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 სკანონო მტლობელობიდან რაზიარო რაგნირ/მირი ნაწილირ 
გამოთცოვა, სკანონო ნაგებობირ დემონტაჟი და რცვა) 
აფშვრა, რომლირ მტკიცებირ რაგანრ და არა რარარყელო მო-
თცოვნარ ღეიშლება წარმოადგენდერ ცალკესლ დოკსმე-
ნტთა ნამდვილობა. განრაცილველ ღემთცვევაღი ამცანაგო-
ბირ წევრთა დარფვესლი სტლებირ აფდგენირ რასკეთერო 
რაღსალება არ არირ აფიარებითი რარყელი, ამართან, რამო-
უალაუო რაპროცერო კოდეურირ 248-ე მსცლირ იმპერატის-
ლი ღეზფსდვიდან გამომდინარე, რარამართლო ვერ გაცდე-
ბოდა  რარარყელო მოთცოვნარ და ვერ მიაკსთვნებდა მცა-
რერ იმარ, რაც არ სთცოვია, ან იმაზე მეტრ, ვიდრე ირ მოი-
თცოვდა. ამ გარემოებათა გათვალირწინებით, დგინდება, 
რომ განრაცილველ ღემთცვევაღი აფიარებითი რარყელი და-
სღვებელია. 

მოცმობილი გარემოებებირ გათვალირწინებით, რაკარა-
ციო რარამართლომ იცელმშფვანელა რამოუალაუო რაპრო-
ცერო კოდეურირ 187 II მსცლით, რომლირ თანაცმადაც, თს 
რარყელირ მიფებაზე სარირ თუმირ რატსშველი გამოვლი-
ნდება ამ რარყელირ წარმოებაღი მიფებირ ღემდეგ, მაღინ 
იმირ მიცედვით, თს როგორია ერ რატსშველი, რარამართლო 
ღეწქვეტრ რაუმირ წარმოებარ ან რარყელრ განსცილველად 
დატოვებრ (რამოუალაუო რაპროცერო კოდეურირ 272-ე და 
275-ე მსცლები). რაკარაციო პალატა განმარტავრ, რომ რა-
მოუალაუო რაპროცერო კოდეურირ 275-ე მსცლი ყამოთვლირ 
რარყელირ განსცილველად დატოვებირ რატსშვლებრ, თსმცა 
ერ ყამონათვალი არაა ამომწსრავი, რირ გამოც დარაღვებია 
რაპროცერო ანალოგიირ პრინციპირ გამოქენება. აფიარები-
თი რარყელი არ აკმაქოტილებრ რამოუალაუო რაპროცერო 
კოდეურირ 178-ე მსცლირ მოთცოვნებრ, ამიტომ, რამოუალა-
უო რაპროცერო კოდეურირ 186 I თ) უვეპსნუტირ თანაცმად 
(რომელიც რაპროცერო ანალოგიირ მოღველიებით სნდა 
იქორ გამოქენებსლი), იგი განსცილველად სნდა იუნერ და-
ტოვებსლი.   

ნინო უავღბაია 

 
„ზიანირ ანაზფასრება“ იშსლებით დადებსლი გარიგებირ 
სკსუცევირთვირ 
 
1.  თსკი იშსლებით დადებსლი გარიგებირ სკსუცევირარ ვა-
ლდებსლი პირია რაცელმწიტო, რათანადო მოპარსცეა ირ 
სწქება, რომელიც იქო იშსლებით დადებსლი გარიგებირ 
მცარე. რაკითცირ გადაწქვეტარ არ ცვლირ ირ, რომ ტინანრთა 
რამინირტროა სტლებამორილი რაცელმწიტორ რატინანრო-
რაბისძეტო რაკითცებღი. 
2. გარიგებირ დადებირ მიზნით პირირ იშსლება უმნირ როგო-
რც რკ-ირ 85-86, ირე 54-ე მსცლირ ღემადგენლობარ, რადგან 
იშსლებირ განცორციელებით ირფვევა რაძარო წერრიგი. 
3. იშსლებით დადებსლი გარიგებირ სკსუცევირარ სნდა მიე-
თითორ რკ-ირ 976-ე, 978-ე და 979-ე მსცლებზე. 
 
რკ-ირ 54,85-86, 976, 978, 979-ე, რამოუალაუო რაპროცერო 
კოდეურირ 85-ე მსცლი  
 
 სზენაერი რარამართლორ 2016 წლირ 25 მაირირ განყინება-
 № არ-225-215-2016 

            I.  რაუმირ ტაუტობრივი გარემოებები 
მორარყელემ რარყელი აფშრა ყსუებირ ცელღკერსლებირ 

ბათილად ცნობირა და ზიანირ ანაზფასრებირ მოთცოვნით 

რაუართველორ ეკონომიკირა და მდგრადი განვითარებირ რა-
მინირტრორა და რაუართველორ ტინანრთა რამინირტრორ წი-
ნააფმდეგ. თბილირირ რაუალაუო რარამართლორ გადაწქვე-
ტილებით რარყელი დაკმაქოტილდა, ბათილად ყაითვალა 
ყსუებირ ცელღეკრსლება კაცეთირ რამცარეო რამმართველო-
რა და მორარყელერ ღორირ და მოპარსცერ დაეკირრა ზიანირ 
ანაზფასრებირ ვალდებსლება. გადაწქვეტილება რააპელა-
ციო წერით გაარაყივრა მოპარსცემ. რააპელაციო რაყივარი 
ნაწილობრივ დაკმაქოტილდა -  რაუართველორ ეკონომიკი-
რა და მდგრადი განვითარებირ რამინირტრორ დაეკირრა ზია-
ნირ ანაზფასრება  მორარყელირ რარარგებლოდ,  ცოლო რა-
უართველორ ტინანრთა რამინირტრო, მცარირ მითითებირ რა-
ტსშველზე, არარათანადო მოპარსცედ იქო მიყნესლი (რამო-
უალაუო რაპროცერო კოდეურირ 85-ე მსცლი). მორარყელირ 
პოზიციირ მიცედვით, ყსუებირ ცელღეკრსლებირ ბათილად 
ცნობირ ნაწილღი მოპარსცეა რაუართველორ ეკონომიკირა და 
მდგრადი განვითარებირ რამინირტრო, ცოლო ზიანირ ანა-
ზფასრებირ ნაწილღი - რაუართველორ ტინანრთა რამინი-
რტრო, სტლებამორილი რაცელმწიტორ რატინანრო-რაბისძე-
ტო რაკითცებღი, წინააფმდეგ ღემთცვევაღი, გადაწქვეტილე-
ბა დარყება აფსრრსლებელი და რაჩირო გაცდება აცალი რა-
რარყელო წარმოება. რადავო რაკითცი, თს რომელი რამინი-
რტროთი სნდა ქოტილიქო რაცელმწიტო წარმოდგენილი, 
გადაწქდა რკ-ირ 54-ე და 976-ე მსცლებირ რამართლებრივი 
ღინაარრირ გათვალირწინებით, რააპელაციო პალატამ და-
დგენილად მიიყნია, რომ განრაცილველ ღემთცვევაღი არ 
დგინდებოდა ტინანრთა რამინირტრორ წარმომადგენლებირ 
მონაწილეობა რადავო გარიგებირ დადებირარ, ტინანრთა რა-
მინირტრორ გამდიდრებირ ტაუტი და, გარდა ამირა, რააპელა-
ციო რარამართლორ მითითებით, მირ ტსნუციებღი არ ღედირ 
რაუართველორ რაერთო რარამართლოებირ გადაწქვეტილე-
ბებირ აფრრსლებირ ტინანრსრი რაკითცებირ გადაწქვეტა.  

რააპელაციო რარამართლომ არ გაიზიარა პირველი 
ინრტანციირ რარამართლორ დარკვნა იმირ თაობაზე, რომ მო-
ცემსლი დავირ ტარგლებღი რაცელმწიტო ვერ ირარგებლებრ 
ცანდაზმსლობირ ინრტიტსტზე მითითებირ რამოუალაუორამა-
რთლებრივი სტლებით. აფნიღნსლი ეწინააფმდეგება რკ-ირ 
24 IV მსცლრ - რაცელმწიტორ რამოუალაუო რამართლირ გა-
ნრაკსთრებსლ რსბიეუტად აფიარება ეწინააფმდეგება რამო-
უალაუო რამართლირ რსბიეუტთა თანარწორობირ პრინციპრ 
და რატრთცერ სუმნირ რამოუალაუო ბრსნვირ რტაბილსრო-
ბარ. რააპელაციო რარამართლორ გადაწქვეტილება ორივე 
მცარემ გაარაყივრა რააკრაციო წერით. მორარყელე რადავოდ 
ცდიდა ზიანირ ანაზფასრებირ ეკონომიკირა და მდგრადი გა-
ნვითარებირ რამინირტრორთვირ დაკირრებარ, რადგან, მირი 
განმარტებით, რაუართველორ ტინანრთა რამინირტრო წა-
რმოადგენრ რაცელმწიტორ ტსლადი ვალდებსლებებირ ღე-
რრსლებირ რაკითცთან დაკავღირებით. მოპარსცემ მისთითა, 
რომ რააპელაციო რარამართლომ მოპარსცირ რათანადოობირ 
რაკითცი მორარყელირ თანცმობირ გარეღე განიცილა, რაც 
ღეძიბრობითბირ პრინციპირ დარფვევად სნდა ყაითვალორ, 
ამართან, მოთცოვნა ზიანირ ანაზფასრებართან დაკავღირე-
ბით ცანდაზმსლი იქო.  

         II.  რარამართლორ მრძელობირ ღეძამება 
სზენაერმა რარამართლომ რაკარაციო რაყივარი დასღვე-

ბლად მიიყნია. მოპარსცირ რათანადოობირ რაკითცირ გადა-
რაწქვეტად რაკარაციო პალატამ ქსრადფებარ მიაუცია და-
დგენილ გარემოებარ იმართან დაკავღირებით, რომ რაუა-
რთველორ ტინანრთა რამინირტრო  რარარყელო მოთცოვნირ
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სასამართლო პრაქტიკა 

 (გარიგებირ ბათილობა) მიზნებირათვირ არ წარმოადგენდა 
გარიგებირ მცარერ და არც პირვანდელი მდგომარეობირ 
აფდგენირ ღესშლებლობირ გამო, მეორადი მოთცოვნირ ნა-
წილღი - ზიანირ ანაზფასრებირ მიზნებირათვირ მიიყნეოდა 
ანაზფასრებაზე ვალდებსლ პირად (რკ-ირ 976 მსცლი). აუე-
დან გამომდინარე, რაკარაციო პალატამ მიიყნია, რომ რა-
რყელირ ორივე მოთცოვნირ მიმართ რათანადო მოპარსცეა 
რაუართველორ ეკონომიკირა და მდგრადი განვითარებირ რა-
მინირტრო. რაკარაციო პალატირ განმარტებით, ყსუებირ ცე-
ლღეკრსლებირ დადებირ მიზნით მორარყელირ იშსლება, 
ამავდროსლად, მართლრაწინააფმდეგო მოუმედებაა, რა-
დგანაც ამ დრორ ირფვევა რაძარო წერრიგი (რკ-ირ 54-ე მს-
ცლი). მართალია, მისცედავად იმირა, რომ განცორციელე-
ბსლია რკ-ირ  54-ე და 85-86 I მსცლებით გათვალირწინებს-
ლი ორივე ღემადგენლობა, ამ კონკრეტსლ ღემთცვევაღი, 
რაკარაციო პალატირ მორაზრებით, გამოქენებსლი სნდა 
იქორ რკ-ირ 54-ე მსცლით გათვალირწინებსლი რამართლე-
ბრივი დანაწერი. 

რაკარაციო პალატირ განმარტებით, ღეცილებირ განცო-
რციელებირ მომენტიდან, მორარყელირ მიერ ნებირ გამო-
ვლენა ითვლება ბათილად, რაც გსლირცმობრ იმ რამა-
რთლებრივი ღედეგირ გასუმებარ, რაც ამ  გარიგებარ მოწქვა. 
განრაცილველი რარყელირ დამაქოტილებირ მიზნებირათვირ 
გამორაქენებელია რკ-ირ 978 და 979 II მსცლები. 

რაკარაციო პალატარ მიაყნია, რომ გარიგებირ ბათილო-
ბირ ცანდაზმსლობაზე მოპარსცირ მრძელობა არ წარმოადგე-
ნრ რამართლებრივად დარაბსთებსლ პრეტენზიარ, გამომდი-
ნარე იუიდან, რომ ღეცილებირა და ცანდაზმსლობირ ვადები 
განრცვავებსლ რამართლებრივი ცნებებია. სზანაერმა რარა-
მართლომ დადგენილად მიიყნია, რომ ყსუებირ ცელღეკრს-
ლებირ ბათილად ცნობირ რამართლებრივ რატსშველია  რკ-
ირ 54-ე, 976 და 979-ე მსცლები. რაკარაციო პალატა განმა-
რტა, რომ სცილოდ ბათილი გარიგებირ მიმართ გამოქენე-
ბსლი სნდა იქორ ცანდაზმსლობირ რაერთო - ათწლიანი ვა-
და. ღერაბამირად, ცანდაზმსლობაზე მოპარსცირ ზემოთმითი-
თებსლი პრეტენზიარ რამართლებრივად  რატსშველი არ გა-
აყნია.  

                            III. კომენტარი 
განრაცილველი განყინება არათანმიმდევრსლადაა და-

რაბსთებსლი რიგ რაკითცებთან მიმართებაღი. ერთი მცრივ, 
რარამართლო განიცილავრ ღეცილებირ თანმდევ რამართლე-
ბრივ ღედეგებრ და მისთითებრ რკ-ირ 85-86 მსცლზე, თსმცა 
აგრეთვე იმავე გარიგებარ მოიცრენიებრ სცილოდ ბათილად 
რკ-ირ 54-ე მსცლირ მოღველიებით. ამართან, ღეცდომაა იშს-
ლებით დადებსლი გარიგებირ ავტომატსრად მართლრაწი-
ნააფმდეგო ან/და ამორალსრ გარიგებად მიყნევა, რადგან 
იშსლებირ ღემადგენლობა, ცალკე აფებსლი, არ აუცევრ ნე-
ბირ გამოვლენარ კანონირ დანაწერებირ/აკრშალვებირ, რაძა-
რო წერრიგირა და ზნეობირ ნორმებირ რაწინააფმდეგოდ.  

როგორც რააპელაციო, ირე სზენაერი რარამართლო მრძე-
ლობრ ზიანირ ანაზფასრებირ ვალდებსლებაზე, თსმცა გას-
გებარია, რატომ გაცდა რაჩირო ამ ტერმინირ გამოქენება 
კონდიუცისრი მოთცოვნირ მიზნებირთვირ, როდერაც სრატს-
შვლო გამდიდრებირ აფმოტცვრირ მთავარი მიზანი არა და-
ზარალებსლირ უონებრივი დანაკლირირ რრსლად ანაზფას-
რება (რაც დელიუტსრ ვალდებსლებებრ აცარიათებრ), არა-
მედ წანაცვლებსლი რიკეთირ სტლებამორილი პირირთვირ 
დაბრსნებაა. რარამართლო რწორად სთითებრ სრატსშვლო 
გამდიდრებირ ნორმებზე, თსმცა ტერმინოლოგია, რომე-

ლრაც ირ იქენებრ, არამართებსლია კონდიუცისრ მოთცო-
ვნებთან მიმართებაღი. იმ ღემთცვევაღიც კი, როცა კონდი-
უცისრი ვალდებსლებირ მოვალე ვერ აბრსნებრ ღეშენილრ 
იმ რაცით, როგორითაც მიიფო, არარწორია ზიანირ ანაზფას-
რებირ ცნებირ გამოქენება, რადგან ღეშენილირ დაბრსნებირ 
ვალდებსლებარ ენაცვლება გადაცემსლი რაგნირ ფირებს-
ლებირ ანაზფასრებირ ვალდებსლება, რაც ზიანირ ანაზფას-
რებირ იდენტსრი არაა.  

არარწორია სზენაერი რარამართლორ მიერ მოთცოვნირ 
რატსშვლებად ერთდროსლად რკ-ირ 976 და 978-ე მსცლე-
ბირ მითითება. ღერრსლებირ კონდიუციირ ზოგადი ღემადგე-
ნლობა და იშსლებით გადაცემსლირ სკსუცევირ წერი 
(condictio ex iniusta causa, რომასლი რამართლირ მიცე-
დვით) მოთცოვნირ დამტსშნებელი დამოსკიდებელი რატს-
შვლებია და რარამართლორ, რსლ მცირე, სნდა დაერაბსთე-
ბინა, რატომ გაცდა რაჩირო ორივე მათგანირ გამოქენება. 
ღეცილებირ ღედეგად ბათილი გარიგებირ ღერრსლებირ სკს-
უცევირ რატსშვლად რკ-ირ 976 I ა) მსცლი სნდა მიეთითორ, 
რადგან რკ-ირ 978-ე მსცლი კანონმდებლობირ ცარვეზად 
სნდა ყაითვალორ, რომლირ ამოვრება გამართსლი რამა-
რთალღეტარდებითაა ღერაშლებელი. 

ნინო უავღბაია 

 
ზიანირ ანაზფასრება ცელღეკრსლებიდან გარვლირარ 

 
1. თსკი პირმა ტსლადი ვალდებსლებირ ღერარრსლე-

ბლად აიფო რარქიდლიანი რერცი და მეორე მცარემ ვალდე-
ბსლება დაარფვია (რამაც დაატსშნა ცელღეკრსლებიდან 
გარვლირ სტლება), ცელღეკრსლებიდან გარვლირ მომენტღი 
რერციდან დარყენილი გადარცდელი პროცენტი არირ ზიანი, 
რომელიც სნდა აანაზფასრორ რერტიტსციირ მოვალემ.     

2. მისფებელი რარგებლირ თანცაზე არ ღეიშლება იქორ 
გადაცდევინებსლი პროცენტი (არ გამოიქენება რკ-ირ 
352 V მსცლი). 
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    I.  რაუმირ ტაუტობრივი გარემოებები 
მორარყელემ  2013 წლირ 17 ივნირრ რარყელი აფშრა რა-

რამართლოღი მოპარსცირ  მიმართ და მოითცოვა 2008 წლირ 
16 მაირირ სშრავი უონებირ ნარქიდობირ წინარე და 2010 
წლირ 23 თებერვლირ სშრავი უონებირ ნარქიდობირ ცელღე-
კრსლებებირ ღეწქვეტა, რაცცოვრებელი ტართირ ღერაშენად 
გადაცდილი თანცირ დაბრსნება და მიქენებსლი ზიანირ ანა-
ზფასრება.  

მცარეთა ღორირ 2008 წლირ 16 მაირრ დაიდო სშრავი უო-
ნებირ ნარქიდობირ წინარე ცელღეკრსლება, რომლითაც მო-
პარსცე კირრსლობდა ვალდებსლებარ 2008 წლირ დეკე-
მბრირათვირ დაერრსლებინა და მორარყელირათვირ გადაეცა  
რაცცოვრებელი ტართი, ცელღეკრსლებით ღეთანცმებსლი 
პირობებით, თეთრი კარკარი.მორარყელემ თანცირ გადა-
ცდირ ვალდებსლება ღეარრსლა 2008 წლირ 16 მაირრ და თა-
ნცა რრსლად გადაიცადა. 2010 წლირ 23 თებერვალრ მცარე-
თა ღორირ დაიდო ნარქიდობირ ცელღეკრსლება იმავე უონე-
ბაზე. რაცცოვრებელი ბინირ ეურპლსატაციაღი ღერვლირ ვადა 


