაუმნით სტლებარ,

42
რომლირ გამოქენებაც 

ცდება ცალმცრივი მიფება რავალდებსლო ნებირ გამოცა
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 ნაქიდი ნივთირ მიფება მქიდველირათვირ წარმოადგენრ არა მცოლოდ 
ე. წ. „რაკსთარი თავირ წინაღე მოვალეობარ“ (Obligenheit), არამედ 
„ნამდვილ“ – რარამართლო წერით გამოშალვად ვალდებსლებარ (477 
ІІ, ვარ. 2). ამიტომაც მქიდველი ღერრსლებირ მიფებირ ვადირ გადაცი-
ლებართან ერთად ცდება როგორც ვადაგადაცილებსლი კრედიტორი, 
ირე ვადაგადაცილებსლი მოვალე. 

41
 მაგალითად, თს ნარქიდობა იდება წქალგაქვანილობირ არმუონე ნაკვე-
თზე, თსმცა სღსალოდ გადატორმებირ მომენტღი გამქიდველი სცცადე-
ბრ მქიდველრ, რომ წქალი სკვე გაქვანილია, რაც რიმართლერ არ ღეე-
რაბამება, მქიდველი ამ მოტივით (რანივთო გარიგებირ) ღეცილებარ ვერ 
განაცცადებრ, რადგან მარ მაინც არ წუონდა სკეთერი ნაკვეთირ მოთცო-
ვნირ სტლება და იშსლებსლი იუნებოდა მიეფო რაკსთრება ნაკვეთზე 
წქლირ გარეღეც; რცვა ღემთცვევაღი ყაითვლებოდა ვადაგადაცილებსლი 
კრედიტორად და მოვალედ, მთელი თანმდევი პარსცირმგებლობით. 

42
 სტლება, რომელიც მცარერ ანიჩებრ ღერაშლებლობარ, ცალმცრივად ღე-
ცვალორ ან გაასუმორ არრებსლი სრთიერთობა. 

ტვით. მარცვლესლირ გადამამსღავებელი კომპანია აუ ამ 
სტლებარ ასცილებლად გამოიქენებდა, თს ეცოდინებოდა, 
რომ ნაკვეთი რეალსრად სვარგირი იქო, რათა ღეენარყსნე-
ბინა მეორე ნაკვეთზე რაკსთრებირ მოთცოვნირ ღერაშლე-
ბლობა. ღერაბამირად, რანივთო გარიგება კარპირ ნაკვეთზე 
არ დაიდებოდა. ნიადაგირ უიმისრი ეურპერტიზირ გაქალბე-
ბით გამქიდველმა მქიდველრ ცელი ააფებინა ამ ყანაცვლე-
ბირ სტლებირ გამოქენებაზე. ამგვარად, მოტქსება – ეურპე-
რტიზირ არარწორი დარკვნირ განზრაც წარდგენა – იქო კას-
ზალსრი რანივთო გარიგებირ დადებირათვირ. ა-რ განზრა-
ცვით მოცსლია არევე ერ კასზალობაც. 

მქიდველრ წუონდა გამქიდველი ა-რ მოტქსებირ გამო გა-
რიგებირ ღეცილებირ სტლება რკ-ირ 81 I 1 მსცლირ მიცე-
დვით,

43
 რითიც უარწქლდება ღერრსლებირ ეტეუტი (427) და 

მარ სყნდება ყანაცვლებირ სტლებირ გამოქენებირ ღედეგად 
უარელირ ნაკვეთზე რაკსთრებირ მოთცოვნირ ღერაშლებლო-
ბა. 

VIII. ღეძამება 
რამართლირ რირტემაღი, რადაც მოუმედებრ, მოშრავი ნი-

ვთებირ ღემთცვევაღი, ტრადიციირ პრინციპი და რეგირტრა-
ციირ ასცილებლობა, სშრავი ნივთებირ ღემთცვევაღი, ანს ნა-
რქიდობირ გარდა ასცილებელია მტლობელობირ გადაცემა 
ან, თს სშრავ ნივთრ ეცება რაუმე, მირი რეგირტრაცია, რანი-
ვთო გარიგებარ გვერდრ ვერ ავსვლით. ტრადიცია და რეგი-
რტრაცია ასცილებლობირ შალით განაპირობებრ იმარ, რომ 
ნარქიდობირ დადებარა და რაკსთრებირ გადარვლარ ღორირ 
ყართსლი იქორ დამატებითი გარიგებირმიერი მომენტი, არა 
მცოლოდ რეალაუტირ, არამედ გარიგებირ რაცით, წინაა-
ფმდეგ ღემთცვევაღი თავად ამ რეალაუტირ მიკსთვნება კო-
ნკრეტსლი ნარქიდობირათვირ, ნარქიდობირ დადებირ ღემდეგ 
წარმოღობილი ნებირ ნაკლირ გათვალირწინება, კონვერრიირ 
მეღვეობით ტორმალსრი აუტირ მცარეთა ნამდვილ ნებართან 
ღერაბამირობაღი მოქვანა და, ზოგადად, ტაუტობრივი მოცე-
მსლობირ მცრივ, გართსლებსლ ღემთცვევებღი, დამაკმაქო-
ტილებელი ღედეგირ მიფწევა, რრსლებით ღესშლებელი 
ცდება.

44
 რამართალი არრებობრ არა მცოლოდ იმირათვირ 

რათა მოაწერრიგორ ტსნთსღირ ნარქიდობირ ღემთცვევა, 
არამედ რწორედ ზემოთ აფწერილი კომპლეურსრი კონრტე-
ლაციებირ ერთმნიღვნელოვნად და დამაკმაქოტილებლად 
გადაწქვეტირათვირ.

45

                                                                    
43

 ამ კაზსრირ ამოცრნა, რაბოლოო ძამღი, იდენტსრია იმ ღემთცვევირ გადა-
წქვეტირა, როდერაც გამქიდველი დასტიურებლად აწერრ ცელრ და-
თუმარ „ტარი გადაცდილია“, რარაც ღეიცავრ უართსლი რაძარო რეე-
რტრირ ტორმსლარი. ერ ღემთცვევა სკვე არაერთცელ გაცდა რარამა-
რთლორ  მრძელობირ რაგანი და მირი გადაწქვეტა ქოველთვირ პრობლე-
მსრია ცოლმე. აუ ღეგვეშლო რწორედ მირი მოქვანა, მაგრამ მოცემსლი 
მაგალითი სტრო მარტივად ღლირ იმ თემარ, რარაც ღეცდომით დადებს-
ლი რანივთო გარიგებირ რაცილოობა უვია, იც. „ტარი გადაცდილია“-და-
თუმართან დაკავღირებით რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანი-
ვთო რამართალი, ზემოთ რუ. 4, 262-ე და მომდევნო გვერდები. 

44H. J. Wieling, Sachenrecht, Band 1, 2. Aufl., Heidelberg 2006, § 1 III 1 
b (29-30). 

45Brandes in Bork/Schäfer (Hrsg.), (2012), GmbHG, $ 16 Rn. 38. 


