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საპენსიო სისტემების ზოგადი დახასიათება 

დოუ. მაურ გსთბროდი 

ადვოკატი, Baker & McKenzie-რ რაადვოკატო ბისრორ მორკოვირ ოტირირ პარტნიორი 

 

I. რაპენრიო რეტორმებირ შირითადი დაცარიათება 
წარრსლღი, ღერაბამირი რაცელმწიტო რეგსლაციებირ ღე-

მოფებამდე, მოცსცებზე და ბავღვებზე ზრსნვირ ტვირთრ მათ 
ღორირ მქოტი თაობა ატარებდა. თანამედროვე რაზოგადოე-
ბებღი არრებობრ სამრავი კანონირმიერი რეგსლაცია იმ პი-
რებთან დაკავღირებით, რომლებრაც რაკსთარ თავზე ზრს-
ნვა აფარ ან ძერ კიდევ არ შალსშთ. სტრორი თაობირ წა-
რმომადგენლებრ ყვესლებრივ ეცმარებიან რაპენრიო რირტე-
მები, რათა რიბერეღიც მოაცერცონ ტინანრსრი დამოსკიდე-
ბლობირ ღენარყსნება. ირევე, როგორც ბევრმა რცვა კონტი-
ნენტსრ ევროპსლმა რირტემამ, რაბჩოთა რირტემამაც რაპე-
ნრიო სზრსნველქოტირ როლიდარსლ პრინციპზე დამქარე-
ბსლ მოდელრ მიანიჩა სპირატერობა. როლიდარსლ პრინცი-
პზე დამქარებსლი მოდელირ პირობებღი გარაცემ პენრიარ 
ატინანრებრ რაცელმწიტო ბისძეტი და დარაუმებსლი მორა-
ცლეობირ მიერ გადაცდილი გადარაცადები.  

არევე გერმანიაღიც, მოუმედებრ მრგავრი როლიდარსლ 
პრინციპზე დამქარებსლი მოდელი, თსმცა მირი მიზანღეწო-
ნილობა, ბოლო დრორ, რაარრებო მინიმსმირ სზრსნველქო-
ტირ

1
  ასცილებლობიდან გამომდინარე დირკსრიირ რაგნად 

არირ უცესლი. ამ რირტემირ პირობებღი მაფალი ღემორავლირ 
მუონე პირები ან თვითდარაუმებსლები მთელ რიგ ღემთცვე-
ვებღი, რაუმიანობირ რპეციტიკიდან გამომდინარე რეგსლა-
ციებირ გამო, იშსლებსლნი არიან კერშო დაზფვევარ მიმა-
რთონ ცოლმე.

2
 კერშო დაზფვევამ ღეიშლება იმსღაორ მცო-

ლოდ დაგროვებითი მოდელირ რატსშველზე. ამ მოდელირ 
ღემთცვევაღი რაპენრიო გადაცდა ცდება რაპენრიო ტონდი-
დან, რომელიც ივრება პერიოდსლი ღენატანებირ რატსშვე-
ლზე. ყვესლებრივ, დაგროვებითი მოდელები იმგვარად 
არირ მოწქობილი, რომ ირ, ვინც მცოლოდ მცირე დროირ გა-

                                                                    
  

რტატია გერმანსლიდან თარგმნა გიორგი რსრიაღვილმა. 
1
 გერმანიირ როციალ-დემოკრატისლი პარტიარ მიზნად აუვრ დარაცსლი 

გააგრშელორ რაპენრიო რეტორმა და ბოლო წლებღი აფებსლი კსრრი, 
რომელიც "რამართლიანი პენრიირ“ დევიზით ითვალირწინებრ მინიმა-
ლსრი პენრიირ მინიჩებარ, მაგალითად, ბავღვირ აფზრდაღი დაცარძსლი 
დროირ ან რაჩიროებირ მიცედვით, ამირ რაპირირპიროდ ბიზნერ წრეებირ 
მცრიდან ღემოთავაზებსლია დაგროვებსლ კაპიტალზე დამქარებსლი 
რაპენრიო მოდელები. ამ მოვლენათა პოლიტიკსრი პერრპეუტივიდან 
ღეტარებირათვირ იც. 
https://www.focus.de/finanzen/boerse/aktien/mehr-kapitalismus-
in-deutschland-muessen-wir-bald-alle-aktien-kaufen-friedrich-
merz-will-die-rente-revolutionieren_id_10817682.html, ღედარებით 
სტრო მეცნიერსლი ანალიზირათვირ იც. https://www. 
dai.de/files/dai_usercontent/dokumente/studien/190730_Studie_Alt
ersvorsorge.pdf, 
https://www.dai.de/files/dai_usercontent/dokumente/ 
studien/190730_Studie_Altersvorsorge.pdf, სკანარკნელად ნანაცია: 
1.8.2019. 

2
 ღდრ. მაგალითირათვირ https://www.abv.de/berufsstaendische-

versorgungswerke.html, სკანარკნელად ნანაცია: 1.4.2019. 

ნმავლობაღი იფებრ პენრიარ, იცდირ მირთვირ, ვინც სტრო დი-
დი ცნირ განმავლობაღი იუნება ამ პენრიირ ბენეტიციარი.  

II. რაპენრიო რირტემები და კაპიტალირ ბაზარი 
დაგროვებითი პენრიირ დადებით მცარეებზე რასბრირარ 

ცღირად მოწქავთ აღღ-ირ მაგალითი. იუასრი (ცალკესლი 
ღტატებირ) ტონდები,

3
 რომელთა კომპეტენციაღიც ღედირ რა-

პენრიო რირტემა,  წარმოადგენენ მრცვილ ინვერტორებრ გა-
ქიდვებირ ბაზარზე. ამერიკსლი ინოვაცისრი რაწარმოებირ 
მროტლიო მარღტაბით რწრატი ეურპანრიირ ერთ-ერთი განმა-
პირობებელი და ცელღემწქობი არირ რწორედ ირ ტაუტორი, 
რომ ამ რაწარმოებრ მათი განვითარებირ ქველა რტადიაზე 
აუვთ წვდომა კაპიტალზე. ერ კაპიტალი კი მნიღვნელოვანწი-
ლად რწორედ რაპენრიო ტონდღი განცორციელებსლი ღენა-
ტანებირაგან  ღედგება. 

კაპიტალირ ბაზარი აღღ-ირ დაარრებირ მითორირ ღემადგე-
ნელი ნაწილია: აცალგაზრდა რაცელმწიტორ ინგლირირ წინა-
აფმდეგ დამოსკიდებლობირათვირ გაყაფებსლი ბრშოლირ 
დატინანრება მცოლოდ ნარერცები ტსლით ღეეშლო, რაც თა-
ვირ მცრივ მოითცოვდა გარკვესლი ლიკვიდსრობირა და მო-
ცსლობირ მუონე ღიდა ბაზრირ არრებობარ.

4
 რამეცნიერო ლი-

ტერატსრაღი სკვე დიდი ცანია არრებობრ მორაზრება, რომ 
რწორედ კაპიტალირ ბაზარი იქო ირ მთავარი ტაუტორი, რა-
მაც განაპირობა აღღ-ირ რწრატი განვითარება რცვა კოლო-
ნიებთან ღედარებით, რომლებიც ნედლესლირ ბსმირ ღე-
მდეგ, ირევ გაცვლით ეკონომიკარ დასბრსნდნენ

5
.  

დფერდფეობით რცვა მოთამაღეებთან ღედარებით სტრო 
დიდი გლობალსრი მარღტაბებირ გამო, აღღ-ირ კაპიტალირ 
ბაზარი მარტივად დომინირებრ გლობალსრ ბაზრებზე. თს-
მცა ამარ აღღ-ზე  მცოლოდ დადებითი ზეგავლენა არ აუვრ. 
კერშოდ,, აუედან გამომდინარე, ტინანრსრი ინდსრტრიირ 
მნიღვნელობამ იმდენად გააშვირა რამსღაო შალა აღღ-ღი, 
რომ რაერთაღორირო კონკსრენციირ გათვალირწინებით, 
ამერიკაღი რცვა რამირ წარმოება ღესშლებლად შვირი ცდე-
ბა. იუიდან გამომდინარე, რომ შლიერი კაპიტალირ ბაზრირ 
პირობებღი იმპორტირ ნეგატისრი რალდორ დატინანრება მა-
რტივად არირ ღერაშლებელი რერცირ მეღვეობით, ინტლაცია 

                                                                    
3
 ქველაზე ცნობილია CalPERS, https://www.calpers.ca.gov/. 

4
 ამ კაპიტალირ ბაზრირ მნიღვნელობა აღღ-რათვირ დეტალსრად არირ წა-

რმოყენილი ალეურანდერ წემილტონირ, აღღ-ირ პირველი ტინანრთა მი-
ნირტრირ, ღრომებღი, Sylla/Cohen, Alexander Hamilton on Finance, 
Credit and Debt, New York 2018. 

5
 რწორედ ამ თეზირ ავითარებრ რელრო ტსრტადო თავირი მთავარი ნა-

ღრომირ დარაწქირღი. რელრო ტსრტადორ, მართალია, განრაკსთრებსლი 
გავლენა წუონდა ბრაზილიაღი მეოცე რასკსნირ პირველ ნაცევარღი რე-
გიონალსრი განვითარებირ პოლიტიკაზე, თსმცა როგორც მეცნიერი 
ტართოდ ცნობილი არ არირ.  მირი შირითადი, მოცემსლი თემატიკირა-
თვირ  მნიღვნელოვანი ნაღრომები  მცოლოდ პორტსგალისრ ენაზეა ცე-
ლმირაწვდომი. 
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რეალსრად არ ცდება და ღერაბამირად, ამ ტიპირ ეკონომიკა-
ღი ღიდა წარმოება მნიღვნელოვან და განგრშობად ზიანრ გა-
ნიცდირ.

6
 

რაუართველორნაირი პატარა უვექნირათვირ კაპიტალირ 
ბაზრირ განვითარება  რრსლიად განრცვავებსლ რირკებრა და 
ღანრებრ ღეიცავრ, ვიდრე ირეთი, მროტლიო მარღტაბირ, კაპი-
ტალირ ბაზრირათვირ, როგორიც ამერიკაა.

7
 პატარა უვექნირ 

ღემთცვევაღი, რომელრაც მრავალმცრივი რავაჩრო სრთიე-
რთობა აუვრ მეზობელ უვექნებთან, ნაციონალსრი ვალსტირ 
მდგრადობა მნიღვნელოვანწილად არირ დამოკიდებსლი ამ 
მეზობელი უვექნებირ ვალსტირა და მროტლიორ რცვა წამქვა-
ნი ვალსტებირ მდგომარეობაზე. 

ამგვარად, რაუართველორ ეკონომიკირათვირ გადამწქვე-
ტი მნიღვნელობა აუვრ აღღ-ირ, ევროპირ უვექნებირ, რსრე-
თირ, ყინეთირ, თსრუეთირა და არევე, რავარასდოდ, ირანირ

8
 

ეკონომიკებრ. ღედარებით მცირე ვალსტებირ დამოკიდებს-
ლება სცცო ვალსტაზე და სცცო კაპიტალირ ბაზარზე იმატებრ 
მაღინ, როდერაც რავალსტო ბლოკები ტართოვდება, რირ მა-
გალითრაც წარმოადგენრ ევრორ ღემოფება და ევროზონირ 
ღერაშლო გატართოება. ამ დრორ გაცვლითი კსრრი და რა-
კრედიტო პროცენტები, ცღირ ღემთცვევაღი, ღიდა ტაუტორე-
ბირაგან თითუმირ რრსლებით დამოსკიდებლად ვითარდება. 
რაუმე იუამდეც კი მიდირ, რომ მცირე უვექნებრ კრედიტებრ 
პირდაპირ აცვევენ ცოლმე თავრ, ცანდაცან კი, რაპროცენტო 
განაკვეთი სეცრად იზრდება და კაპიტალირ გადინება ცდება, 
თს წამქვან ბაზრებზე კრედიტებზე მოთცოვნამ მოსლოდნე-
ლად იმატა. კერშო რაპენრიო რირტემამ ღერაშლებელია ღეა-
რბილორ ერ ეტეუტები, რადგან მირი მეღვეობით წარმოიღო-
ბა დამოსკიდებელი მოთცოვნა კრედიტებზე და კაპიტალდა-
ბანდებებზე. 

III. დაგროვებითი პენრიირ დადებითი მცარეები 
თსმცა კერშო რაპენრიო რირტემარ ამირგან დამოსკიდე-

ბლი რცვა დადებითი მცარეებიც აუვრ. 
კერშო რაპენრიო რირტემარ ღერწევრ სნარი ტეცი ასწქორ 

ეკონომიკსრ და დემოგრატისლ ცვლილებებრ. მაგალითად, 
მაღინ, როდერაც მორაცლეობირ რაოდენობა მნიღვნელოვა-
ნად მცირდება, განრცვავებით როლიდარსლ მოდელზე და-
მქარებსლი რირტემირაგან, რომლირ პირობებღიც იუმნება 
რიტსაცია, როდერაც მცირერიცცოვანი აცალგაზრდები ატა-
რებენ მრავალრიცცოვან მოცსცთა ღენაცვირ ტვირთრ. და-
გროვებითი პენრიირ პირობებღი ერ მოცსცები, მორაცლეობირ 
ღემცირებირ მისცედავად, იფებენ იმარ, რაც რაპენრიო ტო-
ნდებღია ღენაცსლი. პორტრაბჩოთა უვექნებირათვირ რაკმაოდ 
გონივრსლია, დანაზოგირ რაცით გადადონ გარამრძელორ 
ნაწილი (ან გამოიქენონ წარმოებირ დატინანრებირათვირ), 
რადგან, რაბაზრო ეკონომიკირ დამკვიდრებირ ღემდეგ, ამ 
უვექნებღი ტსლირ მარამ მნიღვნელოვანწილად იმატა ადრი-
ნდელთან ღედარებით. კერშო რაპენრიო რირტემა არევე მნი-
ღვნელოვნად ღესწქობრ ცელრ არატორმალსრი ეკონომიკირ 
ღემცირებარ, რადგან მომავალ პენრიონერებრ სყნდებათ 
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 ამ ტაუტზე ტსრტადო სკვე 1983  წელრ სთითებდა, იც. Brasil, A 

construção interrompida, 15. მთლიანობაღი პრეზიდენტ ტრამპირ პო-
ლიტიკა ტოვებრ ღთაბეჩდილებარ, რომ ერ მორაზრებები და ღეღტოთება 
დფემდე ქსრადფებირ მიფმაა დატოვებსლი. 

7
 ღანრებთან დაკავღირებით იც. https://oc-media.org/opinion-georgia-s-

pension-reforms-do-nothing-for-most-georgians/, სკანარკნელად 
ნანაცია: 8.8.2019. 

8
 თანმიმდევრობა არ არირ მოქვანილი გავლენირ ცარირცირ მიცედვით, 

რირი ცალრაცად განრაზფვრაც რაკმაოდ რთსლი ამოცანაა და მოცემს-
ლი რტატიირ ტარგლებრ რცდება. 

ინტერერი მონაწილება მიიფონ რაპენრიო რირტემებღი, მაგა-
ლითად, რაპენრიო რირტემართან დაკავღირებსლი რსბვენცი-
ებირ გზით, რირთვირაც ასცილებელია, რომ ირინი ლეგალსრ 
ღრომით სრთიერთობებღი ყაერთონ. ერ განრაკსთრებით იმ 
ღემთცვევაღი გვეუნება რაცეზე, თს რაცელმწიტო რსბრიდიები 
კერშო პირთა რაპენრიო ღენატანებზე მიმზიდველი გაცდება. 
პენრიირ მიმფებირ მოლოდინი არევე ამცირებრ კორსტცია-
რაც, თს, მაგალითად, ეკონომიკსრი დანაღასლირათვირ ნა-
რამართლეობა რაპენრიო მოთცოვნირ დაკარგვარ იწვევრ. გე-
რმანიაღი, მაგალითად, რაძარო მოცელირ რირცლირ რამა-
რთლირ პარსცირგებაღი მიცემირარ, ყვესლებრივ, ცენტრა-
ლსრ რაკითცრ წარმოადგენრ იმირ დადგენა, იწვევრ თს არა 
გამამტქსნებელი მრძავრირ გამოტანა, ამავდროსლად, რაპე-
ნრიო მოთცოვნებირ დაკარგვარ. 

გარდა ცრენებსლირა, კერშო რაპენრიო რირტემირ ღემო-
ტანარ ღესშლია მნიღვნელოვნად ღესწქორ ცელი უვექნირ რა-
მართლებრივ განვითარებარ და გაზარდორ მომავალ პენრი-
ონერთა ინტერერი ამართან დაკავღირებით, რადგან კერშო 
რაპენრიო რირტემაზე რამართლირ რირტემირ ქველა ელემენტრ 
აუვრ ზეგავლენა. მომავალი პენრიონერები იუნებიან დაი-
ნტერერებსლები, რომ მათი მოთცოვნები გარანტირებსლი 
იქორ. რაბოლოო ძამღი, ამ რაპენრიო რირტემამ ღეიშლება 
ითამაღორ არევე ანტიციკლსრი კატალიზატორირ როლი 
იმგვარად, რომ, როდერაც პენრიონერები მათი რავარასდო 
რაპენრიო მოთცოვნებირ ღემცირებირ ღერაცებ ღეიტქობენ, 
ირევ ღრომით ბაზარრ დასბრსნდებიან. 

IV. კერშო რაპენრიო რირტემირ ღემოტანართან დაკავღი-
რებსლი რირთსლეები 

თსმცა ზემოთ თუმსლიდან სკვე ლოგიკსრად გამომდი-
ნარეობრ მთელი რიგი იმ რირთსლეებირა, რომელიც სკა-
ვღირდება რაპენრიო რირტემირ ღემოტანარ: არაერთი კერშო 
რაპენრიო რირტემა ყავარდა იმირ გამო, რომ არარათანადოდ 
იუნა ღეტარებსლი ამართან დაკავღირებსლი ტეუნიკსრი რი-
რთსლეები. მოკლედ რომ ღევაძამოთ, რაცელმწიტომ სნდა 
ღეუმნარ მეუანიზმები იმირათვირ, რათა რრსლად იქორ გარა-
ნტირებსლი რანდო, მოგებირ მომტანი  და მიზნობრივი ინვე-
რტიციები პენრიონერთა მთელი ცცოვრებირ განმავლობაღი. 

ცენტრალსრ რაკითცრ წარმოადგენრ, რა თუმა სნდა, იმირ 
სზრსნველქოტა, რომ დაზოგილმა აუტივებმა რაპენრიო რი-
რტემირ მეღვეობით ცანგშლივი დროირ განმავლობაღი ღეი-
ნარყსნორ თავირი ფირებსლება. 

ამართან, მომავალი პენრიონერი მსდმივად სნდა იქორ 
ინტორმირებსლი რაკსთარი  მოთცოვნებირ ღერაცებ. ერ წა-
რმოადგენრ ერთ-ერთ მიზეზრ იმირა, რომ  სმეტერ კერშო რა-
პენრიო რირტემებღი დაზოგილი თანცირ დაბანდება ლიკვი-
დსრ უონებრივ აუტივებღი ცდება, რაც განაპირობებრ იმარ, 
რომ დროირ თითუმირ ქოველ მონაკვეთღი რაკმაოდ ზსრტა-
დაა ღერაშლებელი გარანაწილებელი უონებრივი მარირ და-
დგენა. ერ ნიღნავრ, რომ რეალსრი კაპიტალდაბანდება მცო-
ლოდ ბირჟირ აუციებღი და ობლიგაციებღია ღერაშლებელი.

9
 

სტლებამორილი პირირათვირ ცცოვრებირ ბოლომდე გადა-
რაცდელი პენრიირ თვისრი ოდენობირ განრაზფვრირათვირ 
ასცილებელია რაკმაოდ კომპლეურსრი გამოანგარიღებირ 
მეთოდირ გამოქენება, რომელიც რაკსთარ თავღი გსლი-
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 იმართან დაკავღირებით, თს რა გამოწვევებირ წინაღე გვაქენებრ რააუციო 

პაკეტირ ზრდა იც. https://www.dai.de/files/dai_usercontent/ 
dokumente/studien/190730_Studie_Altersvorsorge.pdf, სკანარკნე-
ლად ნანაცია: 10.8.2019.   
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სტატია 

რცმობრ ე.წ. რანდო აუტსარებირ მიერ განცორციელებსლ 
რტატირტიკსრ გამოთვლებრ. 

რსრეთღი ღიღმა იმირა, რომ ღერაბამირი გამოთვლები არ 
იუნებოდა რარწმსნო და 2008 წლირ ეკონომიკსრი კრიზირი 
რაპენრიო ტონდებირ მიერ მართსლ უონებარ მნიღვნელო-
ვნად ღეამცირებდა, განაპირობა რაკანონმდებლო  ბაზირ 
ცვლილება, რომლირ მეღვეობითაც სნდა მომცდარიქო რაპე-
ნრიო რირტემირ რერტრსუტსრირება. პირველ რიგღი, ერ ეცე-
ბოდა რაპენრიო ტონდებირ რამეწარმეო -ორგანიზაცისლი 
ტორმირ ცვლილებარა და მათი ანგარიღვალდებსლებირ გა-
მკაცრებარ. თსმცა მტკიცება იმირა, რომ ამ რერტრსუტსრი-
რებამ რეალსრად გაზარდა ტონდებირ ტრანრპარენტსლო-
ბა, რაკმაოდ რთსლია. ამან გამოიწვია ირ, რომ ინვერტორე-
ბმა მათ მიერ მართსლი ტონდებირ უონება ცელოვნსრად  
„გაბერერ“, ღემდეგ ტონდებრ რეალსრი უონება გამოაცა-
ლერ და გაიუცნენ.

10
 ამარ მორაცლეობაღი დიდი მფელვარება 

არ გამოსწვევია, რადგან რაცელმწიტომ, რაპენრიო გეგმებირ 
რეკონრტრსუციირ ტარგლებღი ნაკირრი გარანტიირ რატსშვე-
ლზე, ერ დანაკარგები თავად დატარა. ქაზაცეთღი მრგავრი 
რცენარირ თავიდან აცილებირ მიზნით უონება  რამართავად 
მონოპოლირტსრ რაცელმწიტო ორგანიზაციარ გადაეცა.

11
 

კერშო რაპენრიო რირტემირ მნიღვნელოვანი ელემენტი 
ღეიშლება იქორ უონებირ მართველთა –  ინდსრტრიირ – 
მრავალტეროვნება.

12
 თსმცა არატერი მეტქველებრ იმირ რა-

რარგებლოდ, რომ პორტრაბჩოთა რივრცეღი კერშო რაპენრიო 
რირტემებირ ღემოტანამ მრავალტეროვნებირ ყამოქალიბე-
ბარ რამით მაინც ღესწქო ცელი. ქაზაცეთღი რაცელმწიტო 
უონებირ მმართველმა თავი შირითადად რკანდალებით და-
გვამაცროვრა.

13
 რომცეთღი რაპენრიო აუტივები ყაბარდა ორ 

მმართველრ,
14

 რომლებზეც რომცეთთან რეალსრად ცოტა 
რამ თს წუონდათ რაერთო. მაღინაც კი, თს მივიყნევთ, რომ 
ამ ტიპირ მმართველირ ღერყევა  გამჩვირვალე ტენდერირ რა-
ტსშველზე ცდება, მაინც ნაკლებრავარასდოა, რომ ერ არყე-
ვანი, მაგალითად, შალასტლებირ ცვლილებირ ღემდეგ პო-
ლიტიკსრი იერიღირ რაგანი არ გაცდერ. 

გამართლებსლი და მიზნობრივი ინვერტიციირათვირ ას-
ცილებელია მაფალკვალიტიცისრი და კეთილრინდირიერი 
უონებირ მმართველირ არრებობა, მათი პოვნა კი პირველ 
რიგღი იმიტომ არირ რთსლი, რომ მათი რაუმიანობა, უონე-
ბირ დამოსკიდებელ მმართველებთან ღედარებით, მრავა-
ლმცრივ რეგსლაციებრ ეუვემდებარება, ანს ნაკლებ მიმზი-
დველია. კრიზირსლ რიტსაციებღი უონებირ მდგომარეობა  
მნიღვნელოვნად იუნება დამოკიდებსლი იმაზე, იზრსნა თს 
არა მმართველმა რაკსთარი პორტტოლიორ რერტრსუტსრი-
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 იც. https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/08/04/603353-
motileva-snyali-s-pensii, სკანარკნელად ნანაცია: 1.4.2019, 
https://www.kp.ru/daily/26834/3875390/, სკანარკნელად ნანაცია: 
1.4.2019. 

11
 იც. იმ მოლოდინთან დაკავღირებით, რომ მონოპოლია გასუმდებოდა 
https://www.interfax.kz/?lang=eng&int_id=13&news_id=199, სკა-
ნარკნელად ნანაცია: 8.8.2019. 

12
 იმარ, თს რამდენად რთსლია ამ რეალსრი და ქველარათვირ მორაწონი 
მრავალტეროვნებირ მიფწევა, ნათელქოტრ რაპროტერტო გამორვლები 
ყილეღი, რომლებიც რწორედ ამ მრავალტეროვნებირ წინააფმდეგ იქო 
მიმართსლი https://www.telesurenglish.net/news/Chileans-Take-
to-the-Streets-to-Reject-Current-Pension-Model-20190331-
0021.html, სკანარკნელად ნანაცია: 8.8.2019. 

13
 https://www.inform.kz/en/chief-of-unified-accumulative-pension-
fund-arrested-for-2-months_a2987032, სკანარკნელად ნანაცია: 
8.8.2019. 

14
 https://www.towerswatson.com/en/Insights/Newsletters/Global/ 
glob al-news-briefs/2018/01/armenia-pension-reform-to-start-july-
2018, სკანარკნელად ნანაცია: 8.8.2019. 

რებაზე. ტიპისრ მაგალითად ღერაშლებელია ღემთცვევირ 
მოქვანა, როდერაც ობლიგაციებირ გამოღვებირ მომენტღი 
ემიტენტრ, რომელიც ტინანრსრ რირთსლეებრ განიცდირ, 
მნიღვნელოვნად სზრდიან დატარვირ განაკვეთრ მოვალირ 
გაკოტრებირ ღემთცვევირათვირ. თსმცა დატარვირ განაკვე-
თირ გაზრდირათვირ ასცილებელია მთელი რიგი დირკრეცი-
სლი გადაწქვეტილებებირ დროსლად მიფება. მაგალითად, 
ასცილებელია რწრატი გადაწქვეტა იმირა, რარყელი მოვა-
ლირ წინააფმდეგ აფიშვრება თს მოვალირ დირეუტორირ წი-
ნააფმდეგ.  

ორგანორათვირ, რომელრაც აკირრია უონებირ მმართვე-
ლირ მეთვალქსრეობა, ყვესლებრივ რიტსაციაღი რაკმაოდ 
რთსლია იმირ აფკვეთა, რომ ამ უონებირ მმართველმა არ 
იქიდორ ტარიანი უაფალდები,  რომელთა გამოღვებაც მო-
ცდა ერთ-ერთი, მართან დაკავღირებსლი რაინვერტიციო ბა-
ნკირ ცელღეწქობით. რერტრსუტსრირებირ ღემთცვევებღი გა-
დაწქვეტილებები იმ რაკითცთან დაკავღირებით, იქო თს არა 
კონკრეტსლი დატარვირ განაკვეთი მიზანღეწონილი გარე-
მოებებირ გათვალირწინებით, თითუმირ რრსლებით  არარე-
ვიზირებადია. ამიტომაც ასცილებელია ღერაბამირი რამეთვა-
ლქსრეო ორგანორათვირ დირკრეციირ მინიჩება. 

მაღინაც კი, როდერაც რაპენრიო რირტემა კერშო ცარიათრ 
ატარებრ და რაცელმწიტო სარრ ამბობრ მარზე რაიმე ტიპირ 
პარსცირმგებლობირ აფებაზე, პოლიტიკსრი არესლობირ რა-
ტრთცე – იმ ღემთცვევაღი თს რაპენრიო მოთცოვნებირ მნი-
ღვნელოვანი ნაწილირ დატარვა ვერ ცდება – განაპირობებრ 
ცოლმე იმარ,  რომ რაცელმწიტორ რსლ მცირე ნაწილობრივ 
მაინც სწევრ ყარევა და ამ მოთცოვნებირ სზრსნველქოტა. 
ამგვარად, რაცელმწიტო პრაუტიკსლად პარსცრ აგებრ ზედა-
მცედველობირ ცარირცზე. 

როგორც ზემოთ აფინიღნა, იმირათვირ, რათა მოცდერ 
ადგილობრივი ბაზრირ გაშლიერება, ცღირად რაკანონმდე-
ბლო რეგსლაციები ითვალირწინებენ დაბანდებსლი უონე-
ბირ რაკსთარ უვექანაღი ინვერტირებირ ვალდებსლებარ. 
გლობალსრ რამქაროღი, რადაც კაპიტალირ მიმოუცევირ კო-
ნტროლი სტრო გამონაკლირრ წარმოადგენრ, ვიდრე წერრ, 
ამ ტიპირ დანაწერებირ ტეუნიკსრად გამართვა არც თს ირე 
მარტივია. ამართან რაეჩვოა მათი დარაღვებობა, თს უვექანა 
ყართსლია რავაჩრო ცელღეკრსლებაღი მროტლიო რავაჩრო 
ორგანიზაციართან, რომლირ რატსშველზეც მარ ეკრშალება 
რცვა უვექნებირ დირკრიმინირება. მისცედავად ამირა, ამ 
დრორ ცღირია ცოლმე რეგსლაციები, რომელთა მიცედვი-
თაც დარაღვებია მცოლოდ იმ ტარიან უაფალდებღი ინვერტი-
რება, რომლებიც უვექანაღი არრებსლ ბირჟაზეა გატანილი.

15
 

გარდა ამირა, ასცილებელია დრო, რათა რაკმარირად გა-
ნვითარდერ ინტრარტრსუტსრა, მაგალითად, ბირჟები, რადე-
პოზიტო ინრტიტსტები ტარიანი უაფალდებირათვირ, რომლე-
ბიც პენრიონერებრ დაიცავენ უონებირ მმართველირა და ბი-
რჟებირ გაკოტრებირ რირკირგან და, გარდა ამირა, რაკანო-
ნმდებლო ბაზირ განვითარება იმ დონემდე, რომ გამა-
რთლებსლი იქორ ამ უვექანაღი კაპიტალდაბანდება. ლოკა-
ლსრი ემიტენტებირ მოშებნა მცოლოდ ცანგრშლივი პროცე-
რირ ღედეგადაა ღერაშლებელი. 
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 იც. პოლონეთირ მაგალითზე https://www.pensionfundsonline.co.uk/ 
content/country- profiles/poland (სკანარკნელად ნანაცია: 8.8.2019) 
და ამ რეგსლაციირ გავლენა ბაზარზე 
https://www.reuters.com/article/ poland-pensions/poland-expects-
new-pension-scheme-to-boost-its-bourse-idUSL8N1VK1W0 (სკანა-
რკნელად ნანაცია: 8.8.2019), იც. არგენტინართან დაკავღირებით 
http://www.oecd.org/finance/private-pensions/41408080.pdf, სკა-
ნარკნელად ნანაცია: 8.8.2019. 
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V. თემირ პოლიტიკსრ მნიღვნელობართან 
დაკავღირებით 

არევე არ ფირრ ქსრადფებირ მიფმა იმ რაკითცირ დატოვე-
ბა, რომ დაგროვებსლი თანცები ქოველთვირ წარმოადგენრ 
ცდსნებარ რაცელმწიტორათვირ დატარორ მათი მეღვეობით 
რაკსთარი ვალდებსლებები ცანმოკლე პერრპეუტივაღი.

16
 

თსმცა ერთძერადი ყარევაც კი კერშო რაპენრიო მოთცოვნე-
ბღი ცანგრშლივ პერრპეუტივაღი ამ რირტემირ მიმართ ნდობირ 
მოღლარ განაპირობებრ. 

ცვლილებები, რომლებიც რაპენრიო რირტემებრ ეცება, რა-
კსთარ თავღი ღეიცავრ მნიღვნელოვანი როციალსრი ცვლი-
ლებებირ გამოწვევირ პოტენციალრ. მაგალითად, რაკმაოდ 
დარაბსთებსლი ყანრ მორაზრება, რომ გერმანიირ ტედერა-
ლსრი რერპსბლიკირ პოლიტიკსრი რტაბილსრობა, მირ რა-
წქირ ეტაპზე, მნიღვნელოვნად განაპირობა იმ ტაუტორმა, 
რომ განრაკსთრებით ომირ ღედეგად იმედგაცრსებსლი თა-
ობირ დამღვიდება და გსლირ მოგება მოცდა პენრიირ ბრსტო-
ღემორავალზე მიბმირ მეღვეობით. მირ რატსშველზე პენრიირ 
დონე იზრდებოდა ღემორავლებირ ზრდირ პროპორცის-
ლად.

17
 ამ ბრსტო ანაზფასრებაზე ბმირ ღენარყსნება ღეს-

შლებელი გაცდა  გერმანიირ გაერთიანებირ ღემდეგ წარმო-
უმნილი ეკონომიკსრი კრიზირირ პირობებღი და მარზე სარი 
იუნება ნათუვამი, ამირ რაძაროდ ატიღირებირ გარეღე.

18
 რეა-

ლსრად, ერთ-ერთი მთავარი ტაუტორი, რამაც გამოიწვია 
გერმანიირ როციალ-დემოკრატისლი პარტიირ რეიტინგირ 
დაფმარვლა და პარტიირ „ალტერნატივა გერმანიირათვირ“ 
პოზიციებირ გაშლიერება, არირ რწორედ პენრიონერთა 
სკმაქოტილება დაბალი პენრიებირ გამო. 
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 იც. 2013 წელრ პოლონეთღი განცორციელებსლ რეტორმართან დაკა-
ვღირებით https://www.reuters.com/article/poland-
pensions/poland-expects-new-pension-scheme-to-boost-its-bourse-
idUSL8N1VK1W0 სკანარკნელად ნანაცია: 8.8.2019. 

17
 W. Abelshauser, Deutsche Wirtschaftsgeschichte seit 1945, 
München 2004, 195. 

18
 G. Bäcker, Sozialpolitik und soziale Lage in Deutschland II, Wiesbaden 
2010, 353-ე და მომდევნო გვერდები. 

 
კერშო რაპენრიო რირტემები არევე არარეზირტენტსლია 

კრიზირებირ მიმართ, რომელიც პოლიტიკორებირ მიერ არ ან 
მცოლოდ არაპირდაპირ არირ გამოწვესლი. თს უვექნირ ვა-
ლსტა არამქარია, მაგალითად, უვექანაღი შირითადად დო-
ლარი გამოიქენება, იმ ღემთცვევაღი, როდერაც Emerging 
Market-ირ მიმზიდველობა კლებსლობრ, ღერაშლებელია 
დაიწქორ სეცარი ინტლაცია, რომელიც, რეალსრად, უვე-
ქნირ ღიგნით არრებსლი ეკონომიკსრი მდგომარეობით რს-
ლაც არ არირ განპირობებსლი. ინტლაციირ გამო მომავალ 
პენრიონერთა ცცოვრებირ ცარძები მნიღვნელოვნად იმატე-
ბრ, თს მათი პირველადი მოთცოვნილებებირ სზრსნველქო-
ტა და ცცოვრებირ დონირ ღენარყსნება  შირითადად იმპო-
რტსლ პროდსუციაზეა დამოკიდებსლი. ცოლო თს რაპენრიო 
ტონდები შირითადად იმ აუტივებღი აცორციელებენ ინვე-
რტიციარ, რომელიც უვექნირ ღიდა ვალსტაღია დენომინირე-
ბსლი, ინტლაციართან ერთად პენრიონერები დაკარგავენ 
მათ მიერ მანამდე რაიმედოდ მიყნესლ ტინანრსრ სზრსნვე-
ლქოტარ.

19
 ყვესლებრივ, ამ რიტსაციაღი,  გამომდინარე იუი-

დან, რომ, მორაცლეობარ ამგვარი რცენარირ წინააფმდეგ 
არანაირი ბერკეტი არ გააყნია, პარსცირმგებლობა პოლიტი-
კსრ კლარრ აკირრებენ და ცალცირ სკმაქოტილებირ ადრერა-
ტიც რწორედ ირ ცდება. 

რწორედ ამიტომ, ასცილებელია, რომ ცელირსტლებამ  
მიიფორ პრევენცისლი ზომები, თს ირ ტეუნიკსრად რაკმაოდ 
რთსლად მოწქობილი კერშო რაპენრიო რირტემირ ღემოტანარ 
აპირებრ. 
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 რწორედ ერ ცდება ამჟამად ქაზაცეთღი. 
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ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების სამართლებრივი რეგულირების არსი და პრობლემები 

 
პროტ. დოუ. ზვიად გაბირონია 
ღოთა რსრთაველირ რაუართველორ ეროვნსლი რამეცნიერო ტონდირ გენერალსრი დირეუტორი 
 
 

I. რაკითცირ დარმა - ბლოკყეინ ტეუნოლოგიირ არრი 
თანამედროვე მროტლიოღი დიდი რირწრატით ვითარდე-

ბა აცალი რირტემა ბლოკყეინი. 
რამწსცაროდ, სნდა ითუვარ, რომ ბლოკყეინირ რირტემაღი 

მოუმედმა ათესლობით კრიპტოვალსტამ, მათ ღორირ ქვე-
ლაზე პოპსლარსლმა ბიტკოინმა, ეთირისმმა და რცვამ, 
სტრო მეტი რაკამათო გარემოება გამოავლინა და დაიკარგა 
თავად ბლოკყეინირ, როგორც სნიკალსრი ტეუნოლოგიირ 
მთელი მარღტაბსრობა და ციბლი. 

იმირათვირ, რომ რაკითცღი რწორად გავერკვეთ და მირ 
რამართლებრივ რეგსლაციებზე ვირასბროთ, ასცილებელია 
თავდაპირველად ერთმანეთირაგან გავმიძნოთ: 

ა) ბლოკყეინი - როგორც სნიკალსრი ტეუნოლოგია;  
ბ) ბიტკოინი და რცვა კრიპტოგრატისლი, ვირტსალსრი 

ვალსტა, რომელიც ბლოკყეინირ ტეუნოლოგიარ იქენებრ. 
ვტიურობ, რომ ერ ასცილებელია, გამომდინარე იუიდან, 

რომ რაზოგადოებაღი, ცღირად ბლოკყეინი და ბიტკოინი 
ერთიდაიგივე მნიღვნელობით გამოიქენება, რარაც ტერმი-
ნთა ბსნდოვანება განაპირობებრ, ღერაბამირად იკარგება ამ 
მოვლენათა სნიკალსრობა. 

ბლოკყეინი ერაა კრიპტოგრატისლად დაცსლი ყანაწე-
რებირ ძაჩვი. მარღი მონაცემებირ ღეცვლა ან წაღლა პრაუტი-
კსლად ღესშლებელია, რადგან ბლოკყეინი არ იქენებრ რო-
მელიმე კონკრეტსლ ღენაცვირ ბაზარ, რერვერრ. ღერაბამირად 
ბლოკყეინღი ღეფწევირა და ინტორმაციირ მოპარვირათვირ 
ან წაკერსლი თავდარცმირათვირ რაჩიროა ბლოკყეინ ურე-
ლღი ყართსლი ქველა კომპისტერღი ერთდროსლად ღეფწე-
ვა, რაც სრთსლერ ამოცანარ წარმოადგენრ. ერთ  ან რამდე-
ნიმე კომპისტერზე წაკერსლი ღეტევა ღერაშლებელია, მა-
გრამ ბლოკყეინირ ტეუნოლოგიირ სნიკალსრობა იმაღია, 
რომ ინტორმაციირ არლები ინაცება ურელღი მონაწილე რცვა 
მილიონობით კომპისტერღი. ამ ინტორმაციარ კი ირეთივე 
ისრიდისლი შალა აუვრ როგორც რცვა დანარყენრ. რაც 
სტრო დიდია ერ ურელი, მით სტრო რთსლია მირი განადგს-
რებირ ალბათობა. თს ყავთვლით იმარ, რომ არტრონომის-
ლი რირწრატით იზრდება ბლოკყეინირ ურელღი მონაწილე 
პირთა რაოდენობა, გარაგებია რამდენად სნიკალსრ ტე-
უნოლოგიართან გვაუვრ რაუმე. 

ბლოკყეინი (ინგლ. Blockchain)(თავდაპირველად 
ბლოკებირ ძაჩვი Block chain),  არირ მსდმივად მზარდი ყა-
ნაწერებირ რია, რაცელად „ბლოკები“, რომლებიც დაცსლია 
კრიპტოგრატისლად. თითოესლი ბლოკი, როგორც წერი, 
ღეიცავრ წეღ-მაყვენებელრ, როგორც წინა ბლოკთან დამაკა-
ვღირებელ ნიღანრ

1
, დროირ ნიღნსლრ და ტრანზაუციირ მონა-

                                                                    
1
 M. Iansiti, “The Truth About Blockchain“, Harvard Business 

Review, Harvard University, January 2017. წაკითცვირ თარიფი: 
2017-01-17. „The technology at the heart of bitcoin and other virtual 
currencies, blockchain is an open, distributed ledger that can record 

ცემებრ. ირ ირეა ღეუმნილი, რომ არრებითად მტკიცეა და მა-
რღი მონაცემებირ ღეცვლა თითუმირ ღესშლებელია. ბლოკყე-
ინი ღეიშლება გაცდერ „ფია, ტრანზაუციებირ წიგნაკი, რომე-
ლიც ცორციელდება ორ მცარერ ღორირ“.

2
 იგი დატსშნებს-

ლია P2P
3
 პრინციპზე. ერთცელ განცორციელებსლი ტრა-

ნზაუციირ ყანაწერირ ღეცვლა ღესშლებელია ქველა მომდე-
ვნო ტრანზაუციირ ბლოკირ ღეცვლირ გარეღე. 

 2008 წელრ ბლოკყეინ რირტემირ  ღეუმნა სკავღირდება 
ანონიმსრ პიროვნებარ ან პიროვნებათა ძგსტრ, რომელიც 
ცნობილია როგორც რატოღი ნაკამოტო, სკვე მომდევნო წე-
ლრ კი ბლოკყეინი გამოცცადდა კრიპტოვალსტა ბიტკოი-
ნირ მთავარ ღემადგენელ ნაწილად, რომელიც აფრიცცავრ 
და ბლოკებად გარდაუმნირ განცორციელებსლ ტრანზაუციე-
ბრ. ბლოკყეინირ გამოგონებამ ბიტკოინრ რაღსალება მირცა, 
გადაეჩრა ორმაგი ცარძვირ პრობლემა მერამე (რანდო) მცა-
რირ ყარევირ გარეღე. 

კრიპტოგრატისლად დაცსლი ბლოკებირ ძაჩვირ პირვე-
ლი ნამსღევარი აფწერილია 1991 წელრ რტისარტ წაბერირა 
და რკოტ რორნოტირ მიერ

4
. ირინი ღეეცადნენ, ღეეუმნათ ირე-

თი რირტემა, რომელიც რამდენიმე დოკსმენტრ ერთ ბლოკღი 
გააერთიანებდა

5
. 

თავდაპირველად რატოღი ნაკამოტორ მიერ გამოუვექნე-
ბსლ დოკსმენტღი რიტქვები „ბლოკი“ და „ძაჩვი“ ცალ-ცა-
ლკე იქო გამოქენებსლი. 2016 წელრ ერ ორი რიტქვა გააე-
რთიანერ და ოტიციალსრად სწოდერ „ბლოკყეინი“. 2014 
წლირ აგვირტოღი, ბიტკოინ-ბლოკყეინირ ზომამ მიაფწია 
20 გიგაბაიტრ. 2015 წლირ იანვრირთვირ მირი ზომა 30 გიგა-
ბაიტამდე გაიზარდა. 2016 წლიდან 2017 წლამდე კი 50 გი-
გაბაიტიდან გაიზარდა 100 გიგაბაიტამდე. 

                                                                                                                 
transactions between two parties efficiently and in a verifiable and 
permanent way.“  

2
 S. Raval, (2016). "What Is a Decentralized Applica-

tion?", Decentralized Applications: Harnessing Bitcoin's Blockchain 
Technology. O'Reilly Media, Inc., გვ. 1–2. 

3
 P2P პრინციპი თანამედროვე ინტორმაცისლ ტეუნოლოგიაღი დამკვი-

დრებსლი ტერმინია. Peer-to-peer, ან ღემოკლებით P2P ურელი, არირ 
ტიპირ კომპისტერსლი ურელირ გამოქენებით განაწილებსლი არუიტე-
უტსრა. ერ იმარ ნიღნავრ, რომ მარღი ღედირ ქველა კომპისტერი ან მო-
წქობილობა, რომელიც ურელირ მსღაობარ იზიარებრ. არეთ დრორ ქოვე-
ლი გამზიარებელი, ერთი და იგივე ურელღია ყართსლი თანაბარი მნი-
ღვნელობით, რწორედ ამიტომ არ არრებობრ პრივილეგირებსლი მონა-
წილება არეთ ურელღი, ღერაბამირად არც ცენტრალიზებსლი რირტემი-
რთვირ დამაცარიათებელი ადმინირტრატორი..  

4 S. Haber, W. S. Stornetta, (January 1991). "How to time-stamp a dig-
ital document". Journal of Cryptology 3 (2): 99–
111. https://link.springer.com 

5
 D. Bayer, S. Haber, W. S. Stornetta, (March 1992). "Improving the 

Efficiency and Reliability of Digital Time-Stamping". Sequences 2: 
329–334. https://link.springer.com 
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2014 წელრ ტერმინი „ბლოკყეინ 2.0“ მისთითებდა 
ბლოკყეინ მონაცემთა ბაზირ აცალ აპლიკაციებზე. ჟსრნა-
ლმა The Economist ბლოკყეინ ტეუნოლოგიირ ერ მეორე 
თაობა აფწერა როგორც „მომავალი პროგრამსლი ენა, 
რომელიც რაღსალებარ აშლევრ მომცმარებლებრ, ღეიმსღაონ 
სტრო დაცვეწილი, ჩკვიანი კონტრაუტები, ამგვარად კი ღე-
უმნან ინვოირები, რომლებიც გადაიცდება ავტომატსრად, 
როდერაც ღეკვეთა დანიღნსლებირ ადგილარ მივა“ ან „ღე-
უმნან მოწმობა, რომელიც მტლობელებრ ავტომატსრად გა-
სგზავნირ დივიდენდებრ , როდერაც მოგება გარკვესლ ზფვა-
რრ მიაფწევრ.“ ბლოკყეინ 2.0 ტეუნოლოგია გარცდა ტრანზა-
უციებირ რაზფვრებრ და ღერაშლებელი გაცადა „ფირებსლე-
ბირ გაცვლა ღსამავლირ გარეღე, რომლებიც მოუმედებდნენ 
როგორც მაკონტროლებლები ტსლირა და ინტორმაციირა“. 
ღემუმნელებირ რსრვილი იქო, ურელღი მორაცლეობირ იმ ნა-
წილირ ყართვა, რომელიც ამარ მანამდე ვერ აცერცებდა, 
ირევე, როგორც კონტიდენციალსრობირ დაცვირ გაზრდა და 
სზრსნველქოტა იმირა, რომ ინტელეუტსალსრი რაკსთრებირ 
ეკონომიკსრი ფირებსლება ანაზფასრდებოდა. ბლოკყეინირ 
მეორე თაობა ღერაშლებელრ ცდირ, რომ მომცმარებელმა 
ღეინაცორ „მსდმივი ციტრსლი ID და მონაცემები“, არევე, 
სზრსნველქორ ირ გზა, რომელიც როციალსრ სთანარწორო-
ბარ დააბალანრებრ, რიმდიდრირ გადანაწილებირ ბლოკყეი-
ნირესლი გზით.

6
 

2017 წლირ დარაწქირღი, წარვარდირ ბიზნერირ მიმომცი-
ლველმა განაცცადა, რომ ბლოკყეინი „არირ ტსნდამენტსრი 
ტეუნოლოგია და მაღარადამე აუვრ ღერაშლებლობა, რომ ღე-
უმნარ ტსნდამენტსრად აცალი  ეკონომიკსრი და როციალს-
რი რირტემა“. დაკვირვებებით სკვე დადარტსრებსლია, იმი-
რთვირ, რომ ბლოკყეინირ რირტემარ, როგორც ტსნდამენტსრ 
ინოვაციარ წუონდერ დიდი გავლენა, მარ დარჩირდება 
ათწლესლები ყვენ ეკონომიკსრ და როციალსრ ინტრა-
რტრსუტსრაღი ინტეგრაციირთვირ

7
. 

ერთი რამ ცცადია, რომ ბლოკყეინ ტეუნოლოგიაზე და-
ტსშნებსლი კრიპტოვალსტირ ბაზარი მირი წარმოღობიდან 
დფემდე შალიან ღეიცვალა. მირი გადამეტებსლი მოთცოვნი-
დან გამომდინარე, რომელიც ცვალებადი ბაზრირ გაყენარა 
და ცღირად „რაპნირ ბსღტირ“ რაღიღროებარაც უმნირ, რამაც 
განვითარებსლ უვექნებრ აიშსლა თავიანთი მოუალაუე-ი-
ნვერტორებირათვირ გატრთცილებები გაეგზავნა მორალო-
დნელ რირკებთან დაკავღირებით. ტაუტია, რომ უვექნებირ 
სმრავლერობა არ აფმოყნდა მზად გაეკონტროლებინა 
ბლოკყეინირ რირტემაღი არრებსლი რცვადარცვა რაცირ კრი-
პტოვალსტები და დაეწერებინა ამ ბაზრირ მოთამაღეები-
რთვირ გარკვესლი ტიპირ რეგსლაციები.  

 
II. ბლოკყეინ ტეუნოლოგიირ რამართლებრივი რეგსლირე-

ბირ რაჩიროება 
ბლოკყეინ ტეუნოლოგიირ არრღი გარკვევირთანავე იბა-

დება კითცვა - როგორ ღეიშლება გაზრდილი რირკებიდან 
გამომდინარე მირი რეგსლაცია და რაერთოდ ღერაშლებე-
ლია კი ერ. 

ბლოკყეინ-ტეუნოლოგიებთან დაკავღირებსლი აცალი 
რეგსლაციებირა თს კანონებირ მიფება რაკმაოდ რთსლ 
პროცერთან არირ დაკავღირებსლი. მთავარი პრობლემა გა-
რაგებია: წარმოსდგენელია ერთი რაცელმწიტორ მიერ ირე-

                                                                    
6
  Project Bletchley Whitepaper, Microsoft, 2016-09-19, accessed 

2016-12-24. 
7
 Ovenden, James. Blockchain Top Trends In 2017.  

თი რამართლებრივი სრთიერთობირ რეგსლირება, რომე-
ლიც მირ ტარგლებრ რცილდება როგორც არრით, არევე, ტა-
უტობრივი მდგომარეობით. ნათელია, რომ აცალი ინტე-
რნეტ ტეუნოლოგიებირ გაყენამ რრსლიად ღეცვალა თანამე-
დროვე რამართლირ გაგება. ამიტომ ბლოკყეინირ რეგსლი-
რებაზე რასბარი მცოლოდ ნაწილობრივ ღეიშლება. 

ბლოკყეინ ტეუნოლოგიებირ რეგსლირებირ მთავარი მი-
ზეზი მაინც კრიპტოგრატისლი ვალსტებირ გაყენაა. ცნობი-
ლია, რომ თანამედროვე მროტლიორ კრიპტოვალსტებირ 
აბროლსტსრი სმრავლერობა რწორედ ბლოკყეინ ტეუნოლო-
გიებრ იქენებრ. ღერაბამირად, ბლოკყეინირ რამართლებრივი 
რეგსლირება მთლიანად ან ნაწილობრივ სკავღირდება ბი-
ტკოინირ, ეთირისმირ, და რცვა არრით მრგავრი თს ოდნავ გა-
ნრცვავებსლი კრიპტოვალსტებირ მიმართ რაცელმწიტორ 
მცრიდან დაწერებსლ ღეზფსდვებრა თს რეგსლაციებრ. 

ბლოკყეინირ ტეუნოლოგიირ რამართლებრივი რეგსლი-
რებირ ანალიზი ცცადქოტრ, რომ უვექნები შირითადად მსღა-
ობენ რამდენიმე მიმართსლებირ რეგსლირებაზე: 

1. სნდა იუნარ თს არა აფიარებსლი ბლოკყეინ ტეუნო-
ლოგიირ გამოქენებით ღეუმნილი კვიპტოვალსტები (ბიტკო-
ინი, ეთირისმი, ლიბრა, ლაითკოინი და რცვა) კანონმდე-
ბლობით განრაზფვრსლ ვალსტად; 

2. იმ ღემთცვევაღი თს ირინი არ იუნებიან აფიარებსლი 
ვალსტად, რა რამართლებრივ ტორმად სნდა იუნან ირინი 
მიყნესლნი (ნივთი, უონება, რაუონელი, კომპისტერსლი 
პროგრამა და ა.ღ.) 

3. როგორ სნდა მოცდერ ცალკესლი კრიპტოგრატის-
ლი ვალსტებირ ემირიირ (მაინინგირ, ღეუმნირ და რცვ) რეგს-
ლირება და რაჩიროებირ ღემთცვევაღი მათი დაბეგვრა; 

4. სნდა იუნერ თს არა კრიპტოვალსტირ მეღვეობით 
დადებსლი გარიგებები (სშრავი უონებირ ნარქიდობა, ავტო-
მანუანებირ, რცვადარცვა რაცირ რაუონლირ და რცვა მოშრავი 
ნივთებირ და ა.ღ.) მიყნესლი ნამდვილად; 

5. ბლოკყეინ ტეუნოლოგიირ რპეციტიკიდან გამომდი-
ნარე, კრიპტოვალსტირ მტლობელთა მაფალი ანონიმსრო-
ბა და მათ მიერ ბლოკყეინირ გამოქენებით დადებსლი გა-
რიგებებირ „რაეჩვოობირ“ მაფალი რირკი აიშსლებრ უვექნე-
ბრ გაატართოვონ „ტსლირ გათეთრებირ“ კანონმდებლობირ 
არეალი. 

გარდა ზემოაფნიღნსლირა, ბლოკყეინირ განვითარებამ 
რატსშველი დასდო რრსლიად აცალ, ვირტსალსრი ეკონო-
მიკირ წარმოღობარ მროტლიოღი. იუმნება მრავალი რერვირი, 
რომელიც მცოლოდ ვირტსალსრ კრიპტოვალსტებირ ქიდვა 
გაქიდვარა თს მათ რეალსრ ვალსტა ზეგანაფდებაზე მსღაო-
ბრ. გაყნდა რრსლიად აცალი ტერმინი ICO (Initial Coin 
Offering) – პირველადი მონეტებირ ღეთავაზება, რომელიც 
შალიან წგავრ რაკორპორაციო რამართალღი ცნობილ ინრტი-
ტსტრ - თავდაპირველ რაძარო ღეთავაზებარ - IPO (Initial 
Public Offering), მაგრამ მირგან განრცვავდება ორი მნი-
ღვნელოვანი კრიტერისმით: 

ა) ინვერტორი არ იუნება მომავალღი კომპანიირ აუციებირ 
მტლობელი; 

ბ) პროეუტი ასცილებლად სნდა სკავღირდებოდერ მცო-
ლოდ ბლოკყეინ ტეუნოლოგიირ გამოქენებარ.  

მისცედავად იმირა, რომ ე.წ. ICO ღედარებით აცალია და 
ე.წ. IPO ბევრირთვირ სტრო სრატრთცოდ გამოიქსრება, 
ეურპერტები გამოქოტენ ICO-რ რამდენიმე სპირატერობარ: 

1. კონტროლირ ღენარყსნება: თუვენ, როგორც კომპანი-
ირ მტლობელი, არ აშლევთ კომპანიირ ნაწილრ ინვერტორრ - 
თუვენ მარზე სბრალოდ რამომავლოდ ფირებსლ კრიპტო 

https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Economist&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%AD%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A1&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%97%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%97%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
https://github.com/Azure/azure-blockchain-projects/blob/master/bletchley/bletchley-whitepaper.md
https://channels.theinnovationenterprise.com/articles/blockchain-top-trends-in-2017
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სტატია 

მონეტებრ წქიდით.  ერ კი მნიღვნელოვანია იმიტომ, რომ 
თუვენ მიიფებთ ტსლრ და, ამართან ერთად, კვლავ გააკო-
ნტროლებთ რაკსთარ კომპანიარ. 

2. გლობალიზაცია: მაღინ, როცა ზოგი კომპანია კარდა-
კარ დადირ ინვერტორირ რაპოვნელად, თუვენ ღეგიშლიათ 
მოკლე დროღი მოიზიდოთ ტსლი ცალცირგან მთელი მრო-
ტლიოდან. 

3. არანაირი რეგსლაცია: ერ კი ნიღნავრ არანაირ ბის-
როკრატიარ, რირ მოგვარებარაც თვეები რჩირდება. ტეუნო-
ლოგისრი რტარტაპ კომპანიებირთვირ რარიცოცცლო მნი-
ღვნელობა აუვრ ბაზარზე პირველობარ

8
. 

რწორედ ბლოკყეინ ტეუნოლოგიებირ რეგსლაციებირ 
არარრებობა წარმოადგენრ მთავარ გამოწვევარ. სნდა ვაფი-
აროთ, რომ მისცედავად დიდი მომციბვლელობირა (გარი-
გებებღი მერამე, ღსამავალი რსბიეუტირ (ბანკები, რცვადარცვა 
რაღსამავლო კომპანიები და ა.ღ.) არ არრებობამ), ამ ტეუნო-
ლოგიამ ბიშგი მირცა არალეგალსრ ბიზნერირ განვითარებარ 
(ტსლირ გათეთრებირ მაფალი რირკი, არალეგალსრი ბი-
ზნერირ გარიგებათა გადატანა ონლაინ რივრცეღი ბლოკყეინ 
ტეუნოლოგიებირ გამოქენებით). 

ქოველივე ერ ნათლად მოწმობრ ბლოკყეინ ტეუნოლო-
გიებირ რეგსლირებირ ასცილებლობაზე. 

 
III. ბლოკყეინ ტეუნოლოგიირ რაკანონმდებლო რეგსლი-

რება (ღედარებით-რამართლებრივი ანალიზი) 
ბლოკყეინ ტეუნოლოგიირ რაკანონმდებლო რეგსლირე-

ბირ ანალიზი მოწმობრ, რომ ამ ეტაპირთვირ რაცელმწიტოთა-
თვირ ძერ კიდევ ბსნდოვანია ამ ტეუნოლოგიირ რეალსრი 
არრი და რეგსლირება შირითადად არა თავად ტეუნოლოგი-
არ, არამედ ამ ტეუნოლოგიაზე დატსშნებსლ კრიპტოგრატი-
სლ ვალსტებრ ღეეცება. კრიპტოვალსტირ კონტროლი შირი-
თადად ღეეცება რეგსლაციებირ დაწერებარ „ტსლირ გათე-
თრებართან“, რათამაღო ბიზნერთან და რაგადარაცადო დაბე-
გვრართან მიმართებაღი. 

ა) ევროკავღირი. ევროკავღირირ არც ერთ ორგანორ 
დფემდე არ მისფია რპეციალსრი ნორმები ბლოკყეინ ტე-
უნოლოგიებთან მიმართებაღი. 2016 წელრ ევროკომირია ღე-
მოიტარგლა რეკომენდაციირ გაცემით წევრი უვექნებირა-
დმი, რომ გაეტრთცილებინათ მოუალაუეები კრიპტოვალს-
ტებირ მაფალი რირკირ ღერაცებ და დამატებითი რეგსლაციე-
ბი დაეწერებინათ კრიპტოვალსტით მოვაჩრე ონლაინ ბი-
რჟებირა და იმ კომპანიებირათვირ, რომლებიც მომცმარე-
ბლებრ კრიპტოვალსტირ ელეუტრონსლი რატსლირ რერვირე-
ბრ რთავაზობდა. 

ბ) ავრტრალია. უვექანაღი ციტრსლი ვალსტა არ განიცი-
ლება როგორც ტინანრსრი პროდსუტი და ღერაბამირად კრი-
პტოვალსტებირ რაუმიანობა არ ეუვემდებარება რავალდებს-
ლო ლიცენზირებარ (გარდა ე.წ. „ტიატსრ ტსლთან“

9
 ან რცვა 

ტინანრსრ პოდსუტებთან  დაკავღირებსლი რაუმიანობა. 
ავრტრალიაღი მოუმედებრ “ავრტრალიირ ციტრსლი ვალსტირ 
ინდსრტრიირ მოთამაღეთა უცევირ ღერაცებ კოდეური“ 
(Australian Digital Currency Industry Code of Conduct). 
დოკსმენტი აწერებრ კრიპტოვალსტით მოთამაღეებირ უცევირ 
ერთიან რტანდარტრ, მაგრამ მოუმედებრ მცოლოდ აროცია-

                                                                    
8
 იც. https://www.cryptoz.ge/single-post/2018/07/10/%E1%83%A0 

%E1%83%90-
%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1 -ICO (ბოლო 
ნაცვირ თარიფი 10.08.2019).  

9
 „ტიატსრი ტსლი“ არირ რაცელმწიტორ მიერ გამოღვებსლი და გარანტი-

რებსლი ვალსტა 

ციირ წევრებირათვირ. 2017 წლიდან კი ციტრსლი აუტივებით 
მოვაჩრე პროვაიდერები ეუვემდებარებიან რპეციალსრ რა-
ცელმწიტო რეერტრღი - ავრტრალიირ ტრანზაუციებირ რაა-
ნგარიღო-ანალიტიკსრ ცენტრღი (AUSTRAC) რეგირტრა-
ციარ. 

გ) დიდი ბრიტანეთი. 2014 წელრ ბრიტანეთირ ტინანრსრი 
რეგსლირებირა და კონტროლირ რააგენტომ (Financial 
Conduct Authority) დაადგინა, რომ კრიპტოვალსტა ბი-
ტკოინი არ წარმოადგენრ არც ვალსტარ და არც ტსლრ და არ 
ეუვემდებარება რეგსლაციებრ. 2017 წლირ რეუტემბერღი კი 
რააგენტომ განაცცადა, რომ ქსრადფებით რწავლობრ ე.წ. 
ICO ინრტიტსტრ და დარწმსნებსლნი არიან, რომ ტოკენებირ 
სმრავლერობა, რომელთა დატინანრება ICO-რ მეღვეობით 
ინვერტიციებირ მოზიდვით ცდება, სნდა დაეუვემდებარორ 
რაცელმწიტო ნორმატისლი ბაზით დაწერებსლ რეგსლაციე-
ბრ.  

დ) ვიეტნამი. ვიეტნამირ პრემიერ-მინირტრმა 2018 წელრ 
დაამტკიცა გეგმა, რომლირ მიცედვითაც ბიტკოინი ოტიცია-
ლსრად ცნო გადაცდირ ტორმად. არევე ღერაბამირ რამრაცს-
რებრ დაევალათ  კრიპტოვალსტებთან დაკავღირებსლი რა-
გადარაცადო დაბეგვრირ რეჟიმირ დამსღავება, რაც 2019 
წლიდან განცორციელდა კიდეც.  

ე) წონგ-კონგი. 2013 წლირ ნოემბერღი წონგ-კონგირ 
ტსლირ მიმოუცევირ რამრაცსრმა (Hong Kong Monetary 
Authority) განაცცადა რომ ბიტკოინი წარმოადგენრ ვირტს-
ალსრ რაუონელრ და ღერაბამირად არ ეუვემდებარება რეგს-
ლაციებრ. 2017 წელრ წონგ-კონგირ ტარიანი უაფალდებირა 
და ტისყერრებირ კომირიამ (SFC) ოტიციალსრად გამოაუვე-
ქნა, რომ ICO-რ მეღვეობით განცორციელებსლი ტოკენირ 
განვითარებირთვირ ინვერტიციებირ მოზიდვა, სნდა დაეუვე-
მდებარორ ტარიანი უაფალდებირ ღერაცებ კანონმდებლობირ 
რეგსლაციებრ. 

ვ) კანადა. 2014 წელრ კანადირ გენერალ-გსბერნატორმა 
მოიწონა კანონპროეუტი, რომლირ მიცედვითაც კრიპტოვა-
ლსტირ ბირჟები ეუვემდებარებიან რავალდებსლო რეგი-
რტრაციარ კანადირ ტინანრსრი ოპერაციებირ ანალიზირა და 
ანგარიღგებირ ცენტრღი (Financial Transactions and 
Reports Analysis Centre of Canada). მათ ევალებათ რრს-
ლად დაიცვან „ტსლირ გათეთრებირ“ წინააფმდეგ მოუმედი 
კანონმდებლობირ მოთცოვნები. წინააფმდეგ ღემთცვევაღი 
მათ აკრშალსლი აუვთ კომერცისლ ბანკებღი რაბანკო ანგა-
რიღებირ გაცრნა. რცვა მიმართსლებით რეგსლაციები ამ ეტა-
პირთვირ კანადაღი არ არრებობრ. 

ზ) მეურიკა.  მეურიკირ ცენტრალსრი ბანკი ბიტკოინრ და 
რცვა კრიპტოვალსტებრ არ მიიყნევრ ვალსტად. ღერაბამი-
რად, მარ მიაკსთვნებრ რაუონლირ კატეგორიარ, რირ ღერაცე-
ბაც თავირ რაძარო ლეუციაზე განაცცადა მეურიკირ ცენტრა-
ლსრი ბანკირ ცელმშფვანელმა აგსრტინ კარრენრმა. 

თ) რინგაპსრი. 2017 წლირ ივლირღი რინგაპსრირ რავა-
ლსტო რააგენტომ (MAS) განაცცადა, რომ ICO-რ მეღვეო-
ბით ტოკენებირ განაწილება დაეუვემდებარება რინგაპსრირ 
ტარიანი უაფალდებირ და ტისყერრებირ კანონმდებლობარ. 
ამართან, რეგსლატორი ერთმანეთირაგან განარცვავებრ ცი-
ტრსლ ტოკენებრ (რომლებრაც ირ განმარტავრ, როგორც 
კრიპტოგრატისლად დაცსლ რაღსალებარ გარკვესლი რაცირ 
მოგებირ ან ტინანრსრი მომრაცსრებირ მირაფებად) და ვი-
რტსალსრ ვალსტარ, რომელრაც რეგსლატორი მიიყნევრ 
ტოკენირ ნაირრაცეობად, რომელიც გამოიქენება როგორც  
„გაცვლირ რაღსალება, ანგარიღირ ერთესლი ან ფირებსლე-
ბირ რაცავი“.  ამართან, ციტრსლი ტოკენები არ იზფსდება 
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ვირტსალსრი ვალსტირ ტსნუციონირებით. ირინი ღეიშლება 
წარმოადგენდნენ ტარიან უაფალდებრ, რომელიც სზრსნვე-
ლქოტილია ემიტენტირ აუტივებით ან უონებით. ზემოაფნი-
ღნსლიდან გამომდინარე, თს რინგაპსრირ კანონმდებლო-
ბით ტარიანი ტოკენები ატარებენ ტარიანი უაფალდებირ ღი-
ნაარრრ, მაღინ ემიტენტები ეუვემდებარებიან  რინგაპსრირ 
რავალსტო რააგენტორ (MAS) მიერ რავალდებსლო ლიცე-
ნზირებარ. 

ი) ღვეიცარია. 2017 წლირ ივლირღი ღვეიცარიირ ტედერა-
ლსრმა რაბჩომ განაცცადა, რომ იწქებრ  ბლოკყეინ ტეუნო-
ლოგიებზე დატსშნებსლი კრიპტოგრატისლი ვალსტირ რა-
მართლებრივ რეგსლირებაზე მსღაობარ. ცოლო 2018 წლი-
დან ღვეიცარიირ კონტედერაციაღი ღემავალ კიარრორ მსნი-
ციპალიტეტღი ოტიციალსრად დასღვერ ბიტკოინებირ მეღვე-
ობით გადარაცადებირ გადაცდა. 

კ) რამცრეთი კორეა. 2017 წლირ ივლირღი რამცრეთ კო-
რეაღი დაიწქო კრიპტოვალსტებირ რეგსლირებირ ღერაცებ 
რაკანონმდებლო პაკეტირ მომზადება. რეგსლირება ღეეცება 
რამ შირითად მიმართსლებარ -  ტინანრსრი ტრანზაუციებირ  
ღერაცებ არრებსლ კანონმდებლობაღი კრიპტოვალსტებირ 
გათვალირწინებარ, „ტსლირ გათეთრებირა“ და რაგადარაცა-
დო დაბეგვრირ რაკითცებირ მოდერნიზაციარ. 

ვტიურობ, რომ ამ ათი უვექნირ კანონმდებლობირ მოკლე 
ანალიზი ნათელ რსრათრ იშლევა დფეირ მდგომარეობით 
ბლოკყეინ ტეუნოლოგიებზე დატსშნებსლი კრიპტოვალსტე-
ბირ რეგსლირებირ ტენდენციებზე. 

რავარასდოა, რომ მომავალღი რეგსლირება ღეეცება 
ბლოკყეინ ტეუნოლოგიირ გამომქენებელ რცვა რეგმენტე-
ბრაც. 

 
IV. ბლოკყეინირ ტეუნოლოგიირ რეგსლირებირ პრო-

ბლემები და პერრპეუტივები რაუართველოღი 
რაუართველოღი, მცირე გამონაკლირებირ გარდა, ბლო-

კყეინ ტეუნოლოგიებზე დატსშნებსლი პროდსუტებირ მარე-
გსლირებელი კანონმდებლობა არ არრებობრ. 

2019 წლირ 28 ივნირრ რაუართველორ ტინანრთა რამინი-
რტრომ გამოაუვექნა N201 რაძარო გადაწქვეტილება „კრი-
პტოაუტივირ და მირ მორაპოვებლად გამოთვლითი რიყუარირ 
(რიმშლავრირ) მიწოდებირ ოპერაციებირ გადარაცადებით 
დაბეგვრირ თაობაზე“, რომლირ პირველი მსცლირ მე-2 პს-
ნუტირ მიცედვით, „კრიპტოაუტივი არირ ციტრსლი აუტივი, 
რომლირ ღენაცვა და გაცვლა ცორციელდება ელეუტრონს-
ლად, ერთრანგიანი (დეცენტრალიზებსლი, Peer-to-peer) 
ურელით, არ რაჩიროებრ რანდო ღსამავალრ, და ტსნუციონი-
რებრ კომპისტერებირ ურელღი მომსღავე განაწილებსლი რე-
ერტრირ ტეუნოლოგიირ (Distributed ledger technology) 
პროგრამსლი სზრსნველქოტირ რაღსალებით, რომელიც 
იქენებრ კრიპტოგრატისლ მეთოდებრ. კრიპტოაუტივი წა-
რმოადგენრ ფირებსლებირ ციტრსლ გამოცატსლებარ, მირი 
გამოღვება და გაცვლა ცორციელდება დეცენტრალიზებსლი 
კონრენრსრირ მეუანიზმით, ცენტრალსრი რანდო ემიტენტი და 
ზედამცედველი/მაკონტროლებელი ორგანორ გარეღე, ცო-
ლო მარზე რაკსთრებირ სტლება დარტსრდება კრიპტოგრა-
ტისლი მეთოდებით. 

რაძარო განმარტებაღი, მითითებსლია, რომ „კრიპტოა-
უტივირ თითოესლ ერთესლრ გააყნია რაბაზრო ფირებსლე-
ბა, იგი ღეიშლება იუნერ ემირირებსლი, წქავდერ მერაკსთრე, 
გადაეცერ რაკსთრებირ სტლება რცვარ და დაიქორ ნაწილე-
ბად, ღერაშლებელია მირი ღერქიდვა და გაქიდვა. ამავე 
დრორ, კრიპტოაუტივი არ არირ გადაცდირ კანონიერი რაღსა-

ლება და არც ელეუტრონსლი ტსლი რაუართველორ კანო-
ნმდებლობირ ღერაბამირად. 

კრიპტოაუტივირ მოპოვება გსლირცმობრ კრიპტოაუტივირ 
პლატტორმირ ტსნუციონირებირ სზრსნველრაქოტად აცალი 
რტრსუტსრებირ (ბლოკებირ) ღეუმნირ რაუმიანობარ, რომლირ 
ღედეგადაც ამ რაუმიანობირ განმაცორციელებელი პირი (მა-
ინერი) ძილდოვდება კრიპტოაუტივით. აფნიღნსლი ცორცი-
ელდება ორი შირითადი პრინციპით: მაინერი თავირ ბლო-
კღი თვითონ უმნირ აცალ კრიპტოაუტივრ (კონკრეტსლი 
ალგორითმირ ღერაბამირად) და ამ ბლოკრ ადარტსრებენ 
რცვა მაინერები ან/და მაინერი იფებრ ძილდორ ტრანზაუციე-
ბირ განმაცორციელებლებირათვირ. არეთი ძილდორ ოდენო-
ბა ღეიშლება იქორ წინარწარ განრაზფვრსლი, გამოიანგარი-
ღებოდერ ალგორითმით ან განირაზფვრებოდერ თავირსტა-
ლი ბაზრით. კრიპტოაუტივირ მოპოვებირ რაუმიანობა რაჩი-
როებრ რპეციტიკსრ დანადგარებრა ან/და პროგრამსლ 
სზრსნველქოტარ, არევე, ინტერნეტთან წვდომარ. ამ რაუმია-
ნობირ რწრატი და ეტეუტსრი განცორციელება, რცვა ტაუტო-
რებთან ერთად, დამოკიდებსლია ღერაბამირ გამოთვლით 
რიყუარეზე. გამოთვლითი რიყუარე (რიმშლავრე) კი არირ იმ 
რიმშლავრირ რაზომი ერთესლი, რომლირ მეღვეობითაც კო-
მპისტერი არრსლებრ ოპერაციარ

10
“. 

სნდა აფინიღნორ, რომ რაუართველოღი ციტრსლი ტს-
ლირ დანერგვირ ოპტიმირტსრ პროგნოზებრ ამცირებრ უვექა-
ნაღი არრებსლი პრობლემები. ეურპერტები გამოქოტენ ღე-
მდეგ კრიტერისმებრ:  

 რაუართველორ გააყნია ნაკლებად განვითარებადი 
ციტრსლი ეკონომიკა და განვითარებადი ელეუტრონსლი 
ბაზარი; 

 უართველი ინტერნეტ-მომცმარებლებირ დიდი ნაწი-
ლი რაღსალოზე დაბალი ღემორავლირ მუონეა, ღერაბამირად 
ონლაინ ვაჩრობირ ტემპი უვექანაღი დაბალია; 

 უვექანაღი დაგვიანებსლმა ინტერნეტიზაციირა და 
კომპისტერიზაციირ პროცერმა არრებითი გავლენა იუონია 
ციტრსლი ბაზრირ განვითარებირ დონეზე, ტაუტობრივად 
უვექანა კარგავრ  ციტრსლი ბაზრირ ღემორავლებრ; 

 ღთამბეჩდავია აფინიღნორ ბოლო 2 წელიწადღი, 
აფმარრსლებელი ცელირსტლებირ გააუტისრებსლი  პროცე-
რები და პროგრამები, რაც  მიმართსლია რატელეკომსნიკა-
ციო ინტრარტრსუტსრირ მოდერნიზებირ (დარრსლდება  
რტარტაპებირ  ცელღეწქობირ მეუანიზმებირ ტორმირება და 
ციტრსლი გარემორ რამართლებრივი რეგსლირებირ რსრვი-
ლი; 

 დარარრსლრ, სნდა აფინიღნორ, რომ ციტრსლ ტსლირ 
დანერგვაზე რასბრირ დაწქებამდე მნიღვნელოვანი რაკითცია 
რაზოგადოებირ ინტერნეტ-წიგნიერებირ ზრდა, ინტორმირე-
ბირ ამაფლებირა და გამავრცელებელი ფონირშიებებირ რაჩი-
როება;  

 ამართან, გარათვალირწინებელია, რომ უვექანაღი რა-
კმაოდ დიდი რაოდენობაა იმ ორგანიზაციებირა, რომლებიც 
არ იქენებრ პლარტიკსრი ბარათებით ანგარიღრწორებირ რე-
რვირრ და ბიზნერ რაუმიანობარ მცოლოდ ნაფდი ანგარიღრწო-
რებით აცდენრ. არეთი მოვლენებირ ტონზე, ციტრსლი ტსლრ 

                                                                    
10

 იც. 2019 წლირ 28 ივნირრ რაუართველორ ტინანრთა რამინირტრორ  N201 
რაძარო გადაწქვეტილება „კრიპტოაუტივირ და მირ მორაპოვებლად გა-
მოთვლითი რიყუარირ (რიმშლავრირ) მიწოდებირ ოპერაციებირ გადარა-
ცადებით დაბეგვრირ თაობაზე“. www.matsne.gov.ge   

http://www.matsne.gov.ge/


ბლოკყეინ ტეუნოლოგიები 
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სტატია 

დანერგვირ ტემპი არრებსლი რტრატეგიებირა და დაგეგმვირ 
ტონზე, ძერ კიდევ რთსლად განრარაზფვრია.

11
 

კრიპტოვალსტირ პოპსლარობირ ზრდირ იგნორირება 
ღესშლებელია, ცოლო ვინც ძერ არ იქენებრ, აფიუმება, რომ 
ირინი თანამედროვე ბიზნერ მარათონრ ყამორყებიან. 

დარარრსლრ, სნდა აფინიღნორ რომ ციტრსლი უვექნირ

                                                                    
11

 https://commersant.ge/ge/post/mizezebi-romlebic-saqartveloshi-
bitkoinis-gavrcelebas-aferxebs (ბოლო ნაცვირ თარიფი 17.08.2019). 

 ღეუმნა რაჩიროებრ ინრტრსმენტებრ, რტრატეგიარ, ინტორმა-
ციარ, მეცნიერ-მკლევარებრა და მეცნიერსლ-ტეუნიკსრ 
პროგრერრ. აფნიღნსლი რერსრრით უვექანა ღეშლებრ გლო-
ბალსრ რივრცეღი ძეროვანი ადგილირ დამკვიდრებარ. 

https://commersant.ge/ge/post/mizezebi-romlebic-saqartveloshi-bitkoinis-gavrcelebas-aferxebs
https://commersant.ge/ge/post/mizezebi-romlebic-saqartveloshi-bitkoinis-gavrcelebas-aferxebs
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აქცესორულობის პრინციპი იპოთეკისა და თავდებობის მაგალითზე 
 

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

 
 

I. აუცერორსლობირ პრინციპი 
აუცერორსლობა წარმოადგენრ რამართლებრივ კატეგო-

რიარ, რომელიც გამოცატავრ ერთი სტლებირ არრებობირ 
დამოკიდებსლებარ მეორე სტლებირ არრებობაზე. რამოუა-
ლაუო რამართალღი აუცერორსლობირ რაკითცი დგება კრე-
დიტირ სზრსნველქოტირ რაღსალებებირ ღემთცვევაღი (რკ-ირ 
153 I მსცლი), კერშოდ, ირ არირ სზრსნველქოტირ რაღსალე-
ბირა და სზრსნველქოტილ მოთცოვნარ ღორირ კავღირირ გა-
მომცატველი. აუცერორსლობა მოიცავრ მოთცოვნირ არრე-
ბობირ ქველა რტადიარ, მირი წარმოღობიდან გაუარწქლება-
მდე (მათ ღორირ, გადაცემარაც) და რაც სტრო შლიერია 
აუცერორსლი ბმა, მით სტრო სკეთ არირ დაცსლი მოვალირ 
პოზიციები. 

უართსლ რამოუალაუო რამართალღი აუცერორსლი კრე-
დიტირ სზრსნველქოტირ რაღსალებები ამომწსრავად არირ 
მოწერრიგებსლი რკ-ირ ტარგლებღი. ერ არირ თავდებობა 
(რკ-ირ 891-ე და მომდევნო მსცლები), იპოთეკა (რკ-ირ 286-
ე და მომდევნო მსცლები) და გირავნობა (რკ-ირ 254-ე და 
მომდევნო მსცლები). ამ სზრსნველქოტირ რაღსალებებირ 
წარმოღობირათვირ ასცილებელია სზრსნველქოტილი მო-
თცოვნირ არრებობა, რითიც სზრსნველქოტირ რაღსალებებირ 
მიზანი – სზრსნველქოტირ მიზანი – უცესლია მათი წარმო-
ღობირ, არრებობირა და გასუმებირ რამართლებრივ რატს-
შვლად (კასზად).

1
 

გერმანსლი გადაწქვეტირ მიცედვით, თავდებობა მიყნეს-
ლია იპოთეკართან და გირავნობართან ღედარებით სტრო 
მეტად აუცერორსლად. ერ დაღვება ემქარება გრკ-ირ 216 II 1 
პარაგრატრ, რომელრაც რკ-ღი ანალოგი არ გააყნია, რირ გა-
მოც ამ თეზირ მტკიცება უართსლი რამართლირათვირ ამგვა-
რი კატეგორისლობით რაკმაოდ პრობლემსრია. ამართან, 
აუცერორსლობირ პრინციპი და მირგან გამონაკლირები რკ-ღი 
რწორედ რომ იპოთეკირ ღემთცვევაღი ღეიცავრ ქველაზე ტა-
რთო რეგსლატორსლ მატერიარ, რირ გამოც ამ პრინციპირ 
ზოგადი დაცარიათება იპოთეკირ მაგალითზეა სმძობერი. 

II. აუცერორსლობირ პრინციპი იპოთეკირ მაგალითზე 

1. ზოგადი დაცარიათება  
რკ-ირ 286-ე მსცლღი მოცემსლია იპოთეკირ ლეგალსრი 

დეტინიცია და მირი, როგორც კრედიტირ სზრსნველქოტირ 
რანივთო რაღსალებირ, დარაღვებობირ წინაპირობები.

2
 იპო-

                                                                    
1
 D. Medicus, Die Akzessorietät im Zivilrecht, JuS 1971, 497; J. 

Wilhelm, Sachenrecht, 4. Aufl., Berlin/Boston 2010, 787; J. Th. 
Füller, Eigenständiges Sachenrecht? Tübingen 2006, 174. 

2
 იც. იპოთეკართან დაკავღირებით რსრიაღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ 

კომენტარი, წიგნი II, ჩანტსრია (რედ.), 2018, 254-ე და მომდევნო მს-

თეკა წარმოადგენრ აუცერორსლი ცარიათირ რანივთო რეა-
ლიზაციირ სტლებარ

3
 და, ღერაბამირად, მირი დადგენირათვირ 

ასცილებელია სზრსნველრაქოტი მოთცოვნირ არრებობა, 
რომელიც არირ ე. წ. წამქვანი (სზრსნველქოტილი) მო-
თცოვნა

4
 და რომელთანაც განსქოტლად არირ ღეზრდილი 

იპოთეკა.
5
 სზრსნველქოტილი მოთცოვნირ კრედიტორი და 

იპოთეკარი (სზრსნველქოტილი კრედიტორი) იდენტსრი 
პირი სნდა იქორ.

6
 დასღვებელია, მაგალითად, ერთი და იმა-

ვე მოთცოვნირ სზრსნველრაქოტად ერთი და იმავე რაგნირ 
რამდენიმე იპოთეკით დატვირთვა (ორმაგი სზრსნველქო-
ტირ აკრშალვა),

7
 რადგან ერეც წინააფმდეგობაღი მოვიდო-

და იპოთეკირ აუცერორსლობართან.
8
 აუცერორსლობირ პრი-

ნციპირ გამოვლინებარ წარმოადგენრ რკ-ირ 295-ე მსცლღი 
კონრტატირებსლი გარემოება,

9
 რომ იპოთეკა გადაიცემა 

სზრსნველქოტილი მოთცოვნირ დათმობირ გზით (რკ-ირ 201 
I, 295) (იპოთეკირ გადაქოლირ პრინციპი). იპოთეკა, კანო-
ნირ რატსშველზე, მოთცოვნირ გადაცემართან ერთად ავტო-
მატსრად გადადირ აცალ კრედიტორზე.

10
 ერ წერი ვრცელდე-

ბა მოთცოვნირ გადარვლირ ქველა ტორმაზე (გარიგებირმიე-
რი და კანონირმიერი ცერია, მოთცოვნირ გადარვლა რარამა-
რთლორ ან ადმინირტრაცისლი ორგანორ განკარგსლე-

                                                                                                                 
ცლებირ კომენტარი; ლ. ჩანტსრია, კრედიტირ სზრსნველქოტირ რამა-
რთალი, თბილირი 2012, მე-60 და მომდევნო გვერდები; ჩანტსრია, ჩა-
ნტსრია/აცვლედიანი/ზოიშე/ძორბენაშე (რედ.), რაუართველორ რამო-
უალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი მეორე, 248-ე და მომდევნო გვე-
რდები; ბ. ზოიშე, რანივთო რამართალი, მე-2 გამოცემა, თბილირი 
2003, 327-ე და მომდევნო გვერდები; წ. ღნიტგერი, რაკრედიტო რამა-
რთალი, თბილირი 2011, მე-8 და მომდევნო გვერდები; თ. დარძანია, 
იპოთეკირ აუცერორსლობირ პრობლემატიკა რაკრედიტო ცელღეკრს-
ლებებღი, რტსდენტსრი რამართლებრივი ჟსრნალი (2013), მე-4 და მო-
მდევნო გვერდები. 

3
 ჩანტსრია, კრედიტირ სზრსნველქოტირ რამართალი (იც. რუ. 2), 61; რაუა-

რთველორ სზენაერი რარამართლორ 2014 წლირ 17 თებერვლირ გადა-
წქვეტილება # არ-901-859-2013. 

4
 RGZ 81, 268. 

5
 Rohe, in Beck OK BGB, 42. Aufl., 2017, § 1113 Rn. 4. 

6
 რსრიაღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი II, ჩანტსრია 

(რედ.), 2018, მსც. 297 1-ლი და მომდევნო ველები; ჩანტსრია, კრედი-
ტირ სზრსნველქოტირ რამართალი (იც. რუ. 2), 62, 80; რაუართველორ 
სზენაერი რარამართლორ 2014 წლირ 17 თებერვლირ გადაწქვეტილება 
# არ-901-859-2013. 

7
 ჩანტსრია, კრედიტირ სზრსნველქოტირ რამართალი (იც. რუ. 2), 73. 

8
 RGZ 131, 20; OLG Köln NJW-RR 1996, 1107; Rohe, in Beck OK BGB, 

42. Aufl., 2017, § 1113 Rn. 17. 
9
 ამართან დაკავღირებით ვრცლად იც. ჩანტსრია, კრედიტირ სზრსნვე-

ლქოტირ რამართალი (იც. რუ. 2), 62, 65; Rohe, in Beck OK BGB, 42. 
Aufl., 2017, § 1153 Rn. 1. 

10
 Rohe, in Beck OK BGB, 42. Aufl., 2017, § 1153 Rn. 2. 
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სტატია 

ბით).
11

 რკ-ირ 295-ე მსცლით გარანტირებსლია, რომ კრე-
დიტორი და იპოთეკარი ქოველთვირ ერთი და იგივე პირია. 
ამით მინიმსმამდეა დაქვანილი ღანრი იმირა, რომ ერთი მო-
თცოვნირთვირ იპოთეკირ გამცემ მოვალერ ორმაგად დაეკი-
რრორ პარსცირმგებლობა - ერთცელ აცალი კრედიტორირა 
და მეორეძერ იპოთეკარირ წინაღე.

12
 გარდა ამირა, გასმძო-

ბერებსლია ცერიონერირ მდგომარეობა, რადგანაც ირ იშენრ 
არა ცარიელ მოთცოვნარ, არამედ ირეთრ, რომელრაც თან 
მირდევრ სზრსნველქოტირ რაღსალება. 

ერ წერი მოუმედებრ, რა თუმა სნდა, რაბარათე იპოთეკირ 
ღემთცვევაღიც – იპოთეკირ მოწმობაზე სტლებირ გადაცემა, 
იპოთეკირ აუცერორსლი ბსნებიდან გამომდინარე, ღესშლე-
ბელია სზრსნველქოტილი მოთცოვნირ გარეღე (რკ-ირ 289

4 

I). განკარგვა ეცება მცოლოდ იპოთეკით სზრსნველქოტილ 
მოთცოვნარ, მაღინაც კი, როდერაც ირ მოწმობირ მეღვეობით 
ცდება.

13
 ამ ღემთცვევაღი მოუმედებრ პრინციპი – „სტლება 

უაფალდზე მიწქვება მარღი განრცესლებსლ სტლებარ“, ანს 
სზრსნველქოტილ მოთცოვნარ. გარდა ამირა, იპოთეკირ 
სტლებირ დაგირავება ღერაშლებელია მცოლოდ იპოთეკით 
სზრსნველქოტილი მოთცოვნირ დაგირავებირ ტორმით, რო-
მელრაც მიწქვება იპოთეკირ სტლება რკ-ირ 295 I მსცლღი გა-
მქარებსლი აუცერორსლობირ პრინციპირ რატსშველზე.

14
 პი-

რადი ტარიანი უაფალდებირ ღემთცვევაღი მოუმედი ზოგადი 
პრინციპირ თანაცმად, იზიარებრ რა დოკსმენტზე სტლება ამ 
დოკსმენტღი განრცესლებსლი სტლებირ ბედრ,

15
 გირავნობირ 

სტლება ვრცელდება არევე იპოთეკირ მოწმობაზეც.
16

  

2. იპოთეკირ მოვალირ ღერაგებლები, რომელიც ამა-
ვდროსლად არ არირ პირადი მოვალე 

იპოთეკირ (ირევე, როგორც თავდებობირ) აუცერორს-
ლობირ პრინციპირ ერთ-ერთ მთავარ გამოვლინებარ წა-
რმოადგენრ იპოთეკირ მოვალირათვირ იმ ღერაგებლებირ მი-
ნიჩება, რომლებიც წარმოდგება კრედიტორრა და პირად 
მოვალერ ღორირ სრთიერთობიდან (რკ-ირ 291 I). 

რკ-ირ 291-ე მსცლი მიზნად ირაცავრ დატვირთსლი რაგნირ 
ირეთი მერაკსთრირ დაცვარ, რომელიც ამავდროსლად არ 
არირ იპოთეკარირ პირადი მოვალე.

17
 მსცლირ ორივე ნაწი-

ლი იპოთეკირ აუცერორსლი ბსნებიდან გამომდინარეობრ. 
სზრსნველქოტილი მოთცოვნა და იპოთეკა ირეა ერთმანე-
თზე გადაძაჩვსლი, რომ მოთცოვნირ წარმოღობა და განცო-
რციელებადობა გავლენარ აცდენრ არევე იპოთეკირ წარმო-
ღობარა და განცორციელებაზეც.

18
 ამ სრთიერთგადაძაჩვს-

ლობაზე აპელირებირ სტლება აუვრ არევე არამოვალე მერა-

                                                                    
11

 BayObLG Recht 1912, Nr. 256; კანონმდებლირ მოცემსლი გადაწქვეტა, 
ერთი მცრივ, ემრაცსრება რამართლირ ეკონომისრობარ (Lieder, in 
Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, BGB § 1153 Rn. 2). 
ცერიონერრ არ რჩირდება იპოთეკირ თავიდან დადგენა, არამედ ორი 
სტლებირ გადაცემა თავმოქრილია ერთ გარიგებაღი. ღერაბამირად, მცა-
რეები ზოგავენ დამატებითი გარიგებირ დადებირ ცარძებრაც (Lieder, in 
Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, BGB § 1153 Rn. 2). 

12
 Lieder, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, BGB § 
1153 Rn. 3. 

13
 Wilhelm, Sachenrecht (იც. რუ. 1), Rn. 1577. 

14რსრიაღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი II, ჩანტსრია 
(რედ.), 2018, მსც. 199 მე-8 ველი; Sosnitza, in Beck OK BGB, 41. 
Aufl., 2011, § 1274 Rn. 8. 

15
 გრკ-ირ 952-ე პარაგრატი, რირ არაზსრტ ღერატქვირრაც 928 II მსცლი წა-
რმოადგენრ.  

16
 RG WarnR 1918 Nr. 56. 

17
 ჩანტსრია, კრედიტირ სზრსნველქოტირ რამართალი (იც. რუ. 2), 86; 
Rohe, in Beck OK BGB, 42. Aufl., 2017, § 1141 Rn. 1. 

18
 Lieder, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 1137 Rn. 
1. 

კსთრერაც – დანაწერირ პირველი ნაწილი სტლებარ ანიჩებრ 
მარ, პირადი მოვალირ კსთვნილი ღერაგებლირ წაქენებირ 
გზით დაიცვარ თავი კრედიტორირ მცრიდან ნივთირ რეალი-
ზაციირ მოთცოვნირაგან.  

რკ-ირ 291 II მსცლირ იმპერატისლი
19

 ცარიათირ მუონე და-
ნაწერი იცავრ არამოვალე მერაკსთრერ იმგვარად, რომ აწე-
რებრ მირი ინტორმირებირ ასცილებლობარ იპოთეკირ ვადა-
მორსლობირ ღემთცვევაღი. 

 ა) ღერაგებლირ წარდგენირ სტლება 
რკ-ირ 291 I მსცლღი დატიურირებსლი სტლებირ მუონეა 

სზრსნველქოტილი უონებირ მერაკსთრე, რომელიც ამა-
ვდროსლად არ არირ პირადი მოვალე. ყანაწერღი „რომლირ 
სტლებაც მცოლოდ პირად მოვალერ აუვრ“ იგსლირცმება 
მოცემსლი სზრსნველქოტილი მოთცოვნირ პირადი მოვა-
ლე.

20
 ნორმა ემრაცსრება მერაკსთრირ რაკსთრებირ სტლე-

ბირ დაცვარ
21

 და ანიჩებრ მარ სტლებარ, გამოიქენორ მოვა-
ლირ ღერაგებელი არა სზრსნველქოტილი მოთცოვნირ გა-
ნცორციელებირ ცელღერაღლელად,

22
 არამედ სზრსნველქო-

ტირ რაღსალებირ რეალიზაციირ წინააფმდეგ.
23

 მერაკსთრერ 
სტლება აუვრ, გამოიქენორ როგორც მოთცოვნირ გამომრი-
ცცველი, ირე მოთცოვნირ განცორციელებირ ღემატერცებელი 
ღერაგებელი.

24
 რკ-ირ 291 I ეცება მცოლოდ იმ ღერაგებელრ, 

რომელიც პირად მოვალერ აუვრ: 

ბ) იპოთეკირ სტლებირ წინააფმდეგ მიმართსლი ღერაგე-
ბელი 

აა) იპოთეკირ არრებობირ წინააფმდეგ მიმართსლი ღერა-
გებელი 

ზემოთ თუმსლირ რაპირირპიროდ, თავირთავად ცცადია, 
რომ მერაკსთრერ აუვრ რკ-ირ 291 I მსცლირ მიფმა რაკსთარი 
ღერაგებლირ წარდგენირ სტლებაც, რომელიც მიმართსლი 
იუნება იპოთეკირ სტლებირ არრებობირ წინააფმდეგ.

25
 მერა-

კსთრერ ღესშლია ამტკიცორ, რომ იპოთეკა არ წარმოღობი-
ლა, რადგანაც, მაგალითად, იპოთეკირ რეგირტრაციირარ 
დარფვესლი იქო ღერაბამირი წერი.

26
 გარდა ამირა, მერაკს-

თრერ ღესშლია მისთითორ, რომ იპოთეკარმა დაკარგა იპო-
თეკა, რადგანაც ირ მერაკსთრირ იპოთეკად გარდაიუმნა (რკ-
ირ 288) ან გადავიდა მერამე პირზე.

27
 

არეთ დრორ მერაკსთრერ სწევრ 312 I მსცლით გათვალი-
რწინებსლი სტქსარობირა და რირრსლირ პრეზსმტციირ წინა-
აფმდეგ რეერტრღი არრებსლი ყანაწერირ რაწინააფმდეგო 
მტკიცება და, ღერაბამირად, მტკიცებირ ტვირთი მთლიანად 

                                                                    
19

 KG JW 1931, 3284; LG Hamburg Rpfleger 1957, 116. 
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 რკ-ირ 291-ე მსცლი იცავრ მერაკსთრერ და მირთვირ მოვალირ ღერაგე-
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ბერვლირ # არ-1664-1652-2011 განყინება. 
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მარ აწვება.
28

 ამირ რაპირირპიროდ, მერაკსთრერ ღესშლია, 
მორთცოვორ იპოთეკარრ მოვალირ მიერ ვალდებსლებირ ღე-
სრრსლებლობირა და იპოთეკირ რეალიზაციირ მოთცოვნირ 
სტლებირ დამადარტსრებელი მტკიცებსლებებირ წარდგე-
ნა.

29
 

ბბ) ვალდებსლებითრამართლებრივი ღეთანცმება მერა-
კსთრერა და კრედიტორრ ღორირ 

იპოთეკით დატვირთსლი ნივთირ რეალიზაციარ ღერა-
შლოა გამორიცცავდერ მერაკსთრერა და კრედიტორრ ღორირ 
არრებსლი ვალდებსლებითრამართლებრივი ღეთანცმება. 
არეთი ცელღეკრსლება ღერაშლოა დამატებით წინაპირობარ 
ითვალირწინებდერ კრედიტორირ მცრიდან იპოთეკირ სტლე-
ბირ გამოქენებირათვირ.

30
 ღერაშლოა, იპოთეკარი ცელღე-

კრსლებით, გარკვესლი პირობებირ არრებობირარ, სარრ 
ამბობდერ იპოთეკაზე, მირ რეალიზაციაზე იშსლებითი 
აფრრსლებირ ტარგლებღი

31
 ან, ზოგადად, რეალიზაციაზე 

გარკვესლი დროირ განმავლობაღი
32

. არევე, ღერაშლებე-
ლია, მერაკსთრე და კრედიტორი ღეთანცმდნენ, რომ იპო-
თეკარი დაკმაქოტილებარ ძერ პირადი მოვალირგან მოი-
თცოვრ და მცოლოდ ღემდეგ განაცორციელებრ იპოთეკირ რა-
გნირ რეალიზაციარ.

33
 ქველა ამ ღემთცვევაღი მერაკსთრერ 

ენიჩება ღერაგებელი იპოთეკარირ რეალიზაციირ მოთცოვნირ 
წინააფმდეგ. 

ვალდებსლებითრამართლებრივი ცელღეკრსლებირ რე-
ლატისრი ბსნებიდან გამომდინარე, როგორც წერი, არეთი 
ღერაგებელი აცალ მერაკსთრეზე არ გადადირ.

34
 

გ) სზრსნველქოტილი მოთცოვნირ წინააფმდეგ მიმა-
რთსლი ღერაგებელი 

აა) ზოგადი დებსლება 
იპოთეკირ აუცერორსლი ბსნებირ ღერაბამირად, სზრსნვე-

ლქოტილი მოთცოვნიდან გამომდინარე ღერაგებლები 
ვრცელდება აგრეთვე იპოთეკაზეც და მათი გამოქენება ღე-
სშლია მერაკსთრერაც.

35
 არეთი ღერაგებელი რაცეზეა ქველა 

იმ ღემთცვევაღი, როდერაც მოვალერ ღესშლია, დროებით ან 
ცანგრშლივად თუვარ სარი ღერრსლებაზე.

36
 მათ რიცცვრ მი-

ეკსთვნება მოთცოვნირ გადავადება, ცელღეკრსლებირ ღეს-
რრსლებლობიდან გამომდინარე ღერაგებელი,

37
 რაპარსცო 

ღერრსლებირ დაკავებირ ღერაგებელი (ერთდროსლად ღე-
რრსლებირ ღერაგებელი)

38
, ღეთანცმება, რომლირ შალითაც 

კრედიტორი სარრ ამბობრ სზრსნველქოტილი მოთცოვნირ 
რარამართლო წერით განცორციელებაზე

39
 ან, ზოგადად, მირ 

                                                                    
28

 BGH MDR 1956, 542; RGZ 127, 261 
29

 ჩანტსრია, კრედიტირ სზრსნველქოტირ რამართალი (იც. რუ. 2), 90. 
30

 Lieder, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 1137 Rn. 
7. 

31
 BayObLG FGPrax 1998, 164 

32
 LG Saarbrücken Rpfleger 2000, 213; 

33
 Lieder, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 1137 Rn. 
7. 

34
 Lieder, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 1137 Rn. 
7. 

35
 Rohe, in Beck OK BGB, 42. Aufl., 2017, § 1137 Rn. 3.  

36
 Bassenge, in Palandt, 75. Aufl. 2016, § 1137 Rn. 1 

37
 Wolfsteiner in Staudinger BGB, 16 Aufl., 2015, § 1137 Rn. 7. 

38
 RGZ 78, 32. 

39
 RGZ 67, 390. 

გამოქენებაზე
40

, აგრეთვე სრატსშვლო გამდიდრებირ ღერა-
გებელი.

41
  

ბბ) ცანდაზმსლობირ ღერაგებელი 
მოთცოვნირ ცანდაზმსლობა გამორიცცავრ მოთცოვნირ 

იშსლებით განცორციელებარ. ღერაბამირად, მერაკსთრერ 
სტლება აუვრ, მისთითორ სზრსნველქოტილი მოთცოვნირ 
ცანდაზმსლობაზე

42
 და ამ რატსშვლით წინ აფსდგერ იპოთე-

კირ რაგნირ რეალიზაციარ.
43

 

გგ) სტლებამონაცვლირ ან მემკვიდრირ ღერაგებელი 
მერაკსთრერ სტლება აუვრ, გამოიქენორ ღერაგებელი, 

რომელიც პირად მოვალერ აუვრ და არა ირ, რომელიც და-
მოსკიდებლად წარმოეღობა პირადი მოვალირ სტლებამო-
ნაცვლერ ან მემკვიდრერ. არე, მაგალითად, მერაკსთრერ არ 
ღესშლია გამოიქენორ ირ ღერაგებელი, რომელიც მოვალირ 
მემკვიდრეებრ აუვთ მოთცოვნირ დაკმაქოტილებირ ტა-
რგლებთან დაკავღირებით (რკ-ირ 1484 I).

44
 

დდ) „გარაყივრებირ ღერაგებელი“ – თავდებირ ღერაგე-
ბლები 

გერმანსლირაგან განრცავებით, უართსლი რამართალი 
არ ითვალირწინებრ დათუმარ, რომ მერაკსთრერ აუვრ იმავე 
ღერაგებლირ წარდგენირ სტლება, რომელიც თავდებრ.

45
 მა-

გრამ მერაკსთრირა და თავდებირ არრებითად იდენტსრი 
მდგომარეობირ

46
 გამო უართსლ რამართალღიც დარაღვებია 

რკ-ირ 900-ე მსცლირ ანალოგიით გამოქენება. კანონმდე-
ბლირ ყანაწერი „მოთცოვნირ გარაყივრება“ რწორედ 900-ე 
მსცლირ დირპოზიციაღი დატიურირებსლ „რადავოდ გაცდარ“ 
ღეერაბამება. იპოთეკირ აუცერორსლი ბსნებიდან გამომდი-
ნარე, თს მოვალერ ღესშლია რადავო გაცადორ მოთცოვნირ 
არრებობა, მერაკსთრერაც ღესშლია წასქენორ კრედიტორრ 
ღერაგებელი, რომ არც მირი ნივთირ რეალიზაციირ სტლება 
აუვრ მარ არეთი მოთცოვნირ დარაკმაქოტილებლად. ერენია 
ღეცილებირ ღერაგებელი და გაუვითვირ ღერაგებელი.

47
 რკ-ირ 

894-ე მსცლირ ანალოგიით გამოქენება დასღვებელია.
48

 მე-
რაკსთრერ ღესშლია, სარი თუვარ იპოთეკარირ მიერ იპოთე-
კირ გამოქენებაზე, რანამ პირად მოვალერ აუვრ ცელღეკრს-
ლებირ ღეცილებირ სტლება.

49
 წინააფმდეგ ღემთცვევაღი მო-

                                                                    
40

 KG KGJ 53, 157.  
41

 RGZ 86, 304; Lieder, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 
2017, § 1137 Rn. 16.  

42
 რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2015 წლირ 30 ივლირირ განყი-
ნება # არ-369-350-2015 (1.6.). 

43
 გერმანსლირაგან განრცვავებით, უართსლი რამართალი არ ითვალი-
რწინებრ რპეციალსრ დათუმარ, რომელიც მოთცოვნირ ცანდაზმსლობირ 
მისცედავად, იპოთეკირ რაგნირ რეალიზაციირ მოთცოვნირ სტლებარ მი-
ანიჩებდა კრედიტორრ. ამართან დაკავღირებით იც. ჩანტსრია, კრედი-
ტირ სზრსნველქოტირ რამართალი (იც. რუ. 2), 87. 

44
 Rohe, in Beck OK BGB, 42. Aufl., 2017, § 1137 Rn. 36; გრკ-ირ 1137 I 2 
პარაგრატი პირდაპირ მისთითებრ ამ გამორიცცვაზე, რაც ამავე ტო-
რმით შალაღი სნდა დარყერ უართსლი რამართლირ ღემთცვევაღი. იპო-
თეკირ სტლება მიზნად ირაცავრ იპოთეკარირათვირ ირეთი სზრსნვე-
ლქოტირ რაღსალებირ მინიჩებარ, რაც მირი უონებრივი მდგომარეობი-
რაგან დამოსკიდებელია და რირი გვერდირ ავლაც არ სნდა მოცდერ 
1484 I მსცლირ მიცედვით.  

45
 გერმანსლ რეგსლაციართან დაკავღირებით იც. Lieder, in Münchener 
Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 1137 Rn. 17. 

46
 Lieder, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 1137 Rn. 
17. 

47
 Wilhelm, Sachenrecht (იც. რუ. 1), Rn. 1767. 

48
 Lieder, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 1137 Rn. 
30. 

49
 რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2013 წლირ 8 ივლირირ განყი-
ნება # არ-580-551-2013. 
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სტატია 

ცდებოდა ირეთი სზრსნველქოტილი მოთცოვნირ დაკმაქო-
ტილება იპოთეკირ რეალიზაციით, რომელიც ღერაშლოა ღე-
მდგომღი ღეცილებირ გზით გაბათილებსლიქო. ერ კი წინაა-
ფმდეგობაღი მოვიდოდა იპოთეკირ აუცერორსლ ბსნება-
რთან. ამირ რაპირირპიროდ, თავად ღეცილებირ სტლება მე-
რაკსთრერ არა აუვრ, რადგანაც ერ მცოლოდ პირადი მოვა-
ლირათვირ გათვალირწინებსლი გარდაუმნითი სტლებაა.

50
 

ვალდებსლებათა გაუვითვირ ღერაგებელზე კანონმდებელი 
სღსალოდ მისთითებრ. ირეთ ღემთცვევაღი, როდერაც მოვა-
ლერ აუვრ რცვა მოთცოვნა კრედიტორირ მიმართ, და ამ ვა-
ლდებსლებათა გაუვითვა რკ-ირ 442-ე და ღემდგომი მსცლე-
ბით ღერაშლებელია, მერაკსთრერ აუვრ სტლება, წინ აფს-
დგერ ნივთირ რეალიზაციარ.

51
 არა აუვრ მნიღვნელობა, იქე-

ნებრ თს არა ამ ღერაგებელრ თავად მოვალე. მაღინაც კი, 
როდერაც მოვალე გაუვითვირ წინააფმდეგია და არ წქვეტრ 
ამ გზით სზრსნველქოტილ ვალდებსლებითრამართლებრივ 
სრთიერთობარ, კრედიტორრ მაინც არ აუვრ იპოთეკით და-
ტვირთსლი უონებირ რეალიზაციირ მოთცოვნირ სტლება მა-
ნამ, რანამ რეალსრად ძერ კიდევ ღერაშლებელია გაუვითვა. 

რაკამათოა, ღერაშლებელია თს არა, მერაკსთრემ წარს-
დგინორ გაუვითვირ ღერაგებელი იპოთეკარრ, როდერაც პი-
რად მოვალერ აუვრ ზიანირ ანაზფასრებირ მოთცოვნა კრედი-
ტორირ წინაღე ძანმრთელობირ დაზიანებირ ან მარყენალირ 
გარდაცვალებირ გამო.

52
 გავრცელებსლი ღეცედსლებით,

53
 

არეთ ღემთცვევაღი, რკ-ირ 447 გ) მსცლირ ღერაბამირად, მერა-
კსთრერ არ ღესშლია გამოიქენორ მოცემსლი ღერაგებელი, 
რადგან გაუვითვირ სტლება მცოლოდ მოვალერ აუვრ (და 
არა იპოთეკარრ). მოცემსლი ღეცედსლება ნაკლებ დამაძე-
რებელია. მერაკსთრერ მაინც სნდა წუონდერ სტლება, სარი 
სთცრარ კრედიტორრ იპოთეკირ რეალიზაციაზე, თს არრე-
ბობრ გაუვითვირ ღერაშლებლობა. რკ-ირ 407 გ) მსცლი ემრა-
ცსრება მცოლოდ დაზარალებსლირ ინტერერებირ დაცვარ, 
რომ მეორე მცარემ (იპოთეკარმა) არ გაუვითორ იპოთეკით 
სზრსნველქოტილი მოთცოვნა ზემოთ ცრენებსლი დელი-
უტსრი მოთცოვნირ ანგარიღღი, თსმცა, ამირ რაპირირპიროდ, 
პირად მოვალერ მოცემსლი მოთცოვნებირ სრთიერთგაუვი-
თვირ ღერაშლებლობა არ ეზფსდება. არამოვალე მერაკს-
თრირ ღერაგებელი ნაწარმოებია რა პირადი მოვალირ 
სტლებებიდან, მარაც სნდა წუონდერ სტლება, სარი სთცრარ 
იპოთეკარრ იპოთეკირ რეალიზაციაზე მანამ, რანამ დაზარა-
ლებსლ პირად მოვალერ აუვრ გაუვითვირ ერ ღერაშლებლო-
ბა.  

დ) პირადი მოვალირ სარი ღერაგებელზე 
როდერაც პირადი მოვალე სარრ ამბობრ ღერაგებელზე, 

მერაკსთრერ მაინც რყება მირი წარდგენირ სტლება.
54

 მოვა-
ლერ (მაგალითად, იპოთეკართან ღეთანცმებით) არ სნდა 
წუონდერ სტლება, სარი თუვარ ღერაგებელზე და ამით მერა-
კსთრერ მოსჩრარ რკ-ირ 291 I მსცლით გარანტირებსლი თა-
ვირ დაცვირ ღერაშლებლობა. ამიტომ მერაკსთრერ ზემოთ 
მოქვანილი ღერაგებლებით რარგებლობა სნდა ღეეშლორ მა-
ნამ, რანამ მოვალერ რეალსრად გააყნია ერ ღერაგებლები. 
ამირ რაპირირპიროდ, მერაკსთრე ამ სტლებარ კარგავრ, თს, 

                                                                    
50

 Lieder, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 1137 Rn. 
18. 

51
 Wilhelm, Sachenrecht (იც. რუ. 1), Rn. 1767. 

52
 Lieder, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 1137 Rn. 
20. 

53
 RGZ 137, 36. 

54
 Lieder, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 1137 Rn. 
32. 

პირადი მოვალე თავად იმ სტლებაზე ამბობრ სარრ, რომე-
ლრაც ეტსშნება ღერაგებელი, მაგალითად, ადარტსრებრ რა-
ცილო გარიგებარ (რკ-ირ 61 III) ან კრედიტორირ წინაღე უვი-
თავრ რცვა მოთცოვნარ და არა იპოთეკით სზრსნველქო-
ტილრ.

55
 

III. გამონაკლირები იპოთეკირ აუცერორსლობირ პრინცი-
პიდან 

იპოთეკირ აუცერორსლი ბსნებიდან გამომდინარე ირ 
სზრსნველქოტილი მოთცოვნირ არწარმოღობირ, გაუა-
რწქლებირ ან მერაკსთრეზე გადარვლირ ღემთცვევაღი მერა-
კსთრირ იპოთეკად გარდაიუმნება (რკ-ირ 289),

56
 თსმცა ერ 

სკანარკნელი სკვე წარმოადგენრ გამონაკლირრ აუცერორს-
ლობიდან. იპოთეკირ აუცერორსლი ბსნებიდან გამომდინა-
რე, მოთცოვნაზე სარირ თუმით კრედიტორი კარგავრ იპო-
თეკარაც. თსმცა ამ ღემთცვევაღი იპოთეკა არ ურება, არამედ 
რკ-ირ 299 I მსცლირ მიცედვით გადადირ მერაკსთრეზე, თს 
რაცეზე არ არირ რკ-ირ 298 II მსცლით გათვალირწინებსლი 
ღემთცვევა.

57
 თს კრედიტორი სარრ ამბობრ მოთცოვნაზე, 

მაღინ აუცერორსლობირ პრინციპიდან გადაცვევა გამა-
რთლებსლია იმ მოტივით, რომ მოთცოვნა აფარ არრებობრ. 
როდერაც იპოთეკარი სარრ ამბობრ იპოთეკაზე, ცოლო მო-
თცოვნა შალაღი რყება, იპოთეკა გადადირ არა რცვა კრედი-
ტორზე, არამედ მერაკსთრეზე და აუაც ორმაგი პარსცირმგე-
ბლობირ რირკირ არარრებობირ გამო დარაღვებია აუცერორს-
ლობირ პრინციპიდან გამონაკლირირ დაღვება.

58
 მართალია, 

თავად მერაკსთრირ იპოთეკა რკ-ირ 288-ე მსცლირ 1-ელ და 
მე-2 ვარიანტღი გათვალირწინებსლ ღემთცვევებღი აუცერო-
რსლობირ პრინციპირ დარფვევით (სზრსნველქოტილი მო-
თცოვნირ გარეღე) არრებობრ, თსმცა ერ გამონაკლირი მცო-
ლოდ მერაკსთრირ რარარგებლოდ დაიღვება და ამ სტლებირ 
გადაცემა რცვა პირირათვირ სზრსნველქოტილი მოთცოვნირ 
გარეღე დასღვებელია.

59
  

იპოთეკირ აუცერორსლობიდან გამონაკლირირ სტრო 
მნიღვნელოვანი პრაუტიკსლი მაგალითები ღემდეგია: 

1. სზრსნველქოტილი მოთცოვნირ ყანაცვლებირარ და 
კრედიტორირ დაკმაქოტილებირარ 

აუცერორსლობირ პრინციპიდან გადაცვევარ წარმოადგე-
ნრ სზრსნველქოტილი მოთცოვნირ ყანაცვლებირ ღემთცვევა 
286 III მსცლი მიცედვით.

60
  

აუცერორსლობირ პრინციპიდან გამონაკლირრ სღვებრ 
არევე რკ-ირ 298 II მსცლი, როდერაც კრედიტორრ აკმაქოტი-
ლებრ პირადი მოვალე და მარზე გადადირ იპოთეკა, მაგრამ 

                                                                    
55

 Lieder, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 1137 Rn. 
33. 

56
 ჩანტსრია, კრედიტირ სზრსნველქოტირ რამართალი (იც. რუ. 2), 63. 

57
 Lieder, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 1168 Rn. 
6, § 1153 Rn. 12. 

58
 Lieder, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 1168 Rn. 
19. 

59
 რირ გამოც უართსლ რამართალღი მერაკსთრირ იპოთეკა გერმანსლი 
„მერაკსთრირ მიწირ ვალირ“ ღერაბამირ ეკონომიკსრ ტსნუციარ ვერ 
იტვირთავრ (ღდრ. მაგალითირათვირ ზემოთ რუ. 10), მისცედავად იმირა, 
რომ მოიცავრ იმ ღემთცვევებრ, როდერაც გერმანიაღი მერაკსთრირ მიწირ 
ვალი წარმოიღობა. მერაკსთრირ იპოთეკა გერმანიაღი მცოლოდ სზრს-
ნველქოტილი მოთცოვნირ იპოთეკირ მოვალეზე გადარვლირ (§ 177 II 
გრკ) ღემთცვევაღია ღერაშლებელი, ქველა რცვა ღემთცვევაღი მერაკს-
თრირ მიწირ ვალი წარმოიღობა. იც. ამართან დაკავღირებით დარძანია, 
იპოთეკირ აუცერორსლობირ პრობლემატიკა რაკრედიტო ცელღეკრს-
ლებებღი, რტსდენტსრი რამართლებრივი ჟსრნალი (2013), 9. 

60
 რსრიაღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი II, ჩანტსრია 
(რედ.), 2018, მსც. 286 მე-19 და მომდევნო ველები. 
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არა სზრსნველქოტილი მოთცოვნა.
61

 არეთ დრორ ვალდებს-
ლება სკვე ღერრსლებსლია და წქვეტრ არრებობარ რკ-ირ 
427-ე მსცლირ მიცედვით. მოვალე იშენრ მცოლოდ იპოთე-
კარ იმ რცვა მოთცოვნირ სზრსნველრაქოტად, რომელიც მარ 
გააყია მერაკსთრირ მიმართ.

62
 

2. რეგირტრირებსლი არაიპოთეკარირ მიერ არარრებს-
ლი მოთცოვნირ დათმობირარ 

იპოთეკირ აუცერორსლობირ პრინციპიდან ერთ-ერთ 
ქველაზე მნიღვნელოვან გამონაკლირრ წარმოადგენრ მო-
თცოვნაგამოცლილი იპოთეკირ ღემთცვევა. პირი, რომელიც 
რეგირტრირებსლია კრედიტორ-იპოთეკარად, მისცედავად 
იმირა, რომ მოთცოვნა რინამდვილეღი არ არრებობრ, გადა-
რცემრ მარა და იპოთეკარ რცვა პირრ. არეთ დრორ, დაცსლია 
რა ღემშენირ კეთილრინდირიერება, მარზე მაინც გადადირ 
იპოთეკა მოთცოვნირ არრებობირ ტიუციით. ამ ღემთცვევაღი 
ერთმანეთრ სპირირპირდება ცერიონერირ რეერტრირადმი 
ნდობა და იპოთეკირ აუცერორსლი ბსნება.

63
 იპოთეკირ ბრს-

ნვასნარიანობირ გაადვილებირ მიზნით კანონმდებელი 
არყევანრ კეთილრინდირიერი ცერიონერირ ნდობირ დაცვირ 
რარარგებლოდ აკეთებრ (რკ-ირ 297-ე მსცლი).  

აუ აუცერორსლობა კოლიდირებრ, რამოუალაუო ბრსნვირ 
მოთცოვნებიდან გამომდინარე, კეთილრინდირიერი ღემშე-
ნირ

64
 დაცვირ ასცილებლობართან. კრედიტორირ რარარგე-

ბლოდ რეერტრღი ღეტანილი მოთცოვნა და რანივთო სტლე-
ბა არ წარმოღობილა, თსმცა კრედიტორი სთმობრ ამ სტლე-
ბარ რცვა კეთილრინდირიერ მერამე პირრ.

65
 ერთი მცრივ, რკ-

ირ 295 I მსცლირ მიცედვით, იპოთეკა და მირით სზრსნვე-
ლქოტილი მოთცოვნა მცოლოდ ერთდროსლად და ერთო-
ბლივად ღეიშლება გადაიცერ, მეორე მცრივ, 198-ე და მო-
მდევნო მსცლები არ ითვალირწინებენ მოთცოვნირ კეთი-
ლრინდირიერად მოპოვებირ ღერაშლებლობარ და ამგვარად 
ღესშლებელრ ცდიან რეერტრირ ყანაწერირ მიმართ არრებს-
ლი და რკ-ირ 312-ე მსცლით დაცსლი ნდობირ რეალიზებარ. 
გამომდინარე იუიდან, რომ კანონმდებელრ არ სნდოდა არც 
აუცერორსლობირ პრინციპზე სარირ თუმა და არც იპოთეკირ 
კეთილრინდირიერად მოპოვებირ ღესშლებლად უცევა

66
, ღე-

უმნა რკ-ირ 297-ე მსცლირ რაცით 312-ე მსცლირ ანალოგი 
იპოთეკირათვირ იმ მოდიტიკაციით, რომ ამ ღემთცვევაღი 
ცდება მოთცოვნირ არრებობირ ტიუცია (რკ-ირ 297 3). თსმცა 
ერ ტიუცია მოთცოვნირა, რომელიც განპირობებსლია რეე-
რტრირ ყანაწერირ მიმართ ღემშენირ ნდობირ დაცვირ მიზნით, 
მოუმედებრ მცოლოდ იმ ტარგლებღი, რა ტარგლებღიც ერ 
ასცილებელია იპოთეკირ სტლებირ მოპოვებირათვირ

67
.

68
 ერ 
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 Lieder, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 1153 Rn. 
13. 

62
 Wieling, Sachenrecht (იც. რუ. 20), §27 IV b. 

63
 Lieder, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 1138 Rn. 
2. 

64
 ღემშენირ კეთილრინდირიერება განირაზფვრება ზოგადი წერებირ მიცე-
დვით (185, 312); იც. არევე რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 
2015 წლირ 14 მაირირ განყინება # არ-200-187-2015.  

65
 ჩანტსრია, კრედიტირ სზრსნველქოტირ რამართალი (იც. რუ. 2), 65-ე და 
მომდევნო გვერდი; რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2011 წლირ 
31 იანვრირ გადაწქვეტილება # არ-465-435-2010. 

66
 რსრიაღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი II, ჩანტსრია 
(რედ.), 2018, მსც. 289

3
 მე-2 და მომდევნო ველები. 

67
 რსრიაღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი II, ჩანტსრია 
(რედ.), 2018, მსც. 274 მე-3 და მომდევნო ველები. 

68 F. Baur/R. Stürner, Sachenrecht, 18. Aufl., München 2009, § 38 Rn. 
22. 

დოგმატსრად რაკმაოდ რთსლი კონრტრსუცია რრსლებით 
გამართლებსლია რამართლირ პოლიტიკირ კსთცით.

69
 

3. იპოთეკირ კეთილრინდირიერად მოპოვება (რკ-ირ 297 
2-3 მსცლი) – მთავარი გამონაკლირი იპოთეკირ აუცერორს-
ლობიდან 

ზემოთ ნაცრენები მოთცოვნაგამოცლილი იპოთეკა წა-
რმოადგენრ მთავარ გამონაკლირრ იპოთეკირ აუცერორსლო-
ბირ პრინციპიდან და იმირ დარტსრრ, რომ ერ აუცერორსლო-
ბირ პრინციპი არ არირ ქოველთვირ მოუმედი სნივერრალსრ 
დოგმა, რაიდანაც გადაცვევა დასღვებელია, როგორადაც მი-
იყნევრ მარ, მაგალითად, თბილირირ რააპელაციო რარამა-
რთლო.

70
 

თს რეერტრღი რეგირტრირებსლია მოთცოვნა და იპოთე-
კა, ცერიონერირ (აცალი კრედიტორირ) ინტერერებიდან გა-
მომდინარე ერ მონაცემები მიიყნევა რწორად (რკ-ირ 297 2) 
და მოვალე ვეფარ მისთითებრ, რომ მოთცოვნა არ არრებო-
ბდა (რკ-ირ 297 3). პრობლემსრია, კანონირ ერ ყანაწერი 
გსლირცმობრ თს არა, როგორც რანივთო სტლებირ (იპოთე-
კირ), ირე მოთცოვნირ კეთილრინდირიერ მოპოვებარ. გა-
ნრცვავებით თავირი გერმანსლი ანალოგირაგან (§ 1138 გრკ) 
პირდაპირ არ იკითცება მცოლოდ იპოთეკირ კეთილრინდი-
რიერად მოპოვებირ ღერაშლებლობა. მისცედავად ამირა, ყა-
ნაწერი „მოვალერ არ ღესშლია მისთითორ, რომ მოთცოვნა 
არ არრებობრ“ მოთცოვნირ მცოლოდ ტიუციაა, რამდენადაც 
ერ ასცილებელია იპოთეკირ კეთილრინდირიერი მოპოვები-
რათვირ.

71
 ერ გამომდინარეობრ ამ დათუმირ რიტქვარიტქვითი 

განმარტებიდან, რომელიც არ რასბრობრ მოთცოვნირ კეთი-
ლრინდირიერ მოპოვებაზე, არამედ მცოლოდ რაწინააფმდე-
გოზე მითითებირ ღესშლებლობაზე იპოთეკირ მოპოვებირ 
პროცერღი და წარმოადგენრ მცოლოდ დანამატრ მე-2 წინა-
დადებაღი მოწერრიგებსლი რირწორირ პრეზსმტციირა, რო-
მელიც მცოლოდ იპოთეკარ ეცება.

72
 

ამგვარად, რკ-ირ 297 2-3 მსცლი იშლევა მცოლოდ იპო-
თეკირ და არა მოთცოვნირ კეთილრინდირიერად მოპოვებირ 
ღერაშლებლობარ. თს კრედიტორი მოითცოვრ რარყელით 
არა მარტო იპოთეკირ რაგნირ რეალიზაციარ, არამედ არევე 
ვალდებსლებითი მოთცოვნირ ღერრსლებარაც, მაღინ სნდა 
დაამტკიცორ მირი წინაპირობები.

73
 მოვალერ ამ ღემთცვევა-

ღი სტლება აუვრ წასქენორ მარ სტლებირ გამაუარწქლებელი 
და მირი განცორციელებირ ღემატერცებელი ქველა ღერაგე-
ბელი;

74
 რირ გამოც, ერთი და იმავე პროცერირ ტარგლებღი 

                                                                    
69

 Lieder, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 1138 Rn. 
2; ღდრ. არევე ჩანტსრია, კრედიტირ სზრსნველქოტირ რამართალი (იც. 
რუ. 2), 65-ე და მომდევნო გვერდი; რაუართველორ სზენაერი რარამა-
რთლორ 2011 წლირ 31 იანვრირ გადაწქვეტილება # არ-465-435-2010. 

70
 თბილირირ რააპელაციო რარამართლორ 2018 წლირ 5 დეკემბრირ გადა-
წქვეტილება # 2ბ/3792-18. 

71
 Rohe, in Beck OK BGB, 42. Aufl., 2017, § 1138 Rn. 3; ბსნდოვანია რაუა-
რთველორ სზენაერი რარამართლორ 2015 წლირ 14 მაირირ # არ-200-
187-2015 განყინებაღი მოქვანილი რააპელაციო რარამართლორ ტორმს-
ლირება: „იპოთეკირ რეგირტრაციირ მიმართ სტქსარობირ პრეზსმტცია 
გამოიცატება იმაღი, რომ ღემშენი თავიდან ვერ აირიდებრ იმ რანივთო 
სზრსნველქოტით წარმოუმნილ ვალდებსლებებრ, რომლებიც, მართა-
ლია, მარ არ ასფია, მაგრამ მარზე, როგორც ნივთზე სტლებირ აცალ 
მტლობელზე, გადავიდა ნივთირ გადაცემირ ღედეგად.“ 

72
 ამიტომაც არარწორია იპოთეკართან ერთად მოთცოვნირ კეთილრინდი-
რიერად მოპოვებაზე რასბარი – თბილირირ რააპელაციო რარამართლორ 
2012 წლირ 17 აპრილირ გადაწქვეტილება # 2ბ/4449-11 და სზენაერი 
რარამართლორ 2008 წლირ 23 აპრილირ განყინება # არ-803-1123-07. 

73
 RGZ 93, 237; Wolfsteiner, in Staudinger BGB, 16 Aufl., 2015, § 1138 
Rn. 6; Konzen, in Soergel BGB, 13. Aufl. 2001, § 1138 Rn. 5. 

74
 Lieder, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 1138 Rn. 
5. 
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სტატია 

იპოთეკირ რაგნირ რეალიზაციირა და ვალდებსლებითი მო-
თცოვნირ წარდგენირ ღემთცვევაღი, ერ სკანარკნელი არ და-
კმაქოტილდება, როგორც დასრაბსთებელი, ცოლო პირვე-
ლი მოთცოვნა კი დაკმაქოტილდება

75
.

76
 

რკ-ირ 297-ე მსცლრ მნიღვნელობა ენიჩება, პირველ რი-
გღი, იპოთეკით სზრსნველქოტილი მოთცოვნირ ცერიირარ 
(რკ-ირ 295).

77
 ირ მოუმედებრ არევე ე. წ. სზრსნველქოტითი 

ცერიირარ, რადგან ამ დრორ მცოლოდ ღიდა სრთიერთობი-
დან ღეზფსდსლი რრსლი სტლებირ გადაცემა ცდება.

78
 რკ-ირ 

297-ე არ გამოიქენება ე. წ. ინკარო ცერიირარ. ამ ღემთცვევა-
ღი ნამდვილი გადაცემირ გარიგება რინამდვილეღი არ არირ 
ნარსრვები, ანს სტლება ეკონომიკსრად „გამრცვირებე-
ლთან“ რყება.

79
 

რკ-ირ 297 2-3 მსცლირ მიცედვით გამორიცცსლი სნდა 
იქორ მერაკსთრირ მიერ არა მარტო მოთცოვნირ არარრებო-
ბაზე, არამედ რკ-ირ 291 I მსცლით გათვალირწინებსლ ღერა-
გებლებზე მითითება, რაც კიდევ ერთი მნიღვნელოვანი გა-
დაცვევაა იპოთეკირ აუცერორსლობირ პრინციპიდან. რაბო-
ლოო ძამღი, ცერიონერირ მიერ მოპოვებსლი რამართლე-
ბრივი პოზიცია მეტწილად გასტარსრდებოდა, თს მერაკს-
თრე იპოთეკირ მოპოვებართან ერთად ღეშლებდა ცერიონე-
რი-იპოთეკარირათვირ დაეპირირპირებინა მოთცოვნირ ნა-
კლიდან წარმომდგარი ღერაგებლები,

80
 რომლებიც არც რე-

ერტრიდან და არც იპოთეკირ მოწმობიდან არ იკითცება.
81

  
ამგვარად, რკ-ირ 297-ე მსცლი ადგენრ ე. წ. „მოთცოვნა-

გამოცლილი იპოთეკირ“ გადარვლირ ღემთცვევარ, როდერაც 
რკ-ირ 295-ე მსცლით გამტკიცებსლი აუცერორსლობირ პრი-
ნციპირ რაწინააფმდეგოდ, აცალი კრედიტორი იშენრ იპოთე-
კარ, მაგრამ არა მოთცოვნარ.

82
 მოცემსლ ღემთცვევაღი 

ერთმანეთრ სპირირპირდება, ერთი მცრივ, იპოთეკირ აუცე-
რორსლი ბსნება და, მეორე მცრივ, რაძარო რეერტრირ ყანა-
წერირ სტქსარობირ მიმართ აცალი კრედიტორირ კეთილრი-
ნდირიერი ნდობა.

83
 კანონმდებელი სარრ ამბობრ პირველზე 

და იცრება აცალი კრედიტორირ კეთილრინდირიერებირ და-

                                                                    
75

 RGZ 49, 367; Wolfsteiner, in Staudinger BGB, 16 Aufl., 2015, § 1138 
Rn. 7; Konzen, in Soergel BGB, 13. Aufl. 2001, § 1138 Rn. 5. 

76
 ვალდებსლებითი მოთცოვნირ განცორციელებირათვირ 297 2-3 მსცლი 
არ მოუმედებრ მაღინაც კი, როდერაც მოთცოვნირ მოვალე ამავდროს-
ლად მიწირ ნაკვეთირ მერაკსთრეა, RGZ 93, 237; RG JW 1934, 3055; 
Wolfsteiner, in Staudinger BGB, 16 Aufl., 2015, § 1138 Rn. 7. 

77
 არარწორია რააპელაციო და სზენაერი რარამართლოებირ მრძელობა 
(თბილირირ რააპელაციო რარამართლორ 2012 წლირ 17 აპრილირ გადა-
წქვეტილება # 2ბ/4449-11; 2012 წლირ 12 ივლირირ განყინება # არ-
893-839-2012 და სზენაერი რარამართლორ 2008 წლირ 23 აპრილირ გა-
ნყინება # არ-803-1123-07): „[297 II მსცლით] დადგენილი დანაწერი 
ეცება არა მარტო აცალ კრედიტორრ, რომელზედაც გადადირ იპოთეკა 
და მოთცოვნა, არამედ ნებირმიერი იპოთეკირ სტლებით სზრსნველქო-
ტილ კრედიტორრ“, თს ამ კრედიტორირ უვეღ თავდაპირველ ვითომ-
იპოთეკარრ გსლირცმობრ. 

78
 Wolfsteiner, in Staudinger BGB, 16 Aufl., 2015, § 1138 Rn. 5; OLG 
Hamburg MDR 1953, 171. 

79
 RGZ 72, 379; Wolfsteiner, in Staudinger BGB, 16 Aufl., 2015, § 1138 
Rn. 5; Konzen, in Soergel BGB, 13. Aufl. 2001, § 1138 Rn. 11. 

80
 Lieder, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 1138 Rn. 
4, 17 

81
 RGZ 78, 32; RGZ 81, 82; RGZ 91, 223; Wolfsteiner, in Staudinger 
BGB, 16 Aufl., 2015, § 1138 Rn. 2.5 

82
 Lieder, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 1138 Rn. 
16; Rohe, in Beck OK BGB, 42. Aufl., 2017, § 1138 Rn. 3; Bassenge, in 
Palandt, 73. Aufl. 2014, § 1018 Rn. 6.  

83
 Lieder, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 1138 Rn. 
2. 

ცვირაკენ, რაც გამართლებსლია, აგრეთვე, იპოთეკირ ბრს-
ნვასნარიანობირ გამარტივებირ მოტივით.

84
  

როგორც ზემოთ იუნა აფნიღნსლი, რკ-ირ 297-ე მსცლი 
იცავრ აცალი კრედიტორირ ნდობარ მცოლოდ იპოთეკირ ღე-
რაცებ რეერტრირ ყანაწერირ მიმართ. სზრსნველქოტილ მო-
თცოვნაზე ირ არ ვრცელდება.

85
 თსმცა იმ ღემთცვევაღი, რო-

დერაც დათმობილი მოთცოვნა რეალსრად არრებობრ, მა-
გრამ რცვირ ცელღია, ცდება ამ მოთცოვნირ, გამონაკლირირ 
რაცით, „ცელიდან გამოცლა“ და იპოთეკარირ მიერ არევე 
მირი კეთილრინდირიერად მოპოვება.

86
  

IV. თავდებობირ აუცერორსლი ცარიათი 
თავდებობირ ცელღეკრსლებირ შალით თავდები კირრს-

ლობრ ვალდებსლებარ მერამე პირირ, მთავრი მოვალირ, 
კრედიტორირ წინაღე პარსცი აგორ ამ მერამე პირირ ვალდე-
ბსლებირათვირ – შირითადი ვალი (რკ-ირ 891 I). ღესშლებე-
ლია რაკსთარი ვალირ თავდებობით სზრსნველქოტა.

87
 თა-

ვდებობირ ღემთცვევაღი რაუმე ეცება შირითადი ვალდებს-
ლებირაგან გარამიძნ, თავდებირ მიერ ცალმცრივად ნაკირრ 
ღერრსლებირ ვალდებსლებარ,

88
 რომელიც რაკსთარ რამა-

რთლებრივ რატსშველრ (კასზარ) თავირ თავღი ღეიცავრ და 
მირი ნამდვილობა რცვა ვალდებსლებირ გარიგებირ ნამდვი-
ლობაზე არ არირ დამოკიდებსლი.

89
 თავდებობა წარმოღობრ 

ღერრსლებირ დამოსკიდებელ ვალდებსლებარ და არა მცო-
ლოდ პარსცირმგებლობარ რცვირი ვალირათვირ.

90
 თავდები 

ღერრსლებით არრსლებრ რაკსთარ ვალდებსლებარ, რირ ღე-
მდეგაც შირითადი ვალდებსლება გადადირ მარზე 905 1 მს-
ცლირ მიცედვით, ამიტომაც თავდები და შირითადი მოვალე 
ვერ ყაითვლებიან როლიდარსლ მოვალეებად,

91
 მათ ღო-

რირ, ვერც როლიდარსლი თავდებობირ ღემთცვევაღი. მისცე-
დავად ამირა, თავდებირ ვალდებსლება არირ აუცერორსლი, 
ანს წარმოღობირ, გაუარწქლებირ, მიკსთვნებირ, ირევე რო-
გორც პარსცირმგებლობირ ტარგლებირა (რკ-ირ 898) და მო-
თცოვნირ განცორციელებირ (რკ-ირ 899) კსთცით ცანგრშლი-
ვად დამოკიდებსლია მთავარ ვალდებსლებაზე და წარმოა-
დგენრ ამგვარად ე. წ. დამცმარე ვალდებსლებარ.

92
 თსმცა ერ 

აუცერორსლი ბმა ღეიშლება ღერბილდერ ან რაერთოდ მოი-
რფვერ იმ ღემთცვევაღი, თს ირ წინააფმდეგობაღი მოდირ 
სზრსნველქოტირ მიზანთან.

93
 განრცვავებსლი ღეთანცმებირ 

ღემთცვევაღი რაცეზე აფარ არირ თავდებობა, არამედ, მაგა-
ლითად, ვალირ გადაკირრება ან რცვა ტიპირ სზრსნველქო-
ტირ ღეთანცმებაა.

94
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 Lieder, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 1138 Rn. 
3. 

85
 Lieder, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 1138 Rn. 
2. 

86
 რსრიაღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი II, ჩანტსრია 
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გარანტიად კონვერრია. 
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 BGHZ 139, 214. 
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 BGH NJW 2001, 1857. 
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 Sprau, in Palandt BGB Kommentar, 73. Aufl . 2014, Einf v § 765 Rn. 
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91
 BGH WM 1968, 916. 
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თავდებობირ მიზანრ წარმოადგენრ შირითადი მოვალირ 
წინააფმდეგ მიმართსლი კრედიტორირ მოთცოვნირ სზრს-
ნველქოტა დამცმარე ვალდებსლებირ კირრებით. ინტერცე-
რიირ – რცვირათვირ ვალდებსლებირ კირრებირ – რცვა ღე-
მთცვევებზე რკ-ირ 891-ე და მომდევნო მსცლები ანალოგიი-
თაც არ გამოიქენება, ამიტომაც რკ-ირ 905-ე მსცლი არ მო-
უმედებრ ირეთ ღემთცვევაღი, როდერაც პირი, რომელიც არ 
არირ თავდები, ირტსმრებრ რცვირ ვალრ, ამ ღემთცვევაზე ღეი-
შლება რკ-ირ 372 2 მსცლირ გამოქენება, თს, რა თუმა სნდა, 
რაცეზეა რკ-ირ 372 1 მსცლით გათვალირწინებსლი წინაპი-
რობები. 

თავდებობა წარმოიღობა ცელღეკრსლებირ რატსშველზე. 
გერმანიირ რამოუალაუო კოდეურირაგან განრცვავებით

95
 რა-

უართველორ რამოუალაუო კოდეური კანონირ რატსშველზე 
„თავდებირ დარ“ პარსცირმგებლობარ არ ითვალირწინებრ. 

მართალია, თავდებობირ ცელღეკრსლება წარმოღობრ 
თავდებირ რამართლებრივად დამოსკიდებელ ვალდებსლე-
ბარ, რომელიც სნდა გაიმიძნორ სზრსნველქოტილი (შირი-
თადი) მოთცოვნირაგან, თსმცა განრცვავებით, მაგალითად, 
გარანტიირაგან, თავდებირ ვალდებსლება არირ აუცერორს-
ლი, რაც ნიღნავრ იმარ, რომ მირი წარმოღობა, არრებობა, ღი-
ნაარრი, განცორციელებადობა და ა. ღ. დამოკიდებსლია 
მთავარ ვალდებსლებაზე.

96
 ამგვარი „დინამისრი“ ბმა თა-

ვდებობირა მთავარ ვალდებსლებაზე, პირველ რიგღი, ტე-
უნიკსრ-რამართლებრივად აადვილებრ მდგომარეობარ,

97
 

კერშოდ იმარ, რომ სზრსნველქოტილი მოთცოვნირ ცვლი-
ლება სღსალოდ აირაცება თავდებობიდან მოთცოვნაზე და 
ამირთვირ რაჩირო აფარ არირ ცალკე გარიგება ამ დამატე-
ბით მოთცოვნართან დაკავღირებით. გარდა ამირა, აუცერო-
რსლობირ პრინციპირ მთავარი მიზანია თავდებირ დაცვა – 
როდერაც კანონი კრედიტორირ სტლებარ თავდებობიდან 
აბამრ მთავარ ვალდებსლებარ, ამით ირ ანგარიღრ სწევრ თა-
ვდებობირ (სზრსნველქოტირ) მიზანრ, „კრედიტორი თავდე-
ბირაგან მიიფებრ მცოლოდ იმარ, რირი მიფებირ სტლებაც 
წუონდა შირითადი მოვალირაგან მოთცოვნირ მდგომარეო-
ბირ გათვალირწინებით“.

98
 ღესშლებელია თავდებობიდან 

მოთცოვნირ დამოსკიდებლად განკარგვა, მირი გადაცმა ღე-
რაშლებელია მცოლოდ მთავარ მოთცოვნართან ერთად. აუ 
აუცერორსლობირ პრინციპრ ენიჩება მიკსთვნებირ ტსნუცია 
და გამორიცცავრ ერთი და იმავე რატსშვლით ორმაგი პარს-
ცირმგებლობირ ღერაშლებლობარ. მისცედავად ამირა, თა-
ვდებობა იპოთეკირ მრგავრად, რა თუმა სნდა, არ არირ მკა-
ცრად აუცერორსლი. აუცერორსლობირ „ღერბილება“

99
 ცდე-

ბა, მაგალითად, რკ-ირ 891 II მსცლით გათვალირწინებსლ ღე-
მთცვევაღი, როდერაც თავდებობა სზრსნველქოტრ რამომა-
ვლო ან პირობით მოთცოვნარ. არევე რკ-ირ 893 2 მსცლღი 
გაკეთებსლი დათუმაც, რომლირ მიცედვითაც, თავდებობირ 
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 ღდრ. მაგალითირათვირ გრკ-ირ 566 II და 1251 II 2 პარაგრატები.  
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 Medicus, JuS 1971 (იც. რუ. 1), 497; Lettl, WM 2000 (იც. რუ. 92), 1316; 
M. Habersack, Die Akzessorietät – Strukturprinzip der 
europäischen Zivilrechte und eines künftigen europäischen 
Grundpfandrechts, JZ 1997, 860; W. Lindacher, Festschrift 
Gerhardt, 2004, 587, 592 f.; E. Becker-Eberhard, Die 
Forderungsgebundenheit der Sicherungsrechte, Bielefeld 1993, 48, 
104, 251; C. Schmidt, Die sogenannte Akzessorietät der Bürgschaft, 
Berlin 2001 45, 96. 

97
 Medicus, JuS 1971 (იც. რუ. 1), 498. 

98
 BGH NJW 1998, 2972; Fischer, Aktuelle höchstrichterliche 
Rechtsprechung zur Bürgschaft und zum Schuldbeitritt – Teil I, WM 
2001, 1051. 

99
 Habersack, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, BGB § 
765 Rn. 61. 

აფებირ ღემდეგ შირითადი მოვალირ მიერ გარიგებით ნაკი-
რრი ვალდებსლებები თავდებირ პარსცირმგებლობარ არ ატა-
რთოებრ, აუცერორსლობირ პრინციპირ ღეზფსდვარ წამოა-
დგენრ. რკ-ირ 899 I 2 მსცლი, რომელიც შალაღი ტოვებრ თა-
ვდებირ ღესზფსდავ პარსცირმგებლობარ, მისცედავად მოვა-
ლირ მემკვიდრირ პარსცირმგელობირ ღეზფსდვირა, წარმოა-
დგენრ ერთ-ერთ მთავარ გამონაკლირრ თავდებობირ აუცე-
რორსლობიდან და მთავარ დარტსრრ იმირა, რომ კანონმდე-
ბელი თავდებრ არ იცავრ მოვალირ უონებრივი მდგომარეო-
ბირ გასარერებირ რირკირაგან, რაც განრაკსთრებით მნიღვნე-
ლოვანია მოცემსლ კონტეურტღი და რაზეც უვემოთ დეტა-
ლსრად გვეუნება რასბარი. 

V. გამონაკლირი იპოთეკირა და თავდებობირ აუცერორს-
ლობიდან შირითადი/პირადი მოვალირ გაკოტრებირარ 
მოცემსლ კონტეურტღი ერთ-ერთ მთავარ პრობლემარ 

წარმოადგენრ რაკითცი, სნდა დარყერ თს არა შალაღი თა-
ვდებირა და იპოთეკარირ პარსცირმგებლობა შირითადი, პი-
რადი, მოვალირ გაკოტრებირა და ამ მიზეზით რამეწარმეო 
რეერტრიდან ამოღლირ ღემდეგაც. მოვალირ გაკოტრება და 
ზოგადად გადაცდირსსნარობა, ერ რწორედ ირ ღემთცვევაა, 
როდერაც აუცერორსლობა სკან იცევრ სტრო ტსნდამენტსრი 
პრინციპირ სზრსნველქოტირ მიზნირ წინაღე და სნდა დავს-
ღვათ გამონაკლირი ამ პრინციპიდან,

100
 რომელიც, როგორც 

ზემოთ ვიცილეთ, მთელ რიგ რცვა ღემთცვევაღიც ირფვევა. 
გერმანიაღი გადაცდირსსნარობირარ აუცერორსლობიდან და-
ღვებსლ გამონაკლირთაგან ნაწილი მოწერრიგებსლია რპე-
ციალსრ კანონებღი, როგორიც არირ გაკოტრებირ ღერაცებ 
გერმანიირ კანონირ 254 II 1 და 301 II 1 პარაგრატები.

101
 ამ 

დანაწერებირ მიცედვით შირითადი ვალდებსლებირ ღემცი-
რება რარეაბილიტაციო გეგმირა და მონარყენი ვალდებს-
ლებირ ყამოწერირ ღემთცვევაღი თავდებირ ვალდებსლებარ 
სცვლელრ ტოვებრ და ირ მაინც თავდაპირველი მთლიანი ვა-
ლდებსლებირათვირ აგებრ პარსცრ.

102
 თსმცა ღესზფსდავი პა-

რსცირმგებლობირ შალაღი დატოვება, მაღინ, როდერაც შირი-
თადი მოვალე ნაწილობრივ თს რრსლად თავირსტლდება 
პარსცირმგებლობირაგან, არ წარმოადგენრ მცოლოდ ამ რპე-
ციალსრი ღემთცვევებირათვირ გათვალირწინებსლ რაგამო-
ნაკლირო წერრ, არამედ პირიუით, თავირ მცრივ, ერ კანონი-
რმიერი დანაწერებია, ზოგადი პრინციპირ კონკრეტსლი გა-
მოვლინება. ერ ზოგადი პრინციპი კი მდგომარეობრ იმაღი, 
რომ აუცერორსლობა სკან იცევრ ქველა იმ ღემთცვევაღი, 
როდერაც მთავარ მოვალერთან ერთად თავდებირ პარსცი-
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 Becker-Eberhard Forderungsgebundenheit, 201 ff., 459, 477; 
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101
 ირ ტაუტი, რომ ამ ზემოთ მოქვანილ დანაწერებღი გამქარებსლი აუცე-
რორსლობირ პრინციპიდან გამონაკლირი თავად არ წარმოადგენრ გა-
მონაკლირრ, დადგენილრ მცოლოდ რპეციალსრი კანონით, მტკიცდება 
იმითაც, რომ გერმანიაღი „გაკოტრებირ ღერაცებ კანონირ“ შალაღი ღე-
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კანონი“ მირ მე-16 პარაგრატღი, მართალია, გაცცადებსლად არ ითვა-
ლირწინებდა სზრსნველქოტირ რაღსალებებირ შალაღი დატოვებირ ღერა-
შლებლობარ, თსმცა რამართლირ დოუტრინირათვირ ერ ამ გაცცადებსლი 
მითითებირ გარეღეც ცალრაცა იქო, ღდრ. Eickmann, in Münchener 
Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, BGB § 1137 Rn. 25. 
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107; BGH NJW 1979, 415; OLG Dresden ZIP 2001, 2291; Habersack, in 
Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, BGB § 774, § 768 
Rn. 7; Rn. 13, 21; BGH NJW 1952, 1049; BGH WM 1962, 550; OLG 
Köln WM 1995, 1224; OLG Hamm WM 1995, 153. 
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სტატია 

რმგებლობირ ღეზფსდვა ან მირი რრსლი გათავირსტლება ყა-
ღლიდა სზრსნველქოტირ მიზანრ, ანს კრედიტორრ სკან გა-
დმოაკირრებდა იმ რირკრ, რომლირ გარანეიტრალებლადაც 
მოითცოვა მან თავდებობა. ამიტომაც თავდები რრსლად 
(თავდაპირველი ვალდებსლებირ ოდენობით) აგებრ პარსცრ 
მოვალირ გადაცდირსსნარობირ

103
 ან მირი ინდივიდსალსრი 

სრაცრრობით გამოწვესლი ცელღეკრსლებირ რატსშვლირ 
მოღლირ (რკ-ირ 398-ე მსცლი) ღემთცვევაღი,

104
 რადგან ერ 

რწორედ ირ რირკებია, რირგან თავირ დაზფვევირ მიზნითაც 
მოითცოვა კრედიტორმა თავდებობა და ამ რირკირაგან თა-
ვდებირ განტვირთვა ამ ინრტიტსტირ მიზანრ რაერთოდ ყა-
ღლიდა.  

ამ გზით ქველა მოვალერ ღეეშლებოდა თავირ ვალასვა-
ლად ან გაკოტრებსლად გამოცცადებით პარსცირმგებლობი-
რაგან გაეთავირსტლებინა არევე თავდებიც და ამით რაე-
რთოდ წაეღალა ზფვარი სზრსნველქოტილ და არასზრსნვე-
ლქოტილ ვალდებსლებებრ ღორირ. გარდა ამირა, ამ გადა-
წქვეტირ დაღვება რაღსალებარ მირცემდა მოვალერა და თა-
ვდებრ, წინარწარ ღეთანცმებსლი არაკეთილრინდირიერი 
უცევით კრედიტორირათვირ ცელიდან გამოეცლათ თავდე-
ბობით მინიჩებსლი რამართლებრივი პოზიცია.

105
 კრედიტო-

რი რწორედ იმიტომ ითცოვრ ვალირ სზრსნველქოტარ თა-
ვდებობით, რომ არ დარყერ განცორციელებადი მოთცოვნირ 
გარეღე მოვალირ ვალასვალობირ ან გაკოტრებირ ღემთცვე-
ვაღიც, ამიტომაც ქველა მართლწერრიგი, რომელიც იცნობრ 
ამ ინრტიტსტრ, მოვალირ სრაცრრობირ რაბაბით „გამოთი-
ღვირ“ ღემთცვევაღი აფიარებრ და შალაღი ტოვებრ თავდებირ 
ღესზფსდავ პარსცირმგებლობარ (იც. ამართან დაკავღირებით 
უვემოთ). 

გარდა ამირა, გამომდინარე იუიდან, რომ უართსლი რა-
მართალი, გერმანსლირაგან განრცვავებით, არ იცნობრ ტი-
ზიკსრი პირირ გაკოტრებირ ღერაშლებლობარ, ისრიდისლი 
პირირ გაკოტრებირარ მირი თავდებირ გათავირსტლებით წა-
რმოიღობა ქოვლად გასმართლებელი დირონანრი ტიზიკსრი 
და ისრიდისლი პირებირ კრედიტორებირ სზრსნველქოტარ 
ღორირ, რაც მცოლოდ მაღინ იუნებოდა გამართლებსლი, თს 
ისრიდისლი პირირ გაკოტრებირ ღერაშლებლობირ, რომე-
ლთაც ითვალირწინებრ კანონი, მიზანი იუნებოდა არევე იმ 
პირებირ დაცვა, რომლებიც ისრიდისლ პირრ თავდებად და-
სდგნენ, რაც, რა თუმა სნდა, არე არ არირ. ერ არ იკითცება 
გადაცდირსსნარობირ რაუმირ წარმოებირ ღერაცებ კანონიდან 
და ზოგადად აბრსრდსლია იმირ მტკიცება, რომ ისრიდისლი 
პირირ თავდები სტრო დარაცავია, ვიდრე თავდები, რომე-
ლიც ტიზიკსრი პირირ რარარგებლოდ კირრსლობრ თავდე-
ბობარ.

106
 ამიტომაც ამ განრცვავებირ გაკეთება გასმართლე-
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 BGH NJW 1993, 1917, 1918; Habersack, in Mönchener Kommentar 
zum BGB, 7. Aufl. 2017, BGB § 765 Rn. 50, § 765 Rn. 62; BGH NJW 
2003, 1250; BGH BB 1956, 830; BGH NJW 1982, 875; BGH NJW 
2003, 1250; BGH ZIP 2008, 1376 Rn. 24; BGH NJW 2003, 59, 60; 
1993, 1917, 1918. 

104
 BGHZ 6, 385. 

105
 მაგ., შირითადი მოვალირ დაყუარებსლი წერით გაკოტრებსლად გამო-
ცცადება - თბილირირ რააპელაციო რარამართლორ 2018 წლირ 5 დეკე-
მბრირ გადაწქვეტილება # 2ბ/3792-18. იმართან დაკავღირებით, რომ 
რააპელაციო რარამართლორ გადაწქვეტა პირდაპირი წაუეზებაა ამგვარი 
არაკეთილრინდირიერი პრაუტიკირათვირ იც. N. Hörnig, Fortbestand 
akzessorischer Sicherheiten, Tübingen 2018, 44. 

106
 პირიუით, რწორედ გადაცდირსსნარობირ რაუმირ წარმოება სზრსნვე-
ლქოტრ მოვალე ისრიდისლი პირირ დარყენილი უონებირ მაურიმალს-
რად მოშიებარ და მირი კრედიტორებირ მაურიმალსრად დაკმაქოტილე-
ბარ, არევე სზრსნველქოტილი მოთცოვნირ ზრდირ ღეყერებარ (მაგ., 
პროცენტებირ, პირგარამტეცლორა და რასრავირ დარიცცვირ ღეყერებით, 

ბელია როგორც დოგმატსრი, ირე რამართლირ პოლიტიკირ 
კსთცით. დოგმატსრად იმიტომ, რომ აუცერორსლობირ პრი-
ნციპი ამ ღედეგრ ვერ ტარავრ, ცოლო რამართლირ პოლიტი-
კირ მცრივ ერ პრეცედენტი დაატრთცობრ ისრიდისლი პირე-
ბრ, რომელთათვირაც სტრო მნიღვნელოვანია კრედიტირ 
თავირსტლად აფებირ ღერაშლებლობა, აგრეთვე პოტენცისრ 
კრედიტორებრ. ქოველგვარი რცვა გადაწქვეტა რეალსრად 
დააკარგვინებდა თავდებობარ პრაუტიკსლ მნიღვნელობარ, 
რადგან კრედიტორები მირ მაგივრად მოითცოვენ რაბანკო 
გარანტიარ, რომელიც წარმოადგენრ სზრსნველქოტირ არა-
აუცერორსლ რაღსალებარ და რომელიც დამატებით ტინა-
ნრსრ ტვირთად დააწვება კრედიტირ აფებირ მრსრველრ ან 
ცღირ ღემთცვევაღი რაერთოდ ყაღლირ კრედიტირ მოპოვებარ. 

ირ ტაუტი, რომ (მოვალირ გაკოტრებირ გამო) შირითადი 
მოთცოვნირ განსცორციელებლობა ვერ დასპირირპირდება 
იპოთეკიდან წარმომდგარ რანივთო სტლებარ ან თავდებო-
ბიდან მოთცოვნარ, გამომდინარეობრ სზრსნველქოტირ რპე-
ციალსრი მიზნიდან, რომელიც იცავრ კრედიტორრ მოვალირ 
ვალასვალობირაგან. იპოთეკირ ღემთცვევაღი ერ წერი მოუმე-
დებრ არევე მაღინაც, როდერაც პირადი მოვალე და მერაკს-
თრე ერთი და იგივე პირია,

107
 მაგალითად, მოვალირ გადა-

ცდირსსნარობირ რაუმირ დაწქებირარ სზრსნველქოტირ რაღს-
ალებები, როგორიც არირ იპოთეკა, სზრსნველქოტილ კრე-
დიტორრ გადაცდირსსნარობირ პროცერღი პრივილეგირე-
ბსლ მდგომარეობარ ანიჩებრ და შალაღი ტოვებრ მირ მო-
თცოვნარ იმ ტარგლებღიც, რა ტარგლებღიც ირ სზრსნვე-
ლქოტირ გარეღე შალაღი ვერ დარყებოდა (მაგ., გადაცდი-
რსსნარობირ რაუმირ წარმოებირ ღერაცებ კანონირ 29 IV, 39, 
40 I დ), 41, 47 მსცლები). ერ დანაწერები აუცერორსლობირ 
პრინციპირ რაწინააფმდეგოდ ნათელქოტენ, რომ რწორედ 
იპოთეკით სზრსნველქოტა განაპირობებრ იმარ, რომ კრე-
დიტორი რაკსთარი მოთცოვნირათვირ სტრო მეტრ იფებრ, ვი-
დრე მიიფებდა, ერ მოთცოვნა სზრსნველქოტილი რომ არ 
ქოტილიქო. ანს სზრსნველქოტირ მოცსლობა კი არ მცი-
რდება მოთცოვნირ ღემცირებართან ერთად, არამედ, პირი-
უით, მოთცოვნა რყება შალაღი იპოთეკიდან წარმომდგარი 
დაკმაქოტილებირ სტლებირ მიცედვით. ანს წარმმართველრ 
ამ რიტსაციაღი წარმოადგენრ რწორედ იპოთეკიდან წარმო-
მდგარი რანივთო სტლება (და მირი ტარგლები) და არა პი-
რადი ვალდებსლება. ერ რცვა არატერია, თს არა აუცერორს-
ლობირ პრინციპიდან გადაცვევა, სტრო ზსრტად კი მირი გა-
რკვესლწილად ღეტრიალება სზრსნველქოტირ რაღსალებირ 
რარარგებლოდ – სზრსნველქოტილი მოთცოვნირ ცვლილე-
ბა კი არ აირაცება სზრსნველქოტილირ რაღსალებაზე, არა-
მედ სზრსნველქოტირ რაღსალებირ შალაღი დატოვება ტო-
ვებრ შალაღი არევე მოთცოვნარაც. ამ კანონღი გამქარებსლი 
პრინციპიდან გამომდინარეობრ სკვე a maiore ad minus-
არგსმენტი იმ ღემთცვევირათვირ, როდერაც რაუმე ეცება გა-
რეღე, არა თავად გადაცდირსსნარო, პირირ პარსცირმგე-
ბლობარ იპოთეკიდან და მით სმეტერ თავდებობიდან. თს 
პირადი მოვალირა და იპოთეკით დატვირთსლი ნივთირ მე-
რაკსთრირ იდენტსრობირარ წარმმართველრ და პარსცირმგე-
ბლობირ ტარგლებირ განმაპირობებელრ წარმოადგენრ იპო-
თეკიდან წარმომდგარი სტლება და არა სზრსნველქოტილი 
ვალდებსლება, მით სტრო სნდა იქორ ერ შალაღი მაღინ, რო-
დერაც რაუმე ეცება არა იმ პირირ პარსცირმგებლობარ იპოთე-
კიდან ან თავდებობიდან, რომლირ უონებაზეც არირ დაწქე-

                                                                                                                 
იც. გადაცდირსსნარობირ რაუმირ წარმოებირ ღერაცებ კანონირ 21 II დ) 
მსცლი), რარაც მოკლებსლია ტიზიკსრი პირი-მოვალირ თავდები. 
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 BGH NJW 1974, 147. 
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ბსლი გადაცდირსსნარობირ რაუმირ წარმოება, არამედ გარე-
ღე პირირ პარსცირმგელობარ, მით სტრო სნდა ღეინარყსნორ 
სზრსნველქოტირ რაღსალებამ აუ დამოსკიდებელი ცარიათი 
და დარყერ შალაღი რრსლი მოცსლობით. მოკლედ რომ ღე-
ვაძამოთ, თს გადაცდირსსნარობირ რაუმირ წარმოებირ ტა-
რგლებღიც კი გადაცდირსსნარო პირირ იპოთეკიდან პარსცი-
რმგებლობირ ტარგლები არ სნდა დავიდერ სზრსნველქოტი-
ლი მოთცოვნირ ტარგლებამდე, მით სტრო ვერ ღეცვლირ ერ 
პროცედსრა და მირი ღედეგი გარეღე პირირ პარსცირმგე-
ბლობირ ტარგლებრ იპოთეკიდან თს თავდებობიდან. რწო-
რედ ერ წარმოადგენრ სზრსნველქოტირ მიზნირ რეალსრ გა-
ნცორციელებარ – პირმა, რომელმაც მოითცოვა იპოთეკა და 
თავდებობა, გააკეთა ერ არა მცოლოდ იმირათვირ, რომ 
სტრო რწრატი დაკმაქოტილება მიეფო, არამედ, პირველ 
რიგღი, იმიტომ, რომ მიეფო სტრო „მეტი“, ვიდრე მიიფებდა 
მცოლოდ არასზრსნველქოტილი მოთცოვნირ ტლობირ ღე-
მთცვევაღი.

108
 

VI. დოგმატსრი დარაბსთება – დამოსკიდებელი მო-
თცოვნა თავდებობიდან და იპოთეკიდან 

ამგვარად, როგორც თავდებობირ, ირე იპოთეკირ ღე-
მთცვევაღი ღედარებით რამართლებრივ ჩრილღი ერთმნი-
ღვნელოვანი და სალტერნატივო კონრენრსრირ რაგანია ირ 
ტაუტი, რომ მოვალირ გაკოტრებართან ერთად თავდებობა 
და იპოთეკა არ სნდა ღეწქდერ, არამედ თავდები თს იპოთე-
კირ მოვალე პარსცრ აგებრ რრსლი ოდენობით, თსმცა ამ გა-
დაწქვეტირ დოგმატსრი დარაბსთება არაერთგვარია.  

ამ კონტეურტღი ცღირად აცრენებენ ცოლმე ე. წ. ნატსრა-
ლსრი ვალდებსლებირ (Naturalobligation) კონცეპტირ რა-
ტსშველზე თავდებირა და იპოთეკირ მოვალირ პარსცირმგე-
ბლობირ შალაღი დატოვებარ.

109
 ნატსრალსრი ვალდებსლე-

ბა ერ არირ ვალდებსლება, რომელიც აფარ არირ იშსლებირ 
წერით განცორციელებადი, თსმცა ღერრსლებირ ღემთცვევა-
ღი წარმოღობრ მიფებსლირ ღენარყსნებირ რატსშველრ (მაგ., 
რკ-ირ 951 II მსცლი), ანს თს პირი (თავად გაკოტრებსლი – 
თს ტიზიკსრ პირრ ეცება რაუმე, რაც ევროპირ უვექნებღი და-
რაღვებია – ან მერამე პირი 371-ე მსცლირ მიცედვით) ნება-
ქოტლობით ღეარრსლებრ გაკოტრებირ ღედეგად „ყამოწე-
რილ“ ვალდებსლებარ და ერ ღერრსლება იუნება ნამდვილი 
და არაკონდიუცირებადი, რადგან ნატსრალსრი ვალდებს-
ლება წარმოადგენრ რატსშველრ კონდიუცისრი რამართლირ 
გაგებით, მაღინ შალაღი სნდა დარყერ მირი სზრსნველქოტირ 
რაღსალებაც. ერ მორაზრება დოგმატსრად რაკამოდ დასრა-
ბსთებელია: იზიარებრ რა აუცერორსლი თავდებობა და იპო-
თეკა მირ რატსშვლად მდებარე სზრსნველქოტილი მოთცო-
ვნირ ბედრ, თს ერ სკანარკნელი ნატსრალსრ ვალდებსლე-
ბად გარდაიუმნებოდა, სზრსნველქოტირ რაღსალებებიც ამა-
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 მოვალირ გაკოტრებირ ღემთცვევაღი თავდებობირ აუცერორსლობირ 
პრინციპიდან გამონაკლირრ ითვალირწინებრ არევე Draft Common 
Frame of Reference, იმავე დანაწერღი (IV. G. – 2:102), რადაც ერ აუცე-
რორსლობირ პრინციპია მოწერრიგებსლი: თავდებირ ვალდებსლებირ 
დამოკიდებსლი ცარიათი. ... თავდებირ პარსცირმგებლობირ ტარგლები 
ვერ გარცდება მოვალირ ვალდებსლებირ ტარგლებრ. ერ წერი არ მოუმე-
დებრ იმ ღემთცვევაღი, როდერაც მოვალირ ვალდებსლება ღემცირდა ან 
გაუარწქლდა: (ა) გაკოტრებირ პროცედსრირ ტარგლებღი; (ბ) ნებირმი-
ერი რცვა რატსშვლით, რომელიც გამოწვესლია გაკოტრებსლი კრედი-
ტორირ სსნარობით ღეარრსლორ ნაკირრი ვალდებსლება; ან (გ) ან იმ 
კანონირ რატსშველზე, რომელიც სკავღირდება მოვლენარ, რომელიც 
მცოლოდ მოვალირ პიროვნებარ ეცება. 

109
 Eickmann, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, BGB § 
1113 Rn. 81; U. v. Lübtow, Die Struktur der Pfandrechte und 
Reallasten, Festschrift Lehmann, Bd. I, 1956, 328; BGH WM 1968, 39. 

ვე რამართლებრივი რტატსრირ არაგანცორციელებად ვა-
ლდებსლებად იუცეოდნენ,

110
 – ანს მცოლოდ თავდებირა და 

იპოთეკირ მოვალირ მიერ ნებაქოტლობით ღერრსლებირ ღე-
მთცვევაღი განაპირობებდნენ მიფებსლირ ღენარყსნებირ რა-
ტსშველრ. ამიტომაც სტრო დამაძერებელია რცვა დარაბსთე-
ბები, რომლებიც უვემოთ იუნება მოქვანილი. 

ქველა ერ თეორია ეცება და განვითარდა იმ ღემთცვევე-
ბირ მაგალითზე, როდერაც მთავარ/პირად მოვალერ წარმო-
ადგენდა ისრიდისლი პირი, რომლირ ლიკვიდაციაც მოცდა 
ვალასვალობირ გამო. თსმცა აუ მიფებსლი ღედეგები მით 
სტრო რავალდებსლოა ტიზიკსრი პირირ ვალასვალობირ 
ღემთცვევაღი, რომლირ გაკოტრებირ (და სზრსნველქოტილი 
მოთცოვნირ ამ გზით ყამოწერირ) ღერაშლებლობარაც გერმა-
ნსლი რამართალი (და ზოგადად ევროპსლი მართლწერრი-
გი) ბოლო პერიოდამდე არ იცნობდა, ცოლო უართსლი რა-
მართალი კი დფერაც არ იცნობრ, რაც ნიღნავრ იმარ, რომ აუ 
აუცერორსლი ბმირ მორფვევირ პრობლემა რეალსრად რაე-
რთოდ არ დგება, რადგან ტიზიკსრი პირი-მოვალირ ვალდე-
ბსლება ვალასვალობირ გამო ვერ გაუარწქლდება.
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1. თავდებობირ დამოსკიდებელ ვალდებსლებად გარდა-
უმნა 

იმ ღემთცვევაღი, როდერაც შირითადი მოვალე რამეწა-
რმეო რეერტრიდან ამოღლირ მომენტირათვირ – ან თავდე-
ბობირ ცელღეკრსლებირ დადებირ ღემდეგ ნებირმიერ რცვა 
მომენტღი – რრსლი სუონელობირ გამო სუმდება როგორც 
რამართალრსბიეუტი

112
 და ამ მიზეზით მირ წინააფმდეგ მიმა-

რთსლი მოთცოვნა აზრრ კარგავრ, გერმანიირ სზენაერი ტე-
დერალსრი რარამართლორ მიცედვით, თავდებობა, მისცე-
დავად მირი აუცერორსლობირა, გამონაკლირირ რაცით დამო-
სკიდებელი მოთცოვნირ ტორმით სნდა დარყერ შალაღი.

113
 

რააუციო, კომანდიტსრი თს ღეზფსდსლი პარსცირმგებლობირ 
რაზოგადოებირ (პერრონალსრი რაზოგადოებებირ ღემთცვე-
ვაღი ერ პრობლემა არ დგება, რადგან აუ მოვალეობირ მატა-
რებელი ბოლომდე რაცეზეა პირადად პარსცირმგებელი პა-
რტნიორ(ებ)ირ რაცით) რეერტრიდან ამოღლა ღეიშლება გა-
მოწვესლი იქორ მირი სუონელობით. ამ დრორ რეალიზდება 
რწორედ ირ რირკი – შირითადი მოვალირ გადაცდირსსნარო-
ბა – რირგანაც სნდა დაეზფვია კრედიტორი თავდებობარ.

114
 

რაბოლოო ძამღი, გერმანიირ სზენაერი ტედერალსრი რარა-
მართლო კრედიტორირ ინტერერებღი სპირატერობარ ანი-
ჩებრ სზრსნველქოტირ მიზანრ მთავარ ვალდებსლებაზე და-
მოკიდებსლებართან ღედარებით და არფვევრ თავდებირ და-
მცავ აუცერორსლობირ პრინციპრ მირ რაზიანოდ. პირველ 
რიგღი, ერ გადაწქვეტა იკითცება ცელღეკრსლებირ დადები-
რარ თავად თავდებირ მიერ დატიურირებსლი ნებიდან, რომ 
ირ დააზფვევდა კრედიტორრ მოვალირ უონებრივი მდგომა-
როებირ გასარერებირაგან, მათ ღორირ რრსლი სუონელობი-
რაგანაც. ქოველგვარი რცვა განმარტება წინააფმდეგობაღი 
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 Hörnig, Fortbestand akzessorischer Sicherheiten, იც. ზემოთ რუ. 105, 
157. 

111
 რეალსრად აუ ღეიშლება დადგერ სზრსნველქოტილი ვალდებსლებირ 
ცანდაზმსლობართან ერთად არევე თავდებობიდან მოთცოვნირ ცანდა-
ზმსლობირ რაკითცი, რაც სპრობლემოდ წქდება 899 I მსცლირ რატსშვე-
ლზე. 
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 Knops in: Derleder/Knops/Bamberger, Handbuch zum deutschen und 
europäischen Bankrecht, 2. Aufl., Berlin, Heidelberg 2009, § 25 Rn. 
17. 

113
 BGHZ 82, 327; BGH WM 1956, 1209; KG NJW 1955, 1152; BGH NJW 
1955, 11 52: BGHZ 25, 217. 

114
 Habersack, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, BGB 
§ 765 Rn. 50 
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სტატია 

მოვიდოდა სზრსნველქოტირ მიზანთან. გასგებარია, თს რა-
ტომ სნდა ირარგებლორ თავდებმა შირითადი მოვალირა-
თვირ გაკოტრებირ რაუმირ წარმოებაზე სარირ თუმირა და მი-
რი ამით განპირობებსლი გაურობიდან სტრო მეტად, ვიდრე 
თავდებობირ სრთიერობირ ყვესლი მიმდინარეობიდან.
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თსმცა თავდებირ პარსცირმგებლობირ შალაღი დატოვებირ 
მიზეზი არ არირ მცოლოდ ირ, რომ თავდებობა მიზნად ირა-
ცავრ კრედიტორირ დაზფვევარ შირითადი მოვალირ ვალას-
ვალობირაგან და ამგვარად სნდა განიმარტორ თავად თა-
ვდებირ ნებირ გამოცატვა, არამედ ირიც, რომ კანონი (რაუა-
რთველოღი: რკ-ირ 899 I 2 მსცლი) თავად ითვალირწინებრ 
აუცერორსლობიდან განზოგადებასნარიან გამონაკლირრ, 
როდერაც გამორიცცავრ იმარ, რომ შირითადი მოვალირ ვა-
ლასვალობირ რაბაბით „გამოთიღვამ“– მემკვიდრირ პარსცი-
რმგებლობირ ღეზფსდვამ – გამოიწვიორ არევე თავდებირ პა-
რსცირმგებლობირ ღეზფსდვა. გარდა ამირა, კანონით მოწე-
რრიგებსლი რცვა გამონაკლირები აურეცორსლობირ პრინცი-
პიდან, რომლებიც ზემოთ სკვე აფინიღნა, წარმოადგენენ 
არა რპეციალსრ და განზოგადებასსნარო წერებრ რპეციალს-
რი ღემთცვევირათვირ, არამედ ზოგადი პრინციპირ ნორმატი-
სლ გატორმებარ.

116
 მაგალითად, აუცერორსლობირ პრინცი-

პიდან გადაცვევა, გაკოტრებირ ღერაცებ გერმანიირ კანონით 
გათვალირწინებსლირ იშსლებითი მორიგებირარ

117
, ცალრა-

ცად ატიურირებრ კანონმდებლირ ნებარ, რომ თავდებობა ში-
რითადი მოვალირ გაურობირ ღემთცვევაღიც შალაღი სნდა 
დარყერ.

118
 ამ დანაწერებიდან იკითცება კრედიტორირ ინტე-

რერირ სპირობო სპირატერობა ქველგან, რადაც კი არრებობრ 
იმირ რაღიღროება, რომ თავდებმა მიიფორ რარგებელი შირი-
თადი მოვალირ ვალასვალობიდან. 

სკანარკნელ პერიოდღი გერმანიირ სზენაერმა ტედერა-
ლსრმა რარამართლომ სტრო დააკონკრეტა თავირი გადა-
წქვეტა და დაადგინა, რომ თავდებირ პარსცირმგებლობირა-
თვირ დამოსკიდებელი ცარიათირ მინიჩება არ გსლირცმობრ, 
რომ ირ კარგავრ ქოველგვარ ბმარ მთავარ მოთცოვნართან, 
არამედ მცოლოდ იმარ, რომ ირ დამოსკიდებელია შირითა-
დი მოთცოვნირ შალაღი ქოტნირაგან, ღინაარრობრივად კი ირ 
მაინც ამ მთავარ მოთცოვნაზეა მიბმსლი. ანს ერ დამოსკი-
დებლად უცევა არ ნიღნავრ თავდებობიდან მოთცოვნირ გა-
რდაუმნარ, არამედ თავდებირათვირ მცოლოდ იმ ღერაგე-
ბლებირ ყამორთმევარ ითვალირწინებრ, რომლებიც შირითა-
დი მოვალირ უონებრივი რიტსაციით არირ განპირობებსლი. 
ამ ღერაგებლებრ თავდები კრედიტორრ ვერ დასპირირპი-
რებრ.

119
  

2. „ვალირა და პარსცირმგებლობირ“ ღერაცებ მოშფვრება 
გერმანიირ სზენაერი ტედერალსრი რარამართლორ პრა-

უტიკარ წინ სშფოდა მოშფვრება „ვალირა და პარსცირმგე-
ლობირ“ ღერაცებ, რომელრაც ძერ კიდევ რაიცირ რარამა-
რთლომ ყასქარა რატსშველი თავირი ერთ-ერთი გადაწქვე-
ტილებით,

120
 ცოლო მოგვიანებით კი ტართო აფიარება პოვა 

როგორც რარამართლო პრაუტიკაღი,
121

 ირე რამეცნიერო ლი-
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ტერატსრაღი.
122

 ერ მოშფვრება, როგორც ერ დარაცელები-
დან ყანრ, ერთმანეთირაგან მიძნავდა ვალრა და პარსცირმგე-
ბლობარ. მირ მიცედვით, პარსცირმგებლობა წარმოადგენრ 
მცლოდ და მცოლოდ რეპრერისლ ზომარ იმ მოვალირ წინაა-
ფმდეგ, რომელიც არფვევრ ვალდებსლებარ,

123
 მაღინ, რო-

დერაც ვალი (მოვალეობა) სნდა იუნერ გაგებსლი, პირველ 
რიგღი, როგორც „ირ, რაც კრედიტორრ ეკსთვნირ“ და არა 
„ირ, რაც მოვალემ სნდა ღეარრსლორ“.

124
 გამომდინარე იუი-

დან, რომ ამ თეორიირ მიცედვით ვალირ ცნებირ განმრა-
ზფვრელი არირ ირ გარემოება, რომ ვალი წარმოადგენრ 
კრედიტორირ მიერ „მირაფებრ“, გაყნდა ირეთი კატეგორია, 
როგორიც არირ „კრედიტორირ ვალი“, რათა ცაზი გარმოდა 
კრედიტორირადმი კსთვნილებარ, როგორც მთავარ მომე-
ნტრ ვალირ დეტინიციირარ.

125
 ამ პოზიციიდან პარსცირგება, 

ირევე, როგორც ღერრსლებირ ვალდებსლება, წარმოადგე-
ნდა მოვალირ რაუმერ, რირ რაპირირპიროდაც კრედიტორირ 
მიერ „მირაფებირ“ მირთვირ გადაცემა ღესშლია ნებირმიერ 
მერამე პირრ (ღდრ. რკ-ირ 371-ე მსცლი).

126
 თავდებობა თა-

ვირი რამართლებრივი ბსნებიდან გამომდინარე არირ არა 
მარტო პარსცირმგებლობა, არამედ არევე ვალიც და მარღი 
მთავარ მომენტრ კრედიტორირათვირ „მირაფებირ“ გადაცემა 
წარმოადგენრ.

127
 ამიტომაც შირითადი ვალდებსლებირ გა-

უარწქლებირ ღემდეგაც ვალირ თავდაპირველი ელემენტი, 
კერშოდ, კრედიტორირათვირ „მირაფებირ“ მინიჩება, როგო-
რც ვალირ არრებითი მაცარიათებელი, შალაღი რყება, რა-
დგან შირითადი ვალდებსლებირ გასუმებით უარწქლდება 
მცოლოდ მეორესლი ელემენტი – კერშოდ, მოვალირ პარს-
ცირმგებლობა (ღერრსლებირ ვალდებსლება).

128
 კრედიტო-

რი ნებირმიერ ღემთცვევაღი ძერ კიდევ არრებობრ და ამგვა-
რად ღეიშლება ნებირმიერ მომენტღი დაკმაქოტილდერ მერა-
მე პირირ – მათ ღორირ თავდებირ მიერაც და ამირთვირ არ 
არირ ასცილებელი მთავარ ვალდებსლებაზე მიბმსლი თა-
ვდებობირ მოდიტიცირება. დფერ ამ თეორიირ რატსშველზე 
მისნცენირ მიწირ სმაფლერი რარამართლორ მიერ განვითა-
რებსლი „კრედიტორირ ვალირ“ იდეა

129
 შირითადად სკს-

გდებსლია გაბატონებსლი მორაზრებირ მიერ,
130

 თსმცა მირ 
რატსშვლად მდებარე მოშფვრებარ „ვალირა და პარსცირმგე-
ბლობირ“ ღერაცებ დფერაც წქავრ მიმდევრები. მისცედავად 
ამირა, გერმანსლ ისრიდისლ ლიტერატსრაღი ირ მაინც ვერ 
ყაითვლება რაზოგადო კონრენრსრირ რაგნად.

131
 მაგრამ ამა-

ვდროსლად მიყნესლია, რომ ერ მოშფვრება, რომელიც ვა-
ლდებსლებარ მირაფებ და ღერარრსლებელ ელემენტებად 
ანაწევრებრ, დოგმატსრად გაცილებით სტრო დარაბსთებს-
ლია, ვიდრე სზენაერი ტედერალსრი რარამართლორ გადა-
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წქვეტა,
132

 რომელიც პრაუტიკაღი იდენტსრ ღედეგებამდე მი-
დირ. 

3. ივერრენირა და კრირტოტ ღმიტირ ალტერნატისლი თე-
ორიები 

აუვე სნდა აფინიღნორ ივერრენირა და კრირტოტ ღმიტირ 
მიერ ღემოთავაზებსლი ალტერანტისლი თეორიები, კე-
რშოდ, ივერრენირ მოშფვრება „აუცერორსლობირ როგორც 
ღერაცცვირ მოდელირ“ და კრირტოტ ღმიტირ თეორია „კასზა-
ლსრი აუცერორსლობირ“ ღერაცებ. 

ივერრენირ თეორია თავდებობარ აბამრ არა მოთცოვნარ 
რკ-ირ 128 I მსცლირ მიცედვით, არამედ, კრედიტორირ დაკმა-
ქოტილებირ ინტერერრ

133
 და ამგვარად განმარტავრ აუცერო-

რსლობარ. გადაწქვეტა მგომარეობრ კრედიტორირ დაკმა-
ქოტილებირ ინტერერირათვირ გადამწქვეტი ცარიათირ მინი-
ჩებაღი, რირი მეღვეობითაც ივერრენი აცერცებრ თავდებობირ 
შალაღი დატოვებარ, მისცედავად თავდაპირველი ვალდებს-
ლებირ გაუარწქლებირა. რწორედ დაკმაქოტილებირ ინტერე-
რი წარმოადგენრ ამორავალ წერტილრ მთავარ ვალდებსლე-
ბარა და თავდებობიდან წარმომდგარ ვალდებსლებარ ღო-
რირ აუცერორსლი ბმირათვირ და მცოლოდ ამ ინტერერირ გა-
ნცორციელებირარ არირ ღერაშლებელი კრედიტორირ წინაღე 
გამათავირსტლებელი ეტეუტირ მუონე ღერრსლებაზე რასბა-
რი.

134
 თავდებობიდან წარმოღობილი ვალდებსლება უა-

რწქლდება მცოლოდ იმ ღემთცვევაღი, როდერაც მოვალე 
იმგვარად არრსლებრ კრედიტორირ წინაღე, რომ ამით რრს-
ლდება ამ სკანარკნელირ ინტერერი შირითადი ვალდებსლე-
ბიდან დაკმაქოტილებართან დაკავღირებით, ვალდებსლე-
ბირ ე. წ. ღერრსლებირ ეუვივალენტსრი ცვლილება.

135
 ირ, თს 

რა უმედება ყაითვლება ღერრსლებირ ეუვივალენტად, განი-
რაზფვრება კანონირ ან კერშო ავტონომისრი ღეთანცმებირ 
რატსშველზე.

136
 თსმცა ქველა მათგანრ აერთიანებრ ირ გა-

რემოება, რომ რავალდებსლოა მათი ეტეუტი პირდაპირ აი-
რაცორ კრედიტორირ დაკმაქოტილებირ ინტერერზე. შირითა-
დი ვალდებსლებირ ღერრსლებირ ეუვივალენტსრობაზე, რო-
გორც თავდებობიდან წარმომდგარი ვალდებსლებირ ღე-
რრსლებირ კონრტიტსტისრ მაცარიათებელზე აკეთებრ აუცე-
ნტრ, ერთი მცრივ, რკ-ირ 891 I მსცლი, რომელიც ამტკიცებრ 
თავდებირ ვალდებსლებარ, რომ პარსცი აგორ მთავარ მოვა-
ლერა და კრედიტორრ ღორირ წარმოღობილი ვალდებსლე-
ბირათვირ. რკ-ირ 893 1 მსცლი ადგენრ გარეგან ბმარ მთავარ 
ვალდებსლებართან, რომელიც აირაცება თავდებობირ 
სრთიერთობირ გაგრშელებაზე.

137
 ამ დანაწერით, ცდომილე-

ბები კრედიტორრა და მოვალერ ღორირ სრთიერთობაღი აი-
რაცება არევე კრედიტორრა და თავდებრ ღორირ სრთიერთო-
ბაზე, თსმცა მათი ეტეუტი ღემორაზფვრსლია ღერრსლებაზე 
გავლენირ მუონე ცვლილებებით.

138
 ანს რცვაგვარად რომ 
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ითუვარ, ქველა ირ ღერაგებელი და ზოგადად კონტრპოზიცია, 
რომელიც ღეიშლება თავდებმა კრედიტორრ დასპირირპი-
რორ, სნდა ძდებოდერ ღერრსლებირ რუემაღი. არეთია, მაგა-
ლითად, ცანდაზმსლობირ ღერაგებელი, შირითადი მოვალირ 
მიერ განცორციელებსლი გაუვითვა ან ვალირ პატიება. ში-
რითადი მოვალირ გაკოტრება ამ რუემაღი არ ძდება. ირ, მა-
რთალია, შირითადი მოვალირ მიმართ მოთცოვნარ განსცო-
რციელებლად აუცევრ, თსმცა არ წარმოადგენრ არც ღერრს-
ლებირ რსროგატრ, არც მირ გამაუარწქლებელ თს განცო-
რციელებირათვირ ცელღემღლელ ღერაგებელრ, რირ გამოც ერ 
ღემთცვევა რაერთოდ არ არირ მოცსლი აუცერორსლობირ 
პრინციპით და თავდებირ ვალდებსლება რრსლი ოდენობით 
სნდა დარყერ შალაღი. 

კრირტოტ ღმიტირ თეორიაც აუცერორსლობირ პრინციპირ 
აცლებსრად გადააზრებარ ემქარება. რომლირ მიცედვით, 
აუცერორსლობირ პირველი და სმთავრერი მიზანია არა თა-
ვდებირ დაცვა, არამედ რწორედ სზრსნველქოტირ მიზნირ 
ეტეუტიანად განცორციელება, ამიტომაც ამ ორრ ღორირ კო-
ლიზია იმთავითვე გამორიცცსლია.

139
 იმირ გამო, რომ რწო-

რედ ეტეუტიანი სზრსნველქოტა წარმოადგენრ აუცერორს-
ლობირ პრინციპირ მიზანრ, ერ პრინციპი, რა თუმა სნდა, ვერ 
ყაღლირ მარ და ვერ მოვა მართან წინააფმდეგობაღი, არამედ 
ავტომატსრად იცევრ სკან ამ მიზნირ წინაღე. 

4. რაზოგადოებირ, როგორც სტლებებირა და მოვალეო-
ბებირ მატარებლირ (სწქვეტად) შალაღი დატოვება 

სკანარკნელ პერიოდღი გამოთუმსლი მორაზრებებიდან 
ქველაზე კარგად დარაბსთებსლი და ანგარიღგარაწევია პო-
ზიცია, რომელიც არრებსლ კონტლიუტრ წქვეტრ – რა თუმა 
სნდა, ღედეგირ მცრივ რრსლ თანცმობაღია ზემოთ მოქვანილ 
მორაზრებებთან – არა აუცერორსლობიდან გამონაკლირირ, 
არამედ მცოლოდ რამეწარმეო რამართლირ პრინციპებირ რა-
ტსშველზე, სტრო ზსრტად კი ვალდებსლებირ მატარებელი 
(ისრიდისლი) პირირ როგორც სტლებებირა და მოვალეო-
ბებირ მატარებლირ (სწქვეტად) შალაღი დატოვებით.

140
 ერ 

მორაზრება ღეძამებსლი რაცით
141

 ღეიშლება ღემდეგნაირად 
ყამოქალიბდერ: ცალრაცაა, რომ თავდები კრედიტორირ წი-
ნაღე პარსცრ აგებრ – და ერ წარმოადგენრ აბროლსტსრ და 
სალტერნატივო ღედეგრ – შირითადი მოვალირ სუონელო-
ბირ მიზეზით (ვითომ) ყამოწერირ ღემდეგაც. თსმცა ერ გამო-
მდინარეობრ არა აუცერორსლობირ პრინციპიდან გამონა-
კლირიდან, არამედ იმ გარემოებიდან, რომ შირითადი მო-
ვალე – რაზოგადოება – რეალსრად არაროდერ არ წქვეტრ 
იქორ სტლებებირა და მოვალეობებირ მატარებელი. ერ ნა-
თელი ცდება თსნდაც იმ ტაუტიდან, რომ გერმანიირ რააუციო 
რაზოგადოებირ ღერაცებ კანონირ 273 IV პარაგრატირ მიცე-
დვით, რომელიც ანალოგიით გამოიქენება ქველა რაზოგა-
დოებაზე, ე.წ. დამატებითი ლიკვიდაციირ (Nachtrags-
liquidation) ტარგლებღი

142
 ლიკვიდაციირ ღემდეგაც არირ 

ღერაშლებელი რაზოგადოებარ დაეწერორ გარკვესლი, 
აცლად აფმოყენილი, უონება. ერ გსლირცმობრ იმარ, რომ 
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 Schmidt, Die sogenannte Akzessorietät der Bürgschaft (იც. რუოლიო 
96), 53-ე და მომდევნო გვერდები. 
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 Hörnig, Fortbestand akzessorischer Sicherheiten, იც. ზემოთ რუ. 105, 
99. 
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185. 
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 დამატებითი ლიკვიდაცია იწქება განცცადებირ რატსშველზე, როდერაც 
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სტატია 

მთელი ამ დროირ განმავლობაღი არრებობარ აგრშელებრ 
როგორც სტლებირ მატარებელი ირე მირი ვალდებსლებები, 
რადგან რცვაგვარად ღესშლებელია ამ უონებირ რამართლირ 
რსბიეუტირათვირ მიკსთვნება და კრედიტორებირათვირ ღა-
ნრირ მიცემა წააქენონ რაკსთარი მოთცოვნები ამ დამატები-
თი ლიკვიდაციირარ. 

ერ გადაწქვეტა სნივერრალსრი მოუმედებირაა, რადგან 
არაროდერ ღეიშლება იქორ რრსლებით გამორიცცსლი მო-
რყენილი უონებირ აფმოყენა. გამომდინარე იუიდან, რომ 
ერთი და იმავე რამართლებრივი სრთიერთობა ვერ იუნება 
ცან გაუარწქლებსლი და ცან წარმოღობილი – იმირდა მიცე-
დვით, არრებობრ თს არა რაზოგადოება მოცემსლ მომენტღი 
– ასცილებელია, რომ ერ ვალდებსლება სწქვეტად არრებო-
ბდერ. მცოლოდ ერ სწქვეტი არრებობა სზრსნველქოტრ შვე-
ლი ვალდებსლებებირ ღერრსლებარ და ამ გზით კრედიტო-
რირ მოთცოვნებირ დამატებით ლიკვიდაციარ. რეალსრად 
გადაწქვეტირათვირ, რომ მოთცოვნირ სტლება წარმოიღობა, 
ღემდეგ დროებით (მოყვენებითად) აფარ არრებობრ, ცოლო 
მოგვიანებით ირევ „ცოცცლდება“, ირე, რომ თავიდან არ 
რრსლდება მირი წარმოღობირ წინაპირობები, არ არრებობრ 
რაიმე ალტერნატისლი დოგმატსრი აცრნა. რადგან რცვაგვა

რად ერთცელ და რამსდამოდ გაუარწქლებსლი მოთცოვნირ 
აფდგენირათვირ ასცილებელი იუნებოდა მირ ღინაარრთან 
დაკავღირებით თავიდან ღეთანცმება აცალი რამართლებრი-
ვი სრთიერთობირ ტარგლებღი. 

ამით რეალსრად მოცემსლია გერმანსლ რარამართლო 
პრაუტიკარა და ისრიდისლ ლიტერატსრაღი არრებსლი გა-
დაწქვეტებირ ღერაცებ შირითადი ინტორმაცია. მისცედავად 
ამ თავირებსრი დოგმატსრი პალიტრირა, გერმანიაღი არ 
არრებობრ მორაზრება, რომელიც ეჩვუვეღ დააქენებდა მოვა-
ლირ გაკოტრებირ ღემდეგ თავდებირ ღესზფსდავ პარსცირმგე-
ბლობარ. ერ წარმოადგენრ არევე ღედარებით რამართლე-
ბრივ ჩრილღი სალტერნატივო კონრენრსრირ რაგანრ. რა 
თუმა სნდა, ზედმეტია იმირ დამატება, რომ ქველა ზემოთ 
მოქვანილი მორაზრება წარმოადგენრ აუცერორსლობირ 
პრინციპიდან გამონაკლირრ თს ალტერნატისლ დოგმატსრ 
დარაბსთებარ, რომლირ მიცედვითაც შალაღი რყება თავდე-
ბობა, ავტომატსრად ავრცელებრ არევე რცვა აუცერორსლ რა-
ღსალებებზე, როგორიცაა, მაგალითად, იპოთეკა, რომელიც 
გერმანიაღი თავდებობართან ღედარებით სტრო ნაკლებ 
აუცერორსლად ითვლება
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 იც. ამართან დაკავღირებით ღერავალღი. 
144

 არევე გირავნობირარაც, პირადი მოვალირ გადაცდირსსნარობირ რაუმირ 
ტარგლებღი მირი ვალირ ღეკვეცა (გერმანიირ გაკოტრებირ ღერაცებ კა-
ნონირ 224-ე პარაგრატი), ან რაერთოდ ყამოწერა (კანონირ 225-ე პა-
რაგრატი), არ ანიჩებრ არაპირად მოვალე-დამგირავებელრ რაიმე ტი-
პირ ღერაგებელრ (კანონირ 254 II პარაგრატი) და კრედიტორრ ღესშლია 
გირაორ რეალიზაცია თავდაპირველი მოთცოვნირ რრსლი ოდენობით 
დაკმაქოტილებირათვირ (Damrau, in Münchener Kommentar zum 
BGB, 7. Aufl. 2017, § 1213 Rn. 2). აუაც, ზსრტად ირევე, როგორც თა-
ვდებობირა და იპოთეკირ ღემთცვევაღი, აუცერორსლი ბმა გირავნობარა 
და სზრსნველქოტილ მოთცოვნარ ღორირ მორფვესლია იმ მიზნირ მი-
ფწევირათვირ, რირთვირაც მოცდა გირაორ გაცემა და რაც მდგომარეობრ 
კრედიტორირ დაცვაღი მოვალირ გადაცდირსსნარობირაგან არამოვალე 
დამგირავებლირ ცარძზე, მირი პარსცირმგებლობირ რრსლად შალაღი და-
ტოვებით. ამიტომაც, იპოთეკირ დარად, მოუმედებრ პრინციპი, რომ გა-
დაცდირსსნარობირ რაუმირ ტარგლებღი განცორციელებსლმა ფონირში-
ებამ მცოლოდ მაღინ სნდა ღეზფსდორ ან ღეამცირორ (მაგ., რარეაბილი-
ტაციო გეგმირ მიცედვით) გირავნობით დატვირთსლი ნივთირ პარსცი-
რმგებლობა, როდერაც დამგირავებელი და მოვალე იდენტსრი პირები 
არიან (Damrau, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 
1255 Rn. 3), ღერაბამირად, პირრ, რომელიც რცვირი ვალირთვირ ტვი-
რთავრ რაკსთარ ნივთრ, არ ღეიშლება წუონდერ იმედი, რომ მირი გაკო-
ტრებირ ღემდეგ პარსცირმგებლობირაგან გათავირსტლდება, ან ერ პარს-
ცირმგებლობა რაიმე ტორმით ღეეზფსდება. 
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საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული მფლობელობის შესახებ 
ნორმების რედაქტირების ცდა 
ცივილირტსრი დოუტრინირა და რარამართლო პრაუტიკირ ანალიზი 

დოუ. უეთევან უოყაღვილი 

ევროპსლი ცივილირტსრი დოუტრინა და კანონმდებლობა 
ირტორისლად და თანამედროვეობაღიც მტლობელობარ 
(ლათ. possessio) ნივთზე ნებით განცორციელებსლ  ტა-
უტობრივ ბატონობად მოიაზრებრ. ამ მიდგომით ირ ერთგს-
ლია მტლობელობირ  ინრტიტსტირ რომირ რამართლირესლი 
გააზრებირა. მტლობელობა ტაუტია, რომლითაც ცცადი ცდე-
ბა ნივთირ პირირადმი ბსნებრივი დამორყილება, რაკსთრე-
ბირგან განრცვავებით, რომელიც ნივთირ პირირადმი დაუვე-
მდებარებირ რამართლებრივი ტორმაა (პსცტა).

1
 მტლობე-

ლობა დამოსკიდებელი ტარესლობაა, რომლირ სკან ღერა-
შლოა იქორ როგორც რაკსთრება, ირე რცვა რანივთო თს ვა-
ლდებსლებითი სტლება ანდა ირ არრებობდერ ქოველგვარი 
ტიტსლირ გარეღე. ამ თვალრაზრირირ გაზიარებით, რაუა-
რთველორ რამოუალაუო კოდეურმა მტლობელობა რაკსთრე-
ბირგან დამოსკიდებელი მოწერრიგებირ ფირრ რიკეთედ მიი-
ყნია და მარ ცალკე თავი დასთმო რანივთო  რამართლირ წი-
გნღი. 

მტლობელობაღი ძერ კიდევ რომაელმა ისრირტებმა გა-
მოქვერ ორი ელემენტი: მატერიალსრი ანს ობიეუტსრი - 
corpus და ნებითი ანს რსბიეუტსრი - animus, რადაც ერ ორი 
ელემენტი არ არრებობრ აღკარად ან ნაგსლირცმევად, იუ 
არც მტლობელობაა. ამგვარია თანამედროვე ევროპსლი 
რამართლირ მიდგომა. რაუართველო ტრადიცისლად კონტი-
ნენტსრი ევროპირ რამართლირ ოძაცრ მიეკსთვნება. ღერაბა-
მირად, რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურირ დანაწერით, 
მტლობელობა წარმოიღვება ნივთზე ტაუტობრივი ბატონო-
ბირ ნებითი მოპოვებით  (155-ე მსცლირ პირველი ნაწილი). 
Corpus გსლირცმობრ არ ა მცოლოდ ნივთირ ცელთპქრობარ

2
 

(ამგვარი გააზრება „ადამიანთა მოდგმირ პრიმიტისლი მა-
რთლღეგნებირ გამოშაცილი იუნებოდა,“ (ზოიშე)3 არამედ 
ვითარებარ, როდერაც პირრ შალსშრ ნივთზე რამესრნეო შა-
ლასტლებირ განცორციელება და მირგან რარარგებლო თვი-
რებებირ მიფება. რწორედ ამ დრორ არრსლებრ ნივთი თავირ 
ტსნუციარ - ემრაცსრორ ადამიანრ, რაც არირ კიდეც მტლობე-
ლობირ როციალსრი ტსნუცია, მირი გარდასვალობირ განმა-
პირობებელი ადამიანთა მოდგმირთვირ მართლწერრიგირ 
არარრებობირ პირობებღიც კი (დერნბსრგი). 

რაც ღეეცება ნებით ელემენტრ, ირ არ დაიქვანება მცო-
ლოდ ნივთირ ტლობირ გაცნობიერებამდე. ნებირ გამოცა-
ტვირ გარეღე ნივთთან რცესლებრივი კავღირი მცოლოდ ტი-
ზიკსრი ღემცებლობაა, რომელიც არავითარ რამართლებრივ 

                                                                    
1
  Пухта Г.Ф., Курс  римского права, Т.1, М., 1874, 321. მითითებს-

ლია: Бабаев А.Б., Система вещных прав,  М., 2007, 3.  
2
 „ტაუტობრივი ბატონობა  რწორედაც რომ არ გსლირცმობრ ნივთზე ტიზი-

კსრ ღემცებლობარ“; ნაჩქებია ა., რამოუალაუორამართლებრივი ნორმე-
ბირ განმარტებები სზენაერი რარამართლორ პრაუტიკაღი (2000-2013), 
თბ., 2014, 58.  

3
 ზოიშე ბ., უართსლი რანივთო რამართალი, თბ., 2003, 56. 

ტიგსრარ არ წუმნირ: მაგ., მშინარე ადამიანირ ან უმედსსნა-
რო პირირ მიერ ნივთირ ცელთუონა. პირველ  ღემთცვევაღი 
ნება რაერთოდ არ გამოვლენილა, ცოლო მეორე ღემთცვე-
ვაღი გამოცატსლი ნება არ არირ რამართლებრივად ვარგირი, 
თსმცა ნამდვილი, ირ არაეტეუტსრი ნებაა.

4
 მტლობელობირ 

დატსშნებირარ გადამწქვეტია ნებირ თვირობრიობა: ტლობდე 
რაკსთარი ინტერერებირთვირ, ღენრ რარარგებლოდ. თს რაცე-
ზეა რცვირ ინტერერებღი ტლობა, ნივთზე ტაუტობრივი ზემო-
უმედებირ განცორციელება ნივთირ პირადი გამოქენებირ 
პრეტენზიირ გარეღე,

5
 მაღინ ჩერა-პქრობართან გვაუვრ რაუმე 

(რრკ-ირ 155-ე მსცლირ მე-2 ნაწილირ პირველი წინადადე-
ბა). ზოგძერ ნებითი ელემენტი აღკარად არ არირ გამოკვე-
თილი,  მაგრამ ირ ივარასდება. მაგ., პირი ითვლება იმ ნი-
ვთირ მტლობელად, რომელიც მირ რაცლღი მირი არქოტნი-
რარ მიიტანერ, ნივთირ მიკსთვნება რამესრნეო გარემორადმი 
უმნირ ვარასდირ რატსშველრ, რომ პირრ რსრრ მარზე ბატო-
ნობირ განცორციელება.

6
  

ამართან, animus, რაუართველორ რამოუალაუო კოდე-
ურირ მიცედვით, რომირ რამართლირა და მარზე დატსშნებს-
ლი ევროპსლი უვექნებირ რამოუალაუო კოდიტიკაციებირგან 
განრცვავებით, რაკსთარი ინტერერებით ტლობარ, ტართოდ 
მოიაზრებრ და მარ არ აიგივებრ მცოლოდ რსრვილთან - 
ტლობდე  როგორც მერაკსთრე,  რირ რატსშველზეც გერმა-
ნიირ რამოუალაუო კოდეურირ მრგავრად, მტლობელად მერა-
კსთრირა და არამართლზომიერი მტლობელირ გვერდით 
მიიყნევრ იმ პირებრ, ვინც ტლობრ მერაკსთრერთან ღეთა-
ნცმებით რანივთო ან ვალდებსლებითი სტლებირ რატსშვე-
ლზე. ამ მიდგომით გერმანსლი რამოუალაუო რამართლირ 
დარად, წუმნირ ორმაგი მტლობელობირ დატსშნებირ ღერა-
შლებლობარ პირდაპირი და არაპირდაპირი მტლობელობირ 
რაცით (რრკ-ირ 155-ე მსცლირ მე-3 ნაწილი). ამართან, მირგან 
განრცვავებით, მატერიალსრი ელემენტირ განცორციელება 
არ მოიცავრ ნებით ელემენტრ (corpus არირ განრცესლებს-
ლი animus)

7
 და აღკარად ითცოვრ რსბიეუტსრი ელემენტირ 

არრებობარ. რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურირ მიდგო-
მა ემქარება ცივილირტსრ დოუტრინაღი არრებსლ თეორიარ, 
რომელრაც ღსალედსრი პოზიცია სჩირავრ მტლობელობირ 
რსბიეუტსრ და ობიეუტსრ თეორიებრ, მტლობელობირ ღერა-
ცებ რომასლ და გერმანსლ წარმოდგენებრ ღორირ.

8
 

                                                                    
4
  ზარანდია თ., ტაუტი VS სტლება: მტლობელობა და რაკსთრებირ 

სტლება-სრთიერთმიმართება უართსლი და ტრანგსლი რამართლირ 
მიცედვით. პროტ ბ. ზოიშირ 60 წლირადმი მიშფვნილი რაისბილეო კრე-
ბსლი,  რედ. ჩანტსრია ლ., ბსრდსლი ი., თბ., 2013, 266.  

5
 ღოთაშე თ.,  ღედარებითი რანივთო რამართალი, თბ., 2015, 30.  

6
 Гримм  Д. Д., Лекции по догме римского права, 5-ое изд., 

Петроград, 1916,156. 
7
 Иеринг Р., Теория владения, СПБ.,  1895, 5.  

8
 Васьковский  Е.В., Учебник гражданского  права, М., 2003, 212.  
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სტატია 

ორმაგი მტლობელობირ დრორ მტლობელობირ დანაწე-
ვრება ორრატეცსრიანია ანს ტაუტობრივი ბატონობირ გა-
ნმაცორციელებელი რსბიეუტები ერთმანეთთან ვერტიკა-
ლსრ მდგომარეობაღი იმქოტებიან, თსმცა ვერტიკალი გს-
ლირცმობრ მტლობელობირ დატსშნებირ პროცერრ და არა შა-
ლასტლებირ ცარირცირ მიცედვით დანაწევრებარ, რადგან 
თითოესლი მათგანი მართლზომიერი მტლობელია და და-
ცვირ ერთნაირი რაღსალებები გააყნიათ მერამე პირთა მიმა-
რთ, არევე, თითოესლირ მტლობელობა ერთსრთირ თვი-
თნებობირგანაც დაცსლია (რრკ-ირ 162-ე მსცლი). თს პირი 
არავირ სქოტრ მტლობელობარ, ირ პირდაპირი მტლობელია, 
ცოლო თს რანივთო ან ვალდებსლებითი სტლებირ რატსშვე-
ლზე ცდება პირდაპირი მტლობელობირ რცვირთვირ გადაცე-
მა, მაღინ პირდაპირი მტლობელი გარდაირაცება არაპირდა-
პირ მტლობელად, ცოლო რცვა პირი პირდაპირ მტლობე-
ლად გვევლინება (რრკ-ირ 155-ე მსცლირ მე-3 ნაწილი).  

ორმაგი მტლობელობირგან განრცვავებით თანამტლო-
ბელობირარ დანაწევრება ერთრატეცსრიანია. თანამტლობე-
ლობა ღერაშლოა იქორ მარტივი ან კვალიტიცისრი, განრცვა-
ვება ნივთირ მიმართ შალასტლებირ განცორციელებირ ტა-
რგლებღია. მარტივი თანამტლობელობირ დრორ, რომელიც 
თანაზიარი რაკსთრებირ არრებობარ ღეერაბამება, თითოეს-
ლი რსბიეუტი ნივთზე ბატონობარ დამოსკიდებლად, რრს-
ლად აცორციელებრ, ცოლო კვალიტიცისრირ დრორ, რაც  
წილადი თანარაკსთრებირ ღერატქვირია, მტლობელობა ცო-
რციელდება ნივთზე არა რრსლად, არამედ გარკვესლ წი-
ლზე, რომელიც ღერაშლოა, თავიდანვე იქორ ნატსრით გა-
მოკვეთილი, ან  იდეალსრი რაცით არრებობდერ. 

რრკ-ირ თანაცმად, მტლობელობირ განცორციელება და-
რაღვებია ნივთზე ანს რცესლებრივ რაგანზე. ამართან, უონე-
ბირ, როგორც რანივთო სტლებირ ობიეუტირ, განრაზფვრება 
თავირ თავღი მოიცავრ როგორც ნივთებრ, ირე არამატერია-
ლსრ უონებრივ რიკეთერ, რომლირ მიმართ რარგებლობა-
რთან და განკარგვართან ერთად დადგენილია მათი ტლობირ 
ღერაშლებლობა ანს დარაღვებია რაკსთრებირ ღინაარრირ 
ელემენტებირ ტრიადირ რაცით განრცესლება. მართალია, 
კოდეურირესლი დანაწერი მატერიალსრი ნივთირ ტლობირ 
იდეარ აფვივებრ,

9
  მაგრამ არათს თანამედროვე ცივილსრი 

რამართალი, რომელიც ითვალირწინებრ რა res 
incorporales, როგორც რამოუალაუო ბრსნვირთვირ ასცილე-
ბელ რიკეთერ და მირი მოწერრიგებირ ტორმებრ წუმნირ, არა-
მედ რომირ რამართალმაც ღორესლ წარრსლღი მოშებნა 
ამგვარი ნივთებირ ტლობართან დაკავღირებსლი პრობლე-
მირ გადაჩრირ გზა ე.წ. კვაზი მტლობელობირ თეორიირ ღე-
უმნით.  იდეალსრ უონებრივ ობიეუტრ რცესლი არა აუვრ, მი-
რი ტლობა ტიზიკსრად ვერ ვლინდება, მარ ცელით ვერ ღევე-
ცებით, მაგრამ ირ ეუვემდებარება რარგებლობარა და განკა-
რგვარ,

10
 სტლებირ ტლობა მირი განცორციელებირ ღერაშლე-

ბლობაა. ზემოთ ცრენებსლი თეორიით, სტლებით რარგე-
ბლობა გასთანაბრდა ნივთზე ტაუტობრივ ბატონობარ, 
სტრო ზსრტად, რაკსთარი ინტერერებირთვირ სტლებით რა-
რგებლობირ გსლზრაცვა მიყნესლ იუნა მტლობელობირ ნე-
ბით ელემენტად, ცოლო მატერიალსრი ელემენტი სტლებირ 
რეალსრად განცორციელებამ  ღეადგინა .

11
      

                                                                    
9
 ზარანდია თ., ტაუტი VS სტლება: მტლობელობა და რაკსთრებირ სტლე-

ბა-სრთიერთმიმართება უართსლი და ტრანგსლი რამართლირ მიცე-
დვით. პროტ ბ. ზოიშირ 60 წლირადმი მიშფვნილი რაისბილეო კრებს-
ლი,  რედ. ჩანტსრია ლ., ბსრდსლი ი., თბ., 2013, 256. 

10
 შამსკაღვილი დ., ინტელეუტსალსრი სტლებები, თბ., 2006, 103. 

11
  Пухан. И., Поленак – Акимовская М., Римское право, М., 
1999, 166. 

რაც ღეეცება მტლობელობირ ღეწქვეტარ, ირ სკავღირდება 
მირი ელემენტებირ არ არრებობარ. რაუართველორ სზენაერი 
რარამართლორ ერთ-ერთ გადაწქვეტილებაღი მითითებს-
ლია ამ ელემენტებირ თანცვედრირ ასცილებლობაზე, კე-
რშოდ, რსბიეუტსრი ნება (პირირ რსრვილი აფარ განაცო-
რციელორ ნივთირ ტლობა) სნდა თანაარრებობდერ ობიე-
უტსრ მდგომარეობართან (პრაუტიკსლად ნივთირ ტლობირ 
ღეწქვეტა).

12
 მტლობელობა ღერაშლოა ღეწქდერ როგორც 

პირირ ნებირ რატსშველზე (ნივთზე რაკსთრებირ სტლებაზე 
სარირ თუმირ მიზნით მირი მიტოვება ან რცვა პირზე გადაცე-
მა), ირე მირი ნებირ გარეღე (ნივთირ დაკარგვა, მოპარვა, გა-
ნადგსრება, პირირ გარდაცვალება და რცვა). ზოგძერ 
მტლობელობირ რსბიეუტსრი ელემენტი ღენარყსნებსლია, 
თსმცა ობიეუტსრი ელემენტირ არარრებობა მტლობელობირ 
ღეწქვეტარ განაპირობებრ. ამართან, ამ დრორ ნივთზე არრე-
ბსლი სტლება შალაღია, რაც  მარზე მტლობელობირ აფდგე-
ნირ ღერაშლებლობარ იშლევა.     

მართალია, მტლობელობა ტაუტია, მაგრამ სტლებრივი 
თვირობრიობირ მუონე, ანს მარ ქოველთვირ სტლებრივი ღე-
დეგები სკავღირდება, კერშოდ, სტლებირ არრებობა განაპი-
რობებრ ტლობირ ტაუტრ, ან მართლწერრიგი ტაუტრ სტლე-
ბირ წარმოღობირ ღერაშლებლობარ აშლევრ ანდა რამართლე-
ბრივი დაცვით სზრსნველქოტრ. მტლობელობაღი ტაუტირა 
და სტლებირ თანცვედრირ კსლმინაცია მერაკსთრედ ქოტნირ 
პრეზსმტციირ არრებობაა, რომლირ თანაცმადაც მოშრავი 
ნივთირ მტლობელი მირ მერაკსთრედ ივარასდება. ერ გს-
ლვება ძერ კიდევ რომასლ რამართალღი არრებობდა და თა-
ნამედროვე კონტინენტსრი ევროპირ რამართალღიც აგრშე-
ლებრ არრებობარ: მაგ., რაუართველორ რამოუალაუო კოდე-
ურირ დანაწერით - ივარასდება, რომ ნივთირ მტლობელი 
არირ მირი მერაკსთრე (158-ე მსცლირ პირველი ნაწილი). 
ამართან, ერ პრეზსმტცია არ მოუმედებრ სშრავი ნივთირ მი-
მართ, რადგან თს მოშრავ ნივთზე რაკსთრებირ სტლებირ 
წარმოღობა სკავღირდება ე.წ. ტიტსლსრირ და მოდსრირ თა-
ნაარრებობარ ანს რამართლებრივი რატსშვლირა და ნივთირ 
მტლობელობაღი გადაცემირ ელემენტებირ ერთიანობარ, 
სშრავი ნივთებირ მიმართ მოუმედებრ ე.წ. რაადგილმამსლო 
წიგნირ რირტემა, რომლირ შალით რაკსთრებირ სტლებირ წა-
რმოღობირ პროცერი ამ სტლებირ რაძარო რეერტრღი რეგი-
რტრაციირ გზით რრსლდება. ღერაბამირად, სშრავი ნივთირ  
მერაკსთრე მცოლოდ რაძარო რეერტრირ ყანაწერიდან ვლი-
ნდება და არა მარტოოდენ ტლობირ ტაუტობრივი ვითარე-
ბიდან. ერ პრეზსმტცია არ გამოიქენება არევე, შველი 
მტლობელირ ანს მტლობელობადაკარგსლი პირირ რარა-
რგებლოდ, რომლირ მიმართაც ირ მცოლოდ  ნივთზე მირი 
ტაუტობრივი შალასტლებირ განცორციელებირარ მოუმედე-
ბდა (158-ე მსცლირ მეორე ნაწილი). 

ადამიანთა მოდგმირ არრებობირ მანშილზე ირტორის-
ლად და ლოგიკსრად  რწორედ, მოშრავ ნივთზე განცორციე-
ლებსლი ტლობირ ტაუტი ყამოქალიბდა მარზე რაკსთრებირ 
სტლებირ წარმოღობირ რატსშვლად. რა თუმა სნდა, პირვე-
ლქოტილი ადამიანირ და მართლწერრიგით განმტკიცებსლი 
რაკსთრებირ სტლებირ რსბიეუტირ მიერ ნივთზე ბატონობა 
თვირობრივად განრცვავებსლია, მაგრამ რწორედ, ნივთირ 
ტიზიკსრი ცელთპქრობით, რაც ცორციელდებოდა ადამია-
ნთა მიერ რაარრებო მოთცოვნილებათა დაკმაქოტილებირ 
თს ღემდგომ, რცვაზე მეტი შალასტლებირ მოპოვებირ მი-
ზნით, ტაუტობრივმა ბატონობამ დარაბამი მირცა რაკსთრე-

                                                                    
12 ნაჩქებია ა., რამოუალაუორამართლებრივი ნორმებირ განმარტებები 
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ბირ სტლებირ წარმოღობარ. ნივთირ დასტლებირ აუტრ განა-
პირობებდა ადამიანღი იმანენტსრად არრებსლი რაკსთრე-
ბირ გრშნობა, რომელიც ძერ არ იქო ნორმატისლად გა-
ნმტკიცებსლი,

13
 ამდენად, რაკსთრება მართებსლად მიიყნე-

ვა წინარერაცელმწიტოებრივ სტლებად, აპრიორსლ რამა-
რთლებრივ  კატეგორიად. 

ადამიანი როციალსრი არრებაა და თანდაქოლილი რიკე-
თეებირ გარდა თავირ მრგავრთა რაზოგადოებაღი - როცისმღი 
სქალიბდება მოვალეობირ განცდა. მირთვირ ცცადი ცდება, 
რომ არა მცოლოდ მირ მიერ განცორციელებსლი დასტლე-
ბირ ტაუტი იმრაცსრებრ დაცვარ, არამედ რცვირ ცელთ არრე-
ბსლიც ცელღესვალია. სტლება და მოვალეობა ძერ მცო-
ლოდ ლოგიკსრი აფიარებირ დონეზე არრებობრ და არა რო-
გორც პოზიტისრი რამართლირ ელემენტები. თავდაპირვე-
ლად ერ ვითარება თვალრაყინოა მოშრავ ნივთებთან მიმა-
რთებაღი, რადგან ძერ მათი დასტლებირ ასცილებლობა 
ყნდება. ადამიანირ რამესრნეო შალასტლებირ გაზრდართან 
ერთად ერ პროცერი სშრავ ნივთებზეც ვრცელდება, რომლე-
ბზეც ძერ მცოლოდ გვაროვნსლი, რაერთო რაკსთრება 
არრებობრ. მართებსლად ღენიღნავრ ჟან-ჟაკ რსრო: „ პირვე-
ლი ადამიანი, ვინც მიწირ ნაკვეთი ღემოფობა და განაცცადა, 
რომ მირია, რაღიც ცალციც დაარწმსნა, რამოუალაუო რაზო-
გადოებირ ნამდვილი  ტსშემდებელი იქო.“

14
        

როციალსრი ინრტიტსტებირ - რაცელმწიტორა და რამა-
რთლირ განვითარებირ ღედეგად, ბსნებით მდგომარეობაღი 
ნივთირ ტლობამ სტლებრივი ტლობირ თვირობრიობა ღეიში-
ნა, მტლობელობა რაკსთრებად ანს ტაუტი-სტლებად გა-
რდაიუმნა. „რაზოგადოებრივი ცელღეკრსლებით ადამიანმა 
დაკარგა ბსნებითი თავირსტლება და განსრაზფვრელი 
სტლება ქოველივეზე, რარაც ღეიშლება დაესტლორ, რაპი-
რწონედ მიიფო რამოუალაუო თავირსტლება და სტლება 
იმაზე, რაც გააყნია“.

15
  

მერაკსთრედ ქოტნირ პრეზსმტციარ რამდენიმე ტსნუცია 
გააყნია, პირველი - ირ ემრაცსრება რამოუალაუო ბრსნვირ 
განვითარებარა და რიმქარერ, რამდენადაც გაცღირებსლი 
რაუონელგაცვლირ პირობებღი არავირ სწევრ მოშრავ ნივთზე 
რაკსთრებირ სტლებირ არრებობირ მტკიცება და ბრსნვირ მო-
ნაწილეები კეთილრინდირიერებირ პოზიციიდან ერთმანეთრ 
სტლებამორილ პირებად აფიუვამენ, “კეთილრინდირიერება 
მათთვირ არა მოვალეობა, არამედ ღინაგანი მოთცოვნილე-
ბაა “(ზოიშე).

16
 რწორედაც, რომ „არ არრებობრ ნივთირ 

მტლობელობაზე სკეთერი მაყვენებელი მარზე რაკსთრებირ 
სტლებირ არრებობირა“ (ბსრჟონი),  „მტლობელობა რაკს-
თრებირ რინამდვილეა“ (იერინგი), ნივთირ ტლობით სტლე-
ბირ არრებობა ვლინდება, რაც ბრსნვირ მონაწილეებრ მი-
რდამი ნდობარ აფსშრავრ. ნივთირ კეთილრინდირიერ ღემშე-
ნად ითვლება ირ, ვინც მოშრავი ნივთირ ღეშენირარ ამ ნდო-
ბით მოუმედებრ, თვლირ რომ სტლებარ იშენრ მართლზომიე-
რად

17
, რცვირი სტლებირ ცელქოტირ გარეღე და არრებსლი 

გარემოებები რცვაგვარი ტიურირ ღერაშლებლობარ გამორი-
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 უოყაღვილი უ., მტლობელობა და რაკსთრება-ტაუტი და სტლება რამო-
უალაუო რამართალღი, თბ., 2015, 17. 

14
 ჟან-ჟაკ რსრო, რაზოგადოებრივი ცელღეკრსლება, თბ., 1997, 6. 

15
  ჟან-ჟაკ რსრო, რაზოგადოებრივი ცელღეკრსლება, თბ., 1997,  25. 

16ზოიშე ბ., რამართლირ პრაუტიკსლი ქოტიერებირ ღემეცნებირ ცდა (სპი-
რატერად ადამიანირ სტლებათა ჩრილღი), ერეები, თბ., 2013, 179. 

17
 ღეშენირ რამართლებრივი რატსშველი არირ კეთილი რწმენირ მტკიცებს-
ლება, ირ ემრაცსრება bona fides-ირ გამართლებარ. Дернбург  Г., 
Пандекты, Т. 2, пер. Блоха А.Ю., Гальпера А.Я., Унтелова Д. 
И., Шнейдера К.А., под. ред. Мейендорфа А.Ф., СПБ., 1905, 
66.    

ცცავენ, და პირიუით, ირ, ვინც იცირ, რომ რცვირ კსთვნილ რი-
კეთერ მართლრაწინააფმდეგოდ ესტლება ანდა ვირთვირაც 
ცნობილია გარემოებები, რომლებიც რაფად მოაზროვნე 
ადამიანრ გარიგებირ მიმართ ეჩვრ აფსშრავრ,

18
 არაკეთი-

ლრინდირიერი მტლობელია.  
კეთილრინდირიერება და არაკეთილრინდირიერება სკა-

ნონო მტლობელობირ კატეგორიებია, ორივე მათგანი მოი-
ცავრ მართლწინააფმდეგობარ, მაგრამ კეთილრინდირიერი 
მტლობელირ უცევა არაბრალესლია. რწორედ ამირ გამო მა-
რთლწერრიგი მარ გარკვესლი რამართლებრივი რიკეთეებით 
აძილდოებრ: მცოლოდ მირ მიმართ დაიღვება ვინდიკაციირ 
ღეზფსდვა, მცოლოდ მარ გააყნია ნაქოტზე სტლება ვინდიკა-
ციირ განცორციელებირარ, მცოლოდ მარ ეშლევა სტლება ღე-
რაგებელზე (ნივთირ დაკავება) მერაკსთრირ მიმართ, მცო-
ლოდ მან ღეიშლება მოიპოვორ მოშრავ ნივთზე რაკსთრება 
ღეშენითი ცანდაზმსლობირ გზით.   

რომირ რამართლირგან განრცვავებით, რადაც ღესზფსდა-
ვი ვინდიკაციირ პრინციპი მოუმედებდა, ღსა რასკსნეებირ გე-
რმანსლ ყვესლებით რამართალღი ყამოქალიბდა ვინდიკა-
ციირ ღეზფსდვირ წერი, რომლირ თანაცმად, მერაკსთრე 
სშლსრია დაიბრსნორ მირი მტლობელობიდან  ნებით გარს-
ლი და კეთილრინდირიერი მტლობელირ მიერ რარქიდლით 
ღეშენილი ნივთი. ამ წერრ, რომელიც დფემდე მოუმედებრ 
თანამედროვე ევროპსლ რამართალღი, რრკ 187-ე მსცლით 
განამტკიცებრ. ცოლო იმ ღემთცვევაღი, თს მერაკსთრირ რა-
ვინდიკაციო მოთცოვნა კმაქოტილდება, მირი ღედეგები გა-
ნრცვავებსლია სკანონო მტლობელთა  რაცეებირ მიცედვით.  

არაკეთილრინდირიერი მტლობელირგან განრცვავებით, 
რომელრაც არათს არ ეშლევა ნაქოტირ დატოვებირ ღერა-
შლებლობა - „რაწინააფმდეგორ დაღვება იუნებოდა რამა-
რთალდარფვევირ სრცცვი ტრისმტი, რაც ღესრაცცქოტდა 
რაზოგადოებრივ მართლღეგნებარ“,

19
 არამედ ბრალესლად 

მისფებელი ნაქოტირ ფირებსლებირ გადაცდაც ევალება 
(რრკ-ირ 164-ე მსცლირ პირველი და მეორე წინადადება), კე-
თილრინდირიერ მტლობელრ, რომელრაც რამართლიანად 
აუვრ განცდა, რომ მერაკსთრეა, ენიჩება ამ ღეგნებირ არრე-
ბობირ მანშილზე მიფებსლი ნაქოტირ დატოვებირ სტლება 
(რრკ-ირ 163-ე მსცლირ  პირველი ნაწილირ მეორე წინადადე-
ბა). თავირ მცრივ, კეთილრინდირიერ მტლობელრ სტლება 
აუვრ მერაკსთრერ ნივთზე გაწესლი ღენაცვირა (ნივთირ რს-
ბრტანციირ ღერანარყსნებლად) და გასმძობერებირ ცარძებირ 
(რაც ზრდირ ნივთირ რამესრნეო ფირებსლებარ) ანაზფასრე-
ბა მორთცოვორ, თს აფნიღნსლი არ არირ კომპენრირებსლი 
ნივთიდან მიფებსლი რიკეთით (ანალოგისრი სტლება არა-
კეთილრინდირიერ მტლობელრ მცოლოდ მაღინ გააყნია, თს 
მირი გამოსქენებლობა მერაკსთრირ სრატსშვლო გამდი-
დრებარ იწვევრ: რრკ-ირ 164-ე მსცლი). ამ მოთცოვნირ ღე-
რრსლებამდე კეთილრინდირიერ მტლობელრ ნივთირ დაკა-
ვებირ სტლება აუვრ (რრკ-ირ 163-ე მსცლირ მე-2 ნაწილი).  

რრკ იცნობრ რომასლი usucapio-რ თანამედროვე მოდე-
ლრ ღეშენითი ცანდაზმსლობირ ინრტიტსტრ, რომლირ მიცე-
დვითაც, კანონით დადგენილ პირობებღი ნივთზე მტლობე-
ლობა მარზე რაკსთრებირ სტლებარ ატსშნებრ. ერ ინრტიტსტი 
მაღინ მოუმედებრ, როცა ბსნდოვანია ნივთზე სტლებამორი-
ლი პირირ ვინაობა და რიცცადე მცოლოდ ტაუტობრივი ცარი-
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სტატია 

ათირ ცელირსტლებაღია. ღეშენითი ცანდაზმსლობირ ობიე-
უტსრი (რათანადო ნივთი, კანონით დადგენილი ვადა, 
სწქვეტი ტლობა) და რსბიეუტსრი  (რაკსთრად ტლობირ გა-
ნზრაცვა და კეთილრინდირიერება) პირობები რომირ რამა-
რთლიდან მოქოლებსლი თანამედროვეობამდე ბევრძერ 
ღეიცვალა და რრკ-ღი ამჟამად არრებსლი რედაუციით, მო-
შრავ და სშრავ ნივთებზე რაკსთრად ტლობირ განზრაცვით 
კანონით დადგენილ ვადებღი განცორციელებსლი სწქვეტი 
მტლობელობა მათზე რაკსთრებარ წარმოღობრ. 

ამართან, თს მოშრავ ნივთთან მიმართებაღი კეთილრი-
ნდირიერება კონრტიტსტისრი ელემენტია, სშრავ ნივთთან 
დაკავღირებით მირი რავალდებსლოობა არ ყანრ, მთავარია, 
რომ ტაუტობრივი მტლობელი და რეერტრღი რეგირტრირე-
ბსლი პირი ერთი და იგივე იქორ. რომასლი და ღსა რასკსნე-
ებირ რამართლირგან განრცვავებით, რადაც მოუმედებდა ტო-
რმსლა - ღემდგომი არაკეთილრინდირიერება არ ვნებრ რა-
კსთრებირ ცანდაზმსლობით ღეშენარ, თს პირი მტლობელო-
ბირ მოპოვებირ მომენტღი კეთილრინდირიერია, თანამე-
დროვე ევროპსლი რამართალი მტლობელირ კეთილრინდი-
რიერებარ ითცოვრ არა მცოლოდ მტლობელობირ მოპოვები-
რარ, არამედ მტლობელობირ მთელ პერიოდღი (ერ მიდგომა 
ღსა რასკსნეებირ კანონიკსრ რამართალღი ყამოქალიბდა). 
ამართან, კეთილრინდირიერებირ, როგორც პირირ რინდირღი 
დამალსლი ტაუტირ მტკიცება რთსლია, ამიტომ ირ ივარას-
დება. რაც ღეეცება მეორე რსბიეუტსრ ელემენტრ, მტლობე-
ლობირ დატსშნებირგან განრცვავებით, რადაც მოითცოვება 
რაკსთრად ტლობირ განზრაცვა ტართო გაგებით, ანს რაკს-
თარი ინტერერებით ტლობირ ღინაარრით, ღეშენითი ცანდა-
ზმსლობირ დრორ რწორედ, მირი ვიწრო, რომასლი გააზრე-
ბაა (ვტლობდე ვითარცა მერაკსთრე) რაცეზე. ამდენად, 
მცოლოდ სკანონო მტლობელრ ცელეწიტება, გაცდერ მერა-
კსთრე და არა მართლზომიერ ცანდაზმსლ მტლობელრ.  

ღეშენითი ცანდაზმსლობირ ღერაცებ არრებსლი ნორმები-
დან არ იკვეთება ცანდაზმსლობირ ვადებირ ღეძამებირ ღერა-
შლებლობა სტლებამემკვიდრეობირ დრორ. თსმცა მტლო-
ბელობირ თავღი არრებსლი ნორმა, რომელიც წარმოადგენრ 
მტლობელობირ დატსშნებირ ღემთცვევარ მირი ელემენტებირ 
გათვალირწინებირ გარეღე, ტიუციირ გზით, და მიზნად ირაცა-
ვრ მემკვიდრეთა ინტერერებირ დაცვარ (მტლობელობა მე-
მკვიდრეებზე გადადირ იმავე რაცით, რა რაცითაც არრებობდა 
მამკვიდრებელთან - რრკ-ირ 157-ე მსცლი) მემკვიდრეობითი 
სრთიერთობირ დრორ მამკვიდრებლირა და მემკვიდრირ მი-
მართ არრებსლი ღეშენითი ცანდაზმსლობირ ვადებირ ღეძა-
მებირ ღერაშლებლობარ იშლევა. 

რაკამათოა ღეშენითი და რარარყელო ცანდაზმსლობირ 
ვადებირ სრთიერთმიმართებირ რაკითცი. მართალია, რავი-
ნდიკაციო მოთცოვნა აბროლსტსრი ცარიათირ უონებრივი 
რიკეთირ - რაკსთრებირ დარაცავად არრებობრ, მაგრამ რა-
მდენადაც ირ მიმართსლია არა პირთა განსრაზფვრელი 
წრირ, არამედ კონკრეტსლი პირირ მიმართ, რელატისრ (ღე-
ტარდებით) ცარიათრ ატარებრ.

20
 ღერაბამირად, ცანდაზმს-
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 რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ გადაწქვეტილებაღი რცვაგვარი 
აზრია დატიურირებსლი, კერშოდ რარამართლო გამოდირ რა რაკსთრე-
ბირ ღინაარრირ ცნებიდან, რაც მერაკსთრერ ნივთირ მიმართ ტრიადით 
განრაზფვრსლ სტლებამორილებათა თავირსტლად განცორცილებირ ღე-
რაშლებლობარ ანიჩებრ, მიიყნევრ, რომ მერაკსთრე დროღი ღეზფსდსლი 
არ სნდა იქორ რცვა პირირაგან კსთვნილი ნივთირ დაბრსნებირ მოთცო-
ვნირ თვალრაზრირით. რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2005 
წლირ 16 რეუტემბრირ #არ526-847-05 გადაწქვეტილება. მითითებს-
ლია: ზარანდია თ., ტაუტი VS სტლება: მტლობელობა და რაკსთრებირ 
სტლება-სრთიერთმიმართება უართსლი და ტრანგსლი რამართლირ 

ლობირ წერრიგრ ეუვემდებარება, კერშოდ, რავინდიკაციო 
მოთცოვნა არარაცელღეკრსლებო ცარიათირაა და მარზე 
ვრცელდება 10 წლიანი ცანდაზმსლობირ ვადა. ამგვარად, 
რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურით გათვალირწინებს-
ლი ცანდაზმსლობირ ნორმებირ მიცედვით, მოშრავ ნივთე-
ბთან დაკავღირებით,  ღეშენითი ცანდაზმსლობირ ვადირ (5 
წელი) გარვლა დროით წინ სრწრებრ სტლებირ დაცვირ ცა-
ნდაზმსლობირ ვადარ, ცოლო სშრავ ნივთებთან დაკავღირე-
ბით, დაცვირთვირ დადგენილი ვადირ გარვლირ ღემდეგ ღერა-
შლოა, ძერ კიდევ არ იქორ წარმოღობილი ნივთზე რაკსთრე-
ბირ სტლება (სშრავი ნივთებირ მიმართ ღეშენითი ცანდაზმს-
ლობირ ვადა 15 წელრ ღეადგენრ). ამ სკანარკნელ ღემთცვე-
ვაღი რომირ რამართალღი არრებსლი ე.წ. ბონიტარსლი რა-
კსთრებირ მრგავრი მოვლენა ტიურირდება, როცა ნივთი ძერ 
არ იქო პირირ რაკსთრებაღი, თსმცა განმტკიცებსლი იქო მირ 
მტლობელობაღი, მირი უონებირ ღემადგენლობაღი. ამდენად, 
აზრობრივი წინააფმდეგობებირ  გათვალირწინებით, გადა-
რაცედია სტლებირ დაცვირ და ღეშენითი ცანდაზმსლობირ ვა-
დებირ რაკითცი. 

ზემოთ მითითებსლ მრძელობათაგან იკვეთებოდა კეთი-
ლრინდირიერი მტლობელირ, როგორც სკანონო მტლობე-
ლირ, ტიგსრა, თსმცა რრკ იცნობრ კეთილრინდირიერებირ ტა-
რთო განმარტებარაც (159-ე მსცლი), რომელიც ამ ცნებაღი 
ერთდროსლად მოიაზრებრ მარ, როგორც მართლზომიერე-
ბირ, ირე არამართლზომიერებირ რივრცეღი. მტლობელობირ 
კანონიერება ნიღნავრ იმარ, რომ ირ  ცორციელდება კანონირ 
რატსშველზე, მირი მოთცოვნებირ დაცვით. არეთია მერაკს-
თრირ და მირგან ნაწარმოები რანივთო თს ვალდებსლებითი 
სტლებირ მუონე პირთა მიერ განცორციელებსლი ტაუტო-
ბრივი ბატონობა. თსმცა იმირ დატიურირება, რომ მერაკს-
თრე, დამუირავებელი ან მოგირავნე კეთილრინდირიერი 
მტლობელია, დეკლარაცისლ ცარიათრ ატარებრ და რაიმე 
დამატებით სტლებრივ ღედეგებრ ამ ტიტსლოვან მტლობე-
ლთათვირ არ წარმოღობრ. რაუართველორ სზენაერი რარამა-
რთლორ პრაუტიკა ამ მსცლთან დაკავღირებით არაერთგვა-
როვანია, ერთგან ირ მართლზომიერებარ მიძნავრ კეთილრი-
ნდირიერებირგან რწორედ რამართლებრივი რატსშვლირ 
არრებობა-არარრებობირ ტაუტით, 

21
 რცვაგან კი ამ ცნებებრ 

ერთმანეთთან აიგივებრ.
22

 
ამავე მსცლირ მეორე წინადადება კი გადმორცემრ სკა-

ნონო კეთილრინდირიერი მტლობელირ ცნებარ, კერშოდ მირ 
ერთ-ერთ გამოვლინებარ: კეთილრინდირიერია მტლობელი, 
რომელიც სტლებამორილ პირად ღეიშლება იუნერ მიყნესლი 
რაუმიან სრთიერთობებღი რაჩირო გსლმოდგინე ღემოწმებირ 
რატსშველზე. რარამართლო პრაუტიკა, რომელიც ნორმირ 
რიცოცცლირსნარიანობირ დადარტსრებირ სტქსარი მტკიცე-
ბსლებაა, ამ რაკითცთან დაკავღირებით არ გამოირყევა მი-
გნებათა რისცვით. ირ ცდილობრ ამ აბრტრაუტსლ დეტინიცი-
არ მოარგორ კეთილრინდირიერი მტლობელობირ გამოვლი-
ნებირ ირ ღემთცვევები, რომლებიც არ არიან კავღირღი კეთი-
ლრინდირიერ ღეშენართან. მაგ., რაუართველორ სზენაერი რა-
რამართლორ ერთ-ერთი გადაწქვეტილებით, ამ გაგებით კე-
თილრინდირიერად მიყნესლ იუნა მიწირ მერაკსთრე, რომე-
ლიც ამსღავებდა რაკსთარი ნაკვეთირ მიმდებარე ტერიტო-

                                                                                                                 
მიცედვით. პროტ ბ. ზოიშირ 60  წლირადმი მიშფვნილი რაისბილეო კრე-
ბსლი,  რედ. ჩანტსრია ლ., ბსრდსლი ი., თბ., 2013, 260-261. 
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 ნაჩქებია ა., რამოუალაუორამართლებრივი ნორმებირ განმარტებები 
სზენაერი რარამართლორ პრაუტიკაღი (2000-2013),  თბ., 2014 ,61. 
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 ნაჩქებია ა., რამოუალაუორამართლებრივი ნორმებირ განმარტებები 
სზენაერი რარამართლორ პრაუტიკაღი (2000-2013),  თბ., 2014, 59. 
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რიარ, რომელიც არ წარმოადგენდა მირ რაკსთრებარ და რცვა 
სკანონო მტლობელირ მცრიდან განცორციელებსლი ცე-
ლღეღლირ აფკვეთირ მიზნით მარ ღერაბამირი დაცვირ სტლება 
მიენიჩა. ალბათ, მართებსლი იუნება კეთილრინდირიერი 
მტლობელირ იმგვარი განრაზფვრებირ მოცემა, რომელიც 
მარ მცოლოდ სკანონო მტლობელობირ რივრცეღი  მოიაზრე-
ბრ და  მირი დატსშნებირ  ღემთცვევებრ ღეშლებირდაგვარად 
რრსლქოტილად  არაცავრ.  

რრკ-ირ 159-ე მსცლით გადმოცემსლი კეთილრინდირიერი 
მტლობელობირ არაერთგვაროვანი გააზრებირ მიზეზი 160-
161 მსცლებირ არრებობაღი სნდა ვეშიოთ, რომლებიც 
მტლობელობით დაცვარ განამტკიცებენ  (ნივთირ დაბრსნე-
ბირ ან ცელღეღლირ აფკეთირ გზით). აფნიღნსლი რიკეთე ცე-
ლმირაწვდომია მცოლოდ კეთილრინდირიერი მტლობელი-
რთვირაა, რომელღიც რრკ მოიაზრებრ როგორც ტიტსლოვან, 
ირე სტიტსლო მტლობელრ. ირტორისლადაც და თანამე-
დროვეობაღიც პორერორსლი დაცვით მცოლოდ აფნიღნსლი 
რსბიეუტები რარგებლობდნენ.  

მტლობელობითი დაცვირ არრი ძერ კიდევ რომირ რამა-
რთალღი  განირაზფვრა თავდაპირველად, პრეტორირ ინტე-
რდიუტებით, ღემდეგ პრეტორსლი და ცივილსრი რარყელე-
ბით. მტლობელობითი დაცვა გსლირცმობრ დაცვარ ტაუტზე 
და არა სტლებაზე დაქრდნობთ, აუ „სტლებრივი ქოტიერე-
ბირ მტკიცება ღეცვლილია  ტაუტობრივი ქოტიერებირ  მტკი-
ცებით“ (იერინგი).

23
  ამართან, მარ დროებითი ცარიათი 

აუვრ, რადგან, თს მოდავე მცარე სკმაქოტილო რყება პორე-
რორსლი პროცერირ ღედეგით, მარ ღესშლია პეტიტორსლი 
პროცერირ წამოწქება, რადაც სტლებაზე დაქრდნობით ღეე-
ცდება რაკსთარი ინტერერებირ დაცვარ. მტლობელობითი
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 Иеринг Р., Об основании зашиты  владения, М., 1883, 148. 

 დაცვა არა მცოლოდ სკანონო კეთილრინდირიერი მტლობე-
ლირთვირ არირ მართლწერრიგით მინიჩებსლი რიკეთე იმირ 
გამო, რომ მირთვირ პეტიტორსლი პროცერი ცელმისწვდო-
მელია, არამედ ირ სპრიანია კანონიერი მტლობელებირთვი-
რაც რიმარტივირ, მოუნილობირ გამო. პეტიტორსლ პროცე-
რღი მტკიცებირ ტვირთი მორარყელერ აწევრ, რადგან მტლო-
ბელირ რარარგებლოდ  ტლობირ ტაუტი მეტქველებრ. 

მტლობელობითი რარყელით სკანონო კეთილრინდირი-
ერ მტლობელრ  თავირ დაცვა ღესშლია არა მცოლოდ რცვა 
სტიტსლო  მტლობელირგან, არამედ თავად მერაკსთრირგა-
ნაც, სტლებამორილი ე.წ სპირატერი სტლებირ მუონე პირი-
რგან, თს ირ სკანონო გზებით ღეეცდება  რაკსთარი ინტერე-
რებირ დაცვარ.  

ერთი ღეცედვით, პორერორსლი დაცვა რამართლებრივი 
პარადოურია, „მირი არრი მისწვდომელია ისრიდისლი განა-
თლებირ არმუონე ადამიანირ გონებირთვირ“ (ღერღენევი-
ყი)

24
, მაგრამ დოუტრინალსრად დარაბსთებსლია მირი რა-

რგებლიანობა რცვადარცვა რამართლებრივი რიკეთირ დარა-
ცავად. ირ სზრსნველქოტრ რამოუალაუო წერრიგირ, მღვიდო-
ბირ გამქარებარ,  ნივთირ მიმართ ყამოქალიბებსლი ტაუტო-
ბრივი წერრიგირ ცელღესვალობით, სზრსნველქოტრ ნივთირ 
მერაკსთრირ ინტერერებირ დაცვარ, რომელიც იმედოვნებრ, 
რომ ნივთრ დაიბრსნებრ დანაკარგებირ გარეღე, რადგან ირ 
სკანონო მტლობელთანაც დაცსლია მერამე პირთა ცელქო-
ტირაგან, არევე, სმაფლერი რიკეთირ - ადამიანირ ფირრებირ, 
დაცვარ განაპირობებრ, რადგან ნებირმიერი ადამიანი, მათ 
ღორირ რამართალდამრფვევი  კსლტსრსლი მართლწერრი-
გირ მიერ სზენაერ ტარესლობად მიიყნევა.  

უართსლი რარამართლო პრაუტიკა სკვე მდიდარია 
მტლობელობითი დაცვირ ღერაცებ გადაწქვეტილებებით, რა-
დაც ცღირად რწორადაც მიეთითება მტლობელობითი რა-
რყელებირ ბსნებაზე და არ ცდება მათი გაიგივება რაკსთრე-
ბირ დაცვირ რარყელებთან.

25
 

                                                                    
24

 Шершеневич  Г.ф.,Учебник русского гражданского права, Т.1, 
М., 1914, 151.  

25
 Brandes in Bork/Schäfer (Hrsg.), (2012), GmbHG, $16 Rn. 38. 
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ვირტუალური ქონება, როგორც სანივთო სამართლის ობიექტი 

გიორგი ჟორჟოლიანი 
ადვოკატი, რაუართველორ ადვოკატთა აროციაციირ ინტელეუტსალსრი რაკსთრებირ რამართლირ კომიტეტირ წევრი 

 

I. ღერავალი 
ვირტსალსრი უონება, როგორც რაკსთრებირ ობიეუტი, 

რომელიც თითუმირ ქოველთვირ ისრიდისლ ლიტერატსრა-
ღი დაკავღირებსლი იქო ვირტსალსრ რამქარორთან,

1
 მოია-

ზრებოდა როგორც მირი ღემადგენელი ნაწილი და ტიზიკსრი 
რამქარორგან განცალკევებსლი მოვლენა, თსმცაფა აფნი-
ღნსლი მორაზრება არ წარმოადგენრ ისრიდისლად გამქარე-
ბსლ პოზიციარ და იგი სარქოტილი სნდა იუნერ. 

ერთგვარი მფელვარება ვირტსალსრი რამქარორ გარღე-
მო, რცვადარცვა მარისრი მრავალმოთამაღიანი ონლაინ თა-
მაღებირ დამრაცსრება იქო 2000-იანი წლებირ ღსა პერიო-
დღი. რწორედ ამ დრორ ცდებოდა არეთი თამაღებირ ტა-
რგლებღი არრებსლი სშრავი თს მოშრავი ნივთებირ,

2
 რა-

მდენიმე ათარესლი დოლარით დაწქებსლი დამთავრებსლი 
არობით ათარი დოლარით, გარცვირება.

3
 ონლაინ თამაღებღი 

მოთამაღეები გეგმავდნენ რაკსთრებირ კომერციალიზაციარ, 
მაგალითად, მათ ვირტსალსრ მიწაზე რცვა მოთამაღეებირ 
მიერ მონაპოვარი რიკეთირ დაბეგვრარ, ანდაც ვირტსალსრი 
სშრავი უონებით ვაჩრობარ,

4
 რაც თავირ მცრივ ერთგვარ ვი-

რტსალსრ ეკონომიკარ უმნიდა ვირტსალსრ რამქაროღი.
5
 

თსმცაფა ვირტსალსრი რამქარო, როგორც ტიზიკსრი რა-
მქარორ რეპლიკა, როგორც რამართლებრივი ინტერერირ 
წქარო მალევე ამოიწსრა, იგი მცოლოდ კომპისტერსლი 
თამაღებირთვირ დარყა აუტსალსრი, რაც თავირ მცრივ რწო-
რედ ქველა იმ ისრიდისლი ნაღრომირ დამრაცსრებაა, რომე-
ლიც ვირტსალსრი რამქარორ ასცილებელ რაკანონმდებლო 
ჩრილღი მოუცევარა და მირთვირ ისრიდისლი დოუტრინირ  
ღეუმნარ ემრაცსრებოდა. 

ვირტსალსრი რაკსთრება, როგორც ტეუნოლოგისრი გა-
ნვითარებირ თანმდევი მოვლენა, გასმართლებელია მცო-

                                                                    
1
 ვირტსალსრი რამქარო, გაბატონებსლი მორაზრებირ თანაცმად ტაუტის-

რად ანალოგია ტიზიკსრი რამქარორი, რომელიც ინტერნეტირა და კო-
მპისტერსლი თამაღებირ განვითარებართან ერთად, ისრიდისლ ლიტე-
რატსრაღიც რაინტერერო განმარტებებრ იშენდა. მაგალითირთვირ ავტო-
რი სზსტრსუტირ რომირ რამართლირ ტრადიცისლ განმარტებარ იქენებრ 
ვირტსალსრი რაკსთრებირა და ვირტსალსრი რამქარორ რამართლე-
ბრივი ტრანრტორაციირთვირ იც. Veloso M. G., Virtual Property 
Rights, A Modified Usufruct of Intangibles, Philippine Law Journal, 
Vol 82, No 4, 2008, 70-73. 

2
 იგსლირცმება ვირტსალსრი მიწირ ნაკვეთი, ვირტსალსრი რაცლი, ვი-

რტსალსრი ავეძი და რცვა, რაც მცოლოდ კომპისტერსლი თამაღირ, 
პროგრამირ ან სტრო ტართო გაგებით კომპისტერსლი კოდირ ტა-
რგლებღი არრებობრ. იც. Abramovitch S./ Cummings D., Virtual 
Property, Real Law: The Regulation of Property in Video Games, 
Canadian Journal of Law and Technology, Vol 6, No 2, 2007, 74. 

3 Barfield W., On money, taxes, and property in virtual reality, Virtual 
Reality, Vol 13, Issue 1, 2009, 37. 

4
 იუვე. 

5Abramovitch S./ Cummings D., Virtual Property, Real Law: The 
Regulation of Property in Video Games, Canadian Journal of Law 
and Technology, Vol 6, No 2, 2007, 74. 

ლოდ ვირტსალსრი რამქარორ ტარგლებღი მოეუცერ და კო-
მპისტერსლი თამაღებით ამოიწსრორ. ამ თემატიკირადმი 
მიშფვნილი ტსნდამენტსრი ისრიდისლი ნაღრომები, მარ 
მოიაზრებრ ირეთ კომპისტერსლ კოდად, რომელიც მცო-
ლოდ მომცმარებლირ კომპისტერღი არრებობით არ ღემოი-
ტარგლება და მირი რეგსლირება სნდა დასაცლოვდერ 
სშრავი და მოშრავი ნივთებირათვირ განრაზფვრსლ რამა-
რთლებრივ პარადიგმარ. იგი გამოირყევა ეურკლსზისრი მი-
კსთვნებადობით, თს ერთი პირი მერაკსთრეა, მარ ღესშლია 
რცვარ ასკრშალორ მირი ტლობა და ნებირმიერი არამა-
რთლზომიერი უმედება,

6
 რარაც თავირ მცრივ სკავღირდება 

რაერთო რამართლირთვირ დამაცარიათებელი რცვათა ზემო-
უმედებირ გამორიცცვირ სტლება (right to exclude),

7
 რაც 

ერთობ ემრგავრება გერმანსლ რამოუალაუო რამართალღი 
აკრშალსლი თვითნებობირ დასღვებლობირ ცნებარ,

8
 ცოლო 

უართსლ რამართალღი ასცილებელ მოგერიებარ,
9
 აუვე სნდა 

აფინიღნორ, რომ სკანარკნელი ორი ცნება ერთიან ჩრილღი 
არ არირ განცილსლი არც ტიზიკსრი და არც ვირტსალსრი 
რამქარორთვირ.

10
 ვირტსალსრ უონებარ აცარიათებრ მქარი, 

ტიურირებსლი ბსნება,
11

 რაც ნიღნავრ იმარ, რომ იგი მირი მე-
რაკსთრირ დამოსკიდებლად არრებობრ და არ რაჩიროებრ 
კომპისტერირა და პროგრამსლი სზრსნველქოტირ აუტივა-
ციარ ცელმირაწვდომობირთვირ. ბოლო მაცარიათებლირ მი-
ცედვით კი კოდრ, როგორც რაკსთრებირ ობიეუტრ, რრსლქო-
ტრ მირი სრთიერთდაკავღირებსლობა, ღერაბამირად, პირთა 
ტართო წრერ მართან ინტერაუციირ რაღსალება აუვრ

12
 და იგი 

არ ინაცება მცოლოდ ერთი პირირთვირ, მცოლოდ ამ პირირ 
მქარ დირკზე. ღერაბამირად აფნიღნსლი რამი კომპონენტი გა-
ნაპირობებრ ვირტსალსრი უონებირ და მარზე რაკსთრებირ 
სტლებირ გავრცელებარ, რაც ნიღნავრ იმარ რომ რცვა ნები-
რმიერი კოდი, რომელიც ამ კომპონენტებრ არ აკმაქოტილე-

                                                                    
6 Fairfield J., Virtual Property, Boston University Law Review, Vol 

85, 2005, 1049. 
7Carrier A. M./Lastowka G., Against Cyberproperty, Berkeley Tech-

nology Law Journal, Vol. 22, 2007, 1485. 
8 რსრიაღვილი გ./ ეგნატაღვილი დ./ რირდაშე ლ., რანივთო რამართალი, 

კაზსრებირ კრებსლი, თბილირი, 2018,  97-98. 
9 ყაყავა რ., რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი I, ჩანტსრია ლ. 

(რედ), თბილირი, 2017, მსც. 116 მე-2 ველი. 
10

 ზემოუმედებირ გამორიცცვირ სტლება ყარევირ აფკვეთარა და რიკეთირ 
ცელღესცებლობარ ემრაცსრება, ცოლო, აკრშალსლი თვითნებობირ და-
სღვებლობა, კი მირი ღედეგირ ბათილობირკენაა მიმართსლი. თავირ 
მცრივ, ასცილებელი მოგერიებაც რიკეთირ დაცვირკენ არირ მიმართს-
ლი, ღედეგირ დადგომამდე. 

11 Fairfield J., Virtual Property, Boston University Law Review, Vol 
85, 2005, 1049. 

12
 იუვე, 1050. 
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ბრ არ სნდა იქორ მოაზრებსლი როგორც ვირტსალსრი უო-
ნება.

13
 

აუედან გამომდინარე, ვირტსალსრი უონება ღეიშლება 
იქორ ვებგვერდები,

14
 ზემოცრენებსლი ვირტსალსრი რამქა-

რორა და კომპისტერსლი თამაღებირ კომპონენტები, ონლა-
ინღი განთავრებსლი წიგნები, მსრიკა, ტილმები,

15
როგორც 

ციტრსლი ტაილები და არა მათთან დაკავღირებსლი რაა-
ვტორო/მომიძნავე სტლებები და ბოლორ, კრიპტოვალსტა, 
თსმცაფა აფნიღნსლი ყამონათვალი არ არირ ამომწსრავი. 

წინამდებარე რტატიირ მიზანია ვირტსალსრი რაკსთრე-
ბირთვირ ზოგადად კანონირმიერი რეგსლატორსლი რეჟიმირ 
დადგენა ,მოშრავი-სშრავი ნივთებირ კანონირმიერი დიუო-
ტომიირ მიფმა.

16
 რაკვლევ რაკითცთან მიმართებაღი ტაუტო-

ბრივად ღესშლებელია რცვადარცვა უვექნირ რაკანონმდებლო 
რეგსლაციებირ ანალიზი და ღეპირირპირება, გამომდინარე 
იუიდან, რომ ვირტსალსრი რაკსთრება რაკანონმდებლო 
დონეზე რეგსლირებსლი არ არირ. ღერაბამირად, რტატიაღი 
ღემოთავაზებსლი იუნება ერთიანი დოუტრინალსრი მიდგო-
მირ ღედარებით-რამართლებრივ დირკსრრი და მცდელობა 
ვირტსალსრ რაკსთრებაზე ტრადიცისლი რაკსთრებირ 
სტლებირ გავრცელებირა. 

 
II. ვირტსალსრი რაკსთრება, როგორც რანივთო რამა-

რთლირ  გაგებირ რაკსთრება 
ტიზიკსრი კომპონენტირ არარრებობირ გამო ვირტსალს-

რი უონება, წარრსლღი ცღირად მოიაზრებოდა როგორც 
ინტელეუტსალსრი რაკსთრება,

17
 აფნიღნსლი მორაზრება 

ქოველთვირ მცდარი იქო.
18

 ვირტსალსრი რაკსთრება, რა 
თუმა სნდა, ვერ გასთანაბრდება და ვერ იუნება რრსლად რა-
ნივთო რამართლირ ტრადიცისლი ობიეუტებთან ერთად ერთ 
რანგღი ყაქენებსლი. მაგალითად, ვირტსალსრი რაცლი, ვე-
რარდრორ ყაითვლება სშრავ უონებად, რაც ერთი მცრივ, მი-
რი რატსშვლით, კომპისტერსლი კოდირ ოპერირებით არირ 
განპირობებსლი, ცოლო, მეორე მცრივ, დაკავღირებსლია 
იმ სტლებებირ არუონართან, რაც სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ 
სტლებარ აცარიათებრ, ანალოგისრადაა რაუმე სშრავი  ნი-

                                                                    
13

 მაგალითად ოტლაინ თამაღები, ტაილები, პროგრამსლი სზრსნველქო-
ტა და რცვა კოდები, რომელიც მცოლოდ მქარ დირკზეა, ღერაბამირად არ 
გააყნია ტიურირებსლი ცარიათი, ანს ცელმირაწვდომია მცოლოდ კომპი-
სტერირ ყართვირ ღემდეგ და არ არირ სრთიერთდაკავღირებსლი რცვა 
პირებთან.  

14
 იგსლირცმება ვებგვერდი, როგორც ინტერნეტ პროტოკოლზე (IP) 
არრებსლი რაბოლოოდ აფუმადი მარალა და არა დომენსრი რაცელწო-
დება ვებგვერდირთვირ, როგორც რარაუონლო ნიღანი. თსმცაფა სნდა 
აფინიღნორ, რომ დომენსრი რაცელი არ წარმოადგენრ რარაუონლო ნი-
ღნებირ რამართლირ ობიეუტრ, ვრცლად იც. Farley C. H., Confusing the 
Similarity of Trademarks Law inDomain Name Disputes, Akron Law 
Review, Vol 52, issue 3, 2019, 613. 

15
 წიგნებთან, ტილმებთან და მსრიკართან ცღირად დავირ რაგანრ წარმოა-
დგენრ მათი ბსნება, როგორც რაკსთრება რაავტორო და მომიძნავე 
სტლებებიდან გამომდინარე, წინამდებარე ნაღრომი არ განიცილავრ ამ 
სტლებებრ, არამედ ყამოთვლილ ობიეუტებრ გსლირცმობრ, როგორც 
ციტრსლ ტაილებრ. ვრცლად იც. Erlank W., Books, Apps, Movies and 
Music – Ownership of Virtual Property in the Digital Library, 
European Property Law Journal, Vol 2, Issue 2, 2013, 196-200. 

16
 ღეერთებსლი ღტატებირთვირ დოუტრინალსრი კრაცით დარრსლდა 
ინტერნეტ რერსრრებირ, როგორც მოშრავი ნივთებირ დეტინიციირ ყა-
მოქალიბება, რაკითცთან მიმართებაღი იც. EpsteinR. A., 
Cybertrespass, University of Chicago Law Review: Vol. 70, Iss. 1, 
Article 6, 2003, 83;  Hedley S,. Cybertrespass – A Solution in 
Search of a Problem?, Journal of European Tort Law, Vol. 5, Issue 2, 
2014, 175-178. 

17 Fairfield J., Virtual Property, Boston University Law Review, Vol 
85, 2005, 1050. 

18
 იუვე, 1064-1065. 

ვთებირ ღემთცვევაღიც.
19

 თსმცაფა მოცემსლი მორაზრებირ 
გამართლება და ვირტსალსრი რაკსთრებირ რანივთო რამა-
რთლირგან რრსლი მოწქვეტა, ნებირმიერი რამართლირ რი-
რტემირთვირ, იუნება ერ რაერთო თს კონტინენტსრი ევროპირ 
რამართალი, ვირტსალსრ უონებარ დაცვირ გარეღე დატოვე-
ბდა, რაც ცალრაცად გასმართლებელი იუნებოდა. ღერაბამი-
რად, ვირტსალსრი რაკსთრებირთვირ განცილსლი სნდა 
იუნერ ქველა ირ წინაპირობა, რაც მარ ტიზიკსრ რამქაროღი 
არრებსლ რაკსთრებირ სტლებად აუცევრ. 

 
1. ვირტსალსრი რაკსთრებირ რეალსრი მაცარიათე-

ბელი 
კონკსრენტსლობა, ტიურირებსლობა და სრთიერთდაკა-

ვღირებსლობა
20

 თავირთავად აცარიათებრ ტიზიკსრ რამქა-
როღი არრებსლ მოშრავ თს სშრავ ნივთებრ. მაგალითი-
რთვირ, რაცლზე რაკსთრებირ სტლება მცოლოდ მერაკსთრერ 
აუვრ და რცვა პირი მირ რაკსთრებარ ღერაბამირი ნებართვირა 
და სტლებირ გარეღე ვერ გამოიქენებრ, იგივე რაცლი დრორა 
და რივრცეღი ტიურირებსლია, ერთცელ აღენებირ ღემდეგ მარ 
პერიოდსლი ცელაცალი აღენება არ რჩირდება და ბოლორ, 
მართან კავღირი მერაკსთრირ გარდა რცვებრაც ღეიშლება 
წუონდერ, მაგალითად უსყაღი გამვლელებრ, რტსმრებრ და 
რცვებრ. აფნიღნსლი მაცარიათებლებირ გარდა რაკსთრები-
დან მთელი რიგი სტლებები გამომდინარეობრ, ერენია ღე-
მორავლირ მიფება, რარგებლობირა და განკარგვირ თავირს-
ტლება, არგამოქენებირ სტლება და მირი ცელქოტირ ღე-
მთცვევაღი მირი გამოთცოვა და ზიანირ ანაზფასრება.

21
 აფნი-

ღნსლი სტლებები ქველა უვექნირ კანონმდებლობაღი მეტნა-
კლებად ერთმანეთრ წგავრ და განრაზფვრავრ რაკსთრებირ 
შირითად ღინაარრრ. თსმცაფა რაინტერეროა, რომ ქველატე-
რი ირ, რაც ტიზიკსრ რამქაროღი არრებსლი რაკსთრებირ მა-
ცარიათებელრ იზიარებრ სნდა იუნერ თს არა მოაზრებსლი 
რაკსთრებირ სტლებირ ობიეუტად?

22
 კითცვაზე ერთმნიღვნე-

ლოვანი პარსცი ტაუტობრივად ამოწსრავდა რაკსთრებირ 
მოცსლობარ და მირ ტარგლებღი მოაუცევდა ნებირმიერ რა-
მომავლო ტეუნოლოგისრ რიაცლერ. თსმცაფა წინამდებარე 
რტატიირ მიზანი რაკსთრებირ ტარგლებირ დადგენა არაა, 
არამედ რაპირირპიროდ კონკრეტსლი მოვლენირ, ვირტსა-
ლსრი უონებირ, როგორც ტრადიცისლი რაკსთრებირ ობიე-
უტად განცილვაა. 

ზემოდარმსლი რაკითცირთვირ მთავარი წინაფობა კომპი-
სტერსლი კოდია, მედისმი, რომელიც ტაუტობრივად ღე-
მუმნელია ვირტსალსრი უონებირა. 

 
2. კომპისტერსლი კოდი რაკსთრებირთვირ 
კოდი როგორც თვითრეგსლატორსლი კომპლეური, რო-

მელიც მოიცავრ კიბერრივრცერა და ინტერნეტრივრცერ, ქვე-
ლატერრ, რაც კოდირ რატსშველზე იუმნება,

23
არირ მორაზრე-

ბა, რომელიც ღეიშლება გადამწქვეტად მივიყნიოთ კოდირ 

                                                                    
19 Lawrence D. E., It Really Is Just a Game: The Impracticability of 

Common Law Property Rights in Virtual Property, Washburn Law 
Journal, Vol 47, Issue 2, 2008, 511. 

20 Fairfield J., Virtual Property, Boston University Law Review, Vol 
85, 2005, 1053. 

21 Lawrence D. E., It Really Is Just a Game: The Impracticability of 
Common Law Property Rights in Virtual Property, Washburn Law 
Journal, Vol 47, Issue 2, 2008, 510. 

22 Erp S., European property law: A methodology for the future, Eu-
ropean Private Law - Current Status and Perspectives, Schulze R./ 
Schulte-Nölke H. (Eds.), sellier, Munich, 2011, 246. 

23 Lessig L., Code: And Other Laws of Cyberspace, Version 2.0, Basic 
Books, New York, 2006, 83-85. 
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სტატია 

სრაზფვრო არაკანონირმიერი
24

 რეგსლირებირთვირ. მისცე-
დავად ამირა, ვირტსალსრი რაკსთრებირთვირ კოდირ მოწე-
რრიგება ღეიშლება რაკმარირი არ აფმოყნდერ, გამომდინარე 
იუიდან რომ ვირტსალსრი უონება მნიღვნელოვან ეკონომი-
კსრ და როციალსრ ფირებსლებარ  ღეიშლება წარმოადგე-
ნდერ.

25
 

კოდი, როგორც სკვე აფვნიღნეთ, წარმოადგენრ ვირტსა-
ლსრი უონებირ რატსშველრ, ანს უმნირ მარ. თავირ მცრივ, 
კოდრ უმნირ ტიზიკსრი პირი, თსმცაფა ერ არ არირ ინტელე-
უტსალსრი რაკსთრებირ ობიეუტი კოდი, არამედ კოდირ ღი-
გნით ღეუმნილი კოდი,

26
 რომელიც ტრანრტორმირდება ვი-

რტსალსრ რაკსთრებაღი. მისცედავად ამირა, რაწქირი კოდი 
მოუმედებარ არ წქვეტრ, იგი მსდმივად აუტისრი რყება, რაც 
ტაუტობრივად მირ ტარგლებღი არრებსლი ქველა ვირტსა-
ლსრი უონებირ ტიურაციირ წქაროა. ვირტსალსრი რაკსთრე-
ბა მირი რაწქირი კოდირ გარეღე არრებობარ წქვეტრ. მაგალი-
თირთვირ, რაკმარირია გაითიღორ რერვერები, რადაც რომე-
ლიმე ვირტსალსრი რამქარორ რაწქირი კოდია განთავრებს-
ლი, ვირტსალსრი რაკსთრება აფარ იარრებებრ.

27
დამატები-

თი თვალრაყინოებირთვირ, თს ვებგვერდირ წორტინგირ რე-
რვერი გაითიღება, ვებგვერდზე რაკსთრება არ დაიკარგება, 
თსმცაფა რაკსთრებირ სტლებირ რეალიზაცია ღესშლებელი 
გაცდება, ვებგვერდირ მისწვდომლობირ გამო, რაც, თავირ 
მცრივ, ტიზიკსრ რამქაროღი არარდრორ მოცდება, ღესშლე-
ბელია მოშრავი თს სშრავი ნივთი ერთ დფერ სბრალოდ გა-
ურერ და მარზე რაკსთრება დაიკარგორ.

28
 

აფნიღნსლი მოცემსლობა, ირევ და ირევ, მისთითებრ იმა-
ზე, რომ ვირტსალსრი უონება მირი ტიზიკსრი ელემენტირ 
გარეღე არ ღეიშლება ტრადიცისლ უონებად იუნერ აფუმსლი, 
რაც არარწორია, მაგალითირთვირ, ინტელეუტსალსრი რაკს-
თრებირ ობიეუტი, ცღირად რაერთოდ არ არირ ტიზიკსრი ტო-
რმით

29
 გამოცატსლი.

30
 თავირ მცრივ, რაკსთრებირ ობიეუტი, 

როგორც აბრტრაუცია, ინტელეუტსალსრი რაკსთრებით არ 
ამოიწსრება, რირი ნათელი მაგალითია რაკსთრება რაწა-
რმორ წილზე.

31
  ღერაბამირად, ტიზიკსრი ელემენტირ არა-

                                                                    
24

იგსლირცმება ზოგადად რამართლებრივი რეგსლირება. 
25

 2018 წლირთვირ ვირტსალსრი რაკსთრება ვირტსალსრი რამქარორ ტა-
რგლებღი მილიონობით დოლარირ  
რანაცვლოდ იქიდებოდა. ვრცლად იც. 
https://www.bbc.com/news/av/stories-45275461/the-virtual-land-
selling-for-millions 

26
 თავირთავად კოდი როგორც პირველწქარო ღერაშლოა წარმოადგე-
ნდერ ინტელეუტსალსრი რაკსთრებირ ობიეუტრ, მაგალითად, ვიდეო 
თამაღი, პროგრამსლი სზრსნველქოტა და რცვა. თსმცაფა მათ ტა-
რგლებღი მოთამაღირ მიერ ღეუმნილი რაკსთრება რცდება ინტელეუტსა-
ლსრ რაკსთრებარ. 

27 Lawrence D. E., It Really Is Just a Game: The Impracticability of 
Common Law Property Rights in Virtual Property, Washburn Law 
Journal, Vol 47, Issue 2, 2008, 515. 

28
 იუვე, 513-514. 

29
 ტიზიკსრი ტორმა არ სნდა იუნერ აფრესლი ტიურირებსლ ტორმაღი, 
რომელრაც ღეერთებსლი ღტატებირ კანონმდებლობა იქენებრ ნაწარმო-
ებირთვირ, რაავტორო სტლებათა ნაწილღი. არევე, არც უართსლი კანო-
ნმდებლობით გათვალირწინებსლი ობიეუტსრი ტორმა არ ნიღნავრ ტი-
ზიკსრად ცელღერაცებობარ. ორივე ცნება ირეთ მედისმრ მოიაზრებრ 
რომელიც აფუმადი და დროღი განგრშობადი ტორმით არრებობრ. 
ვრცლად იც. 17 U.S. Code §101; რაუართველორ რაავტორო და მომიძნა-
ვე სტლებებირ ღერაცებ კანონირ 5 II მსცლი. 

30  D. T., Taxation of virtual worlds: An approach to face 
virtual worlds as electronic commerce, Information Communication 
Technology Law, Protection and Access Rights: Global Approaches 
and Issues, Portela I. M./ Cruz-Cunha M. (Eds.), Information Science 
Reference, New York, 2010, 104 

31
 Clarke A./ Kohler P., Property Law, Commentary and Materials, 
Cambridge University Press, Cambridge/New York, 2005, 18. 

რრებობა არ სნდა გაცდერ იმირ რატსშველი, რომ ვირტსა-
ლსრი რაკსთრება, როგორც რაკსთრება, სარქოტილ იუნერ. 
პირიუით, არეთ ღემთცვევაღი იმ როციალსრმა და ეკონომი-
კსრმა რიკეთემ, რომლირ კონტრიბსციაც ვირტსალსრ უონე-
ბაღი ცდება, სნდა გადაწონორ რაკსთრებირ ობიეუტებად 
მცოლოდ მოშრავ და სშრავ, ანს ტიზიკსრ ნივთებად, ღე-
ზფსდვა.

32
 გამომდინარე აუედან, ვირტსალსრი რაკსთრება 

დაცსლი სნდა იქორ ირე, როგორც ტიზიკსრ რამქაროღი 
არრებსლი ნებირმიერი რაკსთრება. ვირტსალსრი რაკსთრე-
ბირ ზემოგანცილსლი რაერთო რამართლირ რაკსთრებირ რე-
ალსრი მაცარიათებლები, თავირ მცრივ, რაუართველორთვი-
რაც რაკსთრებირ ღინაარრღი მეორდება, ეურკლსზისრობირ

33
 

და თავირსტალი რარგებლობირ რაცით.
34

 
უონებართან დაკავღირებით სნდა აფინიღნორ რომ რაუა-

რთველორ რამოუალაუო კოდეურირ 147-ე მსცლი მოიცავრ 
არამატერიალსრ უონებრივ რიკეთერ, რაც აფრესლი არ 
სნდა იუნერ ვირტსალსრ უონებაღი, გამომდინარე იუიდან, 
რომ რრკ-ირ 152-ე მსცლით დაზსრტებსლია, რომ არამატე-
რიალსრი უონებრივი რიკეთე მცოლოდ მოთცოვნები და 
სტლებებია. 

 
3. ვირტსალსრი რაკსთრებირ რავალდებსლო უონე-
ბრივი დაცვა 

ვირტსალსრი რაკსთრებირ, როგორც რაკსთრებირ და-
ცვირ რავალდებსლოობარ მირი ფირებსლებირ რტაბილსრობა 
წარმოადგენრ. თს მომცმარებელი, ანს, ვირტსალსრი უონე-
ბირ მერაკსთრე არ იუნება დაცსლი, ირე როგორც ტიზიკსრ 
რამქაროღი არრებსლი უონებირ მერაკსთრეა, მაღინ ვირტსა-
ლსრი რაკსთრება აზრრ დაკარგავდა, თავირ მცრივ, ღეიშლე-
ბა გამოითუვარ ვარასდი, რომ დიდ როციალსრ თს ეკონო-
მიკსრ დანაკარგად არ ყაითვლება, თს კომპისტერსლ თა-
მაღებღი მოთამაღეები ნივთებრ დაკარგავენ და ირინი რაკს-
თრებარ ვერ დაიცავენ. თსმცაფა ვირტსალსრი უონებრივი 
რიკეთეა კრიტპოვალსტაც, რომლირ მნიღვნელობაც ღესდა-
რებლად სტრო დიდია. ღერაბამირად, ვირტსალსრი რაკს-
თრება, მირი ღინაარრირ მისცედავად, დაცსლი სნდა იქორ, 
როგორც უონებრივ სტლებათა ერთობლიობა. 

ვირტსალსრი რაკსთრებირ, როგორც უონებირ დაცვა, 
ერთგვარი გარანტიაა ტეუნოლოგისრი ბაზრირ ფირებსლე-
ბირთვირ და რამომავლო განვითარებირთვირ.

35
 ღერაბამირად 

ვირტსალსრი რაკსთრებირ, როგორც ტრადიცისლი რაკს-
თრებირ დაცვირარ, მერაკსთრე მიიფებრ მქარ გარანტიარ, 
რომ მირი რაკსთრება ცელღესცებელი იუნება და თავირს-
ტლად ღეშლებრ მირ ღეშენარა და ღემდეგ განკარგვარ, არევე, 
ეკონომიკსრი რარგებლირ მიფებარ.

36
 

მნიღვნელოვანია რამართლებრივი ვირტსალსრი უონე-
ბირ რეგსლაციირ ყინსრი მოდელი. ყინეთღი პირველი რამა-
რთლებრივი დავა ძერ კიდევ 2003 წელრ იუნა განცილს-
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 იუვე, 104. 
33 რსრიაღვილი გ., იპოთეკირ რეტორმა - ბინარ არ კარგავრ მცოლოდ ირ, 

ვირაც ერ ბინა არა აუვრ, ანს რაცელმწიტო, რომელიც პირრ მირი შირი-
თადი სტლებირაგან იცავრ, ღედარებითი რამართლირ ჟსრნალი 1/2019, 
2019, 40. 

34
 იუვე. 

35 Nelson J. W., The Virtual Property Problem: What Property Rights 
in Virtual Resources Might Look Like, How They Might Work, and 
Why They Are a Bad Idea, McGeorge Law Review, Vol. 41, Issue 2, 
294. 

36
 იუვე, 295-297. 
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ლი,
37

 რომლირ მიცედვითაც თამაღირ ოპერატორი ვალდე-
ბსლი იქო მირი მოთამაღირთვირ დაებრსნებინა მერამე პირირ 
მიერ წართმესლი ვირტსალსრი რაკსთრება, გამომდინარე 
იუიდან რომ ოპერატორრ გააყნდა ამირ სტლებამორილება, 
როგორც ადმინირტრატორრ. რარამართლომ, არევე, სარი 
თუვა რაცელღეკრსლებო მოწერრიგებაზე, რადგანაც იგი პი-
რირ ინტერერრ ვერ იცავრ მერამე პირებირ მცრიდან ზემოუმე-
დებირაგან, არამედ მცოლოდ მცარეთა ღორირ სრთიერთო-
ბარ აწერრიგებრ. 

განრაკსთრებით მნიღვნელოვანია ყინეთირ რამართლე-
ბრივი მიდგომა კრიპტოვალსტირ მიმართ, რაც სკანარკნელ 
პერიოდღი კიდევ სტრო მეტად წინ წამოწევრ ვირტსალსრი 
უონებირ რამართლებრივი მდგომარეობირ რაკითცრ. წანძო-
სრ (ყინეთირ) ინტერნეტირ რარამართლო

38
 ერთ-ერთ რაუმე-

ზე,
39

 რადაც მორარყელე მომცმარებელმა კრიპტორატსლირ 
გათიღვირ გამო დაკარგა ბიტკოინები, რარამართლომ კრი-
პტოვალსტა, ვირტსალსრ უონებად მიიყნია და ღერაბამირად 
მარზე რაკსთრებირ დაცვირ რეჟიმი გაავრცელა. მისცედავად 
იმირა, რომ დავა მორარყელირთვირ წარსმატებლად დამთა-
ვრდა მტკიცებსლებებირ არარრებობირ გამო, გადაწქვეტი-
ლებით ცაზი გაერვა ვირტსალსრი რაკსთრებირ მნიღვნელო-
ბარ, რომ იგი არ იკარგება კონკრეტსლი რაიტირ თს ინტე-
რნეტრერვირირ გათიღვირ ღემდეგ, არამედ რაკსთრებირ ღე-
შენა და დაკარგვა სნდა მოცდერ ირე, როგორც ერ ტიზიკსრ 
რამქაროღი ცდება. აფნიღნსლმა გადაწქვეტილებამ სტრო 
მეტად გაამქარა მორაზრება, რომ ვირტსალსრი რაკსთრება, 
იგივე უონებრივ სტლებათა ერთიანობარ წარმოადგერ, რა-
რაც ტიზიკსრ რამქაროღი, ღერაბამირად მარ სნდა გააყნდერ 
რანივთორამართლებრივი დაცვირ რაღსალებები. 

 
IV. რაცელღეკრსლებო მოწერრიგებირ სარქოტა 

წინამდებარე რტატიირ ტარგლებღი სკვე აფინიღნა, რომ 
კოდრ, რომელიც ვირტსალსრი უონებირ რაწქირია, უმნირ ტი-
ზიკსრი პირი, ცოლო არრებსლ კოდღი კი მირი მომცმარებე-
ლი დამოსკიდებლად უმნირ დამატებით კოდრ, რომელიც მი-
რი რაკსთრებაა. თსმცაფა არრებობრ მორაზრება, რომ ვი-
რტსალსრი რაკსთრება, რანივთო მოწერრიგებარ რაერთოდ 
არ რაჩიროებრ და სრთიერთობა მომცმარებელრა და კოდირ 
ღემუმნელრ ღორირ ღეთანცმებამ სნდა დაარეგსლირორ.

40
 

არეთი სრთიერთობირ, რაცელღეკრსლებო მოწერრიგებირ 
ქველაზე ტართოდ გავრცელებსლი რაცეობა კი რამომცმა-
რებლო ცელღეკრსლებაა (EULA), რომელიც ზსრტად გა-
ნრაზფვრავრ თს რირი სტლება აუვრ მომცმარებელრ და რირი 
არა.

41
 

რამომცმარებლო ცელღეკრსლებები, არამარტო სრთიე-
რთობარ აწერრიგებრ მომცმარებელრა და ღემუმნელრ ღო-
რირ, არამედ განსრაზფვრელ სტლებარ აშლევრ კოდირ ღე-

                                                                    
37

 Li Hongchen v. Beijing Arctic Ice Technology Development Co. Ltd, 
მითითებსლია Fairfield J., Virtual Property, Boston University Law 
Review, Vol 85, 1084 მიცედვით. 

38
 აფნიღნსლი რარამართლო არირ რპეციალსრი ისრირდიუციირ მუონე გა-
ნიცილორ ინტერნეტთან დაკავღირებსლი  
დავები. ვრცლად იც. https://www.chinadaily.com.cn/a/201808/ 
18/WS5b77c8f4a310add14f386801.html 

39
 ვრცლად იც. https://technode.com/2019/07/19/chinese-court-
recognizes-bitcoin-as-virtual-property-a-first/ 

40 Fairfield J., Virtual Property, Boston University Law Review, Vol 
85, 2005, 1092. 

41 Cifrino C. J., Virtual Property, Virtual Rights: Why Contract Law, 
Not Property Law, Must be the Governing Paradigm in the Law of 
Virtual Worlds, Boston College Law Review, Vol 55, Issue 1, 2014, 
243. 

მუმნელრ მართორ კოდირ ტარგლებღი არრებსლი ნებირმიე-
რი მოვლენა, ობიეუტი, ეკონომიკა

42
 და, მათ ღორირ, მო-

მცმარებლებირ რაკსთრებაც. ღერაბამირად, რწორედ კოდირ 
ღემუმნელი წქვეტრ გადარცერ თს არა რაკსთრება მომცმარე-
ბელრ, როდერაც იგი კოდირ ტარგლებღი რაიმერ უმნირ, რა-
რაც ირიც ემატება, რომ არეთი ცელღეკრსლებები შირითა-
დად clickwrap ტორმით არირ მოცემსლი და მომცმარებე-
ლრ გააყნია მცოლოდ ორი ღერაშლოა არყევანი, ან დათა-
ნცმდერ ცელღეკრსლებირ პირობებრ, ან სარი თუვარ მარზე.

43
 

გამომდინარე აუედან, მომცმარებელრ არანაირი რაღსალება 
არ აუვრ ცელღეკრსლებაღი ცვლილება ღეიტანორ, რაც კო-
დირ ღემუმნელრ განსრაზფვრელ სტლებარ ანიჩებრ ღეიმსღა-
ვორ ირეთი ცელღეკრსლება, რომელიც სპირობოდ დააკმა-
ქოტილებრ მირ მოთცოვნებრ. 

ქოველივე ზემოგანცილსლიდან გამომდინარე მომცმა-
რებლირთვირ ქოველგვარ გონივრსლ ზფვარრ რცდება რაიმე 
კონტრიბსცია განაცორციელორ ვირტსალსრ უონებაღი და 
რაცელღეკრსლებო მოწერრიგებირ იმედად იქორ, რომელიც, 
თავირ მცრივ, რრსლიად მართსლია გაბატონებსლი ცელღე-
მკვრელირ, კოდირ ღემუმნელირ, მიერ. მაგალითირთვირ, 
როდერაც მომცმარებელი ქიდსლობრ 6 მილიონი დოლარირ 
ფირებსლებირ ვირტსალსრ პლანეტარ

44
 და რანაცვლოდ ვერ 

იფებრ მარზე რაკსთრებარ, თავირთავად იგი არეთ ტრანზა-
უციარ არარდრორ დათანცმდება, რაც ვირტსალსრი რაკს-
თრებირა და ქველა მართან დაკავღირებსლი როციალსრი თს 
ეკონომიკსრი ფირებსლებირ გაურობარ გამოიწვევრ. ცოლო, 
თავირ მცრივ კი, რანივთო რამართალირ მოწერრიგებამ სნდა 
ყაანაცვლორ ქველა ირ რაცელღეკრსლებო მოწერრიგება, 
რომელიც მომცმარებელრ რაკსთრებირ სტლებირა და ღერა-
ბამირად დაცვირ გარეღე ტოვებრ. 

 
V. დარკვნა 

სდავოა, რომ ვირტსალსრი უონება მნიღვნელოვან ეკო-
ნომიკსრ თს როციალსრ ფირებსლებარ წარმოადგენრ, გა-
ნრაკსთრებით კი მაღინ როდერაც კრიპტოვალსტა არე ტა-
რთოდ გამოქენებადია. მომცმარებლები ცღირად თვითონვე 
გასცნობიერებლად ვერ აფიუვამენ მათ ვირტსალსრ აუტი-
ვებრ, როგორც რაკსთრებარ. რაც, თავირ მცრივ, განპირობე-
ბსლია არეთი აუტივებირ არატიზიკსრი ფირებსლებებით. 
თსმცაფა ერ არ არირ იმირ რატსშველი, რომ ვირტსალსრი 
რაკსთრებირ ობიეუტები და მათი მერაკსთრეები ადეკვატსრი 
დაცვირ გარეღე დარყნენ.  

კონკსრენცია რანივთო და რაცელღეკრსლებო მოწერრი-
გებებრ ღორირ, ნათელია რომ რანივთო რამართლირ რარა-
რგებლოდ სნდა გადაწქდერ. მომცმარებელი, როგორც ბა-
ზარზე არაგაბატონებსლი ცელღემკვრელი მცარე ვერა-
რდრორ მიიფებრ ირეთ დაცვარ, რომელიც სზრსნველქოტრ 
მირ ეკონომიკსრ და როციალსრ ინტერერრ ვირტსალსრი 
უონებირ მიმართ. გამომდინარე აუედან მომცმარებლები 
კოდირ ღემუმნელირგან დამოსკიდებლად სნდა იფებდნენ 
რაკსთრებარ მათ მიერ ღეუმნილ ან ღეშენილ ვირტსალსრ 

                                                                    
42 Bonar-Bridges J., Regulating Virtual Property with EULAs, Wiscon-

sin Law Review Forward, 2016, 84. 
43 Cifrino C. J., Virtual Property, Virtual Rights: Why Contract Law, 

Not Property Law, Must be the Governing Paradigm in the Law of 
Virtual Worlds, Boston College Law Review, Vol 55, Issue 1, 2014, 
244. 

44
 ქველაზე შვირადფირებსლი ტრანზაუციები ვირტსალსრი რაკსთრები-
რთვირ, რომელიც ვიდეო თამაღირ ტარგლებღი განცორციელებსლა 
ვრცლად იც. https://retrowizard.com/most-expensive-virtual-
items/ 



ვირტსალსრი უონება 
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სტატია 

უონებაზე. მცოლოდ არეთ ღემთცვევაღი იუნება მომცმარებე-
ლი დაცსლი ქველა რავარასდო რირკირაგან, მაგალითად, 
მაღინაც კი, როდერაც რერვირირ მომწოდებელი კრიპტორა-
ტსლერ მისწვდომელრ გაცდირ მომცმარებლირთვირ, ან, მა-
ღინ, როდერაც კონკრეტსლი მომრაცსრებირ ადმინირტრაცია 
რერვერებრ გათიღავრ, რადაც მომცმარებლირ ვირტსალსრი 
უონებაა განთავრებსლი. თსმცაფა ღერაშლოა არრებობდერ 
კონკსრენტსლი მორაზრება, რომლირ მიცედვითაც დეცე-
ნტრალიზებსლი,

45
 რირტემებირთვირ რანივთო რამართლირ 

მოწერრიგება ღესშლებელია, მირი კომპლეურსრობირ გამო. 
ცოლო ცენტრალიზებსლი

46
 რირტემებირთვირ, თავად

                                                                    
45

 მაგალითად, ბლოკყეინი და მაინინგირ დრორ რაკსთრებირ სტლებირ 
წარმოღობირ რაკითცი. 

46
 მაგალითად Steam-ზე ნივთირ ქიდვირარ რაკსთრებირ სტლებირ რაკი-
თცი. 

რირტემირ ღემუმნელირ მიერ ღემსღავებსლი რამომცმარებლო 
ცელღეკრსლებები, ამოწსრავენ რაკსთრებირ გადანაწილე-
ბირ რაკითცრ. მისცედავად ამირა, როგოც სკვე აფინიღნა, მო-
მცმარებლირ მცოლოდ კოდირ რეგსლირებირ ან რამომცმა-
რებლო ცელღეკრსლებით დაცვა, რიგ ღემთცვევებღი, გასმა-
რთლებელია. 

ამრიგად, ვირტსალსრი უონება და ღერაბამირად ვირტს-
ალსრი რაკსთრება, სნდა იუნერ აფუმსლი, როგორც ყვე-
ნთვირ აუამდე ცნობილი ტრადიცისლი უონება და რაკსთრე-
ბირ სტლება, რათა მომცმარებლებრ წუონდეთ ადეკვატსრი 
დაცვირ რაღსალებები. 
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იცულებით გადაცემულის უკუქცევა  
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 978-ე მუხლის მიხედვით 

ნინო უავღბაია  

I. ღერავალი 
რტატიირ მიზანია იშსლებირ ღედეგად გამოვლენილი ნე-

ბირ გააზრება კონკრეტსლ რამართლებრივ კონრტრსუციე-
ბთან მიმართებაღი. ღეშლებირდაგვარად განცილსლია იშს-
ლებირ, როგორც ნებირ მომდრეკი უმედებირ, მნიღვნელობა, 
აგრეთვე იშსლებით დადებსლი გარიგებირ სკსუცევირ გამა-
რთსლი გზები იშსლებით განცორციელებსლი ღერრსლებირ 
სკან დაბრსნებირ მომწერრიგებელი რპეციალსრი ნორმირ 
არრებობირ პირობებღი, ამართან, იშსლებირ რატსშველზე გა-
დაცემსლირ დაბრსნებირ მოთცოვნირ ადგილი კონდიუცისრი 
რამართლირ რირტემაღი.   

II. იშსლება 
ნებირ გამოვლენირ თავირსტლება რამოუალაუო რამა-

რთლირ ერთ-ერთი ტსშემდებლსრი პრინციპია, რომელიც 
გამომდინარეობრ პირირ თავირსტალი განვითარებირ 
სტლებიდან

1
. რაცელმწიტო ტოვებრ რივრცერ, რადაც რამა-

რთლებრივი ღედეგებირ წარმოღობირ წინაპირობარ წარმოა-
დგენრ პირირ  ავტონომია, ღეიბოჩორ ან არ ღეიბოჩორ თავი 
ვალდებსლებით. ამიტომ, ამ რიკეთირ ცელქოტა რცვა პირირ 
მიერ დასღვებელი ყარევირ გზით გამოვლენილ ნებარ ნა-
კლსლრ ცდირ. რაჩიროა, განირაზფვრორ ამგვარი ცელქოტირ 
ღინაარრი და ამ დასღვებელი ზემოუმედებით გამოცატსლი 
ნებირ ადგილი გარიგებირმიერ რიბრტქეღი.  

1. იშსლებირ ღინაარრი 
თავირსტალი ნებირ რეალიზაცია ღესშლებელია პირირ 

იშსლებირარ, რაც ნებირ ტორმირებირ პროცერღი ყარევირ 
ქველაზე მკაცრ და აღკარა ტორმად ღეიშლება იქორ მიყნეს-
ლი

2
. იშსლება არირ უმედება, რომელიც პირრ მნიღვნელო-

ვნად სზფსდავრ ნამდვილი ნებირ გამოცატვარ და მარ სბიშგე-
ბრ, განაცორციელორ ამ ნებირ რაწინააფმდეგო მოუმედება

3
. 

იმ ღემთცვევაღი, როდერაც ზემოუმედება გამორიცცავრ პი-
რირ არყევანირ ღერაშლებლობარ (ე.წ. vis absoluta) და ამ 

                                                                    
1
  რ. კიკოღვილი, ნებირ ნაკლი უართსლ რამართალღი, „უართსლი რამა-

რთლირ მიმოცილვა“, რპეციალსრი გამოცემა,2008, გვ. 3. 
2
  იგივე მრძელობა გარიგებებთან მიმართებაღი იც. ლ. ჩანტსრია, რამო-

უალაუო რამართლირ ზოგადი ნაწილი,  2011, გვ. 380, ბ. ზოიშე, რამოუა-
ლაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი I, მსც.85, 2002 გვ. 246. 

3
  რ. ძორბენაშე, ღეცდომა გარიგებაღი, პარალელი რცვა რამართლებრივ 

ინრტიტსტებთან, რამართლირ ჟსრნალი,  II, 2011, გვ.193; მითითება რა-
დიკალსრ მორაზრებაზე, რომლირ მიცედვითაც ცელღეკრსლებირ დადე-
ბირარ პირი ქოველთვირ იშსლებსლია ან, რცვა ღეცედსლებირ მიცედვით, 
პირრ ქოველთვირ (თოტმიბძენილ მდგომარეობაღიც კი) აუვრ არყევანი, 
იც. Stephen A. Smith, Contracting under Pressure: A Theory of 
Duress, The Cambridge Law Journal,  Vol. 56, II, (Jul., 1997), pp 
358-359. 

სკანარკნელრ მოუმედებირ ნებაც
4
 კი არ გააყნია, ნებირ გა-

მოცატვა რაერთოდ არ არრებობრ,
5
 ამდენად, არ დგება მირი 

რაცილოობირ რაკითციც
6
. 

რკ-ირ 85-ე მსცლიდან გამომდინარე, იშსლება კრებრითი 
ტერმინია შალადობირა და მსუარირთვირ, რომელთაგან 
ორივე  პირირ ნებაზე დასღვებელ ზემოუმედებად  არირ მი-
ყნესლი მართლწერრიგირ მიერ. პრაუტიკსლ მნიღვნელობარ 
ერ განრცვავება იშენრ იშსლებირ მართლწინააფმდეგობირ 
განრაზფვრირარ

7
.  

        შალადობა სნდა იქორ განმარტებსლი რირცლირრამა-
რთლირესლი დოგმატიკირ მიცედვით,

8
   როგორც პირზე ტი-

ზიკსრი ზემოუმედება, ადამიანირ ტიზიკსრი ცელღესცებლო-
ბირ დარფვევა. მირი ინტენრივობა მცოლოდ მიზეზობრივი 
კავღირირ (გამოიწვია თს არა პირზე განცორციელებსლმა 
იშსლებამ იშსლებსლირ მიერ გარიგებირ დადება/რაიმერ 
გადაცემა) განცილვირარ იშენრ აუტსალობარ. ობიეუტსრი ღე-
მადგენლობირ დონეზე, ტიზიკსრი ტკივილირ განმეორებადი 
ცელირკვრით მიქენებაც და წამებად დაკვალიტიცირებადი 
უმედებაც შალადობად ყაითვლება. 

 მსუარა იშსლებსლზე ინტელეუტსალსრი, ტრიუოლოგი-
სრი ზემოუმედებაა, რომელიც პირდაპირ არ იწვევრ ინდივი-
დირ ტიზიკსრი ცელღესცებლობირ დარფვევარ. ღინაარრო-
ბრივად, მსუარა რამომავლო რატრთცეზე მითითება, სარქო-
ტითი ღედეგირ დადგომირ გაცცადებაა (დაპირება)

9
. ამა-

რთან, ამგვარი მითითება ვერ ყაითვლება მსუარად, თს პი-
რრ არ აუვრ სარქოტით ღედეგზე ზემოუმედებირ ღერაშლე-
ბლობა, მრგავრი ღემთცვევა სნდა ღეტარდერ არა მსუარად, 
არამედ - გატრთცილებად

10
. 

ერთ-ერთი მორაზრებით, შალადობირა და მსუარირ ღინა-
არრობრივი გამიძვნა ერთმანეთირგან გასმართლებელია და 
იშსლებაღი მცოლოდ ტრიუიკსრი ცარიათირ ზემოუმედება 

                                                                    
4
  მოუმედებირ ნება პირირ რსრვილია, იმოუმედორ რაკსთარი ნებირ ღერა-

ბამირად, იც. რ. კიკოღვილი, ნებირ ნაკლი უართსლ რამართალღი, „უა-
რთსლი რამართლირ მიმოცილვა“, რპეციალსრი გამოცემა,2008, გვ. 5. 

5
  იუვე. 

6
  გ. რსრიაღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი I, ჩანტსრია 

(რედ.), 2017,  მსცლი 85, ველი 8. 
7
  იუვე, მსცლი 88, ველი 16. 

8
  იუვე, მსცლი 85, ველი 16. 

9
  დ. კერერელიშე, კერშო რამართლირ სზოგადერი რირტემსრი ცნებები, 

2009, გვ.350 
10 R. Nozik, “Coercion” in Philosophy, Science and Method: Essays in 

Honour of Ernest Nagel, 1969; J. Beatson, “Duress, Restitution and 
Contract Modification” in The Use and Abuse of Unjust Enrichment, 
1990, pp-118-112, ციტირებსლია Stephen A. Smith, Contracting under 
Pressure: A Theory of Duress, The Cambridge Law Journal,  Vol. 
56, II, (Jul., 1997), p 346 
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სნდა ვიგსლირცმოთ
11

.  ცრენებსლი დარაბსთებსლია ღემდე-
გნაირად - თსკი პირრ ცელრ აწერინებენ მირი ნებირ რაწინაა-
ფმდეგოდ, ნებირ რაცილოობირ განცილვა რაჩირო არ ცდება, 
რადგან თავად ნებირ გამოვლენა არ არრებობრ. ერ ღეცედს-
ლება გაკრიტიკებსლია

12
. კანონირ რიტქვარიტქვითი განმა-

რტებირ, რაზფვარგარეთსლი რამართლირ დანაწერებირ გაზი-
არებირ არაასცილებლობართან ერთად (ზემოაფნიღნსლი 
ღეცედსლება იმარაც მისთითებრ, რომ გერმანსლ, ავრტრი-
სლ, ღვეიცარისლრა და ტრანგსლ რამართალღი იშსლებაღი 
მოაზრებსლია მცოლოდ ტრიუიკსრი ზემოუმედება

13
) ღეი-

შლება ითუვარ ირიც, რომ მრგავრი ღეცედსლებით, ტაუტო-
ბრივად, წიპოთეტსრად ღესშლებლად არირ დარაცსლი ტი-
ზიკსრი იშსლებით პირირ ნებირ მოდრეკა, არამედ შალადო-
ბა ქოველთვირ გაიგივებსლია ნებირ გატეცვართან და მოუმე-
დებირ ნებირ არარრებობართან. ერ არ ღეიშლება დარაბსთე-
ბსლად ყაითვალორ: თსკი პირრ თანცმობირ ნიღნად თავრ 
აუნევინებენ,

14
 ბსნებრივია, ნება არ ითვლება გამოვლენი-

ლად, მაგრამ თსკი პირრ რაათ-ნაცევრირ განმავლობაღი ტე-
ცებყამოკიდებსლ მდგომარეობაღი აუანავებენ და, რაბო-
ლოოდ, ირ აწერრ გარიგებარ ცელრ,

15
 ნება გამოვლენილია, 

თსმცა - ნაკლსლი. განრცვავებსლი რამართლებრივი მდგო-
მარეობირ მისცედავად, ზემოთცრენებსლი გაგებით, ორივე 
ღემთცვევა ტიზიკსრი იშსლებირ, შალადობირ მაგალითია. 

2. ტერმინოლოგისრი არირტემსრობირთვირ 
თსკი რკ-ირ 85-ე მსცლი ერთმნიღვნელოვნად მისთი-

თებრ იშსლებირ ორ ერთმანეთირგან დამოსკიდებელ ღემა-
დგენლობაზე, შალადობარა და მსუარაზე, რკ-ირ 978-ე მს-
ცლი ამ მიდგომარ არ იზიარებრ და, რიტქვარიტქვითი განმა-
რტებით თს ვიცელმშფვანელებთ, ერთმანეთირგან განრცვა-
ვებსლ დატვირთვარ ანიჩებრ იშსლებარა და მსუარარ: “გადა-
რცემრ რაიმერ არა ვალდებსლებირ ღერარრსლებლად, არა-
მედ იშსლებირ ან მსუარირ რატსშველზე“. რთსლია მოიშე-
ბნორ არგსმენტი, რომელიც ამ გადაწქვეტარ გაამართლებრ. 
ერთი მცრივ, ტერმინთა აფრევა ან განრცვავებსლი ღინაა-
რრით გამოქენება არირტემსრია და ვერ პარსცობრ კანონირ 
განჩვრეტადობირ მოთცოვნებრ

16
.  ამართან, არატერი მიანი-

ღნებრ იმაზე, რომ კონდიუცისრ რამართალღი ნებირ თავირს-
ტლებირ ცელქოტით განცორციელებსლი „რაიმერ გადაცე-
მა“  რცვა ტაუტობრივ ღემადგენლობარ სნდა უმნიდერ. 
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 დ. კერერელიშე, კერშო რამართლირ სზოგადერი რირტემსრი ცნებები, 
2009, გვ. 349,  რ. კიკოღვილი, ნებირ ნაკლი უართსლ რამართალღი, 
„უართსლი რამართლირ მიმოცილვა“, რპეციალსრი გამოცემა, 2008, 
გვ. 6. 

12
 გ. რსრიაღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი I, ჩანტსრია 
(რედ.), 2017, მსცლი 85, ველი 10; ლ. ჩანტსრია, რამოუალაუო რამა-
რთლირ ზოგადი ნაწილი, 2011, გვ. 381; ბ. ზოიშე, რამოუალაუო კოდე-
ურირ კომენტარი, წიგნი I, 2002, მსცლი 85, გვ. 247. 

13
 დ. კერერელიშე, კერშო რამართლირ სზოგადერი რირტემსრი ცნებები, 
2009, გვ. 349-350. 

14
 იუვე, გვ. 349. 

15
 გ. რსრიაღვილი, ლ. რირდაშე, დ. ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი, 
კაზსრებირ კრებსლი, 2019, გვ. 46. 

16
 ვ. გონაღვილი, უ. ერემაშე, გ. თევდორაღვილი, გ. კაციანი, გ. კვერე-
ნყცილაშე, ნ. ჩიფლაშე, ღერავალი რაკონრტიტსციო რამართალღი, 2016, 
გვ. 104. 

III. იშსლებით დადებსლი გარიგება (რკ-ირ 85-ე 

მსცლი) და იშსლებირ რატსშველზე გადაცემა 
იშსლებირ ნებირ თავირსტლებაზე დასღვებელ ზემოუმე-

დებად მიყნევა არ იწვევრ ეჩვრ რკ-ირ 85-ე და 978-ე მსცლე-
ბირ ანალიზიდან გამომდინარე. პირველი აშლევრ სტლებარ 
იშსლებსლ პირრ ღეცილებით გააუარწქლორ იშსლებირ  ღე-
დეგად გამოვლენილი ნებით დადებსლი გარიგება, რაც მარ 
სკსუცევითი შალით არანამდვილრ ცდირ. კონდიუცისრი რა-
მართლირ დანაწერი კი მარ ანიჩებრ ღერაშლებლობარ, იშს-
ლებით გადაცემსლი სკან დაიბრსნორ. ერთი ღეცედვით, ღე-
იშლება ყაითვალორ, რომ რკ-ირ 978-ე მსცლი წარმოადგენრ 
იშსლებით დადებსლი გარიგებირ სკსუცევირ რპეციალსრ 
დანაწერრ (როგორც ღერრსლებირ კონდიუციირ კერშო რაცე), 
ცოლო რცვა ნებირმიერი გარიგებირ არანამდვილობირარ 
სკან დაბრსნება განცორციელდება რკ-ირ 976-ე მსცლით.  
ამირ მისცედავად, დასრაბსთებელი იუნებოდა რპეციალსრი 
დანაწერირ არრებობა, როდერაც რამართალსრთიერთობირ 
სკსუცევა სკვე არირ ღემოთავაზებსლი ღერრსლებირ (ზოგა-
დი) კონდიუციით - 976-ე მსცლით. ამართან, 978-ე მსცლირ 
მოუმედებირ არეალრ მნიღვნელოვნად ამცირებრ გამიძვნირ 
პრინციპი, რომელიც მოუმედებრ უართსლ რამოუალაუო რა-
მართალღი. 

1. რანივთო გარიგებირ აფიარებირ მნიღვნელობა რკ-ირ 

978-ე მსცლირ მოუმედებირ ტარგლებირ განრა-
ზფვრირთვირ 

უართსლ ისრიდისლ ლიტერატსრაღი გამოთუმსლია გა-
ნრცვავებსლი მორაზრებები რაკსთრებირ სტლებირ გადაცე-
მირ კონრტრსუციართან დაკავღირებით. ღეცედსლებები მე-
რქეობრ გამიძვნირა და ერთიანობირ პრინციპებრ ღორირ

17
. 

პირველი ერთმანეთირგან მიძნავრ ვალდებსლებით გარიგე-
ბარა და განკარგვით გარიგებარ, განიცილავრ რა მათ გა-
ნრცვავებსლი რამართლებრივი ეტეუტირ მუონე გარიგებე-
ბად, ცოლო მეორე რაკსთრებირ სტლებირ გადაცემირთვირ 
რაკმარირად მიიყნევრ ვალდებსლებითრამართლებრივ ღე-
თანცმებარა და ნივთზე მტლობელობირ გადაცემარ (რეალა-
უტრ)

18
. დარაცელებსლი მიდგომებიდან ერთ-ერთირ არყევა 

გადამწქვეტი მნიღვნელობირ ცდება, რცვა რამართლებრივი 
კონრტრსუციებირ გარდა, რკ-ირ 978-ე და 976-ე მსცლებირ 
განმარტებირარაც. თსკი რაკსთრებირ სტლებირ გადამცემ რა-
ღსალებად ყავთვლით ირეთ ტაუტობრივ ცდომილებარ, რო-
გორიცაა მტლობელობირ გადაცემა, იშსლებირ ღედეგად რა-
იმე ნივთზე რაკსთრებირ გადაცემირარ (როდერაც ვალდებს-
ლებითი გარიგება დაიდო ქოველგვარი ზემოუმედებირ გა-
რეღე) პირი ვერ ღეეცილება რეალაუტრ, ამდენად გარაგები 
ღეიშლება გაცდერ კანონმდებლირ მიერ კონდიუციირ რპეცია-
ლსრი ღემთცვევირ ღემოთავაზება რკ-ირ 978-ე მსცლირ რა-
ცით. თსმცა თს რანივთორამართლებრივი ეტეუტირ გამო-
მწვევად დამატებით ყაითვლება განკარგვითი გარიგება, 
პირრ ღესშლია რაკსთარი ნებირ გამოვლენარ (რომელიც 

                                                                    
17

 რაბოლოო ძამღი, განრცვავებსლი ღეცედსლებები დაიქვანება განკა-
რგვითი გარიგებირ, როგორც რაკსთრებირ სტლებირ გადამცემი 
ორმცრივი ნებირ გამოვლენირ აფიარება-არაფიარებაზე, განრცვავებსლ 
მორაზრებებზე მითითება იც. გ. რსრიაღვილი, გამიძვნირ პრინციპი უა-
რთსლ რამართალღი, ღედარებითი რამართლირ უართსლ-გერმანსლი 
ჟსრნალი, I, 2019, გვ. 20-21. 

18
 ლ. თოთლაშე, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი II, ჩანტსრია 
(რედ.), თბილირი, 2018, მსცლი 186, ველები 7-9. 
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ეცება რაკსთრებირ სტლებირ გადაცემარ) ღეეცილორ
19

 რკ-ირ 
85-ე მსცლიდან გამომდინარე და გარიგება სკსაუციორ ღე-
რრსლებირ კონდიუციირ ზოგადი ღემადგენლობით (რკ-ირ 
976-ე მსცლი)

20
. 

სზენაერი რარამართლორ ერთ-ერთი გადაწქვეტილებირ
21

 
ტაუტობრივი გარემოებებირ მიცედვით, მორარყელირ წინაა-
ფმდეგ იქო დაწქებსლი რირცლირრამართლებრივი დევნა და 
აფმკვეთ ფონირშიებად გამოქენებსლი გირაო, რომელიც 
თითუმირ 10-ძერ აფემატებოდა ამ დანაღასლირათვირ რცვა 
ღემთცვევებღი გამოქენებსლი გირაორ რაღსალო ოდენობარ. 
რარამართლორ მიერ განაყენირ გამოტანამდე მორარყელემ 
მიატოვა რაკსთრებირ სტლება სშრავ ნივთზე, ღემდგომ კი 
გამოქენებსლი აფმკვეთი ფონირშიება გასუმდა და მოგვია-
ნებით დამტკიცდა რაპროცერო ღეთანცმება ბრალდებსლრა 
და პროკსრორრ ღორირ. მორარყელე ითცოვდა ცალმცრივი 
გარიგებირ ბათილად ცნობარ იმ არგსმენტაციით, რომ  მან 
ნება გამოავლინა რაცელმწიტორ მცრიდან იშსლებირ ღედე-
გად. რაკარაციო რარამართლომ, რაბოლოო ძამღი, დააკმა-
ქოტილა მირი მოთცოვნა, თსმცა მოთცოვნირ დამტსშნებელ 
მსცლებად რკ-ირ 978 და 979 I მსცლები მისთითა. რინამდვი-
ლეღი, რწორი იუნებოდა გადაცემსლირ დაბრსნებირ მოთცო-
ვნირთვირ  რკ-ირ 976 I ა)  მსცლზე მითითება, რადგან რაკს-
თრებირ სტლებირ მიტოვება (დერელიუცია) რანივთო გარი-
გებაა, რარაც, მართალია, არათანმიმდევრსლად,  მაგრამ 
რარამართლო მაინც თავად აფიარებრ, მოიცრენიებრ რა რა-
კსთრებირ მიტოვებარ არა რეალაუტად, არამედ გარიგებად. 

მიზანღეწონილია, ნორმათა განმარტებირარ არყევანი 
ღეყერდერ განკარგვითი გარიგებირ აფიარებაზე უართსლი 
რამოუალაუო რამართლირ დანაწერებირ რირტემსრი გააზრე-
ბიდან გამომდინარე,

22
  რაც აზრრ სკარგავრ რკ-ირ 978-ე მს-

ცლირ გამოქენებარ, როცა „რაიმერ გადაცემა“ თავირი ღინაა-
რრით ღეცილებადი განკარგვითი გარიგებაა

23
. არეთ ღე-

მთცვევაღი, სრატსშვლო გამდიდრებიდან გამომდინარე მო-
თცოვნირ რატსშვლებიდან სნდა მიეთითორ რკ-ირ 976 I 
ა) მსცლზე

24
. 
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 განკარგვითი გარიგებირ ღეცილება აუტსალსრია იმ ღემთცვევაღი, როცა 
ვალდებსლებითი გარიგება ნამდვილია და ნაკლსლია განკარგვითი 
გარიგებირ დადებირარ გამოვლენილი ნება. თს ნაკლსლია ვალდებს-
ლებითი გარიგებაც, მაღინ რაკსთრებირ გადაცემა ავტომატსრად გამოი-
რიცცება რაუართველოღი მოუმედი კასზალობირ პრინციპირ გამო. 

20
 გ. რსრიაღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი I, ჩანტსრია 
(რედ.), 2017, მსცლი 85, ველი 32. 

21
 რსრგ # არ-688-654-2015 (21 ივლირი, 2015). 

22
 გამიძვნირ პრინციპირ უართსლ რამართალღი მოუმედებირ დარაბსთები-
რთვირ იც. რ. კიკოღვილი, ნებირ ნაკლი უართსლ რამართალღი, „უართს-
ლი რამართლირ მიმოცილვა“, რპეციალსრი გამოცემა, 2008; გ. რსრია-
ღვილი, გამიძვნირ პრინციპი უართსლ რამართალღი, ღედარებითი რამა-
რთლირ უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი, I, 2019. 

23
 ამირ რაპირირპიროდ მაგალითირთვირ იც. რსრგ # არ-688-654-2015 (21 
ივლირი, 2015 წელი), რადაც სზენაერი რარამართლო მოთცოვნირ რატს-
შვლად სთითებრ რკ-ირ 978-ე მსცლრ. რარამართლორ მიდგომირ არაე-
რთგვაროვნებირთვირ აგრეთვე რსრგ # არ-224-213-2017 (28 აპრილი, 
2017 წელი); რსრგ რაუმე # არ-225-215-2016 (25 მაირი, 2016 წელი). 

24
 განრცვავებსლი გადაწქვეტა იც. მ. ბიჩია, კანონირმიერი ვალდებსლები-
თი სრთიერთობები, 2018, გვ. 184-185, რადაც სშრავ უონებაზე მიტოვე-
ბსლი რაკსთრებირ სტლებირ სკსუცევირთვირ რკ-ირ 978-ე მსცლირ გა-
მოქენება გამართლებსლად არირ მიყნესლი რარამართლო გადაწქვე-
ტილებირ მაგალითზე (რსრგ # არ-688-654-2015, 21 ივლირი, 2015 წე-
ლი). 

IV. რკ-ირ 978-ე მსცლირ (condictio ex iniusta causa) 
ადგილი კონდიუცისრი რამართლირ რირტემაღი 

უართსლი რამართლირ კონდიუცისრი რირტემა დაე-
ქრდნო გერმანელი მეცნიერირ, დეტლეტ კონიგირ  სრატს-
შვლო გამდიდრებირ რამართლირ რარეტორმო პროეუტრ, 
რომელიც რაბოლოოდ გერმანსლი რამოუალაუო კოდეურირ 
ნაწილი არ გამცდარა

25
. თსმცა გერმანელი მეცნიერირ მიერ 

ღემოთავაზებსლი კონდიუციათა ტიპოლოგია აირაცა რაუა-
რთველორ რამოუალაუო კოდეურღი, მათ ღორირ, თითოესლი 
ტიპირ მოთცოვნირ ტარგლებირ დამდგენ ნორმებთან 
ერთად. 

ღერაშლოა, კონდიუციირ განრაცილველი ტიპირ დანიღნს-
ლება და გამოქენებირ არეალი რომასლი რამართლირ მო-
ღველიებით იქორ გააზრებსლი. მარ არ წუონია კონდიუცის-
რი მოთცოვნებირ განზოგადებსლი ტიპოლოგია, კონკრეტს-
ლი კონდიუცისრი ვალდებსლება მიერადაგებოდა ღემთცვე-
ვათა წინარწარ დადგენილ ტაუტობრივ ღემადგენლობებრ და 
თითოესლი  კონდიუცია დამოსკიდებელი რამართლებრივი 
ინრტიტსტი იქო,

26
 თსმცა იმ ტაუტობრივი ღემადგენლობებირ 

აფწერა, რომლებიც მეტნაკლებად ღეერაბამება  რკ-ირ 978-ე 
მსცლღი მოცემსლი მოთცოვნირ ანალოგრ, გაამარტივებრ მი-
რი არრებობირ ასცილებლობირ ღეტარებარ.     

რკ-ირ 978-ე მსცლი წარმოადგენრ რომასლი რამართლირ 
მიცედვით მოწერრიგებსლ condictio ex iniusta causa-რ ღე-
მთცვევარ,

27
 რომელიც მოთავრებსლია ღერრსლებირ კონდი-

უციირ კერშო ღემთცვევირ, ე.წ. მიზნირ ყაღლირ კონდიუციირ 
(რკ-ირ 977-ე მსცლი), ღემდეგ და წინ სრწრებრ ღერრსლებირ 
კონდიუციირთვირ განკსთვნილ მოთცოვნირ ტარგლებირ და-
მდგენ ნორმარ. ამდენად, ღეიშლება განიმარტორ, რომ უა-
რთველმა კანონმდებელმა ირ ღერრსლებირ კონდიუციირ 
ერთ-ერთ რაცედ მიიყნია, რაც უართსლ ისრიდისლ ლიტე-
რატსრაღი მცდარ არყევნადაა ღეტარებსლი

28
. 

1. Condictio ex iniusta causa, როგორც   ღერრსლებირ 
კონდიუციირ რაცე 

ღერრსლებირ კონდიუცია ყაღლილი ღერრსლებირ სკს-
უცევირ მეუანიზმია, რომელიც რაცელღეკრსლებო რამა-
რთლირ ლოგიკსრ გაგრშელებარ წარმოადგენრ

29
.   მირ მთა-

ვარ განმარცვავებელ ნიღნადაა მიყნესლი პირირ მიერ რცვი-
რი უონებრივი ტონდებირ მიზანმიმართსლი და გაცნობიერე-
ბსლი ღევრება, რარაც არ გააყნია რამართლებრივი რატსშვე-
ლი. ერთი ღეცედვით, იშსლებირ ღედეგად გადაცემსლი ღეი-
შლება ამ გაგებით ყაითვალორ ღერრსლებად. თსკი პირი 
დასღვებელი ზემოუმედებირ ღედეგად დებრ გარიგებარ მცო-
ლოდ იმირ გამო, რომ იშსლება ღეწქდერ, არ გააყნია გარი-
გებიდან გამომდინარე ვალდებსლებებირ ღერრსლებირ ნება 
და ერ იშსლებირ განმაცორციებელი პირირთვირ გარაგებია, 
გარიგება სნდა ღეტარდერ არა იშსლებით დადებსლად, არა-
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 გ. რსრიაღვილი, სრატსშვლო გამდიდრებირ რამართალი I: ღერრსლებირ 
კონდიუცია, 2017, გვ. 80. 

26
 R. Zimmermann, The Law of Obligations, Roman Foundation of the 
Civilian Tradition, 1990, p 839. 
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სტატია 

მედ მოყვენებითად (რკ-ირ 56-ე მსცლირ ანალოგია)
30

.  ამა-
რთან, ნებირ გამტეცი იშსლებირ განცორციელებირარ ნება რა-
ერთოდ არ ითვლება გამოცატსლად და აუტსალსრი არაა 
გარიგებირ ღეცილებირ რაკითცი (იც. ზემოთ). სკსდარკვნით 
ღეიშლება ვივარასდოთ, რომ იშსლებირ ღედეგად გადაცე-
მაც ღერრსლებად სნდა ყაითვალორ. მისცედავად ამირა, გა-
სმართლებელია რკ-ირ 978-ე მსცლირ ტაუტობრივი ღემა-
დგენლობირ განცილვა ღერრსლებირ კლარიკსრ გამოვლინე-
ბად იმ ნიღნიდანვე გამომდინარე, რომელიც ამ ღემადგე-
ნლობირ კონრტიტსცისრი ნაწილრ უმნირ. მიზეზი, რირ გამოც 
პირრ ენიჩება გადაცემსლირ სკან დაბრსნება, მირ მიერ გა-
მოვლენილი ნებირ ნაკლსლი ბსნებაა. ღერრსლებირ ცნებირ 
განცილვა, როგორც პირირ რსბიეუტსრ წარმოდგენაღი 
არრებსლი ვალდებსლებირ გაუარწქლებირკენ მიმართსლი 
მოუმედება, ქოველთვირ მოიცავრ პირირ ნებელობითი (მი-
ზანმიმართსლი) და ინტელეუტსალსრი (გაცნობიერებსლი) 
ელემენტებირ ერთობარ. დასღვებელი ზემოუმედებირარ პი-
რირ უმედება მიმართსლია არა იმ ვალდებსლებირ გაუა-
რწქლებირკენ, რომლითაც მან რაკსთარი თავი თავირსტალი 
ნებირ ტარგლებღი ღეიბოჩა, არამედ რომლითაც თავი ღეა-
ბოჩინერ

31
  ნებირ მომდრეკი შალირ გამოქენებით: ირ, რირ 

გამოც პირრ ენიჩება მოთცოვნირ სტლება, არ სნდა იქორ 
სგსლვებელქოტილი მოთცოვნირ რწორი რატსშვლირ და-
დგენირ პროცერღი. 

2. condictio ex iniusta causa, როგორც ცელქოტირ კო-
ნდიუციირ რაცე 

რკ-ირ 978-ე მსცლღი ღემოთავაზებსლი კონდიუცისრი 
მოთცოვნირ ანალოგი რომასლ რამართალღი ქოველთვირ 
აფიუმებოდა მერაკსთრირ რამართლებრივი პოზიციებირ და-
ცვირ დამატებით და არა შირითად რაღსალებად. შალადო-
ბით მიწირ ნაკვეთიდან გამოდევნილი პირირთვირ გამოქენე-
ბადად იქო მიყნესლი გამომშალველირგან მიწირ ნაკვეთირ 
მტლობელობირ კონდიცირება, მოშრავი ნივთირ დასტლე-
ბირ ღემთცვევირ მრგავრად,

32
  ამართან, კონდიუციირ იგივე 

ტიპი მირადაგებსლი იქო იმ ღემთცვევირთვირ, როდერაც მეს-
ფლე იპარავდა ნივთრ მესფლირგან, რაც არ იქო მოწერრი-
გებსლი condictio ex causa furtiva-თი (უსრდირგან ნივთირ 
დაბრსნებირკენ მიმართსლი კონდიუცისრი მოთცოვნა), რა-
დგან თანაცცოვრებირ ტაუტიდან გამომდინარე, მიიყნეოდა, 
რომ ირ ცდებოდა ნივთირ თანამერაკსთრე

33
.  გადაწქვეტა 

რაბსთდებოდა იმითაც, რომ მესფლირადმი არ ღეიშლებოდა 
წარდგენილიქო გამაწბილებელი მოთცოვნა

34
.  დარაცელე-

ბსლი ღემთცვევები კარგად წარმოაყენრ რკ-ირ 978-ე მს-
ცლღი ღემოთავაზებსლი კონდიუციირ წინარე ირტორიარ: მო-
თცოვნირ განმრაზფვრელ ტაუტორრ წარმოადგენდა არამა-
რთლზომიერი რატსშვლით გადაცემსლირ სკან დაბრსნება, 
რწორედ ამიტომ, condictio ex iniusta causa ღინაარრობრი-
ვად ქველაზე მეტ მრგავრებარ ავლენდა  condictio ex causa 
furtiva-თან

35
.  განრაცილველი მოთცოვნირ არრებობირ მი-
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 გ. რსრიაღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი I, ჩანტსრია 
(რედ.), 2017, მსცლი 85, ველი 26. 

31
 D. 4. 2. 21. 5 : coactus volui-გამოვცატე მოუმედებირ ნება, თსმცა იმი-
ტომ, რომ ვიქავი იშსლებსლი; N. Andrews, Contact Law, 2015, p 
310. 

32
 D. 47. 2. 25. 1. 

33
 D. 25. 2. 1. 

34
 D. 25. 2. 2. 

35
 И.Б. Новицкий и И.С. Перетерский (ред.), Римское частное 
право, § 156. Condictio ex causa furtiva и condictio ex iniusta 

ზანი რაბსთდება ზოგადი პრინციპიდანაც - არ მიიყნევა ნა-
მდვილად ირ, რაც განცორციელებსლია შალადობირ ღედე-
გად და ღიღირ გამო

36
. 

რომასლი რამართლირ მიერ ღემოთავაზებსლი კონდი-
უციირ ტიპებრ ღორირ condictio ex iniusta-რ ქველაზე მეტად 
conidctio ex causa furtiva-თან (ტიპოლოგისრი დაქოტირარ 
- ცელქოტირ კონდიუციართან) მრგავრება წარმოაყენრ იმ გა-
დაწქვეტირ რიმცდარერ, რკ-ირ 978-ე მსცლით გათვალირწი-
ნებსლი მოთცოვნა ღერრსლებირ კონდიუციირ რაცედ იქორ 
მიყნესლი. ირევე, როგორც პირირ მიერ ნივთირ  არამა-
რთლზომიერად დასტლება ღერაბამირობაღია რამართლე-
ბრივი პოზიციებირ ცელქოტირ ღემადგენლობართან, არევე 
პირირ იშსლება რაიმერ გადაცემაზე არ სნდა იქორ აფუმსლი 
ღერრსლებად. ამ აზრზეა კონიგიც, როცა სარქოტრ იშსლე-
ბით რაიმერ გადაცემირარ რცვირი უონებირ გაცნობიერებსლ 
და მიზანმიმართსლ ღევრებად ღეტარებარ

37
.  რაპირირპირორ 

მტკიცება იმაზე მითითებით, რომ პირირ მიერ რაიმერ გადა-
ცემა მიმფებირ პერრპეუტივიდან ღეიშლება იქორ აფუმსლი 
ღერრსლებად, სადგილოა კონიგირ ვალდებსლებითი რამა-
რთლირ პროეუტირ პირობებღი

38
 -კონიგი რაეჩვოობირარ ღე-

რრსლებირ ეტეუტრ ობიეუტსრი მიმფებირ თვალრაწიერიდან 
არ განმარტავრ

39
. ამდენად, ღესშლებელი ცდება რკ-ირ 978-

ე მსცლღი ღემოთავაზებსლი კონდიუციირ ტიპი განცილსლი 
იქორ ღერრსლებირ კონდიუციირ კერშო რაცედ. 

3. condictio ex iniusta causa-რ ღერრსლებირ კონდი-

უციად განცილვირ ღერაშლო ღედეგი 
უართსლ სრატსშვლო რამართალღი კონდიუციირ თითო-

ესლი ტიპირთვირ მოთცოვნირ ტარგლებირ დამდგენი დანა-
წერირ არრებობა ავალდებსლებრ რამართალღემტარდებე-
ლრ, დაიცვარ ღერაბამირობა და კონკრეტსლი კონდიუციი-
რთვირ გამოიქენორ ირ მსცლი, რომელიც რწორედ მარ მიემა-
რთება. ერ გადამწქვეტი ცდება განრაცილველ ღემთცვევაღი, 
როცა იშსლებით გადაცემსლირ დაბრსნებირ მოთცოვნა, მი-
რი რამოუალაუო კოდეურღი ადგილრ თს მივაუცევთ ქსრა-
დფებარ, ღერრსლებირ კონდიუციადაა მიყნესლი, თსმცა ღი-
ნაარრობრივად - ცელქოტირ კონდიუციარ წარმოადგენრ. ღე-
რრსლებირ სკსუცევირ ტარგლებრ აწერრიგებენ რკ-ირ 979-
981 მსცლები, ცოლო ცელმქოტირ ვალდებსლებებრ - 984-
985 მსცლები. ღერაშლო რამართლებრივი ღედეგებირ განრა-
ზფვრირთვირ რაჩიროა, ერთმანეთთან ღეპირირპირებსლი 
იქორ მიმფებირ პარსცირმგებლობირ ტარგლები ღერრსლებირ 
კონდიუციირ დანაწერირ მიცედვით და ცელმქოტირადმი მიმა-
რთსლი მოთცოვნირ ტარგლები ცელქოტირ კონდიუციი-
რთვირ დადგენილი ნორმებირ მიცედვით. ამართან, რადგან 
იშსლებირ განმაცორციელებელი ვერ ყაითვლება კეთილრი-
ნდირიერად (პირად, რომელმაც არ იცირ სტლებამორილე-
ბირ ცარვეზი), ღეპირირპირებსლი სნდა იქორ მცოლოდ პი-
რირ არაკეთილრინდირიერებაზე მორგებსლი მსცლები 

                                                                                                                 
causa, იხ. ელბმულზე http://av-ue.ru/rimsk_lav.php?d= 

rl_7_38_153.htm, ნანახია 12.06.2019. 
36

 D. 4. 2. 1. 
37

 König, Gutachten und Vorschläge zur Überarbeitung des 
Schuldrechtes, 1543, ციტირებსლია გ. რსრიაღვილი, სრატსშვლო გა-
მდიდრებირ რამართალი I: ღერრსლებირ კონდიუცია, 2017, გვ. 90. 

38
 გ. რსრიაღვილი, სრატსშვლო გამდიდრებირ რამართალი I: ღერრსლებირ 
კონდიუცია, 2017, გვ. 91. 

39
 König, Gutachten und Vorschläge zur Überarbeitung des 
Schuldrechtes, 1541, ციტირებსლია გ. რსრიაღვილი, სრატსშვლო გა-
მდიდრებირ რამართალი I: ღერრსლებირ კონდიუცია, 2017, გვ. 85. 
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(არაკეთილრინდირიერი პირი ვერ მისთითებრ რკ-ირ 979 
III,

40
  980-ე

41
  და 984-ე მსცლებზე). 

ღერრსლებირ სკსუცევირ შირითად პრინციპებრ ღორირ 
ერთ-ერთი მცარეებრ ღორირ არრებსლი მოთცოვნა-ვალდე-
ბსლებებირ ორმცრივობაა:

42
  მიფებსლი სნდა დააბრსნორ 

როგორც ერთმა მცარემ, ირე - მეორემ. ამარვე ემრაცსრება 
მოთცოვნირ კორეუცია რკ-ირ 979-ე IV, V მსცლებღი, რომე-
ლიც ზფსდავრ განმდიდრებირ ღერაგებელზე მითითებირ ღე-
რაშლებლობარ და ემრაცსრება პარსცირმგებლობირ განაწი-
ლებარ ნამდვილი რაცელღეკრსლებო სრთიერთობირ რინა-
ლაგმატსრი ბსნებიდან გამომდინარე

43
. ერ დანაწერი არ 

არრებობრ ცელქოტირ კონდიუციირ ღემთცვევაღი, რადგან ირ, 
თავირი ბსნებით, ცალმცრივი ცარიათირაა (მრგავრად ვინდი-
კაციირა და დელიუტსრი მოთცოვნირა, რომლირ დანამატა-
დაც ცღირად მოიაზრება ცელქოტირ კონდიუცია

44
). იშსლე-

ბით გადაცემსლირ სკსუცევირარ ერ რაკითცი რაერთოდ არ 
დგება, რადგან დასღვებელი ზემოუმედებირ განმაცორციე-
ლებრ არაკეთილრინდირიერებირ გამო რაერთოდ ერთმევა 
სტლება, მისთითორ განმდიდრებაზე. 

განრცვავებსლადაა მოწერრიგებსლი გამდიდრებსლთა 
პარსციმგებლობა ღერრსლებირა და ცელქოტირ კონდიუციე-
ბირ გამოქენებირარ მიფებსლ რაგანზე გაფებსლი ცარძებირ 
მოთცოვნირ რაკითცი: რკ-ირ 981 III მსცლირ მიცედვით, ანა-
ზფასრებარ ეუვემდებარება მცოლოდ ასცილებელი ცარძები, 
როცა რკ-ირ 984 II მსცლირ მიცედვით,

45
 გამოქენებსლი რი-

კეთირადმი გაწესლი ცარძები ვერ ღეამცირებრ მირი გამდი-
დრებირ ოდენობარ.  

თსკი რკ-ირ 979 I მსცლი მისთითებრ ღეშენილირ, რარგე-
ბლირა და მიფებსლირ რსროგატირ დაბრსნებირ ვალდებს-
ლებაზე, რკ-ირ 985 I მსცლი არაკეთილრინდირიერ ცელმქო-
ტრ ავალდებსლებრ დააბრსნორ ირ მოგებაც, რომელიც აფე-
მატება უონებრივ დანაკლირრ. ერთი ღეცედვით, უონებრივი 
დანაკლირირ ცნებირ გამოქენება სრატსშვლო გამდიდრებირ 
რამართალღი სადგილოდ ღეიშლება ყაითვალორ, რადგან 
უონებრივი დანაკლირირ არრებობა დელიუტსრი მოთცოვნე-
ბირთვირ ცდება გადამწქვეტი და კონდიუცისრი მოთცოვნები 
ნეიტრალსრია უონებრივი აუტივებირ ღემცირებარა თს პარი-
ვებირ ზრდირ რაკითცებირადმი. მეორე მცრივ, კანონმდე-
ბლირ ერ გადაწქვეტა დარაბსთებადია: სტრო ცცადი ცდება 
ცელქოტირ კონდიუციირ მიზნები და დამოსკიდებლობა უო-
ნებრივი დანაკლირირ არრებობა-არარრებობირგან. მაგალი-
თად, იშსლებით რაწარმო მანუანა-დანადგარებირ გადაცე-
მირარ, თსკი ამარ ღერრსლებირ კონდიუციად მოვიაზრებთ, 
მიმფებირ მიერ გადაცემსლი რაგნირ რაწარმო პროცერებღი 
ყართვა და ამით მიფებსლი მოგება ვერ იუნება მოთცოვნი-
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 იუვე, მსცლი 980, ველი 1. 
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 გ. რსრიაღვილი, სრატსშვლო გამდიდრებირ რამართალი I: ღერრსლებირ 
კონდიუცია, 2017, გვ. 123. 

43
 წ. ღნიტგერი, ლ. ღატბერაღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, 
მსცლი 979, ველები 18 და 22, ცელმირაწვდომია ელბმსლზე 
http://www.gccc.ge, ნანაცია 15.06.2019. 

44
 გ. რსრიაღვილი, დ. ეგნატაღვილი, კაზსრები კანონირმიერ ვალდებსლე-
ბით რამართალღი,  2016, გვ. 89. 

45
 მრძელობირარ რრკ-ირ 984-ე მსცლირ განცილვა ამ ღემთცვევაღი მიზა-
ნღეწონილია, რადგან თსკი კეთილრინდირიერ პირრ, რომელმაც გას-
ცნობიერებლად ცელქო რცვირი რამართლებრივი პოზიციები, არ აუვრ 
გაწესლ ცარძებზე მითითებირ სტლება გამდიდრებირ ოდენობირ ღემცი-
რებირთვირ, ამირ სტლება მით სმეტერ ვერ ეუნება იმარ, ვინც ცელქოტი-
რარ რაკსთარი სტლებამორილებირ ცარვეზი იცოდა. 

ლი მეორე მცარირ მიერ,
46

 როცა ცელქოტირ კონდიუციი-
რთვირ განრაზფვრსლი ნორმირთვირ ერ ღერაშლებელია.  
ღინაარრობრივად ცელქოტირ კონდიუციირ მორგება ღერრს-
ლებირ კონდიუციირ პრინციპებზე მცირედით, მაგრამ მაინც 
ცვლირ რამართლებრივ ღედეგრ. თსმცა რაკითცავია ირიც, 
მცოლოდ რკ-ირ 978-ე მსცლირ ღერრსლებირ კონდიუციად 
მიყნევა არირ რაეჩვო თს რაერთოდ მოთცოვნირ ამ ღინაა-
რრით არრებობა სრატსშვლო გამდიდრებირ რამართალღი. 

V. რკ-ირ 978-ე მსცლირ მოუმედებირ ღერაშლო არეალი 
განკარგვითი გარიგებირ აფიარებირა (იც. ზემოთ) და ღე-

რრსლებირ კონდიუციირ ზოგადი ნორმირ არრებობირ პირო-
ბებღი რათსო ცდება იშსლებით გადაცემსლირ სკსუცევირ 
რპეციალსრი დანაწერირ არრებობირ ასცილებლობა. გასგე-
ბარი რყება, რა ღემთცვევებრ მოიცავრ რკ-ირ 978-ე მსცლირ 
მოუმედებირ რტერო და რომელი ტაუტობრივი ღემადგე-
ნლობები სნდა იქორ მოწერრიგებსლი ამ ნორმით. 
 მოშრავ ნივთებზე რაკსთრებირ სტლებირ გადაცემირთვირ 
ასცილებელ პირობებრ წარმოადგენრ ვალდებსლებითი და 
განკარგვითი გარიგებები და ნივთირ გადაცემა რკ-ირ 186-ე 
მსცლირ მიცედვით. ნივთირ გადაცემა, ანს რეალაუტი, რაკს-
თრებირ გადამცემი რანივთო გარიგებირგან განრცვავებით, 
არაა ღეცილებადი

47
. თსკი მაურიმალსრად ღევეცდებით რკ-

ირ 978-ე მსცლირ არრებობირ გამართლებარ, ღეიშლება გა-
ნიმარტორ, რომ ერ ნორმა რაღსალებარ აშლევრ იშსლებსლ 
პირრ დაიბრსნორ ირიც, რაც გადარცა იშსლებირ განმაცო-
რციელებელრ რეალაუტით და ამ სკანარკნელირ ღეცილებირა 
თს ეტეუტირ გამაუარწქლებელი რცვა რაღსალება ნორმატი-
სლ ინრტრსმენტებღი არ მოიპოვება

48
.  თეორისლადაც კი 

სრსრსრად დარაბსთებსლი აზრი რაერთოდ გასგებარ ღინაა-
რრრ იშენრ პრაუტიკსლად: როდერაც პირრ აიშსლებენ, და-
თმონ ნივთი, ამ სკანარკნელირ გადაცემით იგსლირცმება, 
რომ პირი გამოცატავრ ამ ნივთზე რაკსთრებირ გადაცემირ 
ნაკლსლრ, თსმცა იმ მომენტღი (ღეცილებამდე) მაინც ნა-
მდვილ ნებარ

49
.   რეალაუტირ, ვალდებსლებითი და რანივთო 

გარიგებებირ არეთი მეუანიკსრი დანაწევრება რაკსთრებირ 
გადაცემარ ზედმეტად ტორმალსრ პროცერად გადააუცევრ 
და რაერთოდ მოწქვეტრ რამოუალაუო ბრსნვირ ყვესლ რი-
ტმრ. ამიტომ რკ-ირ 978-ე მსცლირ ღემადგენლობაღი იმირ 
მოაზრება, რომ როგორც ვალდებსლებითი, ირე რანივთო 
გარიგება იქო ნამდვილი და ნივთირ მტლობელობირ და-
თმობა და გადაცემა მოცდა იშსლებირ ღედეგად, არამართე-
ბსლად სნდა ყაითვალორ. 

VI. იშსლებით გადაცემსლირ დაბრსნებირ 
ინრტრსმენტები 

condictio ex iniusta causa კონიგირ ვალდებსლებითი რა-
მართლირ პროეუტღი იშსლებსლი პირირ ინტერერებირ და-
ცვირ დამატებით რაღსალებად რაბსთდებოდა, რომელიც მარ 
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 ირევე, როგორც ზემოთ, აუაც მრძელობაღი იგსლირცმება ღემთცვევები, 
როდერაც ვალდებსლებითი გარიგება ნამდვილია, ცოლო რაკსთრებირ 
სტლებირ გადაცემირ მომენტღი გამოვლენილი ნება იქო ნაკლსლი. 
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 ერ გარაგები ცდება იმ მორაზრებებითაც, რომლითაც ნება რაერთოდ არ 
ითვლება გამოვლენილად, როდერაც იშსლება ნებირ გამტეცი ცარიათი-
რაა ან იშსლებსლი ავლენრ ნებარ, თსმცა ღერაბამირი რამართლებრივი 
ღედეგირ დადგომირ რსრვილირ გარეღე (იც. ზემოთ). 
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სტატია 

ათავირსტლებდა დელიუტსრი პარსციმგებლობირთვირ რაჩი-
რო წინაპირობებირ დამტკიცებირ ტვირთირგან

50
.   ღერრს-

ლებირ კონდიუციირ ზოგადი დანაწერირ გარდა რცვა ნორმირ 
ღეუმნა მართლდებოდა იმით, რომ დაზარალებსლრ არ სწე-
ვდა იმირ მტკიცება, რომ პირრ სტლება არ აუვრ მიფებსლზე-
51

. ტაუტობრივად, condictio ex iniusta causa-რ თანამედრო-
ვე ანალოგრ პროცერსალსრი დანიღნსლება აუვრ, ცოლო მა-
ტარიალსრრამართლებრივად მირი მიზანი გასრკვეველი-
 ან, რსლაც, არარრებსლია. 

1. ვინდიკაცისრი რარყელი 
სტლებამორილი პირირ მიერ იმ გარიგებირ ღეცილებირ 

ღემდეგ, რომელიც მართლწერრიგით რაცილო გარიგებათა 
კატეგორიარაა მიკსთვნებსლი, ორმცრივი ნებირ გამოვლენა 
ითვლება ბათილად მირი გამოვლენირ მომენტიდან. ამდე-
ნად, ვალდებსლებითი გარიგებირ ბათილობირარ იუმნება 
ირეთი რამართლებრივი მდგომარეობა, რომელღიც მიმფე-
ბმა ვერ ღეიშინა რაკსთრება ნივთზე (თსკი ღერრსლებირ რა-
განი იქო ნივთზე რაკსთრება) კასზალსრი პრინციპირ გამო 
და ერ ნივთი მირ სკანონო მტლობელობაღია. ერ ღემადგე-
ნლობა რრსლიად მიერადაგება ვინდიკაცისრი მოთცოვნირ 
წინაპირობებრ: მორარყელე, რომელრაც რაკსთრებირ 
სტლება აუვრ ნივთზე და მოპარსცე, როგორც მტლობელი 
ტლობირ სტლებირ გარეღე. 

ვინდიკაციირარ იშსლებსლრ მოსწევრ იმირ დამტკიცება, 
რომ მარზე განცორციელდა იშსლება და ირ გარიგებარ ღეე-
ცილა. ამ გარემოებებირ დამტკიცება გსლირცმობრ იმარ, რომ 
მოპარსცერ არ აუვრ ტლობირ სტლება, რადგან ღეცილებირ 
სტლებირ განცორციელება გარიგებირ ბათილობით აცლირ 
მირ ტლობარ რამართლებრივ რატსშველრ. ღეცილებად კი 
ითვლება ნებირ გამოვლენა, რომელიც ცალრაცად მიმართს-
ლია რამართლებრივი სრთიერთობირ დარრსლებირა და 
სკსუცევირკენ.

52
 ამდენად, ერ რამართლებრივი რაღსალება 

არ აწევრ დაზარალებსლრ მტკიცებირ განსზომელ ტვირთად, 
რირ ყამნაცვლებელ მოთცოვნადაც ღეიშლება გამოდგერ რკ-
ირ 978-ე მსცლი. 

ერთ-ერთი გადაწქვეტილებირ
53

 მიფებირარ სზენაერმა 
რარამართლომ განიცილა იშსლებით დათმობილი წილებირ 
რაკსთრებირ ბედი, რომელიც ნებირ გამოვლენაღი განცო-
რციელებსლი დასღვებელი ყარევირ ღემდეგ რამდენძერმე 
გარცვირდა და მორარყელე მისთითებდა, რომ თითოესლი 
გარიგება იქო მორაყვენებლად დადებსლი. რთსლი ტაუტო-
ბრივი გარემოებებირთვირ რამართლებრივი კონრტრსუციირ 
მირადაგებირგან განრცვავებით, რიშნელერ არ წარმოადგე-
ნდა იმირ ცაზგარმა, რომ არამატერიალსრ უონებრივ რიკე-
თეებთან (თსნდაც რეგირტრირებადთან) მიმართებაღი დას-
ღვებელია ვინდიკაცისრი მოთცოვნირ გამოქენება,  რადგან  
სკანონო  მტლობელობიდან გამოთცოვირ სტლება მცო-
ლოდ ნივთებრ მიემართება. 

                                                                    
50

 გ. რსრიაღვილი, სრატსშვლო გამდიდრებირ რამართალი I: ღერრსლებირ 
კონდიუცია, 2017, გვ. 91. 

51
 იუვე. 

52
 სზენაერი რარამართლორ გადაწქვეტილებაღი (რსრგ  №არ-664-635-
2016, 2 მარტი, 2017) იშსლებსლირ რაყივრებით მიმართვა პროკსრა-
ტსრირადმი, რაც მოუმედი კანონმდებლობით აშლევდა დაზარალებს-
ლრ სტლებარ რირცლირ რამართლირ რაუმირ წარმოებირარ მოეთცოვა ზი-
ანირ ანაზფასრება და ამ მიზნით წარედგინა რამოუალაუო რარყელი, ყა-
ითვალა ღეცილებად. 

53
 რსრგ # არ-664-635-2016 (2 მარტი, 2017). 

2. დელიუტსრი პარსციმგებლობა 
იშსლებსლრ რყება კიდევ ერთი რაღსალება დაიცვარ რა-

კსთარი რამართლებრივი პოზიციები დელიუტსრი პარსცი-
მგებლობირ დამდგენი ნორმებირ რაღსალებით

54
. რკ-ირ 992-

ე მსცლი აკირრებრ პირრ იმ ზიანირ ანაზფასრებირ ვალდებს-
ლებარ, რომელიც მიქენებსლია მირი მართლრაწინააფმდე-
გო და ბრალესლი უმედებით. მორარყელერ მოსწევრ იშს-
ლებირ ტაუტირა და იშსლებარა და ზიანრ ღორირ მიზეზობრი-
ვი კავღირირ

55
 დამტკიცება,  რადგან იშსლებირ ღემადგე-

ნლობა თავირთავად მართლრაწინააფმდეგოა და ბრალეს-
ლიც. დარაცელებსლი აგრეთვე არ განრცვავდება მტკიცებირ 
ტვირთირ იმ მოცსლობირგან,   რომელრაც    რთავაზობრ    
დაზარალებსლრ    იშსლებირ    ღედეგად სკსუცევირ რპეცია-
ლსრი წერი.  

ამდენად, იშსლებსლრ აუვრ რაჩირო და განცორციელება-
დი რამართლებრივი რაღსალებები დარფვესლი სტლებირ 
აფრადგენად, რაც condictio ex iniusta causa-რ არრებობარ 
კონდიუცისრი რამართლირ რირტემაღი სრარგებლორ ცდირ. 
ერ გასგებრობა კარგად ყანრ რარამართლო გადაწქვეტილე-
ბებირ დარაბსთებებღი, როდერაც სცნობი რყება, რატომაა 
გამოქენებსლი დარაცელებსლი ნორმა და არა რომელიმე-
 რცვა. 

3. რარამართლორ მიერ გამოქენებსლი რამართლებრი-
ვი ინრტრსმენტები 

ერთ-ერთ რარამართლო გადაწქვეტილებირ
56

 მიცედვით,   
მორარყელე ითცოვდა რაცელმწიტორ მცრიდან განცორციე-
ლებსლი იშსლებით დათმობილი უონებირ დაბრსნებარ, თს-
მცა რარამართლო იმირ მაგივრად, რომ ვრცლად ემრძელა 
მოთცოვნირ დაკმაქოტილებირ რაღსალებებზე, დარაბსთებირ 
მეტი ნაწილი დასთმო იმირ განცილვარ, რომელი რამინი-
რტრო (რომლირ თანამღრომელმაც განაცორციელა იშსლე-
ბა თს რომელიც პარსციმგებელია რაცელმწიტო ტინანრებზე 
და, ამდენად, ღეშლებრ დაკირრებსლი თანცირ გადაცდარ) 
სნდა ყათვლილიქო რათანადო მოპარსცედ. რამოტივაციო 
ნაწილღი ვერ ვცვდებით რაიმე მითითებარ იმაზე, რატომ და-
რჩირდა რარამართლორ როგორც რკ-ირ 976 I ა), ირე 978-ე 
მსცლირ გამოქენება, როცა ორივე მათგანი მოთცოვნირ და-
მტსშნებელ დამოსკიდებელ ნორმებად სნდა იქორ მოაზრე-
ბსლი.  

მრგავრ ტაუტობრივ ღემადგენლობაღი, როგორც სკვე გა-
ნცილსლი იქო, ზედმეტია მითითება რკ-ირ 978-ე მსცლზე, 
როდერაც ღერრსლებირ კონდიუციირ ზოგადი ღემადგენლობა 
რავრებით რაკმარირ რაღსალებად გვევლინება იშსლებით გა-
დაცემსლი რაკსთრებირ სკსუცევირთვირ.    

მოთცოვნირ ორ რატსშველზე მისთითა რაკარაციო რარა-
მართლომ რცვა ღემთცვევაღიც,

57
 როდერაც მორარყელე 

ითცოვდა უალაუირ თვითმმართველობირ მცრიდან განცო-
რციელებსლი იშსლებით დათმობილი უონებირ დაბრსნე-

                                                                    
54

  ზემოთ განცილსლ გადაწქვეტილებაღი რაკარაციო რარამართლო რწო-
რად განმარტავრ დელიუტსრი ნორმებირ გამოქენებირ ღერაშლებლობარ 
და მართებსლად იქენებრ  მათ  იშსლებით გაცემსლი რაკსთრებირ მო-
რარყელირთვირ მიკსთვნებირთვირ, რაც, ვინდიკაცისრი რარყელირგან 
განრცვავებით, მიემართება არამატერალსრ უონებრივ რიკეთეებრაც.   
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 პირობითად, მიზეზობრიობა დადარტსრებსლად ყაითვლება, თსკი იშს-
ლება (არამართლზომიერი უცევა) იქო ეტეუტსრი მეორე მცარირ მიერ 
ცელღეკრსლებირ დადებაზე დაქოლიებირთვირ, Stephen A. Smith, 
Contracting under Pressure: A Theory of Duress, The Cambridge 
Law Journal,  Vol. 56, II, (Jul., 1997), p 355. 
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 რსრგ # არ-225-215-2016 (25 მაირი, 2016) 
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ბარ. ამ ღემთცვევაღიც რარამართლომ არ დაარაბსთა ორი რა-
ტსშვლირ გამოქენებირ ასცილებლობა და მცოლოდ მსცლე-
ბზე მოკლე კომენტარით ღემოიტარგლა, რომელიც ნორმე-
ბირ დირპოზიციარ იმეორებდა: „ღეცილებირ განცორციელე-
ბირ მომენტიდან, მორარყლირ მიერ ნებირ გამოვლენა 
ითვლება ბათილად, რაც გსლირცმობრ იმ რამართლებრივი 
ღედეგირ გასუმებარ, რაც ამ გარიგებარ მოწქვა“. რწორედ ერ 
დარაბსთებაა მიმანიღნებელი იმაზე, რომ რკ-ირ 978-ე მს-
ცლზე (რომელიც მოქვანილი ციტატირ ღემდეგ წინადადება-
ღივეა ნაცრენები) მეტად ტაუტობრივ ღემადგენლობარ რკ-ირ 
976 I ა) მსცლი მიერადაგება, რომელიც გაუარწქლებსლი 
რამართლებრივი რატსშვლირარ გადაცემსლირ დაბრსნებირ 
ვალდებსლებარ ადგენრ.  

რცვა გადაწქვეტილებაღი
58

  რარამართლო იშსლებით და-
თმობილი უონებირ დაბრსნებირ რაკითცზე მრძელობირარ 
აფნიღნა, რომ მორარყელირ მიერ ნება გამოვლენილი რაე-
რთოდ არ ქოტილა, რაც გარიგებირ სცილოდ ბათილად 
აუცევდა. რაკარაციო პალატამ მოთცოვნირ დაკმაქოტილებირ 
რატსშვლად გამოიქენა რკ-ირ 976-ე მსცლი, რაც რწორ გა-
დაწქვეტად სნდა ღეტარდერ, თსმცა არც სცდია დაერაბსთე-
ბინა, რატომაა მიზანღესწონელი რკ-ირ 978-ე მსცლირ მითი-
თება. რარამართლო იშსლებით გადაცემსლირ სკსუცევი-
რთვირ ცან იქენებრ რკ-ირ 976-ე მსცლრ, ცან მისთითებრ რკ-ირ 
978-ე მსცლზე, ცან-ორივე მათგანზე. ერთ ღემთცვევაღი მო-
რამართლე დავარ გადაწქვეტრ ერთი მსცლით, მეორე ღე-
მთცვევაღი-განრცვავებსლით; მრგავრი ღემადგენლობებიდან 
გამომდინარე ერთნაირი ღინაარრირ მოთცოვნებირ დაკმა-
ქოტილებაზე მრძელობა რცვადარცვა ნორმებთან კავღირღი 
ვერ იუნება რამართლებრივ რტაბილსრობაზე მიმანიღნებე-
ლი. 

VII. შალადობაზე რაცელმწიტორ მონოპოლიირთვირ 
გვერდირ ავლა 

სრატსშვლო გამდიდრებიდან გამომდინარე მოთცოვნა 
ქოველთვირ მცოლოდ მაღინაა განცორციელებადი, როდე-
რაც წანაცვლებსლი რიკეთე ერთი უონებრივი ტონდიდან მე-
ორირკენ რამართლებრივი რატსშვლირ არმუონეა. კონდი-
უციირ თითოესლი ტიპი ამაზე მისთითებრ რპეციალსრი ტე-
რმინებირ გამოქენებით (რკ-ირ 976-ე მსცლღი მიმფებირ „ვი-
თომ-კრედიტორად“ მოცრენიება, რკ-ირ 982-ე მსცლღი- „მი-
რი თანცმობირ გარეღე“, რკ-ირ 983-ე მსცლღი- „იფებრ არას-
ტლებამორილი პირი“ და არე ღემდეგ). რკ-ირ 978-ე მსცლღი 
მიმფებირ არასტლებამორილებირ დაკონკრეტება თითუორ 
არ სნდა იქორ რთსლად გარაგები, მაგრამ ნორმირ ღინაა-
რრირ მაგალითზე გადატანა არარაცარბიელო ღედეგამდე მი-
გვიქვანრ: თსკი პირთა მიერ დადებსლი რანივთო და ვა-
ლდებსლებითი გარიგებები ნამდვილია და პირზე განცო-
რციელებსლი იშსლებირ ღედეგად მან გადარცა იშსლებირ 
განმაცორციელებელრ ნივთზე მტლობელობა,

59
   მიმფებრ 

ღეეშლება მისთითორ, რომ მარ გადაცემსლზე სტლება გაა-
ყნია ნამდვილი ვალდებსლებითი და რანივთო გარიგებები-
დან გამომდინარე. მსცლი იშლევა იშსლებირ ლეგიტიმაციირ 

                                                                    
58

 რსრგ # არ-761-729-2016 (31 იანვარი, 2017) 
59

 ღემთცვევირ ანომალისრობაზე, როდერაც ნამდვილია ვალდებსლებითი 
და რანივთო გარიგებები და რეალაუტი არირ იშსლებირ ღედეგი იც. ზე-
მოთ. მრძელობირარ ამ ღემთცვევირ ამორავალ წერტილად აფუმა თეო-
რისლად რაჩიროა ნორმირ გასმართლებელი ღედეგებირ წარმოყენი-
რთვირ. ერ ღედეგი სცვლელია რრკ-ირ 978-ე მსცლირ ღერაშლო არამა-
რთებსლი განმარტებირ პირობებღიც, რომლირ მიცედვითაც ირ მიიყნევა 
იშსლებით დადებსლი გარიგებირ სკსუცევირ რპეციალსრ წერად. 

ღერაშლებლობარ, რაც ღესთავრებელია შალადობაზე რაცე-
ლმწიტორ მონოპოლიირ პრინციპთან

60
. ტაუტობრივად მა-

რთლრაწინააფმდეგო და ამიტომ დასღვებელი უმედებები 
კონკრეტსლ ღემთცვევებღი ღეიშლება ყაითვალორ მა-
რთლზომიერად, რაც განირაზფვრება რკ-ირ 116-118 მსცლე-
ბით. რკ-ირ 978-ე მსცლირ პრობლემსრ ნაწილრ ქველაზე მე-
ტად ღინაარრობრივად საცლოვდება თვითდაცმარებირ 
სტლება (რკ-ირ 118-ე მსცლი), რომელიც პირრ აშლევრ რაღს-
ალებარ, სტლებირ (ერთ-ერთი მორაზრებირ მიცედვით, მო-
თცოვნირ

61
) დარფვევირ თავიდან არაცილებლად თვითნებს-

რად განაცორციელორ ნორმაღი მითითებსლი უმედებები 
(ნივთირ განადგსრება, წართმევა ან დაზიანება, ვალდებს-
ლი პირირ ღეპქრობა ან მირი წინააფმდეგობირ აფკვეთა იმ 
მოუმედებირ მიმართ, რომელიც მარ სნდა ღეერრსლებინა). 
ღეიშლება გაყნდერ აზრი, რომ condictio ex iniusta causa 
არირ თვითდაცმარებირ სტლებირ კერშო გამოვლინება. 

თვითდაცმარებირ სტლებირ განცორციელებირ ცერცები-
დან მცოლოდ რამდენიმე ღეიშლება მოთავრდერ იშსლებირ 
ღემადგენლობაღი რკ-ირ 978-ე და 118-ე მსცლებირ ღინაა-
რრობრივი ბმირ მიზნებირთვირ: ვალდებსლი პირირ ღეპქრო-
ბა და მირი წინააფმდეგობირ აფკვეთა იმ მოუმედებირ მიმა-
რთ, რომელიც მარ სნდა ღეერრსლებინა, ცოლო დანარყენი 
ვერ ყაითვლება ადამიანზე ტიზიკსრ თს ტრიუოლოგისრ ზე-
მოუმედებად. ერთ-ერთი ღეცედსლებირ თანაცმად, რკ-ირ 
978-ე მსცლი დამატებით რაღსალებარ აშლევრ თვითდაცმა-
რებირ სტლებირ განმაცორციელებელრ, რადგან მარ ღეს-
შლია მისთითორ რამართლებრივი რატსშვლირ არრებობაზე 
და მიფებსლი ღეინარყსნორ, როცა ამარ ვერ ღეშლებდა ზო-
გადი ნორმებირ გამოქენებით

62
. მრგავრი გადაწქვეტა არ 

სნდა ყაითვალორ მიზანღეწონილად. Condictio ex iniusta 
causa-თვირ გადამწქვეტი მნიღვნელობირ მინიჩება მიფებს-
ლზე სტლებირთვირ თვითდაცმარებირ წინაპირობებრ სვლირ 
გვერდრ და აცალირებრ კერშო პირებირ ირეთ უმედებებრ, 
რომელიც მცოლოდ რაცელმწიტორ იშსლებირ ფონირშიებე-
ბად სნდა გვევლინებოდერ. რკ-ირ 118-ე მსცლი თვითდაცმა-
რებირ სტლებირ წარმოღობარ სკავღირებრ კომპეტენტსრი 
ორგანოებირ დაცმარებირ დროსლად ვერმორწრებარ და მო-
უმედებირ რირწრატირ ასცილებლობარ. მრგავრ წინაპირობებრ 
რკ-ირ 978-ე მსცლი რაერთოდ არ ითვალირწინებრ, რაც ნე-
ბარ რთავრ პირრ, რაცელღეკრსლებო ვალდებსლებირ ღერრს-
ლება სზრსნველქორ, მაგალითად, ცემით ან ცემირ მსუა-
რით. მიზანღეწონილად სნდა ყაითვალორ არა გამომშალვე-
ლირ რამართლებრივი პოზიციებირ დაცვირ რაღსალებებირ 
ღეუმნა, არამედ condictio ex iniusta causa-რ მოუმედებირ 
მაურიმალსრად დავიწროება და გადაცემსლირ სკსუცევა მი-
ფებსლზე სტლებირ მისცედავად. 

ღერაშლოა რკ-ირ 978-ე მსცლირ არრებობირ გამართლება 
დარაბსთდერ რკ-ირ 85-ე მსცლით, რომელიც იშსლებსლ პი-
რრ დასღვებელი ზემოუმედებირ ღედეგად დადებსლი გარი-
გებირ ღეცილებირ სტლებარ აშლევრ იმ ღემთცვევაღიც, რო-
დერაც იშსლება მომდინარეობრ მერამე პირირგან და არა გა-
რიგებირ მცარირგან. თსკი გარიგებირ მცარემ მიიფო იშსლე-
ბირ ღედეგად გადაცემსლი იმირ ღეცნობირ გარეღე, რომ ღე-
მრრსლებელზე იშალადერ ან დაემსურნენ, თითუორ გამა-
რთლებსლი ყანრ კონდიუციირ დასღვებლობა, თს მიმფებრ 

                                                                    
60

 გ. რსრიაღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი I, ჩანტსრია 
(რედ.), 2017, მსცლი 85, ველი 33. 

61
 რ. ყაყავა, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი I, ჩანტსრია 
(რედ.),  2017, მსცლი 118, ველი 3. 

62
 იუვე, მსცლი 119, ველი 2. 



იშსლებით გადაცემსლირ სკსუცევა რრკ-ირ 978-ე მსცლირ მიცედვით 
 

 

 

39 
 

სტატია 

ეკსთვნოდა გადაცემსლი „რაიმე“. თსმცა ამგვარი განმა-
რტება არათანმიმდევრსლია, რადგან ღეცილებირ სტლებირ 
არრებობირ დაკავღირება კონტრაწენტირ კეთილრინდირიე-
რებართან გათვალირწინებსლია მცოლოდ პირირ მოტქსებირ 
გამო ღეცილებირ სტლებირ გამოქენებირ მომწერრიგებელ 
ნორმებღი (რკ-ირ 83 I მსცლი). ირეთ ღემთცვევაღი, როდერაც 
მოტქსებირ გამო კონტრაწენტირ ნება ნაკლსლია და პირმა 
ამირ ღერაცებ არ იცირ, ერთმანეთრ სპირირპირდება გარიგე-
ბირ რარგებლირ მიმფებირ ნდობა და მოტქსებსლირ ნდობა-
,
63

 რარაც კანონი წქვეტრ მიმფებირ რარარგებლოდ, თს მი-
მფებმა არ იცოდა და არც ღეეშლო რცოდნოდა მოტქსებირ 
ღერაცებ. იგივე გადაწქვეტა არ გამოიქენება იშსლებირარ პი-
რირ ნებირ ტორმირებაღი ყარევირ სტრო მაფალი ცარირცირ 
გამო: იშსლებირ უვეღ მქოტ მცარერ ქოველთვირ ღესშლია 
გარიგებირ ბათილობა მოითცოვორ

64
. 

 კეთილრინდირიერი მცარირ ინტერერებირ გარათვალი-
რწინებლად გამოდგება არა რკ-ირ 978-ე მსცლი, რომლირ 
განცილსლი ცერცით განმარტება არარწორია, არამედ რკ-ირ 
79 II მსცლირ ანალოგიირ გამოქენება,

65
  რაც მირ ნდობარ 

დაიცავრ გარიგებირ ბათილობიდან გამოწვესლი ზიანირ ანა-
ზფასრებით. 

VIII. დარკვნა 
რკ-ირ 978-ე მსცლი ითვალირწინებრ იშსლებირ ღედეგად 

გადაცემსლი სკსუცევირ წერრ, რაც აფუმსლია ღერრსლებირ 
კონდიუციირ კერშო რაცედ. განკარგვითი გარიგებირ კო-
ნრტრსუციირ აფიარებირ პირობებღი იშსლებირ ღედეგად და-
დებსლი რანივთო გარიგებირ სკსუცევა სნდა ცორციელდე-
ბოდერ რკ-ირ 976 I ა) მსცლით, რადგან განკარგვითი გარი-
გება ღეცილებადია.   Condictio ex iniusta causa, რომასლი 
რამართლირ დანაწერებირ ანალიზიდან გამომდინარე, ქვე-
ლაზე მეტად ემრგავრება ცელქოტირ კონდიუციირ ღემადგე-
ნლობარ და არა ღერრსლებირ კონდიუციარ, რარაც კარგად 
გამოცატავრ დარაცელებსლი მოთცოვნირა და უსრდობით მი-
რაკსთრებსლირ კონდიცირებირ წერირ (condictio ex causa 
furtiva) მონათერავე მოთცოვნებად განცილვა რომასლ რა-
მართალღი. ღერრსლებირ კონდიუციირ ტარგლებირ მარღტაბი
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 ღერაშლოა განრცვავდებოდერ ცელქოტირ კონდიუციიდან 
გამომდინარე გამკაცრებსლი პარსცირმგებლობირგან, რაც 
თავრ იყენრ იშსლებით გადაცემსლირ სკსუცევირ რცვადარცვა 
რამართლებრივ ღედეგღი იმირდა მიცედვით, კონდიუციირ 
რომელ ტიპად იუნება მიყნესლი condictio ex iniusta causa. 

რათსოა რკ-ირ 978-ე მსცლირ არრებობირ გამართლება იმ 
პირობებღი, როდერაც დაზარალებსლრ აუვრ ღერაშლებლო-
ბა, უონებრივი დანაკლირი მოითცოვორ დელიუტსრი მო-
თცოვნებირ გამოქენებით, ან გადაცემსლზე მტლობელობა 
დაიბრსნორ ვინდიკაცისრი რარყელით. დარაცელებსლ 
ინრტრსმენტებღი მტკიცებირ ტვირთირ ცარირცი არრებითად 
არ განრცვავდება რკ-ირ 978-ე მსცლღი ღემოთავაზებსლი-
რგან. გასგებრობა აირაცება რარამართლო გადაწქვეტილე-
ბებღიც, როდერაც რამართალღემტარდებელრ სჩირრ მო-
თცოვნირ რწორი რატსშვლირ ღემთცვევირადმი მირადაგება. 
მიფებსლზე სტლებირ არრებობირარ გადაცემსლირ კონდიცი-
რებირ გამორიცცვა აშლევრ სტლებარ კერშო პირრ, მოთცო-
ვნირ განსცორციელებლობირ რაღიღროებირ ღემთცვევაღი ვა-
ლდებსლ პირრ დაემსურორ ან მარზე იშალადორ ირე, რომ არ 
დაიცვარ თვითდაცმარებირ სტლებირთვირ წაქენებსლი ასცი-
ლებელი წინაპირობები; კანონმდებლირ ამგვარი გადაწქვე-
ტა გასმართლებლად სნდა ყაითვალორ. 

რამართლებრივი ინტერერებირ დაცვირ დამატებითი რა-
ღსალებირ ღეუმნა ქოველთვირ სნდა ღეტარდერ დადებითად, 
თსკი ერ რირტემსრად გამართლებსლი და თანმიმდევრს-
ლად დარაბსთებადია. თსმცა იმ პირობებღი, როდერაც დაზა-
რალებსლრ აუვრ ღერაშლებლობა თავი დაიცვარ  რამოუალა-
უო კოდეურით ღემოთავაზებსლი რცვა მოთცოვნებით, გასგე-
ბარი ცდება კანონმდებლირ მირწრატება ღეუმნარ კონდიუცი-
ირ ირეთი რაცე, რომელიც თავირი არრებობით აყენრ მეტ გას-
გებრობარ და იცავრ ვერავირ. გამორავალი იუნებოდა არა 
რკ-ირ 978-ე მსცლირ ღეუმნა და მირი პრაუტიკაღი დასრაბს-
თებლად გამოქენება, არამედ მირი მოუმედებირ ტარგლებირ 
მაურიმალსრად ღეზფსდვა კანონმდებლირ ცარვეზირ ამორა-
ვრებად, რაც წარმოსდგენელია რარამართლორ მონაწილეო-
ბირ გარეღე. რამართალღემტარდებელრ ეკირრება პარსცი-
რმგებლობა ირეთ ღემთცვევებღი, როგორიც აფწერილია, გა-
ნმარტორ ნორმები და დაამკვიდრორ გამართსლი პრაუტიკა 
ერთმანეთირ მრგავრ ტაუტობრივ ღემადგენლობებთან დაკა-
ვღირებით.
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მოთხოვნის გადასვლა ექსპედიციისა და ლიზინგის ხელშეკრულებებში 

 
თათია ძორბენაშე 

 
ღერავალი 

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

1
 გამომდინა-

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

2
, რალიზინგო სრთიერთობაღი, მი-

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

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

 
I. მერამე პირირ ცნება რამოუალაუო რამართალღი 

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

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

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

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

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

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

3
 

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

4 
თითო-

ესლ მათგანრ ღორირ სრთიერთობა ღეიშლება ცალ-ცალკე 
დაცარიათდერ.

5 
 

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

6
 ცალკე რაიმე ღეზფსდვა მერამე პი-

რთა რარარგებლოდ ცელღეკრსლებირ დადებირარ არ 
გვცვდება.

7
 რამოუალაუო კოდეურირ თანაცმად, მერამე პირრ 

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

8
 

 
II. მერამე პირირ მოთცოვნირ ზოგადი ტარგლები 

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

9
 ცოლო როდერაც მოთცოვნირ 

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

10
  გერმანი-

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

                                                                    
3
 რსრიაღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ ონლაინკომენტარი, მსცლი 349, 

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

5
 კროპწოლერი, გერმანიირ რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, თბილი-

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

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

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

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

2001, მსცლი 349, 214-215. 
10

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

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

11
  

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

12
 მერამე პირირ მეო-

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

13
 და არ 

სნდა წქვეტდერ, ცვლიდერ ან ეწინააფმდეგებოდერ
14

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

15
  

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

16
 და ორივე მოთცოვნირ ერთდროსლად 

დაქენება დასღვებელია.
17

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

18
  

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

 
III. მერამე პირირ მოთცოვნა ეურპედიციირ 

ცელღეკრსლებაღი 
რამოუალაუო კოდეურირ მიცედვით, ეურპედიციირ ცელღე-

კრსლება ღემკვეთრა და ეურპედიტორრ ღორირ იდება. ეურპე-
დიტორი მოუმედებრ რაკსთარი რაცელით, ცოლო ცარძრ ღე-
მკვეთი იფებრ. ეურპედიტორი რაც სნდა დამოსკიდებლად 
მოუმედებდერ, ასცილებლად სნდა გაითვალირწინორ ღე-
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 რსრიაღვილი, ეგნატაღვილი, კაზსრები კანონირმიერ ვალდებსლებით 
რამართალღი, თბილირი, 2016, 187. 

12
 ვაღაკიშე, რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურირ ონლაინკომენტარი, 
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ლი 27-32. <GCCC.GE> [24.09.2019]. 

13
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[24.06.2018], 8. 

14
<http://www.jura-
basic.de/aufruf.php?file=2&art=6&find=VertragzugunstenDritter_
_Anspr%FCche-des-Dritten> [26.06.2018]; 

15
 კროპწოლერი, გერმანიირ რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, თბილი-
რი, 2014, 234, მსცლი 328, ველი 10. 

16
 რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ რამოუალაუო რაუმეთა პალატირ 
განყინება, 12.07.2017, არ-1209-1169-2016; 

კროპწოლერი, გერმანიირ რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, 241-ე მს-
ცლი, ველი 3, თბ, 2014, 108. 

17
 რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ რამოუალაუო რაუმეთა პალატირ 
განყინება, 04.06.2012, არ-12-12-2012; 

შლიერიღვილი, რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურირ ონლაინკომენტა-
რი, მსცლი 639, ველი 5.  <GCCC.GE> [25.06.2018]. 

18
 ჩანტსრია, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი III, რამართალი, 
2001, 222, მსცლი 349. 

მკვეთირ ინტერერები.
19

 ეურპედიტორმა ღერაშლოა ტვირთირ 
გადარაზიდად რცვა პირრ მიმართორ.

20
 არეთ დრორ ღემკვეთი 

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

21
 ღემკვეთრა და 

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

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

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

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

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

მოთცოვნირ გადაცემა აფიარებსლია ცერიად,
22

 თსმცა მარღი 
სტრო გერმანსლი „მერამე პირირ ზიანირ ლიკვიდაციირ“ 
პრინციპია არაცსლი, ვიდრე მოთცოვნირ დათმობა ცელღე-
კრსლებით (ცერია). 741-ე მსცლი სღსალოდ დაზიანებსლრ 
ანიჩებრ მოთცოვნირ სტლებარ და ეურპლიციტსრად, რიტქვა-
რიტქვით გამომდინარეობრ, რომ ღემკვეთირ მოთცოვნირ ღე-
მთცვევაღი ეურპედიტორირ მიერ მოთცოვნირ დათმობა არირ 
იმპერატისლი დათუმა და ეურპედიტორრ სტლება არ აუვრ 
სარი თუვარ მარზე (ერთადერთი გამონაკლირი ღემთცვევა 
მსცლირ მეორე დანაწერღივეა მითითებსლი). ღერაბამირად, 
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 ცერცვაშე, რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურირ ონლაინკომენტარი, 
მსცლი 730, ველი 5. < GCCC.GE> [09.06.2018]. 
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 ზამბაციშე, რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, მსცლი 
741, თბილირი, წიგნი მე-4, ტომი 1-ლი, 2001, 438. 

21
 ზამბაციშე, რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, მსცლი 
730, თბილირი, წიგნი მე-4, ტომი 1-ლი, 2001, 423. 

22
 ცერცვაშე, რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურირ ონლაინკომენტარი, 
მსცლი 741, ველი 2, მით. რუოლიო 1. < GCCC.GE> [16.09.2019]. 
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ღემკვეთირ მოთცოვნა არ წარმოადგენრ გარიგებარ,
23

 რო-
გორც ერ რამართლებრივ ლიტერატსრაღია მითითებსლი.  

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

24
 

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

25
, რადგან ერ სკანა-

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

26
, რადგან რეგრერირ 

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

27
 

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

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

თარგმნი, როგორც მერამე პირირ ზიანირ ლიკვიდაცია 
(აფმოტცვრა)

28
, მერამე პირებირ დარაცავად დადგენილი 

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

29
  გ. დაზია-

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

30
 გერმანსლი რამართლირ მიცედვით, ამგვარ ღე-

მთცვევებღი დაზარალებსლ მერამე პირრ ღესშლია მოთცო-
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[09.06.2018]. 
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<https://juraeinmaleins.de/schema-drittschadensliquidation-
dsl/#Fn4> [25.05.2018]; 

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

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

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

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

31
. 

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

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

32
 იუიდან გამომდინარე, რომ მერამე 

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

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

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

33
 არეთი ღემთცვევები ცელმქოტირ ობიე-

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

34
 მერამე პი-

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

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

35
 

 
IV. მოთცოვნირ გადარვლირ განრცვავებსლი რატსშვე-

ლი ლიზინგირ ცელღეკრსლებაღი 

1. გამიძვნა ეურპედიციირ ცელღეკრსლებაღი არრებსლი 
მოთცოვნირ გადარვლირაგან 

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

რდაპირი კონტრაწირებირ ღემთცვევაღი მოცდებოდა.
36

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

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

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

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

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

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

37
, ამართან, ზიანირ მიმქენებელი (მიმწოდებელი) 

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

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

ასნაზფასრებრ
38

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

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

რი მცარე რაუართველო არ არირ,
39

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

40
  

რამოუალაუო კოდეურირ 577 II მსცლირ  მრგავრი დანაწე-
რია რომირ მოდელსრი კანონირ 7 II მსცლღი, თსმცა მოთცო-
ვნირ გადარვლა ლიზინიგრ გამცემირ თანცმობაზეა დამოკი-
დებსლი. რამოუალაუო კოდეურირ მიცედვით, ლიზინგირ გა-
მცემი საუცეპტოდ სნდა დათანცმდერ ლიზინგირ მიმფებირ 
განაცცადრ იმ მოთცოვნირ გადარვლაზე, რაც მიწოდებირ ცე-
ლღეკრსლებიდან გამომდინარე ლიზინგირ მიმფებრ ღეეცება. 
რომირ მოდელსრი კანონირ მე-7 მსცლირ კომენტარირ მიცე-
დვით, ლიზინგირ გამცემრ ეშლევა არყევანირ ღერაშლებლო-
ბა: დაეთანცმორ ლიზინგირ მიმფებრ და თავიდან აირიდორ 
ლიზინგირ მიმფებირ მიმართ ირეთი პარსცირმგებლობა, რო-
მელიც რცდება მირ კომპეტენციარ და წარმოიღვება ნივთირ 
რპეციტიკიდან თს მიმწოდებლირ არყევანიდან გამომდინა-
რე, ან არ დააკმაქოტილორ ლიზინიგრ მიმფებირ განაცცადი. 
თს ლიზინგირ გამცემი ლიზინგირ მიმფებირ მოთცოვნაზე სა-
რრ იტქვირ, რანაცვლოდ ვალდებსლი ცდება, რომ თავირ თა-
ვზე აიფორ ღემკვეთირ პარსცირმგებლობა და ლიზინგირ მი-
მფებირთვირ მიწოდებირ ცელღეკრსლებიდან გამომდინარე 
მოთცოვნირ ადრერატად ყანაცვლდერ.

41
 

რომირ მოდელსრი კანონირა და რამოუალაუო კოდეურირ 
დანაწერები ვერ ყაითვლება სრთიერთწინააფმდეგობრი-
ვად, რადგან მოდელსრი კანონირ ოტიციალსრი განმარტე-
ბირ მიცედვით, ლიზინგირ მიმფებირთვირ მოთცოვნირ დაკმა-
ქოტილება გარანტირებსლია, ლიზინგირ გამცემირ ნება-რს-
რვილზე კი მცოლოდ ამ მოთცოვნირ განცორციელებირ ცე-
რცია დამოკიდებსლი - მოთცოვნირ ადრერატად დატოვორ 
მიმწოდებელი თს თვითონ გაცდერ პარსცირმგებელი მიმწო-
დებლირ ნაცვლად. 

 
ღეძამება 

რამოუალაუო კოდეურირ 741-ე და 577 II მსცლებღი მო-
თცოვნირ გადარვლირ ღერაცებ განცცადება იმპერატისლი ცა-
რიათირაა და მცარეთა ღორირ ღეთანცმებაზე დამოკიდებსლი 
არ არირ. მოთცოვნირ გადარვლირ რაჩიროებაა ირეთ ცელღე-
კრსლებებღი, რადაც მცარეებმა ღერაშლოა არ იცოდნენ 
სრთიერთობირ რამმცრივობირ ღერაცებ (რატრანრპორტო 
ეურპედიცია) და ირეთ ცელღეკრსლებებღიც, რადაც სრთიე-
რთინტორმირებსლობა კანონირ სღსალო მოთცოვნაა (ლი-
ზინგირ ცელღეკრსლება). 
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 ირემაღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ ონლაინკომენტარი, მსცლი 832, 
ველი 2. <GCCC.GE> [22.09.2019]. 
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40
 თბილირირ რაუალაუო რარამართლორ ადმინირტრაცისლ რაუმეთა კო-
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რამოუალაუო კოდეურირ 741-ე მსცლი სტრო მეტად 
მერამე პირირ ზიანირ ლიკვიდაციირ მრგავრი პრინციპია. იგი 
არ სნდა ყაითვალორ მოთცოვნირ დათმობად (ცერიად), რა-
დგან ერ სკანარკნელი მცარეთა ღორირ დადებსლ გარიგება-
ზეა დატსშნებსლი. 741-ე მსცლი ეცება მერამე პირირ რარა-
რგებლოდ დადებსლ „არანამდვილ“ ცელღეკრსლებარ, რა-
დგან მერამე პირრ (ღემკვეთრ) მირ რარარგებლოდ დადებს-
ლი ცელღეკრსლებიდან მოთცოვნირ სტლება რომ წუონოდა, 
კანონმდებელი მოთცოვნირ გადარვლაზე განაცცადირ 
სტლებარ აფარ მიანიჩებდა. 

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

კოდეური რიგ ღემთცვევებღი პირდაპირ მისთითებრ მიმწო-
დებლირ პარსცირმგებლობირ ღერაშლო ვარიანტებრ ლიზი-
ნგირ მიმფებირ წინაღე. ლიზინგირ მიმფები ირ მერამე პირია, 
ვირაც აუვრ მოთცოვნირ სტლება მირ რარარგებლოდ დადე-
ბსლ ცელღეკრსლებაღი და მოთცოვნირ დათმობირ განმა-
რტებირარ მერამე პირირ ზიანირ ლიკვიდაციირა და რსბროგა-
ციირ პრინციპირ შებნაა ზედმეტია. ღეიშლება ითუვარ 577 II 
მსცლი სტრო პრევენცისლი ცარიათირაა და ირეთ ღემთცვე-
ვებრ ღეეცება, რომლებიც ღერაშლოა ცელღეკრსლებაღი 
ანდა რაკანონმდებლო დონეზე რათანადოდ გათვალირწინე-
ბსლი არ იქორ  და ცელრ სწქობდერ ლიზინგირ გამცემირა და 
მიმფებირ ინტერერებირ ობიეუტსრ დაცვარ. 
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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
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184, 299, 272, 238 I, 260
1
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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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 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

1
-ერ 

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-
ქოტილებრ რკ-ირ 311

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.
23

 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. 
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 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. 
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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.
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 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. 

37
 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. 
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სასამართლო პრაქტიკა 

 
რაკსთრებირ ღეშენა გამრცვირებლირ სტლებამორილებირ ნა-
კლირარ 

 
1. მიკსთვნებითი რარყელირ ბსნებარ არ ცვლირ და აფია-

რებით რარყელად არ გარდაუმნირ ირ, რომ დავაღი,  რცვა რა-
დავო გარემოებებირ დადგენართან ერთად, განრაცილველია 
გარიგებირ ბათილობირ რაკითციც. 

2. ღემშენირა და გამრცვირებლირ ნათერასრი კავღირი 
უმნირ ღემშენირ არაკეთილრინდირიერებირ პრეზსმტციარ, 
რომელიც მანვე უნდა გააუარწქლორ.  

რკ-ირ 59 I , 183, 185, 312, 328 I, 408 I, 941, 945-ე მსცლები 
რამოუალაუო რაპროცერო კოდეურირ 180, 201 I, IV მსცლები 
რაძარო რეერტრირ ღერაცებ კანონირ 5, 26 I ბ(უ) მსცლი 
 
სზენაერი რარამართლორ 2017 წლირ 17 ოუტომბრირ გადა-
წქვეტილება №არ-979-911-2017 

             I.  ტაუტობრივი გარემოებები 
მორარყელემ პირველ მოპარსცერ რაკსთრებაღი გადარცა 

რადავო სშრავი უონება. მცარეები ღეთანცმდნენ, რომ პი-
რველ მოპარსცერ მორარყელეზე რიცოცცლირ განმავლობაღი 
სნდა ეზრსნა, ეპატრონა და სზრსნველექო იგი გადაცემსლი 
სშრავი უონებიდან მიფებსლი ღემორავლით. პირველმა მო-
პარსცემ დააცლოებით ერთი წლირ ღემდეგ  ღეწქვიტა მორა-
რყელეზე ზრსნვა და მოგვიანებით მიფებსლი უონება მეორე 
მოპარსცეზე (პირველი მოპარსცირ მესფლე) გაარცვირა, რირ 
ღედეგადაც ერ სკანარკნელი დარეგირტრირდა სშრავი ნი-
ვთირ მერაკსთრედ რაძარო რეერტრღი. მეორე მოპარსცემ რა-
დავო უონება განკარგა მერამე მოპარსცირ (მეორე მოპარს-
ცირ და) რარარგებლოდ, რომელიც დავირ განცილვირ მომე-
ნტირთვირ იქო რეგირტრირებსლი სშრავი უონებირ მერაკს-
თრედ. მორარყელემ რარყელი აფშრა მოპარსცეებირ წინაა-
ფმდეგ, რამივე (ყსუებირა და ორი ნარქიდობირ) ცელღეკრს-
ლებებირ ბათილად ცნობირა და რადავო სშრავ უონებაზე, 
რაკსთრებირ სტლებირ დაბრსნებირ მოთცოვნით. მირი მტკი-
ცებით, მან  პირველ მოპარსცერ რადავო უონება რაკსთრება-
ღი მორარყელირ მოვლირა და მატერიალსრი სზრსნველქო-
ტირ პირობით გადარცა, რადგანაც პენრია ამირთვირ რაკმა-
რირი არ იქო. ამირ რაპირირპიროდ, პირველმა მოპარსცემ 
გამოიყინა სმადსრობა და სპატივცემსლობა, მან რადავო 
უონება მორარყელირ ნებირ რაწინააფმდეგოდ გაარცვირა, 
როდერაც რადავო სშრავი უონებირ გაუირავება რაკმარირი 
იუნებოდა მორარყელირ მშიმე მატერიალსრი მდგომარეო-
ბირ აფმორატცვრელად. პირველმა და მერამე მოპარსცეებმა 
რარყელი არ ცნერ და წარადგინერ მოთცოვნირ გამომრი-
ცცველი ღერაგებლები. პირველმა მოპარსცემ განმარტა, რომ 
მარ სპირობოდ აყსუერ რადავო უონება და, აუედან გამომდი-
ნარე, ნაყსუარი უონებირ განკარგვა თავირსტლად ღეეშლო. 
მეორე მოპარსცემ რარამართლორ მიერ დადგენილ 10 დფიან 
ვადაღი ღერაგებელი არ წარადგინა. მოგვიანებით წარდგე-
ნილ ღერაგებელღი მან  მისთითა, რომ რადავო უონება პი-
რველი მოპარსცირგან კანონით დადგენილი წერით - სშრავი 
ნივთირ ნარქიდობირ ცელღეკრსლებირ რატსშველზე ღეიშინა, 
თსმცა, რადგანაც იგი რამეწარმეო რაუმიანობარ ეწეოდა და 
მსდმივად რჩირდებოდა გარკვესლი თანცები პროდსუციირ 
ღერაშენად, რადავო ბინირ მერამე მოპარსცირ რაცელზე გა-

რცვირება მოსწია. ბინირ ღეშენირა და გარცვირებირ პერიოდღი 
მირთვირ არატერი იქო ცნობილი რაცცოვრებელი რაცლირ 
გარღემო არრებსლ დავართან დაკავღირებით. მერამე მოპა-
რსცემ განმარტა, რომ იგი მარტოცელა დედაა და წლებირ 
განმავლობაღი აგროვებდა თანცარ რაცცოვრებელი რაცლირ 
ღერაშენად. მან მეორე მოპარსცირგან ღეშენილი რადავო ბინა 
გაარემონტა, გამოცვალა კარ-ტანძარა და ღეიშინა რცვა რა-
მღენებლო მარალებიც. მირი მტკიცებით, მორარყელირ მიერ 
მითითებსლი გარემოება, რომ ნარქიდობირ ცელღეკრსლე-
ბა, რომლითაც მან რადავო უონებაზე რაკსთრება ღეიშინა, 
თვალთმაუცსრად იქო დადებსლი, სრატსშვლო იქო, ვინაი-
დან ბინაზე რაკსთრებირ სტლებართან დაკავღირებსლ დავა-
ზე იგი ინტორმირებსლი არ ქოტილა და აფნიღნსლი მცო-
ლოდ მარ ღემდეგ ღეიტქო, რაც რარყელი ყაბარდა. გორირ 
რაიონსლი რარამართლორ გადაწქვეტილებით მორარყელირ 
რარყელი არ დაკმაქოტილდა, რაც რააპელაციო წერით გაა-
რაყივრა მორარყელემ გადაწქვეტილებირ გასუმებირ, აცალი 
გადაწქვეტილებირ მიფებირა და რარყელირ დაკმაქოტილე-
ბირ მოთცოვნით, იმ გარემოებაზე მითითებით, რომ რარამა-
რთლომ დასრაბსთებლად არ გაიზიარა იმ მოწმეებირ ყვენე-
ბები, რომლებიც მოპარსცირ მიერ მორარყელირ მიმართ ღე-
სრაცცქოტირა და სპატივცემსლობირ ტაუტებრ ადარტსრე-
ბდნენ. მორარყელირ მტკცებით, მოწმირ ყვენებით დარტს-
რდებოდა  მცარეთა ღორირ არრებსლი ღეთანცმება იმირ თა-
ობაზე, რომ  ბინირ ყსუებირ რანაცვლოდ მოპარსცე მორარყე-
ლეზე იზრსნებდა. იმავე მოწმირ მითითებით, პირველმა მო-
პარსცემ მოვლა-პატრონობირ პირობა არ ღეარრსლა. ირ 
ავფანეთღი წარარვლელად გამოიშაცერ, რირ ღემდეგაც მეო-
რე მოპარსცემ მდებარე რადავო უონება მერამე მოპარსცერ 
მიწქიდა. რცვა მოწმირ ყვენებირ მიცედვით, ბინირ გაყსუება-
მდე იგი სღსალოდ ღეერწრო მცარეთა ღორირ ცელღეკრსლე-
ბართან დაკავღირებსლ რასბარრ, რადაც პირველმა მოპარს-
ცემ პირობა მირცა მორარყელერ, რომ არ წავიდოდა ავფანე-
თღი, მორარყელე მარ აყსუებდა რადავო რაცლრ, რადაც 
ერთად გადავიდოდნენ რაცცოვრებლად, მორარყელირ რაკს-
თრებაღი არრებსლ რცვა სშრავ უონებარ (ბინარ) კი გააუირა-
ვებდნენ და მიიფებდნენ დამატებით ღემორავალრ. პირველი 
მოპარსცე წპირდებოდა მორარყელერ, რომ მოსვლიდა და 
იზრსნებდა მარზე, თსმცა გარკვესლი პერიოდირ ღემდეგ მან 
მორარყელერთან კონტაუტი გაწქვიტა და აფარ აშლევდა მარ 
რადავო რაცლირ  გარაფებრ.  რააპელაციო რაყივარრ მორა-
რყელე არაბსთრებდა იმითაც, რომ პირველი ინრტანციირ 
რარამართლომ არ მიიფო მცედველობაღი პირველი და მერა-
მე მოპარსცეებირ ოძაცსრი კავღირი ნარქიდობირ ცელღეკრს-
ლებები, რომლებიც დაიდო, თავდაპირველად მეორე მოპა-
რსცერთან, ცოლო ღემდეგ - ამ სკანარკნელრა და მერამე მო-
პარსცერ ღორირ, მოყვენებითი ცარიათირ იქო, ვინაიდან ვერც 
მეორე და ვერც მერამე მოპარსცემ რარამართლორ ვერ წა-
რსდგინერ ნარქიდობირ რატარსრირ გადაცდირ დამადარტსრე-
ბელი მტკიცებსლება, რაც მათ არაკეთილრინდირიერებაზე-
 მისთითებდა.  

თბილირირ რააპელაციო რარამართლორ განყინებით, რაა-
პელაციო რაყივარი არ დაკმაქოტილდა და გარაყივრებსლი 
გადაწქვეტილება დარყა სცვლელი. რააპელაციო რარამა-
რთლომ მიიყნია, რომ რადავო გარიგება რეალსრად რამი-
რდფეღიო რყენირ ცელღეკრსლება იქო და რადავო გარიგე-
ბირ მიზანრ მორარყელირ (რარყენირ) მიერ მარყენალირა-
თვირ (პირველი მოპარსცირათვირ) სშრავი უონებირ რაკს-
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თრებაღი გადაცემა წარმოადგენდა, რაც მცარეებმა ყსუებირ 
ტორმით განაცორციელერ. რააპელაციო პალატირ დარკვნე-
ბით დადგენილი იქო, რომ რადავო ყსუებირ ცელღეკრსლება 
დამოწმებსლი არ ქოტილა ნოტარისრირ მიერ, ღერაბამირად, 
დაცსლი არ იქო სშრავი უონებირ გადაცემირარ რამირდფეღიო 
რყენირ ცელღეკრსლებირათვირ რკ-ირ 942-ე მსცლით და-
დგენილი რანოტარო ტორმა, რაც აფნიღნსლი გარიგებირ 
ბათილად ცნობირ რატსშველრ წარმოადგენდა. ამირ მისცე-
დავად, რააპელაციო რარამართლორ განმარტებით, არ არრე-
ბობდა მორარყელირ ისრიდისლი ინტერერი რადავო სშრავი 
უონებირ ყსუებირ ცელღეკრსლებირ ბათილად ცნობირათვირ,  
რაც მოთცოვნირ დაკმაქოტილებაზე სარირ თუმირ რატსშვე-
ლი იქო. რააპელაციო რარამართლომ მიიყნია, რომ რაუმეღი 
წარმოდგენილი მტკიცებსლებებით მერამე მოპარსცირ ნებირ 
მოყვენებითობა არ დარტსრდებოდა. პალატირ მორაზრებით, 
ირ ტაუტი, რომ მერამე მოპარსცერ  რადავო რაცცოვრებელი 
რაცლირ წინ არრებსლი ნაკვეთირ ქიდვირ რსრვილი გააყნდა 
(რაც გამომდინარეობდა მორარყელირ აცრნა-განმარტები-
დან), უმნიდა რატსშველრ ვარასდირთვირ, რომ მან ბინა ნა-
მდვილი ნებირ რატსშველზე ღეიშინა, რაპირირპირო მტკიცე-
ბსლება კი რაუმეღი წარმოდგენილი არ ქოტილა. პალატირ 
დარკვნებით, რაუმირ მარალებით არ დარტსრდებოდა, რომ 
ძერ პირველი  და მეორე მოპარსცე, ღემდგომ კი - მეორე და 
მერამე მოპარსცე გარიგებირ რცვა ღინაარრზე იქვნენ ღეთა-
ნცმებსლი. რააპელაციო რარამართლორ მითითებით, რაიმე 
მტკიცებსლება, რაც რადავო გარიგებირ ნებირ გამომვლენი 
რსბიეუტებირ მიერ რცვა გარიგებირ დატარვაზე მისთითებდა, 
რაუმეღი წარმოდგენილი არ ქოტილა. რააპელაციო რარამა-
რთლორ განყინება რაკარაციო წერით გაარაყივრა მორარყე-
ლემ გარაყივრებსლი განყინებირ გასუმებირ, აცალი გადა-
წქვეტილებირ მიფებირა და რარყელირ დაკმაქოტილებირ მო-
თცოვნით. მირი განმარტებით, რარამართლომ არარწორად 
ღეატარა მოწმეთა ყვენებები და სრატსშვლოდ მიიყნია და-
დგენილად, რომ პირველი მოპარსცე მორარყელერთან 
ერთად ცცოვრობდა  და  ზრსნავდა მარზე. რადავო უონებირ 
გარცვირებირ ღედეგად, მორარყელირ ეკონომიკსრი მდგომა-
რეობა მნიღვნელოვნად გასარერდა, მარ არ ღესშლია მედი-
კამენტებირა და რაკვებირ ღეშენა, რათა რიცოცცლე გადაი-
რყინორ. მორარყელირ არგსმენტაციით, სრატსშვლოა რააპე-
ლაციო რარამართლორ დარკვნები, რომ მორარყელერ რადა-
ვო ნარქიდობირ ცელღეკრსლებებირ ბათილად ცნობირ ისრი-
დისლი ინტერერი არ გააყნდა. მორარყელირ სტლებები სცე-
ღად დაირფვა, ღერაბამირად, მირი მოთცოვნირ ისრიდისლი 
ინტერერიც რწორედ ყსუებირ ცელღეკრსლებირა და მირი თა-
ნმდევი მოყვენებითად დადებსლი რადავო ნარქიდობირ ცე-
ლღეკრსლებებირ ბათილად ცნობაა.  

II.  რარამართლორ მრძელობირ ღეძამება 
სზენაერი რარამართლორ განმარტებით, რაკარაციო რაყი-

ვარი დარაბსთებსლია, გარაყივრებსლი განყინება სნდა გა-
სუმდერ და აცალი გადაწქვეტილებირ მიფებით რარყელი 
სნდა დაკმაქოტილდერ. რაკარაციო პალატირ მითითებით, 
რააპელაციო რარამართლორ დარკვნა რარყელირ სარქოტირ 
თაობაზე რამართლებრივად დასრაბსთებელია, რადგანაც ირ 
რამოტივაციო ნაწილღი ყამოქალიბებსლ ერთმანეთირ რაწი-
ნააფმდეგო არგსმენტაციარ ექრდნობა. ერთი მცრივ, რარა-
მართლომ რავრებით რწორად დაარკვნა, რომ მორარყელერა 
და პირველ მოპარსცერ ღორირ ღეთანცმება არა ყსუებად, 
არამედ  რამირდფეღიო რყენად სნდა ღეტარებსლიქო, მეორე 
მცრივ კი, რარყელი არ დააკმაქოტილა იმ მოტივით, რომ 
მორარყელერ უონებაზე რაკსთრებირ სტლებირ დაბრსნებირ 

ისრიდისლი ინტერერი არ გააყნდა. რარყელირ რაცეებად და-
ქოტარ (მიკსთვნებითი, გარდაუმნითი და აფიარებითი) პრა-
უტიკსლი მნიღვნელობა გააყნია და სზრსნველქოტრ პირირ 
კანონით დაცსლი სტლებირა და ინტერერებირ რარამართლო 
წერით დაცვარ. როგორც წერი, მორარყელირ ინტერერი გა-
ნრაზფვრსლი რამართლებრივი ღედეგირ მიფწევარ სკავღი-
რდება (მაგალითად, ცელღეკრსლებით ნაკირრი ვალდებს-
ლებირ ღერრსლება, უონებირ ან ამ უონებაზე სტლებირ და-
ბრსნება, პირვანდელი მდგომარეობირ აფდგენა, ზიანირ 
ანაზფასრება და ა.ღ.), რომელიც მცოლოდ მიკსთვნებითი 
რარყელით მიიფწევა და, არეთ ღემთცვევაღი, აფიარებითი 
რარყელირ აფშვრა დასღვებელია, რადგანაც, პროცერირ 
ეკონომიირ პრინციპიდან გამომდინარე, დარფვესლი 
სტლებირ აფდგენარა და რამართლებრივი მდგომარეობირ 
გასმძობერებარ პირმა ერთი და არა რამდენიმე რარყელირ 
აფშვრირ გზით სნდა მიაფწიორ. განრაცილველ ღემთცვევაღი, 
მორარყელე მოითცოვდა რადავო უონებაზე რაკსთრებირ 
სტლებირ დაბრსნებარ, ერე იგი, აფშრსლი წუონდა  მიკს-
თვნებითი და არა აფიარებითი ცარიათირ რარყელი. მართა-
ლია, ირ იმავდროსლად   ცელღეკრსლებებირ ბათილად 
ცნობარაც მოითცოვდა, მაგრამ ერ მირი რარყელირ ბსნებარ 
ვერ ღეცვლირ, რადგანაც გარიგებირ ბათილობა დამოსკიდე-
ბელ მოთცოვნარ არ წარმოადგენრ, ამ გარემოებირ დადგე-
ნარ რარამართლორ მიერ გადაწქვეტილებირ მიფება არ რჩი-
რდება. სზენაერმა რარამართლომ განმარტა, რომ მორარყე-
ლერა და პირველ მოპარსცერ ღორირ დადებსლი ცელღეკრს-
ლება თავირი ღინაარრით არ წარმოადგენდა რადავო სშრავი 
უონებირ ყსუებარ, რადგანაც მორარყელემ დამაძერებლად, 
დარაღვები და რათანადო მტკიცებსლებებით დაამტკიცა, 
რომ პირველ მოპარსცერთან რამირდფეღიო რყენირ ცელღე-
კრსლება (რკ-ირ 941-ე მსცლი) დადო და მარ ამ სკანარკნე-
ლირათვირ გადაცემსლი რაკსთრებირ გარცვირებირ სტლება-
მორილება არ მისნიჩებია (რკ-ირ 945-ე მსცლი). ამდენად, 
რაკარაციო პალატამ გაიზიარა რააპელაციო რარამართლორ 
ღეტარებები და დარკვნები ამ ნაწილღი და  მიიყნია, რომ მო-
რარყელე მოპარსცერთან რამირდფეღიო რყენირ რამართლე-
ბრივ სრთიერთობაღი იმქოტებოდა,  ცოლო ყსუებირ ცე-
ლღეკრსლებირ მიზანრ ამ სრთიერთობირ ტარგლებღი მა-
რყენალირათვირ რადავო სშრავი უონებირ გადაცემა წარმო-
ადგენდა. რკ-ირ 942-ე მსცლირ მიცედვით, ამ რაცირ ცელღე-
კრსლებირ ნამდვილობირათვირ წერილობით ტორმართან 
ერთად რავალდებსლოა მირი რანოტარო წერით დამოწმება, 
რაც ღერრსლებსლი არ არირ. ღერაბამირად, მითითებსლი 
ცელღეკრსლება სცილოდ ბათილია (არარა გარიგებაა - რკ-
ირ 59 I  და 328 I მსცლები) და, აუედან გამომდინარე, ირ ვერ 
დაედებოდა რატსშვლად რაძარო რეერტრღი პირველი მოპა-
რსცირ რაკსთრებირ სტლებირ რეგირტრაციარ. რკ-ირ 183-ე 
მსცლირ დანაწერიდან გამომდინარე, სშრავ ნივთზე რაკს-
თრებირ გადარაცემად ასცილებელია, გამრცვირებელრ გაა-
ყნდერ ნივთზე რაკსთრებირ კანონიერი სტლება. აფნიღნს-
ლიდან გამომდინარე, ბათილია რადავო სშრავ ნივთზე და-
დებსლი ღემდგომი გარიგებებიც. ნარქიდობირ ცელღეკრს-
ლებირ რატსშველზე მეორე მოპარსცეზე რაკსთრება არ გა-
დარსლა, რადგანაც მან ნივთი არამერაკსთრირაგან ღეიშინა 
და ამირ ღერაცებ მირთვირ ცნობილი იქო (რკ-ირ 185-ე და 
312-ე მსცლები). ამ დარკვნირ გამოტანირ ღერაშლებლობარ 
იშლევა მეორე მოპარსცირ მიერ ღერაგებლირ რარამართლორ 
მიერ დადგენილ ვადაღი წარსდგენლობირ რამართლებრივი 
ღედეგები, რაც გათვალირწინებსლია რამოუალაუო რაპრო-
ცერო კოდეურირ 201 I, IV მსცლებით. ირ მორარყელერ არ ღე-
დავებია იმაღი, რომ მარზე რაკსთრებირ სტლებირ რეგი-
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რტრაცია ტორმალსრად განცორციელდა და რინამდვილეღი 
მირი უონებირ ცელღი ყაგდება სნდოდა პირველი მოპარსცირ 
ცოლირდარ - მერამე მოპარსცერ,ამიტომ რარყელღი მითითე-
ბსლი გარემოებები დამტკიცებსლად ყაითვალა მეორე მო-
პარსცერთან მიმართებაღი, რადგანაც მარ აფარ წუონდა ამ 
მოუმედებირ ღერრსლებირ სტლება რაუმირ არრებითად გა-
ნცილვირ დრორ. გარდა ამირა, მეორე მოპარსცირ არც მო-
გვიანებით წარდგენილ ღერაგებელღია დამაძერებლად 
აცრნილი და დარაბსთებსლი, თს რა მიზეზმა განაპირობა ირ 
ტაუტი, რომ მან რადავო უონება მირი ღეშენიდან რამდენიმე 
თვეღი  იმავე ტარად მიწქიდა პირველი მოპარსცირ ცოლი-
რდარ (მერამე მოპარსცერ). რაკარაციო რარამართლო არ იზი-
არებრ რააპელაციო პალატირ დარკვნებრ ღემშენებირ კეთი-
ლრინდირიერებართან დაკავღირებით და მიიყნევრ, რომ არც 
მერამე მოპარსცერ ღესშენია რადავო ნივთზე რაკსთრება, რა-
დგანაც ირ პირველი მოპარსცირ ცოლირდაა და, აუედან გა-
მომდინარე, არრებობრ იმირ პრეზსმტცია, რომ მან იცოდა 
გამრცვირებლირ არამერაკსთრეობირ თაობაზე. აფნიღნსლი 
პრეზსმტცია მერამე მოპარსცემ რარწმსნო და დამაძერებელი 
მტკიცებსლებებით ვერ გააუარწქლა. ამრიგად, რაძარო რე-
ერტრღი მერამე მოპარსცე არარწორადაა რეგირტრირებსლი 
რადავო ნივთირ მერაკსთრედ. რადგანაც ამ რეგირტრაციირ 
რატსშველი (ნარქიდობირ ცელღეკრსლება) ბათილია, რეგი-
რტრაცია სნდა გასუმდერ („რაძარო რეერტრირ ღერაცებ“ რა-
უართველორ კანონირ მე-5 მსცლი და 26 I მსცლირ ბ(უ) პს-
ნუტი) და სნდა აფდგერ რეგირტრაციამდე არრებსლი რამა-
რთლებრივი მდგომარეობა, რადგანაც მერამე მოპარსცირ 
მოუმედებით მორარყელერ ზიანი ადგება (რკ-ირ 408 I მს-
ცლი: იმ პირმა, რომელიც ვალდებსლია აანაზფასრორ ზია-
ნი, სნდა აფადგინორ ირ მდგომარეობა, რომელიც იარრებე-
ბდა, რომ არ დამდგარიქო ანაზფასრებირ მავალდებსლებე-
ლი გარემოება).   

                     III.  კომენტარი 
მისცედავად იმირა, რომ რაკარაციო რარამართლო მა-

რთებსლად განმარტავრ მორარყელერა და პირველ მოპარს-
ცერ ღორირ არრებსლ სრთიერთობარ რამირდფეღიო რყენად, 
გასგებარია, რარ სნდა ემრაცსრებოდერ პალატირ მითითება 
- „მორარყელე პირველ მოპარსცერთან რამირდფეღიო რყე-
ნირ რამართლებრივ სრთიერთობაღი იმქოტებოდა,  ცოლო 
ყსუებირ ცელღეკრსლებირ მიზანრ ამ სრთიერთობირ ტა-
რგლებღი მარყენალირათვირ რადავო სშრავი უონებირ გადა-
ცემა წარმოადგენდა.“  აბრსრდსლია იმირ დაღვება, რომ რა-
მირდფეღიო რყენა თავირ თავღი ყსუებარაც მოიცავრ, იმ და-
რაბსთებით, რომ რარყენი იფებრ თავირ თავზე ვალდებსლე-
ბარ, მარყენალრ უონება რაკსთრებაღი გადარცერ. ყსუება 
სრარქიდლო ბსნებირაა, ამიტომ ღემთცვევა, როდერაც მცარე 
იფებრ უონებაზე რაკსთრებარ და რანაცვლოდ კირრსლობრ 
რაიმე ვალდებსლებარ, რცვა რამართლებრივ კონრტრსუციარ 
სნდა მოერგორ. ცარვეზი ტერმინებირ არამართებსლ გამო-
ქენებარ სნდა მივაწეროთ, რავარასდოდ, რაკარაციო პალატა 
მოქვანილ მონაკვეთღი გსლირცმობდა იმარ, რომ მცარეებმა 
ყსუებირ ტორმით გამოცატერ ნება, დაედოთ რამირდფეღიო 
რყენირ ცელღეკრსლება. 

სზენაერი რარამართლორ მითითება იმაზე, რომ მცარეე-
ბირ სრთიერთობა რინამდვილეღი რამირდფეღიო რყენად 
სნდა იქორ განცილსლი და პირებმა ამირთვირ ყსუებირ ტო-
რმარ მიმართერ, თსმცა რწორია, მაგრამ არატრითაა დარა-
ბსთებსლი. დარაბსთებირ რამდენიმე წიპოთეტსრი ცერცი 
ღეიშლება იქორ ღემოთავაზებსლი (ღემთცვევირ ღემადგე-

ნლობიდან გამომდინარე) იმ რამართალსრთიერთობებირ 
კვალიტიკაციირთვირ, რომელიც მცარეებმა ცელღეკრსლე-
ბირ განრცვავებსლ რაცედ მიიყნიერ, მაგალითად, გარიგებირ 
კონვერრია (რკ-ირ 60-ე მსცლი), მცარეთა ნებირ განმარტება 
(რკ-ირ 52-ე მსცლი), გარიგებირ მოყვენებითად ღეტარება 
(რკ-ირ 56 II მსცლი) და არე ღემდეგ. რაკარაციო რარამა-
რთლორ მიერ არაა დარაბსთებსლი, რატომ არ დადებსლა 
მცარეებრ ღორირ ყსუება და რა გარემოებებირ გამო ყაითვა-
ლა სრთიერთობა რამირდფეღიო რყენირ ცელღეკრსლებად, 
როცა  falsa demonstration non nocet პრინციპი ზსტად 
ერგება განრაცილველი ღემთცვევირ ტაუტობრივ გარემოებე-
ბრ. რამართალღეტარდებირ პროცერღი ქსრადფება ეუცევა 
არა გარიგებირ რაცელწოდებარ, არამედ იმ რამართლებრივ 
ღედეგრ, რომელრაც მიემართებოდა მცარეთა ნებირ გამო-
ვლენა. 

სზენაერი რარამართლო მართებსლად მისთითებრ იმ წი-
ნაპირობებზე, რომელიც გამორიცცავრ ღემშენზე რაკსთრე-
ბირ გადაცემარ, თსმცა ამარ იმდენად არათანმიმდევრსლად 
აკეთებრ, რსლ მცირე ბსნდოვანი რყება - ავტომატსრად გა-
მორიცცავრ თს არა გამრცვირებლირ სტლებამორილებირ ნა-
კლი რაკსთრებირ ღეშენარ. სმძობერი იუნებოდა, რარამა-
რთლორ განემარტა, რომ ღემშენირ კეთილრინდირიერება 
სნდა მიემართებოდერ გამრცვირებლირ სტლებამორილებირ 
ნაკლრ და რამართალღემტარდებლირ მიერ  ღემშენირ კეთი-
ლრინდირიერებირ ტაუტირ დადგენა ამავე ნაკლირ აფმო-
ტცვრარ ემრაცსრება. ამირ რაპირირპიროდ, რაკარაციო პალა-
ტა მცოლოდ აფნიღნავრ გამრცვირებლირ სტლებამორილებირ 
მნიღვნელობარ განკარგვირ ნამდვილობირ პირობებირთვირ 
და მისთითებრ მსცლებზე,რომლებიც პირირ არაკეთილრი-
ნდირიერებირ რამართლებრივ ღედეგებრ განმარტავენ. ამა-
რთან, ბსნდოვანია, რარ გსლირცმობრ რარამართლო, როცა 
გარცვირებათა ძაჩვღი (რომელღიც პირველივე გამრცვირებე-
ლი არასტლებამორილი იქო) სკანარკნელი ღემშენირ კეთი-
ლრინდირიერებარ პირველი გამრცვირებლირ სტლებამორი-
ლებირ ნაკლთან აკავღირებრ 

1
 და არა სღსალოდ იმ პირთან, 

რომელთანაც ნარქიდობირ ცელღეკრსლება დაიდო. 
ღემშენირ კეთილრინდირიერებირ რაკითცრვე მიემართება 

სზენაერი რარამართლორ მითითება რკ-ირ 945-ე მსცლზე, 
რომელიც განმარტავრ, რომ მარყენალრ რარყენირ წერი-
ლობითი თანცმობირ გარეღე არ აუვრ სტლება, რამირდფეღიო 
რყენირ ცელღეკრსლებით გადაცემსლი უონება გაარცვირორ. 
პირველ რიგღი, გასგებარია, რა რაჩიროა პირირთვირ რამი-
რდფეღიო რყენირ ცელღეკრსლებით გადაცემსლი უონებირ 
გარცვირებირ სტლებირ არრებობა-არარრებობირ განცილვა იმ 
ეტაპზე, როცა ძერ კიდევ არაა დადგენილი, ნამდვილია თს 
არა რამირდფეღიო რყენირ ცელღეკრსლება. გარდა ამირა, იმ 
ღემთცვევაღიც კი, თს ცელღეკრსლება ნამდვილად ყაი-
თვლებოდა (რაც, ამ ღემთცვევაღი, ღესშლებელი იქო ტო-
რმირ ნაკლირ გამო), თანცმობირ გარეღე უონებირ განკარგვა 
ავტომატსრად  ვერ გამორიცცავდა რაკსთრებირ გადარვლარ 
ღემშენზე, რადგან ღემშენირ კეთილრინდირიერებირ ტაუტრ 
ღესშლია, გამრცვირებლირ სტლებამორილებირ ნაკლი აფმო-
ტცვრარ და ამ სკანარკნელრ ამით მაინც მოაპოვებინორ რა-
კსთრება.  

                                                                    
1
 რამოტივაციო ნაწილი, პსნუტი 20. 
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რაბოლოო ძამღი, განრაცილველი გადაწქვეტილება დო-
გმატსრად გამართსლად სნდა ყაითვალორ, თსმცა იმ ასცი-
ლებელი ღენიღვნირ გათვალირწინებით, რომ სზენაერი რარა-
მართლო არათანმიმდევრსლად და ცღირად ბსნდოვნად 
არაბსთებრ დარკვნებრ რაუმირთვირ ასცილებელ რამართლე-
ბრივ რაკითცებთან დაკავღირებით. 

 
ნინო უავღბაია 

 
 

რარამართლორ მიერ დივიდენდირ განაწილებირ დავალდე-
ბსლებირ ღერაშლებლობა ღეზფსდსლი პარსცირმგებლობირ 
რაზოგადოებაღი 

 
1. პარტნიორთა კრებირ მიერ მოგებირ განაწილებირ თაობა-
ზე გადაწქვეტილებირ არმიფებარ სნდა გააყნდერ ლეგიტიმს-
რი რამეწარმეო მიზანი და აფნიღნსლი მიზანი სნდა ამა-
რთლებდერ პარტნიორირ ქველაზე მნიღვნელოვანი სტლე-
ბირ - მოგებირ მიფებირ სტლებირ ღეზფსდვარ. 
2. რარამართლო რაზოგადოებირ პარტნიორთა კრებირ დი-
რკრეციირ (განაწილდერ თს არა მოგება) ტარგლებღი ღეი-
შლება ღეიჩრარ მცოლოდ იმ ღემთცვევაღი, როდერაც მორა-
რყელე სთითებრ პარტნიორთა კრებირ მცრიდან  სტლება-
მორილებირ არამართლზომიერ გამოქენებაზე. 

 
მეწარმეთა ღერაცებ კანონირ მე-8, რკ-ირ 115-ე მსცლები 

 
რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ რამოუალაუო რა-
უმეთა პალატირ  2017 წლირ 6 აპრილირ გადაწქვეტილება # 
არ-552-527-2016 

 
I. რაუმირ ტაუტობრივი გარემოებები 

მორარყელე და მოპარსცე წარმოადგენდნენ მოწილეებრ 
ღეზფსდსლი პარსცირმგებლობირ რაზოგადოებაღი. მორარყე-
ლირ წილი კომპანიაღი ღეადგენდა 25%-რ, ცოლო მოპარსცე 
ტლობდა ღპრ-რ 75%-იან წილრ. მოპარსცე ამავდროსლად 
იქო რაზოგადოებირ დირეუტორიც. 

2014 წლირ 30 მაირირ პარტნიორთა კრებაზე განიცილერ 
მოპარსცე კომპანიირ 2013 წლირ წლისრი ღედეგები და დი-
ვიდენდებირ განაწილებირ რაკითცი. დადგინდა, რომ რაწა-
რმორ 2013 წლირ გარანაწილებელი მოგება ღეადგენდა 32 
324 ლარრ, მაგრამ არარწორი აფრიცცვიანობირ გამო რაწა-
რმორ დაერიცცა დამატებით 20 270 ლარი და რანუცია-რას-
რავი 15 000 ლარი, რაც 2013 წელრ რაწარმორ წაგებაზე მის-
თითებდა. თსმცა, მორარყელირთვირ არ წარსდგენიათ რაი-
მე რაბსთი, რაც დაადარტსრებდა დამატებითი რაგადარაცა-
დო ვალდებსლებირ დაკირრებირ ტაუტრ. აფნიღნსლიდან გა-
მომდინარე, მორარყელე მიიყნევდა, რომ ზემოთცრენებსლი 
მორაზრება არ ღეერაბამებოდა რინამდვილერ და, ღერაბამი-
რად, ბათილი სნდა ქოტილიქო პარტნიორთა კრებირ ოუმიც. 
მორარყელირ მორაზრებით, მოპარსცე კომპანიირ დირეუტო-
რრ სნდა დაწკირრებოდა დივიდენდირ განაწილებირ ვალდე-
ბსლება.  

 
II. რაუალაუო და რააპელაციო რარამართლორ მრძელობა 

ზერტატონირ რაიონსლი რარამართლორ გადაწქვეტილე-
ბით მორარყელირ რარყელი დაკმაქოტილდა ნაწილობრივ; 
ბათილად იუნა ცნობილი პარტნიორთა კრებირ ოუმი. რარყე-
ლი არ დაკმაქოტილდა იმ ნაწილღი, რომელიც ეცებოდა პა-

რტნიორთა კრებირ მოწვევარა და 2013 წლირ დივიდენდირ 
განაწილებირ დავალდებსლებარ. რაიონსლი რარამართლორ 
გადაწქვეტილება რააპელაციო წერით გაარაყივრა მორარყე-
ლემ. 

რააპელაციო რარამართლომ გაასუმა ზერტატონირ რაიო-
ნსლი რარამართლორ გადაწქვეტილება დივიდენდირ განაწი-
ლებირ დავალდებსლებაზე სარირ თუმირ ნაწილღი და მოპა-
რსცე ღპრ-რ დაავალა მორარყელეზე დივიდენდირ რაცით 8 
081 ლარირ გაცემა. 

რააპელაციო პალატამ „მეწარმეთა ღერაცებ“ რაუართვე-
ლორ კანონირ (ღემდგომღი - კანონირ) 1-ლი მსცლირ მე-2 
პსნუტზე, მე-2 მსცლირ პირველ პსნუტზე, 44-ე მსცლირ მე-3 
პსნუტრა და 46-ე მსცლზე დაქრდნობით განმარტა, რომ პა-
რტნიორირ ინტერერი, როდერაც იგი ცდება რაწარმორ განრა-
ზფვრსლი წილირ მერაკსთრე, რწორედ დივიდენდირ რაცით 
რაწარმორ მოგებიდან მირი წილირ პროპორცისლი მოგებირ 
მიფებაა.  

რააპელაციო პალატამ აფნიღნა, რომ კანონი არ ღეიცავრ 
აკრშალვარ, რომლირ თანაცმადაც დივიდენდი მცოლოდ პა-
რტნიორთა კრებირ გადაწქვეტილებით ღეიშლება განაწი-
ლდერ. რააპელაციო რარამართლორ მორაზრებით მოცემსლ 
ღემთცვევაღი კანონირ არეთი განმარტება სრამართლო და 
არაპროპორცისლად ღემზფსდველი იუნებოდა. რარამა-
რთლორ ღეტარებით, რაწარმორ დომინანტი (75% წილირ მე-
რაკსთრე) პარტნიორირ გადაწქვეტილებით, არ გაენაწილე-
ბინა რაწარმორ მიერ მიფებსლი მოგება დივიდენდებირ რა-
ცით, სკანონოდ იზფსდებოდა მორარყელირ რაკსთრებირ 
სტლება რაწარმორ მოგებირ 25%-ზე (რაც ღეადგენდა რწო-
რედ 32 324 ლარირ 25%-რ, 8 081 ლარრ). 

სზენაერი რარამართლორ განყინებით მოპარსცე კომპანი-
ირა და მირი დირეუტორირ რაკარაციო რაყივარი ნაწილობრივ 
დაკმაქოტილდა; გასუმდა უსთაირირ რააპელაციო რარამა-
რთლორ გადაწქვეტილება და რაუმე ცელაცლა განრაცილვე-
ლად დასბრსნდა იმავე რარამართლორ. 

რააპელაციო რარამართლომ სდავოდ დადგენილად მიი-
ყნია, რომ მორარყელერ კრებირ მოწვევირ სტლებამორილე-
ბით არ სრარგებლია. გამომდინარე აუედან, რააპელაციო 
პალატამ მიიყნია, რომ რარამართლორ არ წუონდა სტლება, 
მიეფო გადაწქვეტილება მოპარსცე კომპანიირ პარტნიორთა 
კრებირ მოწვევირა და დივიდენდირ განაწილებირ თაობაზე, 
ანს რარამართლორ არ წუონდა სტლება, ყარესლიქო რაწა-
რმორ ღიდარამესრნეო რაუმიანობაღი. 

 
III. რაკარაციო რარამართლორ გადაწქვეტილება 

რაკარაციო რარამართლომ მიიყნია, რომ რააპელაციო რა-
რამართლორ მრძელობა არ პარსცობდა დაზსრტებსლ რარა-
რყელო მოთცოვნარ, რამდენადაც დაზსრტებსლი მოთცო-
ვნით მორარყელე ითცოვდა 2013 წლირ წლისრი ანგარიღირ 
განცილვა-დამტკიცებარ და მცოლოდ მოგებირ არრებობირ 
ღემთცვევაღი - მირი დივიდენდებირ რაცით პარტნიორებრ ღო-
რირ განაწილება-არგანაწილებირ თაობაზე გადაწქვეტილე-
ბირ მიფებარ. 

რაკარაციო რარამართლომ მისთითა, რომ ღეზფსდსლი 
პარსცირმგებლობირ რაზოგადოებირ პარტნიორთა უონებრი-
ვი სტლებებიდან ქველაზე მნიღვნელოვანია მოგებირ წილირ 
(დივიდენდირ) მიფებირ სტლება

1
. 

                                                                    
1
 რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ რამოუალაუო რაუმეთა პალატირ 

2011 წლირ 6 ივნირირ გადაწქვეტილება, რაუმე №არ-1328-1170-2010. 
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სასამართლო პრაქტიკა 

რაკარაციო რარამართლომ განმარტა, რომ რაწარმოღი 
წლისრი მოგებირ არრებობირ ღემთცვევაღი აფნიღნსლი მო-
გებირ დივიდენდებირ რაცით განაწილება წარმოადგენრ პა-
რტნიორთა კრებირ სტლებამორილებარ და არა - ვალდებს-
ლებარ; თსმცა, აუვე განმარტა, რომ მეწარმე რსბიეუტირ რა-
უმიანობირ მიზანრ რწორედ მოგებირ მიფება წარმოადგენრ 
და პარტნიორებრ გააყნიათ მოგებირ არრებობირ ღემთცვევა-
ღი დივიდენდებირ მიფებირ ლეგიტიმსრი მოლოდინი. ამდე-
ნად, სზენაერი რარამართლორ ღეტარებით, პარტნიორთა 
კრებირ მიერ მოგებირ განაწილებირ თაობაზე გადაწქვეტი-
ლებირ არმიფებარ სნდა წუონდერ არევე ლეგიტიმსრი რამე-
წარმეო მიზანი და აფნიღნსლი მიზანი სნდა ამართლებდერ 
პარტნიორირ ქველაზე მნიღვნელოვანი სტლებირ - მოგებირ 
მიფებირ სტლებირ ღეზფსდვარ. 

რაკარაციო პალატამ არევე მისთითა, რომ რარამართლო 
რაზოგადოებირ პარტნიორთა კრებირ დირკრეციირ (განაწი-
ლდერ თს არა მოგება) ტარგლებღი ღეიშლება ღეიჩრარ მცო-
ლოდ იმ ღემთცვევაღი, როდერაც მორარყელე პარტნიორთა 
კრებირ მცრიდან რაკსთარი სტლებამორილებირ არამა-
რთლზომიერ გამოქენებაზე სთითებრ. კერშოდ, მორარყელე 
პარტნიორი რარყელღი სნდა სთითებდერ ირეთ გარემოებე-
ბზე, რომლებიც რარამართლორ ღესუმნირ ვარასდირ რატს-
შველრ პარტნიორთა კრებირ მიერ არაკეთილრინდირიერი 
მოუმედებირ, მოტქსებირ ან პირადი დაინტერერებირ არრე-
ბობირ თაობაზე
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რაკარაციო რარამართლომ იმრძელა განრაცილველ რაკი-
თცზე სტლებირ ბოროტად გამოქენებირ ჩრილღიც. პალატამ 
მისთითა რკ-ირ 115-ე მსცლზე, რომლირ თანაცმადაც რამო-
უალაუო სტლება სნდა განცორციელდერ მართლზომიერად, 
დასღვებელია სტლებირ გამოქენება მარტოოდენ იმ მიზნით, 
რომ ზიანი მიადგერ რცვარ.  

რაკარაციო რარამართლომ განმარტა, რომ რამართალ-ს-
რთიერთობირ მონაწილე რსბიეუტირ ნებირ გამოვლენით არ 
სნდა ირფვეოდერ პირირ შირითადი სტლებები და რამა-
რთლირ ზოგადი პრინციპები.  რარამართლორ სპირველერ 
ამოცანარ წარმოადგენრ რამოუალაუო სტლებირ მართლზო-
მიერად განცორციელებირ სზრსნველქოტა.  

რარამართლომ მოცემსლ ღემთცვევაღი ღეამოწმა თავად 
კრებირ გადაწქვეტილება ღინაარრობრივი თვალრაზრირით, 
რათა დადგენილიქო რამეწარმეო სრთიერთობირ რტერორ 
მიკსთვნებსლი რსბიეუტებირ უმედებირ მართლზომიერება. 

რაკარაციო რარამართლომ განმარტა, რომ პარტნიორთა 
კრებირ მიერ 2013 წლირ წლისრი მოგებირ განაწილებირ თა-
ობაზე გადაწქვეტილებირ არმიფება მისთითებდა პარტნიო-
რთა კრებირ სტლებამორილებირ არამართლზომიერ გამო-
ქენებაზე. 

პალატამ დააკმაქოტილა რაკარაციო რაყივარი და მოპა-
რსცე კომპანიირ დირეუტორრ დაავალა პარტნიორთა კრებირ 
მოწვევა ღემდეგი დფირ წერრიგით: 2013 წლირ წლისრი 
ანგარიღირ განცილვა-დამტკიცება და მოგებირ არრებობირ 
ღემთცვევაღი მირი დივიდენდებირ რაცით პარტნიორებრ ღო-
რირ განაწილება-არგანაწილებირ ღერაცებ გადაწქვეტილე-
ბირ მიფება. 

ანა ბაიაშე 
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 რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ რამოუალაუო რაუმეთა 
პალატირ 2016 წლირ 6 ივნირირ გადაწქვეტილება, რაუმე №არ-457-436-
2015. 

იშსლებით დადებსლი გარიგებირ ბათილობა და სკსუცევა 
 
1.  გარიგებირ დადებირ მიზნით პირირ იშსლება უმნირ რო-
გორც რკ-ირ 85-86-ე, ირე 54-ე მსცლირ ღემადგენლობარ, 
რადგან იშსლებირ განცორციელებით ირფვევა რაძარო 
წერრიგი. 
2. იშსლებით დადებსლი გარიგებირ სკსუცევირარ სნდა მიე-
თითორ რკ-ირ 976-ე და 978-ე მსცლებზე. 
 
რკ-ირ 85-86, 976, 978-ე მსცლები  
 
სზენაერი რარამართლორ 2017 წლირ 28 აპრილირ განყინება 
№არ-224-213-2017 

          I.  რაუმირ ტაუტობრივი გარემოებები 
მორარყელემ განცცადებით მიმართა უსთაირირ რაკრებს-

ლორ თავმძდომარერ და გამოთუვა რსრვილი, რადავო სშრა-
ვი უონება (რომელიც მანამდე მორარყელერ იშსლებით ას-
უციონირ გზით წუონდა ღეშენილი) სრარქიდლოდ გადაეცა 
თვითმმართველი უალაუირთვირ (უსთაირი). მორარყელერა 
და უალაუირ წარმომადგენელრ ღორირ დაიდო ყსუებირ ცე-
ლღეკრსლება, უონებირ მერაკსთრე გაცდა თვითმმართველი 
უალაუი. მორარყელემ რარყელი აფშრა უსთაირირ მსნიციპა-
ლიტეტირ წინააფმდეგ სრარქიდლო გარიგებირ ბათილად 
ცნობირა და რადავო უონებაზე რაკსთრებირ სტლებირ და-
ბრსნებირ მოთცოვნით. მორარყელირ განმარტებით, ირ დაი-
ბარერ დარავლეთ რაუართველორ რაოლუო პროკსრატსრაღი 
და პროკსრორი დაემსურა, რომ თს უსთაირი თვითმმა-
რთველობარ რაკსთრებაღი არ გადარცემდა რადავო უონებარ, 
დააკავებდნენ და პარსცირგებაღი მირცემდნენ. მორარყელირ 
პოზიციით, რაუმირ განცილვირ მომენტირთვირ რავაო სშრავი 
უონებირ განადგსრებსლი მდგომარეობა დარაყსურებსლირ 
მცრიდან მყსუებლირ მიმართ გამოვლენილი სმადსრობაა, 
რირ რატსშველზედაც ყსუება სნდა გასუმდერ, რკ-ირ 529 მს-
ცლირ მიცედვით. მოპარსცემ მისთითა, რომ მოთცოვნა ცა-
ნდაზმსლია. უსთაირირ რაუალაუო რარამართლორ გადაწქვე-
ტილებით რარყელი არ დაკმაქოტილდა, რაც რააპელაციო 
წერით გაარაყივრა მორარყელემ. რააპელაციო რარამა-
რთლორ გადაწქვეტილებით მორარყელირ მოთცოვნა დაკმა-
ქოტილდა - ბათილად ყაითვალა განრაცილველი ყსუებირ 
ცელღეკრსლება და მორარყელერ რადავო უონება რაკსთრე-
ბაღი დასბრსნდა. რააპელაციო რარამართლომ იცელმშფვა-
ნელა რკ-ირ 54-ე, 8 III მსცლებით  და მიიყნია, რომ ქოვე-
ლთვირ, როცა გარიგებირ ერთ-ერთი მონაწილე არირ რაცე-
ლმწიტო, რომელიც, მირი რტატსრიდან და ღერაშლებლობე-
ბიდან გამომდინარე, მიიყნევა გარიგებაღი ე.წ. „შლიერ 
მცარედ“, ამ გარიგებირ დადებირარ მცარეთა ღორირ სრთიე-
რთობაღი ნდობირა და კეთილრინდირიერებირ რტანდარტი 
შალიან მაფალი სნდა იქორ, განრაკსთრებით მაღინ, როცა 
აღკარაა, რომ სმეტერწილად რწორედ რაცელმწიტო იფებრ 
რარგებელრ გარიგებიდან „რსრტი მცარირ“ (კერშო პირირ) 
ცარძზე. ამიტომ ამგვარი „რსრტი მცარირაგან“ გარიგებირ ბა-
თილობაზე მითითებირარ რწორედ რაცელმწიტორ ეკირრება 
მტკიცებირ ტვირთი - დაადარტსრორ, რომ გარიგება ღეერა-
ბამება კანონით დადგენილ წერრ, არ ეწინააფმდეგება რაძა-
რო წერრიგრა და ზნეობირ ნორმებრ. რააპელაციო რარამა-
რთლორ ღეტარებით, მოპარსცემ ვერ აცრნა, თს რატომ გას-
ყნდა რსრვილი მორარყელერ - სრარქიდლოდ დაეთმო უონე-
ბა, რომელზეც რაკსთრებირ სტლება მოიპოვა კანონიერ 
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შალაღი ღერსლი რარამართლო გადაწქვეტილებირ აფრრს-
ლებირ ღედეგად, ამართან, ერ რსრვილი მარ გასყნდა რაკს-
თრებირ სტლებირ რეგირტრაციიდან რსლ რაფაც ოთცი თვირ 
გარვლირ ღემდეგ. რააპელაციო რარამართლომ მიიყნია, რომ 
არეთი უმედება ეწინააფმდეგება გონიერი ადამიანირ უცევირ 
წერრ და რაწინააფმდეგორ დამტკიცებამდე ივარასდება, რომ 
ტაუტობრივად არრებსლი გარიგებირ ღინაარრი არ ღეერაბა-
მება პირირ ნამდვილ ნებარ, არამედ ირ იშსლებსლი გაცდა, 
დაედო ამგვარი გარიგება. რააპელაციო რარამართლორ გა-
ნყინებაზე მოპარსცემ ღეიტანა რაკარაციო რაყივარი და მოი-
თცოვა გარაყივრებსლი განყინებირ გასუმება და აცალი გა-
დაწქვეტილებირ მიფებით რარყელირ დაკმაქოტილებაზე სა-
რირ თუმა, რადგან რაუმირ მარალებით მორარყელეზე დას-
ღვებელი ზემოუმედება არ დარტსრდებოდა. გარდა ამირა, 
რაკარაციო რაყივრირ ავტორირ მორაზრებით, მორარყელემ 
მართებსლად არ მისთითა რარყელირ დაკმაქოტილებირ რა-
მართლებრივი რატსშვლები.   

           II.  რარამართლორ მრძელობირ ღეძამება 
სზენაერმა რარამართლომ რაკარაციო რაყივარი დასღვე-

ბლად მიიყნია. რაკარაციო პალატამ არ გაიზიარა კარატორირ 
პრეტენზია მარზედ, რომ მორარყელერ არ წუონდა მითითე-
ბსლი რარყელირ რამართლებრივი რატსშვლები, და აფნი-
ღნა, რომ რაუმირ განმცილველი რარამართლო ღეზფსდსლია 
მცოლოდ მცარირ მიერ მითითებსლი ტაუტობრივი გარემო-
ებებით. რარამართლომ, რაუმეზე დადგენილი ტაუტობრივი 
გარემოებებირ ღეტარებით, სნდა დაადგინორ, თს რა რამა-
რთლებრივი სრთიერთობა არრებობრ მცარეთა ღორირ და ამ 
სრთიერთობირ მარეგსლირებელი რამართლებრივი ნო-
რმებირ რატსშველზე სნდა გამოიტანორ გადაწქვეტილება. 
ამდენად, მცარეთა ღორირ არრებსლი სრთიერთობირ ღეტა-
რება რწორედ რარამართლორ კომპეტენციაა იმირ მისცედა-
ვად, რა რამართლებრივი რატსშვლები მისთითა მორარყე-
ლემ. რაკარაციო პალატამ გაიზიარა რააპელაციო რარამა-
რთლორ დარკვნები ყსუებირ ცელღეკრსლებირ დადებირ მი-
ზნით მორარყელეზე იშსლებირ განცორციელებართან მიმა-
რთებაღი და განმარტა, რომ რადავო გარიგებირ ბათილობირ 
მიზნებირათვირ რაცეზეა როგორც იშსლება (რკ-ირ 85-ე და 
86-ე მსცლი), ირე ამორალსრობა (54-ე მსცლი) და მიიყნია, 
რომ ბათილად ცნობირ ღედეგად, რადავო სშრავი უონებირ 
სკან დაბრსნებირ რამართლებრივ ნაწილღი, მოთცოვნირ და-
კმაქოტილება სნდა განცორციელდერ კონდიუცისრი ვა-
ლდებსლებირ მარეგსლირებელი ნორმებირ დაცვითი ტს-
ნუციირ ტარგლებღი (რკ-ირ 978-ე მსცლი). რაკარაციო პალა-
ტირ განმარტებით, ყსუებირ ცელღეკრსლებირ ბათილად 
ცნობირ რამართლებრივი რატსშველია რკ-ირ 54-ე, 976-ე და 
978-ე მსცლები, ამიტომ მოთცოვნირ მიმართ გამოქენებსლ 
სნდა იქორ ცანდაზმსლობირ რაერთო - ათწლიანი ვადა, რაც 
სარქოტრ მოპარსცირ ღედავებარ ცანდაზმსლობირ ნაწილღი. 

                           III.   კომენტარი 
სზენაერი რარამართლო არარწორად მიიყნევრ იშსლებირ 

ღემადგენლობირ განცორციელებარ ავტომატსრად არეთი ზე-
მოუმედებირ ღედეგად დადებსლი გარიგებირ ამორალსრო-
ბირ განმრაზფვრელ ელემენტად. ღერაშლებელია გარიგება 
იქორ იშსლებით დადებსლი და, ამავდროსლად, იქორ მა-
რთლრაწინააფმდეგო/ამორალსრი რკ-ირ 54-ე მსცლირ გა-
გებით, თსმცა ასცილებელია იმ გარემოებებირ გამოქოტა, 
რომლირ გამოც ნებირ გამოვლენა ეწინააფმდეგება კანონრ, 
რაძარო წერრიგრ ან ზნეობირ ნორმებრ. 

 დასრაბსთებელია, რატომ სთითებრ რარამართლო მო-
თცოვნირ რატსშვლებად ერთდროსლად რკ-ირ 976 და 978-ე 
მსცლებრ, როცა თითოესლი მათგანი დამოსკიდებელ ღემა-
დგენლობარ სნდა უმნიდერ. იშსლებით დადებსლი გარიგე-
ბირ ღეცილებირ ღემდეგ (იმირ მისცედავად, რომ ამ განყნება-
ღი რარამართლო განრაცილველ გარიგებად მრძელობაღი რკ-
ირ 54-ე მსცლირ მიცედვით ბათილ გარიგებადაც მოიცრენიე-
ბრ) ნებირ გამოვლენა უარწქლდება გარიგებირ დადებირ მო-
მენტიდან, რირ გამოც განცორციელებსლი ღერრსლება რამა-
რთლებრივი რატსშვლირ არმუონე ცდება. იშსლებით დადე-
ბსლი გარიგებირ სკსუცევირ რამართლებრივი რატსშველია 
რკ-ირ 976 I ა) და არა 978-ე მსცლი, რომელიც გასმართლე-
ბლად ატართოებრ რკ-ირ 118-ე მსცლით განრაზფვრსლი 
თვითდაცმარებირ სტლებარ და უმნირ აკრშალსლი თვითნე-
ბობირ ლეგიტიმაციირ ღერაშლებლობარ.  

ნინო უავღბაია 
 

ბინათმერაკსთრეთა ამცანაგობირ კრებირ ოუმირ ბათილობა 
 
1. წერებირ დარფვევით ყატარებსლი ბინათმერაკსთრეთა 
ამცანაგობირ  კრებაზე მიფებსლი ოუმირ ბათილობა, რო-
მლითაც განიკარგა ამცანაგობირ რაერთო უონება, არ ღეი-
შლება აფიარებითი რარყელით დაკმაქოტილდერ. 
2. მიკსთვნებითი რარყელირ ბსნებარ არ ცვლირ და აფიარე-
ბით რარყელად არ გარდაუმნირ ირ, რომ რამართალწარმოე-
ბირ პროცერღი განრაცილველია ცალკესლ დოკსმენტთა ნა-
მდვილობა, თს ერ რაკითცი მტკიცებირ რაგანია და არა რარა-
რყელო მოთცოვნა. 
3. თსკი რაკარაციო რაყივრირ განცილვირარ რაკარაციო რარა-
მართლო დაადგენრ, რომ აფშრსლია აფიარებითი რარყელი 
და არ არრებობრ მორარყელირ ისრიდისლი ინტერერი, მარ 
სტლება აუვრ რარყელირ მიფებაზე სარირ თუმირ ერთ-ერთი 
რატსშველი მიიყნიორ რარყელირ განსცილველად დატოვე-
ბირ რატსშვლად რაპროცერო ანალოგიირ გამოქენებით. 
 
რკ-ირ 50, 54-ე, ბინათმერაკსთრეთა ამცანაგობირ ღერაცებ 
კანონირ 26, 27-ე, რამოუალაუო რაპროცერო კოდეურირ 178 I 
ლ), 180, 186 I თ), 275, 394 ე1) მსცლები 

რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2019 წლირ 5 ივლი-
რირ განყინება №არ-634-2019 

      I.  რაუმირ ტაუტობრივი გარემოებები 
ბინათმერაკსთრეთა ამცანაგობირ (ღემდგომღი-ამცანა-

გობა) ორმა წევრმა ღეიტანა აფიარებითი რარყელი ამცანა-
გობირა (პირველი მოპარსცე) და მირი ერთ-ერთი წევრირ 
(მეორე მოპარსცე) წინააფმდეგ, რომლითაც მოითცოვერ 
ამცანაგობირ კრებირ ოუმირ ბათილად ცნობა. რადავო ოუმით 
მეორე მოპარსცერ მიეცა 2006 წლამდე სნებართვოდ მიღე-
ნებსლი ტართირ ლეგალიზებირ სტლება. მორარყელეებმა 
მისთითერ, რომ კრება არ მოწვესლა კანონით დადგენილი 
წერებირ დაცვით: ამცანაგობირ წევრებრ არ ყაბარებიათ ღე-
ტქობინება კრებირ ყატარებირ თაობაზე და კრება არ ყატა-
რებსლა ამცანაგობირ თავმძდომარირ მეღვეობით, იმ მოცე-
მსლობაღი, როდერაც არავირ მისმართავრ თავმძდომარირა-
თვირ კრებირ მოწვევართან დაკავღირებით. მორარყელეებირ 
განმარტებით, კრებირ ოუმით განიკარგა ამცანაგობირ რაე-
რთო უონება, რირი გათვალირწინებითაც, რაცეზეა გარიგე-
ბირ ბათილად აფიარებირ ისრიდისლი ინტერერი. ამცანაგო-
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ბირ თავმძდომარემ რარყელი ცნო, ცოლო მეორე მოპარსცემ 
აფნიღნა, რომ მორარყელეებრ არ გააყნდათ ისრიდისლი 
ინტერერი გარიგებირ ბათილობირ მიმართ. მირივე განმა-
რტებით, ამცანაგობირ წევრებმა დაარდარტრსრერ ტართირ 
ტლობირ ტაუტობრივი გარემოება და, რეალსრად, ნება გა-
მოცატსლია, რარაც ერთ-ერთი მორარყელეც ადარტსრებრ 
ცელმოწერით. 

თბილირირ რაუალაუო რარამართლომ რარყელი დააკმა-
ქოტილა და ამცანაგობირ კრებირ რადავო ოუმი ბათილად 
ცნო. გადაწქვეტილებირ გასუმებირ და რარყელირ სარქოტირ 
მოთცოვნით რააპელაციო რაყივარი წარადგინა მეორე მო-
პარსცემ. თბილირირ რააპელაციო რარამართლორ განყინებით 
რააპელაციო რაყივარი არ დაკმაქოტილდა და მოცემსლ რა-
უმეზე თბილირირ რაუალაუო რარამართლორ გადაწქვეტილე-
ბა დარყა სცვლელი.  

რააპელაციო რარამართლორ განმარტებით, მოპარსცემ 
ვერ დაადარტსრა  ბინათმერაკსთრეთა ამცანაგობირ ღერაცებ 
კანონირ შალაღი ღერვლირ დროირათვირ რადავო ტართირ 
ტაუტობრივი მდგომარეობით ტლობირ ტაუტი და, ღერაბამი-
რად, უონებაზე არ დგინდებოდა მირი ინდივიდსალსრი რაკს-
თრება. აფნიღნსლირ გათვალირწინებით, კრებირ ოუმით გა-
ნკარგსლი უონება სნდა იქორ მიყნესლი ამცანაგობირ რაე-
რთო რაკსთრებარ მიკსთვნებსლ უონებად. ამდენად, რაცეზე 
იქო რაერთო რაკსთრებირ განკარგვა, რომელიც ეცებოდა 
ამცანაგობირ ქველა წევრირ, მათ ღორირ, მორარყელეთა რა-
კსთრებარ, რირ ღერაბამირადაც, მორარყელერ გააყნდა 
აფშრსლი რარყელირ მიმართ ისრიდისლი ინტერერი. რააპე-
ლაციო რარამართლომ იმრძელა კრებირ ყატარებირ პროცე-
დსრსლ რაკითცებზეც და აფნიღნა, რომ ამცანაგობირ რაუმია-
ნობარ სშფვება ბინათმერაკსთრეთა ამცანაგობირ თავმძდო-
მარე, თს თავმძდომარე არ არირ, ან იგი თავირი მოვალეო-
ბირ რაწინააფმდეგოდ თავრ არიდებრ კრებირ მოწვევარ, კრე-
ბა ღეიშლება მოიწვიორ ნებირმიერმა მერაკსთრემ, თს წე-
რდებით რცვა რამ არ არირ განრაზფვრსლი. კრებირ მოწვევირ 
ღერაცებ ბინათმერაკსთრეთა ამცანაგობირ წევრებრ სნდა 
ეცნობორ წერილობით. ამდენად, კრებირ მოწვევირა და ყა-
ტარებირ პროცერღი რავალდებსლოა ამცანაგობირ წევრთა 
ინტორმირება განრაცილველი რაკითცებირ ღერაცებ, რაც და-
რაღვებია მცოლოდ წერილობითი ტორმით. განრაცილველი 
დავაღი, რააპელაციო რარამართლორ მითითებით, კრებირ 
ყატარებირ თარიფირ, ადგილირ, დროირა და დფირ წერრიგირ 
ღერაცებ წინარწარ ინტორმირებირ, ამცანაგობირ წევრებირ 
კრებაზე მოწვევირ, კრებირ ყატარებირა და გადაწქვეტილე-
ბირ მიფებაღი მათი მონაწილეობირ მტკიცებირ ტვირთი ეკი-
რრებათ მოპარსცეებრ. რააპელაციო პალატამ მისთითა, რომ 
მოპარსცემ აფიარა კრებირ მოწვევირ წერირ დარფვევა, რაც, 
რკ-ირ 131-ე მსცლირ მიცედვით, სნდა ყაითვალორ აფიარე-
ბად და რარყელირ დაკმაქოტილებირ რატსშვლად. ამართან, 
მოპარსცემ ვერ მისთითა და ვერ დაადარტსრა კონკრეტსლი 
ტაუტობრივი წინაპირობები, რომელთა ღერაბამირადაც კრე-
ბა ყატარდა ამცანაგობირ რცვა წევრირ თავმძდომარეობით 
და არა სღსალოდ სტლებამორილი პირირ - ამცანაგობირ თა-
ვმძდომარირ მოწვევით. მანვე განმარტა, რომ ამცანაგობირ 
თავმძდომარირათვირ და მეორე მორარყელირათვირ არ 
სცნობებია კრებირ მოწვევირ თაობაზე, ვინაიდან ირინი მაი-
ნც წინააფმდეგნი იუნებოდნენ მცარი დაეჩირათ დფირ წე-
რრიგირათვირ, ცოლო ამცანაგობირ რცვა წევრებრ კრებირ 
ოუმზე ცელი მოაწერინა ზოგრ კრებირ ყატარებამდე, ზოგრ 
კრებირ ყატარებირარ და ზოგრაც - მირ ღემდეგ. 
რააპელაციო რარამართლომ მიიყნია, რომ გარაყივრებსლი 

კრებირ ოუმი არ ღეერაბამება ბინათმერაკსთრეთა ამცანაგო-
ბირ ღერაცებ კანონირ მოთცოვნებრ და რაცეზეა მირი ბათი-
ლად ცნობირ რატსშველი დარაცელებსლი კანონირ 26-ე, 27-
ე მსცლებირა და რკ-ირ 54-ე მსცლირ მიცედვით. თბილირირ 
რააპელაციო რარამართლორ განყინებირ გასუმებირა და რა-
რყელირ დაკმაქოტილებაზე სარირ თუმირ მოთცოვნით რაკა-
რაციო რაყივარი წარმოადგინა მოპარსცემ, რომელმაც აფნი-
ღნა, რომ მორარყელერ არ დასრაბსთებია, რა რაცირ ზიანი 
ადგება მარ ან მირ კანონიერ სტლებარა და ინტერერრ და რა-
ტომ სნდა მოცდერ კრებირ ოუმირ ბათილად ცნობა, ამართან, 
კრებირ ოუმირ ბათილად ცნობირ წინაპირობირ არრებობირ 
ღემთცვევაღიც კი, კრებირ ოუმირ ბათილად ცნობა მაინც ვერ 
გაცდება რაზიარო რაგნირ თანამერაკსთრირ სტლებირ დაცვირ 
რაკმარირი რაღსალება.  

         II.  რარამართლორ მრძელობირ ღეძამება 
რაკარაციო რარამართლომ მისთითა, რომ ღეტარებირ რა-

განრ წარმოადგენდა აფიარებითი რარყელირ რატსშვლიანო-
ბირ რაკითცი, რომელიც ამცანაგობირ კრებაზე გამოვლენი-
ლი ნებირ - მრავალცმრივი გარიგებირ კანონთან ღერაბამი-
რობარ ღეეცება. სზენაერი რარამართლორ განმარტებით, რა-
კარაციო წერით მართლმრაძსლებირ განცორციელებირარ გა-
რაყივრებსლი გადაწქვეტილებირ კანონიერება მოწმდება 
ორი მიმართსლებით, კერშოდ: სპირველერად, დარადგენია, 
ცომ არ ვლინდება  გადაწქვეტილებირ გასუმებირ აბროლს-
ტსრი რატსშვლები, რომლებიც მოცემსლია რამოუალაუო 
რაპროცერო კოდეურირ 394-ე მსცლღი, ცოლო, ამ რაკითცირ 
სარქოტითად გადაწქვეტირ ღემთცვევაღი, ღეტარებარ ეუვე-
მდებარება კარატორირ პრეტენზიებირ დარაბსთებსლობა, 
რაც მოწმდება ამავე კოდეურირ 393-ე მსცლირ დანაწერე-
ბით. განრაცილველ ღემთცვევაღი, პალატირ ღეტარებით, 
არრებობრ უვემდგომი ინრტანციირ რარამართლორ გადაწქვე-
ტილებებირ გასუმებირ რამოუალაუო რაპროცერო კოდეურირ 
394-ე ე

1
) მსცლირ გათვალირწინებსლი აბროლსტსრი რატს-

შველი, რამდენადაც როგორც პირველი ინრტანციირ რარამა-
რთლორ გადაწქვეტილება, ირე - მირი სცვლელად დატოვე-
ბირ ღერაცებ რააპელაციო პალატირ განყინება იმდენად დას-
რაბსთებელია, რომ მათი რამართლებრივი რატსშვლიანო-
ბირ ღემოწმება ღესშლებელია. განრაცილველი აფიარებითი 
რარყელირ რატსშვლიანობართან დაკავღირებით მრძელობი-
რარ რაკარაციო პალატამ მისთითა, რომ ამ ტიპირ რარყელე-
ბირათვირ დაწერებსლია დამატებითი მოთცოვნა - ისრიდის-
ლი ინტერერი, რომელრაც რარამართლო რარყელირ დარა-
ღვებობირარ ტორმალსრრამართლებრივი თვალრაზრირით 
ამოწმებრ, ცოლო, დაღვებირ ღემთცვევაღი, რწორედ ამ ინტე-
რერირ ნამდვილობაზეა დამოკიდებსლი რარყელირ წარმა-
ტება. რაკარაციო პალატირ მორაზრებით, აფიარებითი რა-
რყელირ დარაღვებობირ რაკითცირ განცილვირარ, მნიღვნე-
ლოვანია, გაირკვერ, ცომ არ არრებობრ მიკსთვნებითი რა-
რყელირ აფშვრირ წინაპირობები, რადგან არეთ ღემთცვევაღი 
მორარყელე ვერ ღეშლებრ თავირი ნამდვილი მიზნირ (სტლე-
ბირ დაცვირ) აფიარებითი რარყელით მიფწევარ, აფნიღნსლი 
კი, თავირ მცრივ, რატსშველრ აცლირ აფიარებით მოთცო-
ვნარ. სზენაერი რარამართლორ განმარტებით, განრაცილველ 
დავაღი რადავო კრებირ ოუმებირ ბათილობირ დადარტსრებირ 
ღემთცვევაღიც კი, მცოლოდ აფნიღნსლი ვერ გაცდებოდა რა-
ზიარო რაგნირ თანამერაკსთრეთა სტლებებირ დაცვირ რაკმა-
რირი რაღსალება, ვინაიდან იმირ მიცედვით, თს რარ განიცი-
ლავრ მორარყელე სტლებირ დარფვევად, მარ დამატებით 
მოსწევდა ღერაბამირი რარყელირ (ცელღეღლირ აფკვეთა,
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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). 
 
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. 
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სასამართლო პრაქტიკა 

 

ბ) მისცედავად კონრტიტსცისრი რარყელირ დაკმაქოტი-
ლებირა ტიზიკსრ და ისრიდისლ პირებრ ღორირ განრცვავე-
ბსლი ოდენობირ ბაჟირ გადაცდირ ვალდებსლება, გარკვესლ 
ღემთცვევებღი, კვლავ არრებობრ რაუართველორ რამოუალა-
უო რაპროცერო კოდეურირ 39-ე მსცლირ მე-3 ნაწილირ რატს-
შველზე.

401
 

 
კონრტიტსციირ მე-14, რამოუალაუო რაპროცერო კოდეურირ 
39-ე მსცლები 

 
რაუართველორ რაკონრტიტსციო რარამართლორ 2016 წლირ 
29 დეკემბრირ გადაწქვეტილება N2/6/623, ღპრ „რადაზფვე-
ვო კომპანია სნირონი“ რაუართველორ პარლამენტირ წინაა-
ფმდეგ 

 
I. რარამართლორ მრძელობირ ღეძამება 

რადავო ნორმები არეგსლირებდა რაცელმწიტო ბაჟირ 
ოდენობირ განრაზფვრირ რაკითცრ. აფნიღნსლი ნორმებირ მი-
ცედვით, რარარყელო მოთცოვნირა და ინრტანციებირ მიცე-
დვით რაცელმწიტო ბაჟირ ოდენობა ტიზიკსრი და ისრიდის-
ლი პირებირთვირ განრცვავებსლი იქო, კერშოდ, კანონმდე-
ბელი ისრიდისლი პირებირთვირ აწერებდა სტრო მაფალ რა-
ცელმწიტო ბაჟრ. 

მორარყელე აპელირებდა გარემოებაზე, რომ ტიზიკსრი 
პირებირგან განრცვავებით, ისრიდისლი პირებირ მიერ რაე-
რთო რარამართლოებირთვირ მიმართვირ დრორ სტრო მაფა-
ლი რაცელმწიტო ბაჟირ გადაცდირ დაწერება, იწვევრ ამ სკა-
ნარკნელთა მიმართ დიტერენცირებსლ მოპქრობარ; რაუა-
რთველორ კონრტიტსციირ 45-ე მსცლზე

402
 დაქრდნობით 

კონრტიტსციირ მე-14 მსცლით განმტკიცებსლი თანარწორო-
ბირ პრინციპი ვრცელდება ისრიდისლ პირებზეც, თს სტლე-
ბირ ბსნებიდან რცვა რამ არ გამომდინარეობრ. რარამა-
რთლორთვირ მიმართვირ სტლება გააყნიათ, როგორც ტიზი-
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 რაუართველორ რამოუალაუო რაპროცერო კოდეურირ 39-ე მსცლირ 
მე-3 ნაწილით განრცვავებსლი რაცელმწიტო ბაჟირ ზფვრსლი ოდენობაა 
დადგენილი ისრიდისლი და ტიზიკსრი პირებირთვირ, მაგალითად 
აფნიღნსლი მსცლირ თანაცმად რაცელმწიტო ბაჟირ ოდენობა: ა) პირველი 
ინრტანციირ რარამართლოღი არ სნდა აფემატებოდერ: ა.ა) ტიზიკსრი 
პირირათვირ – 3 000 ლარრ; ა.ბ) ისრიდისლი პირირათვირ – 5 000 ლარრ. 
ამ ნორმირ ამ ტორმით არრებობა განპირობებსლია რაუართველორ 
ორგანსლი კანონირ რაკონრტიტსციო რარამართლორ ღერაცებ 26-ე 
მსცლირ 1-ლი პსნუტით, რომლირ თანცმად რაკონრტიტსციო 
რარამართლორ სტლება არა აუვრ იმრძელორ მთლიანად კანონირ ან რცვა 
ნორმატისლი აუტირ კონრტიტსციართან ღერაბამირობაზე, თს მორარყელე 
ან წარდგინებირ ავტორი ითცოვრ კანონირ ან რცვა ნორმატისლი აუტირ 
მცოლოდ რომელიმე ნორმირ არაკონრტიტსცისრად ცნობარ. ამავე 
კანონირ  39-ე მსცლირ 1-ლი პსნუტით რაკონრტიტსციო რარამართლოღი 
ნორმატისლი აუტირ ან მირი ცალკესლი ნორმებირ კონრტიტსცისრობირ 
თაობაზე კონრტიტსცისრი რარყელირ ღეტანირ სტლება აუვთ: ა) 
რაუართველორ მოუალაუეებრ, რცვა ტიზიკსრ პირებრ და ისრიდისლ 
პირებრ, თს მათ მიაყნიათ, რომ დარფვესლია ან ღერაშლებელია 
სღსალოდ დაირფვერ რაუართველორ კონრტიტსციირ მეორე თავით 
აფიარებსლი მათი სტლებანი და თავირსტლებანი. ღერაბამირად, 
ვინაიდან მორარყელე მცარირ მიერ რადავოდ არ იქო გამცდარი 
რაუართველორ რამოუალაუო რაპროცერო კოდეურირ 39-ე მსცლირ მე-3 
ნაწილი, რაკონრტიტსციო რარამართლო მოკლებსლი იქო 
ღერაშლებლობარ ემრძელა მირ კონრტიტსცისრობაზე, თსმცა ნათელია, 
რომ აფნიღნსლი ნორმაც იწვევრ დიტერენცირებსლ მიდგომარ. 
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 ანალოგისრი ღინაარრირაა რაუართველორ კონრტიტსციირ დფერ 
მოუმედი რედაუციირ 34-ე მსცლირ 1-ლი პსნუტი, კერშოდ 
„კონრტიტსციაღი მითითებსლი ადამიანირ შირითადი სტლებები, მათი 
ღინაარრირ გათვალირწინებით, ვრცელდება აგრეთვე ისრიდისლ 
პირებზე“; ცვლილება ღევიდა რაუართველორ 2018 წლირ 23 მარტირ 
კონრტიტსცისრი კანონით №2071. 

კსრ, ირე ისრიდისლ პირებრ, ღერაბამირად, ერ სტლება თა-
ნაბრად სნდა იქორ ცელმირაწვდომი ქველა პირირთვირ და 
ისრიდისლ პირრ არ სნდა ეკირრებოდერ გაზრდილი ბაჟირ 
გადაცდირ ტვირთი; ღედარებად ძგსტებრ - ტიზიკსრ და ის-
რიდისლ პირებრ ღესშლიათ ირარგებლონ რარამართლორა-
დმი მიმართვირ სტლებით და ირინი წარმოადგენენ არრები-
თად თანარწორ პირებრ. მორარყელირ აზრით, რადავო ნო-
რმები დასრაბსთებლად აცდენრ არრებითად თანარწორი პი-
რებირ დიტერენცირებარ, რაც არფვევრ კონრტიტსციირ მე-14 
მსცლრ. 

ამირ რაპარსცოდ მოპარსცე მიიყნევდა, რომ რაუართვე-
ლორ კანონმდებლობა არ განარცვავებრ ტიზიკსრი და ისრი-
დისლი პირებირ რამოუალაუო სტლებებრ და მათთვირ გა-
ნრცვავებსლი ოდენობირ ბაჟირ დამდგენი ნორმები კავღი-
რღია რაუართველორ კონრტიტსციირ მე-14 მსცლთან, ერ თა-
ვირთავად არ გსლირცმობრ აფნიღნსლი მსცლირ დარფვევარ; 
კონრტიტსციირ მე-14 მსცლირ მიზნებირთვირ რადავო ნო-
რმით გათვალირწინებსლი სრთიერთობებირ მოწერრიგები-
რარ რარამართლორ არრებითად განრცვავებსლი რერვირებირ 
მიწოდება არ სწევრ, თსმცა, ისრიდისლი ბსნებირ გათვალი-
რწინებით, რირკები, რომ რარამართლო გადაიტვირთება მე-
ტი სრატსშვლო და რაუმირ გაჩიანსრებირ მიზნით წარდგენი-
ლი რარყელით, ისრიდისლ პირებთან მიმართ არირ სტრო 
მაფალი და რწორედ ამირ გათვალირწინებით გამართლებს-
ლია არეთი არათანარწორი მოპქრობა. 
 

II. რარამართლორ მრძელობირ ღეძამება 
რაკონრტიტსციო რარამართლო მიიყნევრ, რომ რეალსრი 

და რაციონალსრი კავღირი რადავო ნორმირ მიზანრა და ღე-
რყესლ რაღსალებარ ღორირ ვერ დგინდება და ქოველივე ზე-
მოაფნიღნსლიდან გამომდინარე, რაუართველორ რამოუა-
ლაუო რაპროცერო კოდეურირ 39-ე მსცლირ პირველი ნაწი-
ლირ „ე“ უვეპსნუტირ რიტქვები: „ცოლო თს განმცცადებელი 
ისრიდისლი პირია - 150 ლარრ“, 39-ე მსცლირ პირველი ნა-
წილირ „ე

1
“ უვეპსნუტირ რიტქვები: „ცოლო თს განმცცადებე-

ლი ისრიდისლი პირია - 150 ლარრ“, 39-ე მსცლირ პირველი 
ნაწილირ „ვ“ უვეპსნუტირ რიტქვები: „ცოლო თს განმცცადე-
ბელი ისრიდისლი პირია - 300 ლარრ“ არაკონრტიტსცისრია 
რაუართველორ კონრტიტსციირ მე-14 მსცლთან მიმართებით. 

რაკონრტიტსციო რარამართლორ განმარტებით, რადავო 
ნორმებირ რატსშველზე ცდება გარკვესლი პირებირ მიმართ 
დიტერენცირებსლი მოპქრობირ გამოქენება, რაც გამოიცა-
ტება რარამართლორთვირ მიმართვირ რსბიეუტებირ რაერთო 
წრიდან ერთი ნაწილირ – კერშო რამართლირ ისრიდისლი 
პირებირ გამოქოტაღი და მათთვირ განრცვავებსლი რატარს-
რირ დაწერებაღი. აფნიღნსლიდან გამომდინარე,  რადა-
ვო ნორმებირ კონრტიტსციირ მე-14 მსცლთან ღერაბამირობა-
ზე მრძელობირარ, ასცილებელია, გამოიკვეთორ ღერადარე-
ბელი ძგსტები და განირაზფვრორ, რამდენად წარმოადგენენ 
ირინი არრებითად თანარწორ რსბიეუტებრ კონკრეტსლ რამა-
რთლებრივ სრთიერთობართან მიმართებით. 

როგორც სკვე აფინიღნა, მოცემსლ ღემთცვევაღი ცდება 
ტიზიკსრი პირებირა და კერშო რამართლირ ისრდისლი პი-
რებირ დიტერენცირება, რაც გამოიცატება რიგ რარამა-
რთლო მოუმედებებზე განრცვავებსლი ოდენობირ რაცე-
ლმწიტო ბაჟირ გადაცდირ დაწერებაღი. ზოგადად, ტიზიკსრ 
და ისრიდისლ პირებრ ღორირ მნიღვნელოვანი რცვაობაა მა-
თი ბსნებირა და სტლებრივი რტატსრიდან გამომდინარე. თს-
მცა, ამ ორ პირრ ღორირ არრებსლი განრცვავება ქოველთვირ 
ვერ განაპირობებრ მათ არრებითად სთანარწორო პირებად 
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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 
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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 



ანნა აგლაშე   ღედარებითი რამართლირ ჟსრნალი 3/2019 
 

 

70 
 

რეალიზაციირათვირ ცელღეღლირ, ან/და აფრრსლებირ გაჩია-
ნსრებირ მცდელობა.    

აფნიღნსლი ღეტარებიდან გამომდინარე  რარამართლო 
განიცილავრ კონკრეტსლ ღემთცვევაღი კრედიტორირ მიერ 
კეთილრინდირიერებირა და გსლირცმიერებირ ვალდებსლე-
ბირ დაცვირ რაკითცრ. 

რაკარაციო პალატა განმარტავრ, რომ ზოგადად  მა-
რთლწერრიგი რამართლირ რსბიეუტთა უცევირ წერრ ატსშნებრ 
კეთილრინდირიერებირ პრინციპრ და ამავდროსლად, ამ 
პრინციპრ ნორმატისლ კონცეტციად განიცილავრ. იგი თანა-
მედროვე რამართლირ, ტილოროტიირა და ბიზნერირ ერთ-ე-
რთი ტსშემდებლსრი პრინციპია. 

მე-8 და 361-ე მსცლები მთელი რამოუალაუო ბრსნვირ 
უვაკსთცედია. აფნიღნსლი ნორმები რაღსალებარ იშლევა, 
ნებირმიერი სრთიერთობა რამართლებრივი თვალრაზრირით 
ღეტარდერ. კერშო რამართლებრივ სრთიერთობათა კეთი-
ლრინდირიერად წარმართვირ ვალდებსლებარ რამოუალაუო 
კოდეურირ არაერთი ნორმა პირდაპირ ადგენრ, ცოლო ნო-
რმათა სმრავლერობა, მისცედავად იმირა, რომ  პირდაპირ 
არ სთითებრ მარზე, მაინც მარ ეტსშნება. კეთილრინდირიე-
რებირ პრინციპირ შირითადი ტსნუცია სრთიერთობირ მონა-
წილეთა ინტერერებირ არა დაპირირპირება, არამედ - მათი 
როლიდარობაა, რაც ნორმალსრი რამოუალაუო ბრსნვირ რა-
ტსშველია. კეთილრინდირიერება არა მარტო სტლებირ 
არრებობირ, არამედ მოვალეობირ ღერრსლებირ ვარასდი-
ცაა. 

კეთილრინდირიერებირ ზემოაფნიღნსლი ტსნუციებიდან 
გამომდინარეობრ, რომ ნებირმიერ ვალდებსლებით-რამა-
რთლებრივ სრთიერთობაღი, კრედიტორრ არ ღესშლია სა-
რი თუვარ მოვალირ მიერ ვალდებსლებირ ღერრსლებირ მცი-
რე ცელღეწქობაზე, მაღინ, როდერაც მოვალერ კრედიტორირ 
მცრიდან ერაჩიროება არეთი ცელღეწქობა მარზე ნაკირრი ვა-
ლდებსლებირ ძეროვნად ღერრსლებირათვირ. 

რააპელაციო რარამართლო განმარტავდა, რომ რადავო 
ღემთცვევაღი მოპარსცირ მიერ სშრავი უონებირ ასუციონზე 
რეალიზაცია განაპირობა  მრერცებლირ მიერ რაკრედიტო ცე-
ლღეკრსლებით ნაკირრი ვალდებსლებირ დარფვევამ, რაც 
თავირთავად გამორიცცავდა ზიანირ ანაზფასრებირ მავა-
ლდებსლებელი გარემოებებირ არრებობარ., რაკარაციო პა-
ლატამ არ გაიზიარა აფნიღნსლი მრძელობა  და განმარტა, 
რომ მერამე პირირ მიერ კრედიტორირათვირ დავალიანებირ 
რრსლად დატარვირ ღეთავაზება გამორიცცავდა კრედიტო-
რირ მიერ დაკმაქოტილებირ სკიდსრერი ზომირ გამოქენებარ 
- სშრავი უონებირ რეალიზაციარ,  თეორისლადაც კი. ერ კი 
გამორიცცავდა მოპარსცირ პოზიციირ მართებსლობარ. 

რაკარაციო პალატირ მორაზრებით, კეთილრინდირიერე-
ბირ პრინციპიდან გამომდინარე, ვალდებსლებით-რამა-
რთლებრივი სრთიერთობირ მონაწილე მცარეთა თანა-
მღრომლობა, მეორე მცარირ ინტერერებირ გათვალირწინება, 
მეორე მცარირ სტლებებირა და უონებირადმი განრაკსთრე-
ბსლი გსლირცმიერებირ გამოყენა (რამოუალაუო კოდეურირ 
316-ე მსცლირ მე-2 ნაწილირ ღერაბამირად) რაჩიროა ამ 
სრთიერთობირ ნორმალსრად განვითარებირათვირ. არეთ 
ღემთცვევაღი, ორივე მცარე იუნება კმაქოტილი: კრედიტო-
რი - ვალდებსლებირ ღერრსლებირ მიფებით, ცოლო მოვალე 
- ვალდებსლებირაგან გათავირსტლებით. 

ირეთ პირობებღი, როდერაც კრედიტორი უონებირ ასუცი-
ონზე რეალიზაციირ განმაპირობებელ გარემოებად  რერცირ 
გადასცდელობარ მიიყნევრ, ცოლო თავირ მცრივ, მოვალე 
კრედიტორირ ამ გადაწქვეტილებით მიფებსლ ზიანზე აპე-
ლირებრ, რარამართლორ ღეტარებირ მთავარი რაგანია, იქო 

თს არა კონკრეტსლ რიტსაციაღი კრედიტორირ უმედება ნა-
კარნაცევი ობიეუტსრი ასცილებლობით და თს არ იქო, მია-
დგა თს არა ზიანი მოვალერ კრედიტორირ ამგვარი უმედე-
ბით. ცალრაცაა, რომ რაკრედიტო ცელღეკრსლებით ნაკირრი 
ვალდებსლება დაირფვა, ცოლო ბანკირ მოლოდინი ცელღე-
კრსლებირ გატორმებირ მიმართ მდგომარეობდა მირ ძერო-
ვან ღერრსლებაღი. თსმცა, რაუმირ გარემოებათა ერთობლი-
ობაღი ღეტარებით რარამართლომ მიიყნია, რომ ბანკირ უმე-
დება ვერ იუნებოდა მიყნესლი კეთილრინდირიერ უმედებად. 
ბანკირ ინტერერრ წარმოადგენდა ტსლადი ვალდებსლებირ 
ღერრსლება.  იმ პირობებღი, რომ ბანკრ ტსლადი ვალდებს-
ლებირ ღერრსლებირ ღერაცებ წერილობით მიეწოდა ღეთავა-
ზება,      ბანკრ, როგორც რაკრედიტო დაწერებსლებარ, კლი-
ენტირ ინტერერებიდან გამომდინარე, ევალებოდა გსლი-
რცმიერი დამოკიდებსლებირ გამოყინა და რაბანკო დავალი-
ანებირ დატარვირ რამდენიმე ვარიანტიდან კლიენტირათვირ 
ქველაზე ცელრაქრელი და ოპტიმალსრი ღემთცვევირ ამო-
რყევა..  

 
III. კომენტარი 

რარამართლომ განმარტა, რომ მართალია, „რცვა“ ბა-
ნკირ“ წერილი პირდაპირ არ ავალდებსლებდა მოპარსცერ, 
ღეეწქვიტა რააფრრსლებო პროცედსრები, თსმცა რაკრედი-
ტო დაწერებსლებირ  უცევირ მართლზომიერებირ ღეტარები-
რარ განმრაზფვრელ კრიტერისმად გვევლინება რაცელღე-
კრსლებო სრთიერთობირ მონაწილირ მიერ კეთილრინდირი-
ერებირა და მეორე მონაწილირ სტლებებირა და უონებირა-
დმი განრაკსთრებსლი გსლირცმიერებირ ვალდებსლებებირ 
ღერრსლებირ ტაუტი. მოცემსლ ღემთცვევაღი არ იკვეთებო-
და ასცილებლად იპოთეკირ რაგნებირ რეალიზაციით მო-
თცოვნირ დაკმაქოტილებირ სპირატერი ინტერერი. ბანკრ ღე-
ეშლო რეალიზაციირათვირ რაჩირო მთელი რიგი პროცედს-
რებირა და დამატებითი ცარძებირათვირ გვერდირ ავლით, 
სტრო მოკლე დროღი დაეკმაქოტილებინა რაკსთარი მო-
თცოვნა მერამე პირირაგან ტსლადი ვალდებსლებირ ღერრს-
ლებაზე ღეთავაზებირ მიფებით. ღერაბამირად,  რარამა-
რთლომ მიიყნია, რომ მოპარსცირ მიერ დაირფვა კეთილრი-
ნდირიერებირა და გსლირცმიერებირ პრინციპი.   

რაკარაციო რარამართლომ მიიყნია, რომ მოცემსლ რა-
უმეზე დადგენილი კონკრეტსლი ტაუტობრივი გარემოებები 
იშლეოდა რაკმარირ რატსშველრ ვარასდირათვირ,  რომ მო-
პარსცირ მიერ სშრავი ნივთებირ ასუციონზე რეალიზაციირ, 
როგორც მოთცოვნირ დაკმაქოტილებირ სკიდსრერი ტო-
რმირ გამოქენება ღეტარებსლიქო სტლებირ ბოროტად გა-
მოქენებად, რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურირ 115-ე 
მსცლირ ღერაბამირად. თსმცა, სნდა აფინიღნორ რომ სზენაერ 
რარამართლორ არ სმრძელია 115-ე მსცლირ ღემადგენლობა-
ზე და მრძელობირ არრებითი ნაწილი დასთმო უმედებირ კე-
თილრინდირიერებირ ღეტარებარ.  

ამდენად, მორარყელირ რარარყელო მოთცოვნარ წარმო-
ადგენდა მიქენებსლი ზიანირ ანაზფასრებარ.  რამოუალაუო 
კოდეურირ 412-ე მსცლირ ღერაბამირად, ანაზფასრებარ ეუვე-
მდებარება მცოლოდ ირ ზიანი, რომელიც მოვალირათვირ 
წინარწარ იქო რავარასდო და წარმოადგენდა ზიანირ გამო-
მწვევი მოუმედებირ სღსალო ღედეგრ. ნიღანდობლივია ირიც, 
რომ ნორმირ დანაწერით მოვალერ არ ღეიშლება დაეკირრორ 
იმირ ანაზფასრება, რირი გათვალირწინებაც მარ წინარწარ არ 
ღეეშლო.  

რარამართლორ განმარტებით, მაღინ როდერაც დადგინდა 
მოპარსცირ მიერ  კეთილრინდირიერებირ, გსლირცმიერებირა 
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და სტლებირ ბოროტად გამოქენებირ  აკრშალვირ  დარფვე-
ვა, ასცილებელია დადგინდერ რამოუალაუო კოდეურირ 412-ე 
მსცლირ ღემადგენლობირ ნიღნებირ არრებობა. მოპარსცირა-
თვირ ზიანირ ანაზფასრებირ ვალდებსლებირ დარაკირრე-
ბლად ასცილებელია დადგინდერ, რომ მოპარსცერ წინარწარ 
ღეეშლო ევარასდა მირ მიერ განცორციელებსლი უმედებით 
მეორე მცარირათვირ ზიანირ მიქენებირ ღერაშლებლობა. 
რაკარაციო რარამართლომ მიიყნია, რომ გარაყივრებსლი 

გადაწქვეტილებირ კანონიერებირ ღემოწმება ღესშლებელია, 
ვინაიდან რააპელაციო რარამართლორ არ დასდგენია დავირ 
გადაწქვეტირათვირ არრებითი მნიღვნელობირ მუონე (მტკი-
ცებირ რაგანღი ღემავალი) ტაუტობრივი გარემოებები რავა-
რასდო ზიანთან დაკავღირებით და რაუმე დასბრსნა რააპე-
ლაციო რარამართლორ ცელაცლა განრაცილველად. 

ანნა აგლაშე
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