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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). 
 
რკ-ირ 405, 352, 394, 624-ე მსცლები 
 
სზენაერი რარამართლორ 2016 წლირ 14 მარტირ გადაწქვეტი-
ლება № არ-945-895-2015 
 

    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 
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განირაზფვრა 2010 წლირ დეკემბრით. ტართირ ღერაშენად 
ბანკიდან აფებსლი წუონდა მიზნობრივი რერცი 14 %-იანი 
წლისრი რაპროცენტო განაკვეთით, 15 წლირ ვადით. რამა-
რთალწარმოებირ დრორ დატარსლი იქო რერცირ შირითადი 
თანცირა და რარგებლირ ნაწილი. მორარყელირ განცცადე-
ბით, მღენებლობირ დასრრსლებლობირ გამო მან ვერ მიიფო 
ღემორავალი, რარაც იგი მიიფებდა იმ ღემთცვევაღი, თს 2008 
წლირ დეკემბერღი დარრსლებსლ ბინარ გააუირავებდა 2012 
წლირ ოუტომბრირ თვემდე, თვეღი რაღსალოდ 250 აღღ დო-
ლარად. მანვე მისთითა, რომ მოპარსცე რეგირტრირებსლია 
მოვალეთა რეერტრღი, დაქადაფებსლი აუვრ სშრავი უონება 
და ანგარიღები, არ მიმდინარეობრ რამღენებლო რამსღაოე-
ბი. მორარყელე ითცოვდა ბინირთვირ გადაცდილი თანცირ 
სკან დაბრსნებარ, რარგებელრ, რომელრაც ირ მიიფებდა ვა-
ლდებსლებირ დროსლად ღერრსლებირარ ბინირ გაუირავებირ 
ღემთცვევაღი და ვალდებსლებირ ღერარრსლებლად აფებს-
ლი რერციდან დარყენილი გადარაცდელი თანცარ. მოპარსცემ 
რარყელი არ ცნო და განმარტა, რომ არ არრებობდა მორა-
რყელირ მიერ ცელღეკრსლებაზე სარირ თუმირ რატსშველი, 
რადგან მორარყელერთან არრებსლი ცელღეკრსლებებით 
გათვალირწინებსლი რაცცოვრებელი ბინა აღენებსლია, მი-
ქვანილია გარიგებით გათვალირწინებსლ მდგომარეობამდე 
და ღერაშლებელი იქო მირით რარგებლობა.  თბილირირ რა-
უალაუო რარამართლორ რამოუალაუო რაუმეთა კოლეგიირ 
2015 წლირ 16 იანვრირ გადაწქვეტილებით რარყელი დაკმა-
ქოტილდა, რაც გაარაყივრა მოპარსცემ რააპელაციო წერით.  
თბილირირ რააპელაციო რარამართლორ რამოუალაუო რაუმე-
თა პალატირ 2015 წლირ 31 ივლირირ გადაწქვეტილებით მო-
პარსცირ რააპელაციო რაყივარი ნაწილობრივ დაკმაქოტი-
ლდა. რააპელაციო რარამართლომ მისთითა, რომ ცელღე-
კრსლებიდან გარვლირ ღედეგად მოპარსცერ წარმოეღვა ვა-
ლდებსლება, დაებრსნებინა მირთვირ გადაცემსლი თანცა; 
ამ ვალდებსლებირ დროსლად ღერრსლება მორარყელერ 
თავიდან ააცილებდა იმ ზიანრ, რომელიც მარ მიადგა 2013 
წლირ 17 ივნირიდან (ცელღეკრსლებიდან გარვლირ მომენტი) 
რაბანკო პროცენტირ რაცით. ამ დარაბსთებით, მოპარსცერ 
სნდა დაებრსნებინა ნარქიდობირ თანცა და ამ თანცირ 14 %-
იც ცელღეკრსლებირ გარვლიდან თანცირ გადაცემირ მომე-
ნტამდე. გარდა ამირა, რააპელაციო რარამართლორ მითითე-
ბით, მისფებელ რარგებელზე სნდა ქოტილიქო გადაცდილი 
წლისრი 10%, როგორც ანაბრირ დააცლოებითი რაპროცე-
ნტო ოდენობა. რცვა მოთცოვნებირ დაკმაქოტილებირ რაკი-
თცი რააპელაციო რარამართლომ სცვლელი დატოვა. რააპე-
ლაციო რარამართლორ გადაწქვეტილება გაარაყივრა მოპა-
რსცემ, რომელიც მისთითებდა, რომ მირთვირ სცნობი იქო 
მორარყელირ მიერ რერცირ აფებირ ტაუტი ვალდებსლებირ 
ღერარრსლებლად. მოპარსცირ არგსმენტაციით, ცრენებსლი 
გამორიცცავდა რავარასდოობირ კრიტერისმრ ზიანირ ანა-
ზფასრებირ ვალდებსლებართან დაკავღირებით. კარატორი 
აგრეთვე რადავოდ ცდიდა ცელღეკრსლებიდან გარვლირ 
სტლებირ არრებობარ იმ დარაბსთებით, რომ ბინირ ღეთა-
ნცმებსლ მდგომარეობაღი გადაცემირ ვალდებსლება და-
რფვესლი არ ქოტილა.   

    II.  რარამართლორ მრძელობირ ღეძამება 
რაკარაციო რარამართლორ გადწქვეტილებით, რაკარაციო 

რაყივარი დაკმაქოტილდა ნაწილობრივ. რაკარაციო პალა-
ტამ მისთითა, რომ მისფებელი რარგებელი სნდა ათვლი-
ლიქო ნარქიდობირ (და არა წინარე) ცელღეკრსლებით გა-
თვალირწინებსლი ბინირ ეურპლსატაციაღი ღერვლირ ვადირ 

ღერაბამირად იმირ რაპირირპიროდ, როგორც ამაზე იმრძელა 
რააპელაციო რარამართლომ. რაკარაციო პალატა დაეთანცმა 
წინა ინრტანციარ იმ განმარტებაღი, რომ ბინირ ღერქიდვირ მი-
ზნით ბანკიდან აფებსლი კრედიტი და ამ კრედიტით რარგე-
ბლობირათვირ გადარაცდელი პროცენტი არაა ირ ზიანი, რო-
მელიც გამოწვესლია ცელღეკრსლებირ ღესრრსლებლობით, 
რადგან ცელღეკრსლებირ ღერრსლებირ ღემთცვევაღი, მორა-
რყელე მიიფებდა ბინარ და არა თანცარ. იმ დფიდან, როცა 
მორარყელე გავიდა ცელღეკრსლებიდან, მოპარსცერ წარმო-
ეღვა მირ მიმართ სკვე არა ბინირ რათანადო მდგომარეობაღი 
გადაცემირ, არამედ მირი ფირებსლებირ დაბრსნებირ ვა-
ლდებსლება, რომლირ ღერრსლებირ ღემთცვევაღი, მორა-
რყელერ, თავირ მცრივ, მიეცემოდა ბანკირათვირ დარყენილი 
რაკრედიტო დავალიანებირ დაბრსნებირ ღერაშლებლობა. 
სზენაერმა რარამართლომ მოოპარსცირთვირ დადგენილი ზი-
ანირ ანაზფასრებირ ვალდებსლება რერტიტსციით დარაბრს-
ნებელი თანცირ 14 %-თან დაკავღირებით ღეზფსდა და დაა-
ზსრტა, რომ ზიანი არ აფემატება მორარყელირ მიერ რერცი-
რთვირ გადარაცდელი პროცენტირ ნაღთრ. ბინირ ფირებსლე-
ბირ დაბრსნებამდე, აფნიღნსლი თანცირ წლისრი 14% წა-
რმოადგენდა მორარყელირ ზიანრ, თსმცა არა სმეტერ იმ თა-
ნცირა, რომელიც ცელღეკრსლებიდან გარვლირ დროირათვირ 
გადარაცდელი წუონდა მარ პროცენტირ რაცით. 

სზენაერი რარამართლო არ დაეთანცმა რააპელაციო რა-
რამართლორ გადაწქვეტილაბირ იმ ნაწილრ, რომელიც მოპა-
რსცერ აკირრებდა მისფებელი რარგებლირ 10 %-ირ  გადა-
ცდარ მისფებელ რარგებელთან ერთად, როგორც ანაბრირ 
დააცლოებით რაპროცენტო ოდენობარ. რარამართლორ გა-
ნმარტებით, ცელღეკრსლებიდან გარვლირ დრორ წარმოი-
ღობა მიფებსლი ღერრსლებირა და რარგებლირ დაბრსნებირ 
ვალდებსლება. ზემოაფნიღნსლი თანცა კი წარმოადგენრ მი-
სფებელ ღემორავალრ, რომლირ ანაზფასრებაც მოპარსცერ 
დაეკირრა ცელღეკრსლებებირ პირობებირ დარფვევირ გამო, 
ცელღეკრსლებიდან მორარყელირ გარვლამდე პერიოდირა-
თვირ. იგი არ ეუცევა რკ-ირ 352 V მსცლირ რეგსლირებირ 
რტეროღი. ღერაბამირად, მისფებელი რარგებლირ გადაცდირ 
ვალდებსლებირ დარფვევირთვირ (ამ ღემთცვევაღი, ვადირ 
გადაცილებირთვირ) მორარყელერ არ აუვრ სტლება, მოი-
თცოვორ ზიანირ ანაზფასრება (პროცენტი) რკ-ირ 394-ე მს-
ცლირ მიცედვით.  

ნინო უავღბაია 

 
განრცვავებსლი ოდენობირ ბაჟირ დაკირრება ტიზიკსრი და 
ისრიდისლი პირებირათვირ 

 
ა) კონრტიტსცისრი რარყელით რარამართლორ განცი-

ლვირ რაგანი იქო რაუართველორ რამოუალაუო რაპროცერო 
კოდეურირ 39-ე მსცლირ პირველი ნაწილირ „ე“ უვეპსნუტირ 
რიტქვებირ: „ცოლო თს განმცცადებელი ისრიდისლი პირია - 
150 ლარრ“, 39-ე მსცლირ პირველი ნაწილირ „ე

1
“ უვეპს-

ნუტირ რიტქვებირ: „ცოლო თს განმცცადებელი ისრიდისლი 
პირია - 150 ლარრ“, 39-ე მსცლირ პირველი ნაწილირ „ვ“ 
უვეპსნუტირ რიტქვებირ: „ცოლო თს განმცცადებელი ისრი-
დისლი პირია - 300 ლარრ“, კონრტიტსცისრობა რაუართვე-
ლორ კონრტიტსციირ მე-14 მსცლთან მიმართებით.
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 თანარწორობირ სტლება რაუართველორ კონრტიტსციირ დფერ 
მოუმედი რედაუციით განმტკიცებსლია მე-11 მსცლით; ცვლილება ღევიდა 
რაუართველორ 2018 წლირ 23 მარტირ კონრტიტსცისრი კანონით №2071. 


