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მიყნევარ. რაუართველორ რაკონრტიტსციო რარამართლორ 
სკვე ღეტარებსლი აუვრ ტიზიკსრ და ისრიდისლ პირებრ ღო-
რირ დიტერენცირებირ კონრტიტსცისრობირ რაკითცი და რა-
რამართლორ პრაუტიკით სკვე დადგენილია, რომ გარკვესლ 
ღემთცვევებღი ცრენებსლი პირები არრებითად თანარწორ 
რსბიეუტებად ღეიშლება იუნერ განცილსლი.  

ღეიშლება ითუვარ, რომ დასრაბსთებელი რარყელები-
რგან თავირ არიდებირ მიზნით დადგენილი რაცელწიტო ბაჟი 
თანაბრად ეტეუტსრია როგორც ტიზიკსრი, ირევე ისრიდის-
ლი პირებირ მიმართ. არ არრებობრ გარემოება, რომელიც 
მისთითებდა, რომ ტიზიკსრი და ისრიდისლი პირებირათვირ 
დადგენილი ერთი და იმავე ოდენობირ რაცელმწიტო ბაჟი 
განრცვავებსლ ტვირთად ღეიშლება დააწვერ მათ. ტიზიკსრი 
პირი ღეიშლება იქორ ტინანრსრად სზრსნველქოტილი, მა-
ღინ, როდერაც ისრიდისლი პირრ ღეიშლება წუონდერ ტინა-
ნრსრი პრობლემები. რადავო ნორმები პირებირ დიტერენცი-
რებარ აცდენრ არა მათი ტინანრსრი ღერაშლებლობიდან გა-
მომდინარე, არამედ მათი რტატსრირ მიცედვით. მოცემსლ 
ღემთცვევაღი არ არრებობრ რაიმე კრიტერისმი, რომლირ რა-
ტსშველზეც ღერაშლებელი იუნებოდა რადავო რამართლე-
ბრივი სრთიერთობირ მიმართ ტიზიკსრი და ისრიდისლი პი-
რებირ არრებითად არათანარწორ რსბიეუტებად მიყნევა. 
აფნიღნსლიდან გამომდინარე, რადავო ნორმებით დიტერე-
ნცირება დადგენილია არრებითად თანარწორ პირებრ ღო-
რირ, რაც რაუართველორ კონრტიტსციირ მე-14 მსცლით და-
ცსლი სტლებირ ღეზფსდვარ წარმოადგენრ. 

რარამართლორ მიერ დადგენილი ზოგადი რტანდარტები-
დან გამომდინარე, რაუართველორ კონრტიტსციირ „მე-14 მს-
ცლზე მრძელობირარ პირთა არრებითად თანარწორობირ რა-
კითცი სნდა ღეტარდერ არა ზოგადად, არამედ კონკრეტსლ 
რამართალსრთიერთობართან კავღირღი. დირკრიმინაცისლ 
მოპქრობაზე მრძელობა ღერაშლებელია მცოლოდ მაღინ, თს 
პირები კონკრეტსლ რამართლებრივ სრთიერთობართან 
დაკავღირებით ღეიშლება განცილსლ იუნენ როგორც არრე-
ბითად თანარწორი რსბიეუტები. 

   
III. კომენტარი 

მნიღვნელოვანია რარამართლორ მიერ გაკეთებსლი გა-
ნმარტება, კერშოდ, რაცელმწიტო ბაჟი გადაიცდევინება გა-
ნრაცილველი რაუმირ ტიპიდან გამომდინარე და იგი არ არირ 
დამოკიდებსლი რაუმირ რირთსლეზე ან/და რარამართლორ 
მიერ გაწესლი მომრაცსრებირ მოცსლობაზე. აღკარაა, რომ 
კანონმდებლირ მიერ დაწერებსლი რაცელმწიტო ბაჟი არ 
არირ რარამართლორ მიერ გაწესლი მომრაცსრებირ ეკვივა-
ლენტსრი და რარამართლორ მიერ ამა თს იმ რაუმეზე გაწეს-
ლი ღრომირ მოცსლობა რაერთოდ არ აირაცება გადარაცდე-
ლი ბაჟირ ოდენობაზე. 

ზოგადად, რარამართლორათვირ მიმართვირ, რარამა-
რთლორ მომრაცსრებით რარგებლობირ სტლება თითოესლი 
ადამიანირ კონრტიტსცისრი გარანტიაა და კანონით დაწერე-
ბსლი ბაჟი არ არირ დაკავღირებსლი ამ რერვირირ ფირებს-
ლებირ ანაზფასრებართან. რაუართველორ პარლამენტირ პო-
ზიცია, რომლირ თანაცმადაც, რამართალწარმოებირ რაცე-
ლმწიტო ბაჟირ დაწერება რარამართლორ მიერ გაწესლი მო-
მრაცსრებირ ანაზფასრებირ მიზნით ცდება - რაკონრტიტსციო 
რარამართლომ არ გაიზიარა. 

მიმაყნია, რომ რარამართლომ რწორი აუცენტი დარვა მო-
პარსცირ რსრტ პოზიციართან დაკავღირებით, კერშოდ, რატომ 
ადგენრ ნორმებით განრაზფვრსლ დავებღი, როგორიცაა: რა-
რყელირ სზრსნველქოტირ ღერაცებ განცცადებირ; რაარბი-
ტრაჟო წარმოებართან დაკავღირებსლი რარყელირ სზრს-

ნველქოტირ ფონირშიებირ გამოქენებირ ან ცნობირა და 
აფრრსლებირ ღერაცებ განცცადებირ; აცლად აფმოყენილ გა-
რემოებათა გამო რაუმირ წარმოებირ განაცლებირ ღერაცებ 
განცცადებირ განცილვირარ; კანონმდებელი მათთვირ ბაჟირ 
განრცვავებსლ ოდენობარ. 

რაუართველორ პარლამენტრ არ წარმოსდგენია არანაი-
რი არგსმენტი, რომელიც ღეეცებოდა, გაამართლებდა ცრე-
ნებსლი ტიპირ დავებირ რცვა დავებირგან განრცავებსლად 
მოწერრიგებირ წინაპირობებრ. 

მცარერ რაერთოდ არ მისთითებია, თს რატომ ეტსშნება 
რადავო ნორმებით გათვალირიწინებსლი ღემთცვევებირ რცვა 
ღემთცვევირგან გამიძვნა გონივრსლ რატსშვლებრ. მოპარსცე 
ვერ არაბსთებრ, თს რატომ არირ რწორედ რადავო ნორმებით 
დადგენილი მოთცოვნირ ტიპები განრაკსთრებსლი რირკირ 
ღემცველი, და იმ ღემთცვევაღიც თსკი ერ არეა, რატომ მოია-
ზრება, რომ რწორედ ისრიდისლი პირები წარადგენენ 
სტრო მეტ სრატსშვლო განცცადებარ, ვიდრე ტიზიკსრი პი-
რები. 

ამრიგად, მოცემსლ კონრტიტსცისრ რამართლებრივ და-
ვაღი, რომელღიც მოპარსცირ მიერ ვერანაირად ვერ მტკი-
ცდებოდა კერშო რამართლირ ისრიდისლი პირებირ მიმართ 
განრცვავებსლი ბაჟირ დაწერებირ ლეგიტიმსრობა, პარლამე-
ნტირ რსრტი და ირაციონალსრი არგსმენტაცია კრიტიკარ 
ვერ სშლებრ. ამ პირობებღი კი რაკონრტიტსციო რარამა-
რთლორ მიერ რაკითცირ ამგვარი გადაწქვეტა მოსლოდნე-
ლი ნამდვილად არ არირ. 

 
მარიამ ლაბარტქავა 

 
ცელღეკრსლებირ ბსნდოვანი პირობებირ განმარტებირ 

რპეციტიკა, მოთცოვნირ  მიმართ ცანდაზმსლობირ  ვადირ 
ავლირ თავირებსრება და პირგარამტეცლორ ოდენობირ გა-
ნრაზფვრირ წინაპირობანი. 

 
1. ცელღეკრსლებაღი სრთიერთგამომრიცცავი ან მრავა-

ლმნიღვნელოვანი გამონათუვამებირ დრორ სპირატერობა 
სნდა მიენიჩორ იმ გამონათუვამრ, რომელიც ქველაზე მეტად 
ღეერატქვირება ცელღეკრსლებირ ღინაარრრ. 

2. პერიოდსლად ღერარრსლებელი ვალდებსლებებირ 
დარფვევიდან გამომდინარე, მოთცოვნირ მიმართ ცანდა-
ზმსლობირ ვადირ ათვლირ თავირებსრება მდგომარეობრ 
იმაღი, რომ თანცირ გადაცდირ თითოესლი პერიოდირათვირ 
ვალდებსლებირ ღესრრსლებლობა ცალ-ცალკე განიცილება, 
როგორც პირირ სტლებირ დარფვევა და ცანდაზმსლობირ 
ვადირ ათვლა თავიდან იწქება. 

3. პირგარამტეცლორ ოდენობირ განრაზფვრირარ ქსრა-
დფება ეუცევა რამდენიმე გარემოებარ. მათ   ღორირ: ა) პი-
რგარამტეცლორ, როგორც რანუციირ ცარიათირ მუონე 
ინრტრსმენტირ ტსნუციარ, თავიდან აიცილორ დამატებით ვა-
ლდებსლებირ დამრფვევი მოუმედებები; ბ) დარფვევირ რი-
მშიმერა და მოცსლობარ და კრედიტორირათვირ წარმოუმნი-
ლი რატრთცირ ცარირცრ; გ) ვალდებსლებირ დამრფვევი პი-
რირ ბრალესლობირ ცარირცრ; დ) პირგარამტეცლორ ტსნუცი-
არ, მოიცვარ თავირ თავღი ზიანირ ანაზფასრება. 

 
რკ-ირ 52, 327, 338, 581, 316, 317, 417-418, 581-ე მსცლები
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სასამართლო პრაქტიკა 

რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ რამოუალაუო რა-
უმეთა პალატირ 2015 წლირ 23 თებერვლირ გადაწქვეტილე-
ბა # არ-1144-1090-2014 

 
I. რაუმირ ტაუტობრივი გარემოებები 

მორარყელემ რარყელი აფშრა რარამართლოღი მოპარს-
ცირ მიმართ რაიძარო უირირ – 22290 აღღ დოლარირა და პი-
რგარამტეცლორ – 4887,75 აღღ დოლარირ, ქოველ გადაცი-
ლებსლ დფეზე დავალიანებირ 0.04%-ირ გადაცდირ ღერაცებ. 
მორარყელემ მისთითა, რომ 2007 წლირ 20 დეკემბერრ მცა-
რეებრ ღორირ დაიდო იძარირ ცელღეკრსლება ქოველთვის-
რად რაიძარო უირირ რაცით 3715 აღღ დოლარირ გადაცდირ 
ღერაცებ.  

2009 წლირ 1 აპრილრ მცარეები ღეთანცმდნენ ერთი 
წლირ განმავლობაღი, ანს 2010 წლირ 1 აპრილამდე რაიძარო 
უირირ 3000 აღღ დოლარამდე ღემცირებირ თაობაზე. მორა-
რყელემ მიიყნია, რომ 2010 წლირ 1 აპრილიდან მოპარსცერ 
სნდა გადაეცადა კვლავინდებსრად 3715 აღღ დოლარი, ბა-
ნკი კი იცდიდა 3000 აღღ დოლარრ. 2011 წლირ მაირღი მცარე-
თა ღორირ ცელღეკრსლება ღეწქდა.  

მოპარსცემ რარყელი არ ცნო და განმარტა, რომ 2009 
წლირ 1 აპრილრ დადებსლი ღეთანცმებით გასუმდა 2007 
წლირ 20 დეკემბრირ ცელღეკრსლებირ პირობა რაიძარო უი-
რირ რაცით 3715 აღღ დოლარირ გადაცდირ თაობაზე და აფნი-
ღნსლი ოდენობა 3000 აღღ დოლარამდე ღემცირდა. ამა-
ვდროსლად, რარარყელო მოთცოვნა ცანდაზმსლია, რადგან 
მორარყელერ მოთცოვნირ სტლება წარმოეღვა 2010 წლირ 1 
აპრილრ, რარყელი კი აფიშრა 2013 წლირ 30 დეკემბერრ.  

უსთაირირ რაუალაუო რარამართლორ 2014 წლირ 17 აპრი-
ლირ გადაწქვეტილებით რარყელი არ დაკმაქოტილდა, რაც 
ი.-ი რ.-ემ გაარაყივრა რააპელაციო წერით. 

უსთაირირ რააპელაციო რარამართლორ რამოუალაუო რა-
უმეთა პალატირ 2014 წლირ 30 რეუტემბრირ განყინებით რაა-
პელაციო რაყივარი არ დაკმაქოტილდა, ცოლო გარაყივრე-
ბსლი გადაწქვეტილება დარყა სცვლელად. რააპელაციო რა-
რამართლომ მიიყნია, რომ მორარყელემ, რამოუალაუო რა-
პროცერო კოდეურირ 102-ე მსცლირ პირველი ნაწილირ ღერა-
ბამირად, ვერ დაადარტსრა ირ გარემოება, რომ მან 2010 
წლირ 1 აპრილირ ღემდგომ, ცელღეკრსლებირ ღეწქვეტამდე 
პრეტენზია განაცცადა რაიძარო უირირ ოდენობართან დაკა-
ვღირებით. მცოლოდ მცარირ აცრნა-განმარტება კი რაკმარი-
რი არ არირ, რადგან მოპარსცე რადავო გარემოებარ არ აფი-
არებრ. რაუმირ მარალებით არ დგინდება, მოპარსცერ როდირ 
ყაბარდა რარყელი თანდართსლი მარალებით. ღერაბამირად, 
ღესშლებელია განირაზფვრორ მომენტი, რაიდან სნდა 
ათვლილიქო ღერაგებლირ წარმორადგენად რარამართლორ 
ღერაბამირი მოცელირ მიერ განრაზფვრსლი 10-დფიანი ვადა. 

რააპელაციო პალატამ იცელმშფვანელა რამოუალაუო 
კოდეურირ 327-ე, 50-ე მსცლებით, 581-ე მსცლირ პირველი 
ნაწილით, 316-ე, 317-ე მსცლებირ პირველი ნაწილებით და 
განმარტა, რომ იძარირ ცელღეკრსლება არირ გარიგება, 
რომელიც მიმართსლია უონებირ რამართლებრივი მდგომა-
რეობირ ღეცვლირაკენ. მერაკსთრე (მეიძარე) ანიჩებრ მოი-
ძარერ უონებაზე რარქიდლიანი რარგებლობირ სტლებარ, გა-
რკვესლი ვადით. რამოუალაუო კოდეურირ 417-ე მსცლირ თა-
ნაცმად, რარამართლომ მიიყნია, რომ მოცემსლ ღემთცვევა-
ღი მოპარსცირ მიერ 2007 წლირ 20 დეკემბრირ იძარირ ცე-
ლღეკრსლებიდან გამომდინარე, ვალდებსლებირ ღესრრს-
ლებლობირ ან არაძეროვნად ღერრსლებირ ტაუტი არ დარტს-

რდება, რირ გამოც მირთვირ პირგარამტეცლორ დაკირრებირ 
რატსშვლები არ არრებობრ.  

რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ რამოუალაუო 
რაუმეთა პალატირ 2015 წლირ 27 იანვრირ განყინებით მორა-
რყელირ (კარატორი) რაკარაციო რაყივარი მიფებსლ იუნა წა-
რმოებაღი და დარაღვებად იუნა ცნობილი რამოუალაუო რა-
პროცერო კოდეურირ 391-ე მსცლირ ღერაბამირად. 

 
II. რარამართლორ მრძელობირ ღეძამება 

რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურირ 50-ე მსცლირ 
თანაცმად, გარიგება არირ ცალმცრივი, ორმცრივი ან მრავა-
ლმცრივი ნებირ გამოვლენა, რომელიც მიმართსლია რამა-
რთლებრივი სრთიერთობირ წარმოღობირ, ღეცვლირ ან ღე-
წქვეტირაკენ. იმავე კოდეურირ 581-ე მსცლირ 1-ლი ნაწილირ 
თანაცმად, იძარირ ცელღეკრსლებით მეიძარე მოვალეა გა-
დარცერ მოიძარერ განრაზფვრსლი უონება დროებით რარგე-
ბლობაღი და რაიძარო დროირ განმავლობაღი სზრსნველქორ 
ნაქოტირ მიფებირ ღერაშლებლობა, თს იგი მიფებსლია მეს-
რნეობირ რწორი გაშფოლირ ღედეგად ღემორავლირ რაცით. 
მოიძარე მოვალეა გადასცადორ მეიძარერ დათუმსლი რაიძა-
რო უირა. ამდენად, იძარირ ცელღეკრსლება არირ გარიგება, 
რომელიც მიმართსლია უონებირ რამართლებრივი მდგომა-
რეობირ ღეცვლირაკენ: მერაკსთრე (მეიძარე) ანიჩებრ მოი-
ძარერ უონებაზე რარქიდლიანი რარგებლობირ სტლებარ, გა-
რკვესლი ვადით. რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურირ 
327-ე მსცლირ 1-ლი  და  მე-2 ნაწილებირ თანაცმად, ცელღე-
კრსლება დადებსლად ითვლება, თს მცარეები მირ ქველა 
არრებით პირობაზე ღეთანცმდნენ რაამიროდ გათვალირწინე-
ბსლი ტორმით; არრებითად ყაითვლება ცელღეკრსლებირ ირ 
პირობები, რომლებზედაც ერთ-ერთი მცარირ მოთცოვნით 
მიფწესლ სნდა იუნერ ღეთანცმება, ანდა რომლებიც არეთად 
მიყნესლია კანონირ მიერ. იმავე კოდეურირ 317-ე მსცლირ 1-
ლი ნაწილირ თანაცმად, ვალდებსლებირ წარმოღობირ ერთ-
ერთი რატსშველია მონაწილეთა ღორირ ცელღეკრსლება; 
ცოლო 316-ე მსცლირ 1-ლი ნაწილირ თანაცმად, ვალდებს-
ლებირ შალით კრედიტორი სტლებამორილია მორთცოვორ 
მოვალერ რაიმე მოუმედებირ ღერრსლება. იძარირ ცელღე-
კრსლებირ არრებითი პირობებია – მცარეთა ღეთანცმება რა-
იძარო უირირ ოდენობაზე და ცელღეკრსლებირ მოუმედებირ 
ვადაზე. მოცემსლ ღემთცვევაღი, დამტკიცებსლია, რომ მცა-
რეები ღეთანცმდნენ იძარირ ცელღეკრსლებირ 5 წლირ ვა-
დით დადებაზე და, თავდაპირველად, ქოველთვისრად გა-
დარაცდელი იძარირ უირა განრაზფვრერ 3715 აღღ დოლარით, 
2009 წლირ 1 აპრილიდან კი – ღეამცირერ 3000 აღღ დოლა-
რამდე. მართალია, 2009 წლირ 1 აპრილირ ღეთანცმებირ მო-
უმედებირ ვადად მიეთითა ერთი წელი, თსმცა – დამტკიცდა, 
რომ ერთი წლირ ღემდეგაც გაგრშელდა 3000 აღღ დოლარირ 
გადაცდა 2011 წლირ 1 მაირამდე, ირე, რომ მეიძარერ ამაზე 
პრეტენზია არ გამოსთუვამრ. ამ რაკითცთან დაკავღირებით 
რაკარაციო პალატა განმარტავრ, რომ ცელღეკრსლებათა     
განმარტებირ რტეციტიკა განპირობებსლია სრთიერთობათა 
ორმცრივი (მრავალმცრივი) ცარიათით, დირპოზიცისრი ნო-
რმებირ გამოქენებით, რავაჩრო და რაუმიანი ყვესლებებითა 
და ტრადიციებით, მცარეთა ღორირ არრებსლ სრთიერთობა-
ღი ყამოქალიბებსლი პრაუტიკით, იმპერატისლი ნორმებირ 
მოთცოვნათა გათვალირწინებირ ასცილებლობით და ა.ღ. 
რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურირ 52-ე მსცლირ თანა-
ცმად, ნებირ გამოვლენირ  განმარტებირარ    ნება სნდა და-
დგინდერ გონივრსლი განრძირ ღედეგად, და არა მარტოო-
დენ გამოთუმირ რიტქვარიტქვითი აზრიდან. ცცადია, რომ ერ 
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„გონივრსლი განრძა“ სნდა ემქარებოდერ გარკვესლ კრი-
ტერისმებრ, კერშოდ, ნებირ გამოვლენირ განმარტება სნდა 
განცორციელდერ ნებირ მიმფებირ ღემეცნებირ (გაგებირ) ღე-
რაშლებლობათა   გათვალირწინებით. ამგვარი განმა-
რტებირ დრორ გათვალირწინებსლი სნდა იუნერ ქველა ცე-
ლღერაცები გარემოება, რომელიც ამ ღემთცვევარ აცარიათე-
ბრ. რაუართველორ რამოუალაუო კოდეური გარიგებირ განმა-
რტებირ ღერაცებ 52-ე მსცლირ გარდა, მოიცავრ არევე ნო-
რმებრ, რომლებიც ცელღეკრსლებათა განმარტებირ რაკი-
თცებრ აწერრიგებრ, მაგალითად, 338-ე მსცლი, რომლირ შა-
ლითაც, ცელღეკრსლებაღი სრთიერთგამომრიცცავი ან მრა-
ვალმნიღვნელოვანი გამონათუვამებირ დრორ სპირატერობა 
სნდა მიენიჩორ იმ გამონათუვამრ, რომელიც ქველაზე მეტად 
ღეერატქვირება ცელღეკრსლებირ ღინაარრრ.  

როგორც რაუმირ მარალებით დგინდება, მოდავე მცარე-
თა ღორირ დადებსლია მცოლოდ ერთადერთი რაიძარო ცე-
ლღეკრსლება 2007 წლირ 20 დეკემბერრ, მაღინ როდერაც 
რამოუალაუო კოდეურირ 334-ე მსცლი გამოიქენება იმ ღე-
მთცვევებღი, როცა ცელღეკრსლებირ მცარეებრ ღორირ არრე-
ბობრ რაუმიანი სრთიერთობა, ანს მათ ღორირ რამდენძერმე 
(თსნდაც ერთცელ მაინც) სკვე იქო დადებსლი ცელღეკრს-
ლება მრგავრ სრთიერთობებზე და ბოლო ცელღეკრსლება 
იდება განრცვავებსლი (ღეცვლილი) პირობებით აუცეპტა-
ნტირ მცრიდან და ამარ მეორე მცარე (ოტერენტი) ეთანცმება 
იმგვარად, რომ ამირ თაობაზე დასქონებლივ არ განაცცადე-
ბრ სარრ. რაუმირ მარალებით დგინდება, რომ მცარეები რაი-
ძარო უირირ ოდენობირ 715 აღღ დოლარით ღემცირებირ ღე-
რაცებ ღეთანცმდნენ მცოლოდ ერთი წლირ ვადით, კერშოდ, 
2009 წლირ 1-ლი აპრილიდან 2010 წლირ 1-ელ აპრილამდე. 
ამ ვადირ გარვლირ ღემდეგ ერ ღეთანცმება შალარ კარგავდა. 
გამომდინარე იუედან, რომ მცარეთა ღორირ 2009 წლირ 1-
ლი აპრილირ ღეთანცმებამ ღეწქვიტა მოუმედება 2010 წლირ 
1-ლი აპრილიდან და ამირ ღემდეგ არ მოცდა მცარეთა ღო-
რირ რაიძარო უირირ ოდენობირ თაობაზე წერილობითი ტო-
რმით რაიმე აცალი ღეთანცმებირ მიფწევა, მიიყნევრ, რომ 
რამოუალაუო კოდეურირ 52-ე, 338-ე მსცლებირ რატსშველზე 
მოიძარერ წარმოეღვა თავდაპირველად ღეთანცმებსლი 
ოდენობირ რაიძარო უირირ – 3715 (რამი ათარრ ღვიდარ თცს-
თმეტი) აღღ დოლარირ ეკვივალენტი ლარებღი გადაცდირ ვა-
ლდებსლება, რაც რაუმეღი არრებსლი მარალებირ მიცედვით 
არაძეროვნად განცორციელდა, კერშოდ, მოიძარემ 2010 
წლირ 1-ლი აპრილიდან იძარირ ცელღეკრსლებირ ღეწქვეტა-
მდე ანს 2011 წლირ 1-ელ მაირამდე, გადაიცადა ქოველთვის-
რად ღეთანცმებსლ ოდენობაზე 715 აღღ დოლარით ნაკლები 
თანცა.  

რაკარაციო პალატა ნაწილობრივ იზიარებრ რააპელაციო 
რარამართლორ მრძელობარ მოთცოვნირ ცანდაზმსლობართან 
მიმართებით. რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურირ თანა-
ცმად, ცანდაზმსლობა გსლირცმობრ დრორ, რომლირ განმა-
ვლობაღიც პირრ ღესშლია მოითცოვორ თავირი დარფვესლი 
სტლებირ აფდგენა. ცანდაზმსლობირ ინრტიტსტირ რპეციტი-
კსრობა იმაღი მდგომარეობრ, რომ დადგენილი ვადირ გა-
რვლირ ღემდეგ მოთცოვნირ სტლება ობიეუტსრად არრებობრ, 
თსმცა, იგი განსცორციელებელია, ანს ამ სტლებირ რეალი-
ზება რრსლი მოცსლობით დამოკიდებსლია მოთცოვნირ 
ადრერატირ ნება-რსრვილზე. რაუართველორ რამოუალაუო 
კოდეურირ 129-ე მსცლირ მე-2 ნაწილირ თანაცმად, ცანდა-
ზმსლობირ ვადა იმ მოთცოვნებირა, რომლებიც წარმოიღობა 
პერიოდსლად ღერარრსლებელი ვალდებსლებებიდან, რამი 
წელია. პრაუტიკსლი მნიღვნელობირ რაკითცია, თს რაიდან 
აითვლება ცანდაზმსლობირ ვადა. რაუართველორ რამოუა-

ლაუო კოდეურირ 130-ე მსცლირ თანაცმად, ცანდაზმსლობა 
იწქება მოთცოვნირ წარმოღობირ მომენტიდან. მოთცოვნირ 
წარმოღობირ მომენტად ყაითვლება დრო, როცა პირმა ღეი-
ტქო ან სნდა ღეეტქო სტლებირ დარფვევირ ღერაცებ. მცედვე-
ლობაღია მირაფები, თს ცანდაზმსლობირ დენირ დაწქებირ 
მომენტირ დადგენა ობიეუტსრად ღესშლებელია, ქსრადფება 
სნდა მიეუცერ რსბიეუტსრ მომენტრ. ამართან იგსლირცმება, 
რომ ცანდაზმსლობირ წარმოღობირ ობიეუტსრი და რსბიე-
უტსრი მომენტები თანმცვედრია, ცოლო იმ ღემთცვევაღი, თს 
მორარყელე არ ეთანცმება ცანდაზმსლობირ დენირ დაწქებირ 
ობიეუტსრი და რსბიეუტსრი მომენტებირ თანცვედრარ, მაღინ 
მტკიცებირ ტვირთი ეკირრება მარ, იმირ გარარკვევად, თს 
როდიდან სნდა დაიწქორ ცანდაზმსლობირ ვადირ ათვლა. 
ამდენად, ცანდაზმსლობირ ვადირ რწორად გამოთვლირა-
თვირ სმნიღვნელოვანერია მირი დენირ დაწქებირ მომენტირ 
განრაზფვრა. რაკარაციო რარამართლო ვერ გაიზიარებრ რაა-
პელაციო რარამართლორ მორაზრებარ მოთცოვნირ რრსლად 
ცანდაზმსლობართან დაკავღირებით. მოცემსლ ღემთცვევაღი 
რაცეზეა ვალდებსლება, რომლირ ღერრსლება მოვალირ 
მცრიდან გარკვესლი პერიოდებით განირაზფვრა. პერიოდს-
ლად ღერარრსლებელი ვალდებსლებებირ დარფვევიდან გა-
მომდინარე, მოთცოვნირ მიმართ ცანდაზმსლობირ ვადირ 
ათვლირ თავირებსრება მდგომარეობრ იმაღი, რომ თანცირ 
გადაცდირ თითოესლი პერიოდირათვირ ვალდებსლებირ ღე-
სრრსლებლობა ცალ-ცალკე განიცილება, როგორც პირირ 
სტლებირ დარფვევა და ცანდაზმსლობირ ვადირ ათვლა თა-
ვიდან იწქება.  

რაკარაციო რარამართლო ქსრადფებარ ამაცვილებრ კარა-
ტორირ მორაზრებაზე პირგარამტეცლორ გადაცდართან დაკა-
ვღირებით. რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურით გა-
ნმტკიცებსლია pacta sunt servanda-რ (ცელღეკრსლება 
სნდა ღერრსლდერ) პრინციპი. აფნიღნსლი კოდეურირ 361-ე 
მსცლირ მეორე ნაწილირ თანაცმად, ვალდებსლება სნდა ღე-
რრსლდერ ძეროვნად, კეთილრინდირიერად, დათუმსლ 
დრორა და ადგილარ. ამ მოთცოვნათა ღესრრსლებლობა ვა-
ლდებსლებირ დარფვევაა. რამოუალაუო კანონმდებლობა 
ითვალირწინებრ ვალდებსლებირ ძეროვანი ღერრსლებირ 
სზრსნველქოტირ ირეთ რაღსალებარაც, როგორიცაა პირგა-
რამტეცლო. რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურირ 417-ე 
მსცლირ თანაცმად, პირგარამტეცლო – მცარეთა ღეთანცმე-
ბით განრაზფვრსლი ტსლადი თანცა – მოვალემ სნდა გადა-
იცადორ ვალდებსლებირ ღესრრსლებლობირ ან არაძეროვა-
ნი ღერრსლებირათვირ. ამავე კოდეურირ 418-ე მსცლირ თანა-
ცმად, ცელღეკრსლებირ მცარეებრ ღესშლიათ თავირსტლად 
განრაზფვრონ პირგარამტეცლო, რომელიც ღეიშლება აფემა-
ტებოდერ ღერაშლო ზიანრ. ღეთანცმება პირგარამტეცლორ ღე-
რაცებ მოითცოვრ წერილობით ტორმარ. მოცემსლ ღემთცვე-
ვაღი, 2007 წლირ 20 დეკემბრირ რაიძარო ცელღეკრსლებირ 
3.4 პსნუტით, მცარეები ღეთანცმდნენ, რომ რაიძარო გადა-
რაცადირ გადაცდირ ვადირ გადაცილებირ ღემთცვევაღი, მეი-
ძარე სტლებამორილია მოიძარერ დააკირრორ პირგარამტე-
ცლო გადარაცდელი თანცირ 0.04%-ირ ოდენობით ქოველ 
გადაცილებსლ დფეზე. 

რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურირ 417-418-ე მს-
ცლებირ ღინაარრიდან გამომდინარე, პირგარამტეცლო წა-
რმოადგენრ რაცელღეკრსლებო მოთცოვნირ ღერრსლებირ 
მიმართ მცარირ ღერაბამირი ინტერერირ სზრსნველქოტირ რა-
ღსალებარ, რომლირ გადაცდირ ვალდებსლებირ წარმოღობა 
დაკავღირებსლია რაცელღეკრსლებო ვალდებსლებირ და-
რფვევართან. პირგარამტეცლო ეკირრება მცარერ იმ დროი-
დან, როდერაც სნდა ქოტილიქო ღერრსლებსლი 
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დარფვესლი ვალდებსლება – ამ ვალდებსლებირ ღერრსლე-
ბამდე. პირგარამტეცლორ ოდენობირ განრაზფვრირარ ქსრა-
დფება ეუცევა რამდენიმე გარემოებარ. მათ ღორირ: ა) პი-
რგარამტეცლორ, როგორც რანუციირ ცარიათირ მუონე 
ინრტრსმენტირ ტსნუციარ, თავიდან აიცილორ დამატებით ვა-
ლდებსლებირ დამრფვევი მოუმედებები; ბ) დარფვევირ რი-
მშიმერა და მოცსლობარ და კრედიტორირათვირ წარმოუმნი-
ლი რატრთცირ ცარირცრ; გ) ვალდებსლებირ დამრფვევი პი-
რირ ბრალესლობირ ცარირცრ; დ) პირგარამტეცლორ ტსნუცი-
არ, მოიცვარ თავირ თავღი ზიანირ ანაზფასრება. პირგარამტე-
ცლორ ოდენობაზე მრძელობირარ გარათვალირწინებელია 
მოვალირ მიერ ვალდებსლებირ ღესრრსლებლობირ ცა-
ნგრშლივობა. 

ქოველივე ზემოაფნიღნსლიდან გამომდინარე, რაკარა-
ციო პალატა მიიყნევრ, რომ რაკარაციო რაყივარი სნდა და-
კმაქოტილდერ ნაწილობრივ, კერშოდ, მოწინააფმდეგე მცა-
რერ კარატორირ რარარგებლოდ სნდა  დაეკირრორ  რაიძარო 
უირირ რაცით – 2860 აღღ დოლარირ, ცოლო პირგარამტე-
ცლორ რაცით კი, 1304,16 აღღ დოლარირ გადაცდა, დანარყენ 
ნაწილღი გარაყივრებსლი განყინება, აგრეთვე რაოუმო გა-
ნყინება სნდა დარყერ სცვლელად. 

 
მარიამ ლაბარტქავა 

 
მოთცოვნირ დაკმაქოტილებირ მიზნით სშრავი ნივთებირ 
იშსლებით ასუციონზე რეალიზაცია, როგორც კრედიტორირ 
მიერ კეთილრინდირიერებირა და გსლირცმიერებირ მოვალე-
ობირ დამრფვევი უმედება 

 
რკ-ირ მე-8, 115-ე, 412-ე მსცლები 

 
რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ რამოუალაუო რა-
უმეთა პალატირ  2015 წლირ 29 ივნირირ გადაწქვეტილება 
№არ-1338-1376-2014 

 
I. ტაუტობრივი გარემოებები 

2010 წლირ 16 დეკემბერრ მორარყელერა და მოპარსცერ, 
რომელიც წარმოადგენდა ერთ-ერთ კომერცისლ ბანკრ, 
ღორირ გატორმდა ცელღეკრსლება „გენერალსრი რაკრედი-
ტო ცაზირ ღერაცებ“. ცელღეკრსლებირ მოუმედებირ ვადად 
განირაზფვრა 240 თვე, ცოლო თანცირ მოცსლობა და ვალს-
ტა ღეადგენდა 1,000,000 აღღ დოლარრ, ან მირ ეუვივალენტრ 
რცვა ვალსტაღი. გენერალსრი ცელღეკრსლებირ ტარგლებღი 
2010 წლირ 16 დეკემბერრ მცარეებრ ღორირ დაიდო „რაკრე-
დიტო ცელღეკრსლება“, რომლირ რატსშველზე კლიენტზე 
გაიცა კრედიტი - 375,000 აღღ დოლარირ ეუვივალენტი ლა-
რღი, 50 თვირ ვადით და კრედიტირ დატარვირ დროდ განი-
რაზფვრა 2015 წლირ 16 თებერვალი. ცელღეკრსლებით ნაკი-
რრი ვალდებსლებირ ღერრსლებირ სზრსნველრაქოტად იპო-
თეკით დაიტვირთა უ. თბილირღი  მდებარე ბინა და უ. უსთა-
ირღი მდებარე ნაკვეთი. მორარყელემ დაარფვია მოპარსცირ 
წინაღე ნაკირრი რაკრედიტო ვალდებსლება. 2012 წლირ 18 
მაირრ მოპარსცირ  მოთცოვნირ რატსშველზე მორარყელირ მი-
მართ გაიცა ორი რააფრრსლებო ტსრცელი, რომლებითაც 
აფრარრსლებელი ვალდებსლებირ მოცსლობა განირაზფვრა 
308,723.01 აღღ დოლარით. რააფრრსლებო ტსრცლებირ 
აფრრსლებირ მიზნით დაიწქო რააფრრსლებო წარმოება.  

2012 წლირ 29 ივლირრ მოპარსცერ „რცვა“ ბანკმა წერი-
ლობით  აცნობა, რომ მორარყელერ დასმტკიცა რერცი,  მო-

რარყელერა და მოპარსცერ ღორირ  გატორმებსლი კრედიტირ 
დატარვირ მიზნით. აფრრსლებირ ეროვნსლი ბისრორ ღეტა-
რებირ რამრაცსრირ მიერ იპოთეკით დატვირთსლი უონება N1 
ღეტარდა: 983 000 აღღ დოლარად (1 622 000 ლარი), ცო-
ლო  უონება N2 - 105 000 აღღ დოლარად (174 000 ლარი). 
იშსლებითი ასუციონირ ღედეგად უონება N1 გაიქიდა 486 
600 ლარად,  ცოლო უონება N2 - 127 020 ლარად. ორივე 
უონება ღეიშინა მოპარსცემ. მორარყელემ უონება N1 მოპა-
რსცირგან გამოირქიდა 486 000 ლარად. 

 
რარამართლორ მრძელობირ ღეძამება II. 

რააპელაციო რარამართლომ თავირ გადაწქვეტილებაღი 
მისთითა, რომ მორარყელირ მიერ წარდგენილი რარერცო ვა-
ლდებსლებირ ღერრსლებირ ალტერნატივა არ გსლირცმობდა 
ვალდებსლებირ ღერრსლებარ. წერილი მცოლოდ ინტორმა-
ცისლი ცარიათირ იქო და ღემოიტარგლებოდა მორარყელეე-
ბირათვირ რამომავლოდ რერცირ გაცემირ ღერაშლებლობირ 
დადარტსრებით, კონკრეტსლი პირობირ არრებობირ ღე-
მთცვევაღი. რააპელაციო რარამართლომ მიიყნია, რომ მორა-
რყელემ დაარფვია ვალდებსლება და მოპარსცერ რრსლი 
სტლება წუონდა, განეცორციელებინა იშსლებითი აფრრს-
ლება.  ღერაბამირად, რააპელაციო რარამართლომ მოპარსცირ 
უმედებაღი  ვერ ამოიკითცა მორარყელირათვირ ზიანირ მიქე-
ნებირ ტაუტი.  

რააპელაციო რარამართლორ არ სმრძელია რამოუალაუო 
კოდეურირ მე-8 მსცლირ და მე-15 მსცლირ ღემადგენლობაზე, 
რამოუალაუო სტლებირ განცორციელებირ მართლზომიერე-
ბაზე, სტლებირ გამოქენებირ ობიეუტსრ და რსბიეუტსრ კრი-
ტერისმებზე. რააპელაციო რარამართლომ არევე ღეტარებირ 
მიფმა დატოვა, არრებობდა თს არა  კრედიტორირ მცრიდან 
მოვალირთვირ ზიანირ მიქენებირ მიზანი. ღერაბამირად, პი-
რველი და მეორე ინრტანციირ რარამართლორ მიერ ყამოქა-
ლიბებსლი მრძელობა არარრსლია და  არ არირ გამოკვლეს-
ლი რაუმირთვირ არრებითად მნიღვნელოვანი გარემოებები.  

სზენაერმა რარამართლომ გადაწქვეტილებაღი მისთითა, 
რომ  წარდგენილი ტაუტობრივი გარემოებებირ რატსშველზე 
დგინდებოდა მრერცებლირ სშრავი უონებირ იპოთეკით და-
ტვირთვირ ტაუტი, რარერცო ვალდებსლებირ სზრსნველრაქო-
ტად.  

რარამართლომ თავირ გადაწქვეტილებაღი განმარტა, 
რომ მორარყელირ რაუმიანობირ არრიდან გამომდინარე, კო-
მერცისლი ბანკირ, როგორც რაკრედიტო დაწერებსლებირ 
სპირველერ ინტერერრ წარმოადგენრ ტსლირ, და არა - იპო-
თეკით დატვირთსლი სშრავი უონებირ რაკსთრებაღი მიფება. 

მორარყელემ მოპარსცერ „რცვა“ ბანკირ წერილირ მეღვე-
ობით ღერთავაზა რარერცო ვალდებსლებირ ღერრსლებირ 
ალტერნატივა. რარამართლომ მნიღვნელოვნად ყათვალა, 
ღეეტარებინა კრედიტორირათვირ მიწოდებსლი ღეთავაზებირ 
მიზნობრიობა და რეალსრობა (რანდოობა), გამომდინარე 
იუიდან, რომ ცელღემკვრელ მცარეთა ღორირ, მით სტრო, 
რაკრედიტო დაწერებსლებარა და კლიენტრ ღორირ ვალდებს-
ლებით-რამართლებრივი სრთიერთობირ დამქარება ქოვე-
ლთვირ სკავღირდება პრეზსმტციარ, რომ ვალდებსლება ღე-
რრსლდება დადგენილი წერირ დაცვით. 

რარამართლომ მიიყნია, რომ რაკრედიტო დაწერებსლება 
„რცვა“ ბანკი წარმოადგენდა უართსლ რაკრედიტო რივრცე-
ღი დამკვიდრებსლ, რენომირებსლ ისრიდისლ პირრ და არა 
-გასრკვეველი რეპსტაციირ მუონე რსბიეუტრ.  ღერაბამირად, 
ღეთავაზება ვალდებსლებირ ღერრსლებირ ღერაცებ ვერ იუნე-
ბოდა აფუმსლი, როგორც  უონებირ იშსლებით ასუციონზე 


