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ასოც. პროფ. დოქ. გიორგი რუსიაშვილი 

 

 

 

სასარჩელო მოთხოვნა თეორიულად უნდა 

იყოს დასაბუთებადი იმ მტკიცებულებებით, 

რომლებზეც მიუთითებს მოსარჩელე მხარე. 

გერმანიაში ამას Schlüssigkeit-ის ცნებით აღნი-

შნავენ. Schlüssigkeit ეს არის ფორმალური ლო-

გიკიდან ნასესხები ცნება, სადაც ის აღნიშნავს 

არგუმენტის თვისებას, წანამძღვრების სისწო-

რის შემთხვევაში, მისგან ლოგიკურად გამომ-

დინარეობდეს დასკვნა, დამოუკიდებლად იმი-

სა, მართლაც სწორია თუ არა ეს წანამძღვრე-

ბი.1 ეს ცნება შეიძლება ითარგმნოს, როგორც 

დასაბუთების თეორიული თვითკმარობა/ლოგი-

კურობა ან სხვაგვარად: დასაბუთებადობა. 

 

 

I. დასაბუთებადობის კრიტერიუმი  

სამოქალაქო საპროცესო სამართალში 

 

სარჩელის დასაბუთებადობა სამოქალაქო 

პროცესში აღნიშნავს მხარის მიერ მითითებუ-

ლი გარემოებების გამოსადეგობას იმისათვის, 

რომ მათზე მოხდეს შესაბამისი სამართლებრი-

ვი შედეგის დამყარება. მხარის პოზიცია დასა-

ბუთებადია, თუ მხარის მიერ მოყვანილი ფაქ-

ტები – მათი რეალური არსებობის დამტკიცე-

ბის შემთხვევაში – ასრულებენ იმ ნორმის შემა-

დგენლობას, რომელიც აწესებს ამ პოზიციის 

მქონე მხარისათვის სასურველ შედეგს.2 დეტა-

ლების მითითება მხოლოდ მაშინ არის აუცილე-

ბელი, როდესაც მათ მნიშვნელობა აქვთ სამარ-

თლებრივი შედეგებისათვის. ამასთან ყოველ 

ცალკეულ შემთხვევაზეა დამოკიდებული, თუ 

                                                     
1
  W. Detel, Grundkurs Philosophie I: Logik. Stuttgart 2007, 

48; H. Tetens, Holm, Philosophisches Argumentieren, 

München 2004, 24. 
2
  BGH ZIP 2009, 1031. 

რამდენად უნდა გაამყაროს მხარემ საკუთარი 

პოზიცია, ზოგადი მითითების გარდა, ასევე მა-

თი უფრო დეტალური მდგენელების მოყვა-

ნით.3  

დასაბუთებადობა არის იურიდიული მეთო-

დიკის მნიშვნელოვანი ცნება, განსაკუთრებით, 

სამოქალაქო პროცესში და წარმოადგენს რე-

ლაციის ტექნიკის ელემენტარულ და ამოსავალ 

მდგენელს. სარჩელის დასაბუთებულობის შე-

მოწმება იწყება მოსარჩელის პოზიციის დასა-

ბუთებადობის შემოწმებით. თუ სარჩელი არ 

არის დასაბუთებადი, ზედმეტია ყველა შემდ-

გომი მსჯელობა მოპასუხის პოზიციასთან და-

კავშირებით, ისევე, როგორც ზედმეტია მტკი-

ცებულებების გამოკვლევა.  

დასაბუთებადობის შემოწმებისას კეთდება 

დაშვება, რომ მოსარჩელის მიერ მითითებული 

გარემოებები შეესაბამება სიმართლეს და ხდე-

ბა იმ კითხვის დასმა, ასაბუთებენ თუ არა ისი-

ნი ამ შემთხვევაში იმ სამართლებრივი შედეგის 

არსებობას, რომელიც ნასურვებია მოსარჩე-

ლის მიერ. 

მაგალითად, მიწის ნაკვეთზე საკუთრების 

გადაცემასთან დაკავშირებული სარჩელი არ 

არის დასაბუთებადი, თუ მოსარჩელე თავის 

მოთხოვნას ამყარებს ნასყიდობის შესახებ ზე-

პირ შეთანხმებას, რადგან მიწის ნაკვეთის ნას-

ყიდობა საჭიროებს წერილობით ფორმას. ამის 

საპირისპიროდ, მოსარჩელის პოზიცია დასაბუ-

თებადია, თუ ის უთითებს წერილობით დადე-

ბულ ნასყიდობაზე და მისი მხრიდან შესრულე-

ბის ხელშეკრულების შესაბამისად განხორციე-

ლებაზე. ნასყიდობის ფასის მოთხოვნის სარჩე-

ლი შეიძლება მთლიანად ან ნაწილობრივ (გარკ-

                                                     
3
  BGH, 06.06.2000 - VI ZR 172/99. 
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ვეულ ფარგლებში) არადასაბუთებადი იყოს, 

თუ მოსარჩელე ითხოვს ნასყიდობის ფასს უნა-

კლო ნივთისათვის, თუმცა თავად აღიარებს გა-

ყიდული ნივთის ნაკლს და იმას, რომ მან ამ ნა-

კლისათვის ბრალის გარეშე უნდა აგოს პასუხი. 

სამოქალაქო პროცესში მოსარჩელის მიერ 

არის მისათითებელი ყველა ის გარემოება, რო-

მლებსაც ემყარება მისი მოთხოვნის არსებობა 

და ფარგლები („მოთხოვნის გამამყარებელი გა-

რემოებები“). თუ მან ეს გააკეთა, მაშინ მისი 

მოთხოვნა დასაბუთებადია. თუ, ამის საპირის-

პიროდ, მას თავად მოჰყავს მოთხოვნის შემფე-

რხებელი ან გამომრიცხავი გარემოებები, ის 

თავად ხდის საკუთარ სარჩელს არადასაბუთე-

ბადს. მაგალითად, მოსარჩელე, მოთხოვნის ხა-

ნდაზმულობის ვადის გასვლის შემდეგ, უთი-

თებს იმაზე, რომ მოპასუხემ აღძრა ხანდაზმუ-

ლობის შესაგებელი. 

 

 

II. კონკრეტული ფაქტების მითითების  

ვალდებულება 

 

დასამტკიცებლად წარმოდგენილი გარემოე-

ბები უნდა იყოს მნიშვნელოვანი და სასამართ-

ლოსათვის საკმარისად კონკრეტული ფორმით 

მოწოდებული. გერმანიაში ამას უწოდებენ სუბ-

სტანცირების (Substantiierung – დეტალირების) 

ვალდებულებას. 

 

1. გადაწყვეტილების მიღებისათვის მნიშვ-

ნელოვანი ფაქტები 

 

გადაწყვეტილების მიღებისათვის მნიშვნე-

ლოვანი ფაქტობრივი გარემოების დამუშავება 

და წარმოდგენა მხარის ვალდებულებაა. ამი-

ტომაც არასაკმარისია დოკუმენტების გროვის 

წარმოდგენა, საიდანაც სასამართლომ თავად 

უნდა მოძებნოს და ამოარჩიოს მნიშვნელოვანი 

გარემოებები.4 სასამართლო არ არის ვალდე-

ბული, დამატებითი აქტები გადაჩხრიკოს იმ მი-

ზნით, რომ იქ გადაწყვეტილებისათვის მნიშვ-

ნელოვანი ფაქტები აღმოაჩინოს.5 

                                                     
4
  BGH, 12.12.2013 - IX ZR 299/12. 

5
  BGH MDR 2014, 1168. 

დასაშვები და სასამართლოს მიერ გასათვა-

ლისწინებელია მითითება მოკლე, თავისთავად 

გასაგებ ჩამონათვალზე. მაგალითად, მოსარჩე-

ლე ასრულებს კონკრეტული ფაქტების მითი-

თების ვალდებულებას, თუ ის დაზიანების გა-

მო საოჯახო მეურნეობის ვერგაძღოლის ზია-

ნის დასამტკიცებლად უთითებს თანდართულ, 

ერთ გვერდზე დეტალურად აღწერილ დღის 

ტიპურ განრიგზე ზიანის მიყენებამდე.6 ნარდო-

ბიდან დანარჩენი ანაზღაურების გადახდის მო-

თხოვნის კონკრეტულად წარმოდგენისათვის, 

მენარდეს შეუძლია მიუთითოს შემკვეთის მიერ 

შემოწმებული და კონკრეტული პოზიციებით 

შემცირებული საბოლოო ანგარიშგება, თუ სა-

რჩელი მიმართულია იმ მთლიანი თანხის ანაზ-

ღაურებისკენ, რომლითაც შემცირდა საზღაუ-

რის ოდენობა.7 

მხარის მიერ წარმოდგენილი ფაქტები არ შე-

იძლება უკუგდებული იყოს მხოლოდ იმის გა-

მო, რომ ისინი თვალუწვდენელია (რთულად 

აღქმადია).8 ამიტომაც სასამართლომ მხარის 

ფაქტებზე დამყარებული პოზიცია მაშინაც უნ-

და გაითვალისწინოს, როდესაც ის მას მრავალ-

ჯერ ავსებს და ხვეწავს და ამის გამო მისი გა-

გება მხოლოდ სხვადასხვა წერილობითი დოკუ-

მენტიდანაა შესაძლებელი.9 

როგორც უკვე არაერთხელ აღინიშნა, მოსა-

რჩელის პოზიცია დასაბუთებადია, თუ ის უთი-

თებს ფაქტებზე, რომლებიც სამართლის ნორ-

მასთან ურთიერთკავშირში ანიჭებენ მას უფ-

ლებას, რომელზეც ის პრეტენზიას აცხადებს.10 

დასამტკიცებლად მოყვანილი ფაქტები უნდა 

იყოს საკმარისად კონკრეტული, რათა საშუა-

ლება მისცეს მეორე მხარეს, გააცნობიეროს მა-

თი მნიშვნელობა11 და დაიკავოს მასთან დაკავ-

შირებით პოზიცია.12 ცალკეული დეტალების 

მითითება მხოლოდ მაშინ არის აუცილებელი, 

თუ ეს მნიშვნელოვანია სამართლებრივი შედე-

                                                     
6
  BGH, 02.10.2018 - VI ZR 213/17. 

7
  BGH, 20.11.2019 – VII ZR 213/18. 

8
  BVerfG, 30.06.1994 - 1 BvR 2112/93. 

9
  BGH, 25.4.2017 – VIII ZR 217/16. 

10
  BGH, 28.05.2019 - VI ZR 328/18. 

11
  BGH, 11.05.2010 - VIII ZR 212/07. 

12
  BGH MDR 2003, 145. 
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სტატია 

გების დადგენისათვის.13 თუ მხარის მიერ მოყ-

ვანილი ფაქტობრივი შემადგენლობა ამ მოთ-

ხოვნებს აკმაყოფილებს, მტკიცებულებების გა-

მომკვლევმა მოსამართლემ უნდა გადაწყვი-

ტოს, შემდგომ (მტკიცებულებების გამოკვლე-

ვის) ეტაპზე გამოკითხავს მოწმეებსა თუ მხა-

რეს დანარჩენ დეტალებთან დაკავშირებით, 

თუ დაავალებს ექსპერტს მტკიცებისათვის მნი-

შვნელოვან საკამათო საკითხთან დაკავშირე-

ბით დასკვნის მომზადებას.14 იგივე წესი მოქმე-

დებს მოპასუხის მიერ მითითებული ფაქტების 

საპროცესო მნიშვნელობასთან დაკავშირებით, 

რომლებზე დაყრდნობითაც ის აპელირებს სა-

კუთარ კონტრპოზიციებზე სასარჩელო მოთ-

ხოვნის წინააღმდეგ.15 

პროცესის მიმდინარეობიდან გამომდინარე, 

მხარეები ვალდებულნი არიან თავიანთი პოზი-

ცია დეტალურად დააკონკრეტონ. ამის საფუძ-

ველს შეიძლება წარმოადგენდეს ის გარემოება, 

რომ პოზიცია მეორე მხარის შედავების გამო 

ბუნდოვანი გახდა და აღარ იძლევა ერთმნიშვ-

ნელოვანი დასკვნის გაკეთების საშუალებას წა-

ყენებულ უფლებასთან დაკავშირებით. თუ რა 

ხარისხით უნდა მოხდეს დაკონკრეტება, დამო-

კიდებულია იმაზე, რამდენად კონკრეტული და 

დეტალიზებულია მეორე მხარის მიერ დაფიქ-

სირებული პოზიცია.16 გასათვალისწინებელია 

ასევე ისიც, თუ რამდენად ფლობს მხარე კონკ-

რეტული გარემოებების შესახებ ცოდნას17 – 

                                                     
13

  BGH NJW 2005, 2711. 
14

  BGH ZIP 2020, 486; BGH, 29.02.2012 - VIII ZR 155/11. 
15

  არასაკმარისია ფაქტების მოყვანა მხოლოდ 

ფორმალური და ზოგადი ფორმით, იმგვარად, რომ არ 

დგინდება მათი მიმართება კონკრეტულ, საქმისათვის 

მნიშვნელოვან ფაქტობრივ შემადგენლობასთან. ეს 

ეხება, მაგალითად, შემთხვევას, როდესაც 

წარმოდგენილია დასკვნა რამდენიმე ოპერაციასთან 

დაკავშირებით და თითოეულთან მიმართებით 

სიტყვასიტყვით გამეორებულია ერთი და იგივე 

ტექსტი, კონკრეტულ საკითხთან მიმართების 

დადგენის გარეშე, ფორმალისტურად და იმგვარი 

ფორმულირებით, რომ თითოეული მოიცავს ყველა 

შესაძლო ვალდებულების დარღვევას (BGH, 

10.11.2015 – VI ZB 11/15). 
16

  BGH MDR 2014, 1081; BGH MDR 2014, 674; BGH NJW 

2005, 2711. 
17

  BGH, 22.10.2014 - VIII ZR 41/14; BGH VersR 2007, 

1569. 

თავიდანვე დაკონკრეტებული პოზიცია არ შეი-

ძლება მოგვიანებით არაკონკრეტული გახდეს 

მხოლოდ იმის გამო, რომ მეორე მხარემ მის წი-

ნააღმდეგ ასევე კონკრეტული შედავება წამოა-

ყენა.18 მაგალითად, ხელშეკრულების დადების 

დასაბუთებადობისათვის, ზოგადად, არ არის 

აუცილებელი დადების დროის, ადგილის და სხ-

ვა გარეგანი გარემოებების მითითება.19 ზეპი-

რი მორიგების დასაბუთებადობისათვის არ 

არის საჭირო საუბრის ან გაკეთებული განცხა-

დებების ზუსტი შინაარსის გადმოცემა.20 ასევე, 

ზეპირი დამატებითი დათქმის შემთხვევაში 

მხარეს არ მოეთხოვება, დეტალურად განმარ-

ტოს, თუ რის გამო შეიკავეს თავი მხარეებმა 

დასამტკიცებელი დათქმის ხელშეკრულების 

დოკუმენტში გათვალისწინებისაგან.21 დახარ-

ჯული დროის მიხედვით ასანაზღაურებელი მო-

თხოვნის დასაბუთებადობისათვის კრედიტორ-

მა, ზოგადად, უნდა მიუთითოს, თუ რამდენი 

საათი დაიხარჯა სახელშეკრულებო ვალდებუ-

ლების შესასრულებლად.22 ხარჯების ანაზღაუ-

რების  მოთხოვნა დასაბუთებადია, თუ მოყვა-

ნილია თითოეული ხარჯის სახეობა და მასთან 

დაკავშირებული განმარტება; მათ საფუძვლად 

მდებარე ხელშეკრულებების, ქვითრებისა და 

სხვა დოკუმენტების მოყვანა და განმარტება 

აუცილებელი არ არის.23 თუ გადამწყვეტია ნივ-

თის საბაზრო ღირებულება, მითითებისათვის 

საკმარისია, რომ მითითების ვალდებულების 

მქონე მხარემ მოიყვანოს რაიმე განსაზღვრუ-

ლი ღირებულება და მიუთითოს ექსპერტის და-

სკვნა, რომელსაც ის ემყარება.24 

ამის საპირისპიროდ, იმ საკითხის გასარკვე-

ვად, არსებობდა თუ არა რეალური შანსი შრო-

მის ბაზარზე დასაქმებისა, არ არის საკმარისი 

ზოგადი მითითება ასაკსა და ჯანმრთელობის 

მდგომარეობაზე, რაც ამცირებს მხარის დასაქ-

მების შანსებს.25 

                                                     
18

  BGH, 26.03.2019 - VI ZR 163/17. 
19

  BGH NJW 1997, 2755. 
20

  BGH NZM 2010, 482. 
21

  BGH, 11.11.2014 - VIII ZR 302/13.  
22

  BGH, 28. 5. 2009 - VII ZR 74/06. 
23

  BGH, 14.05.2009 - I ZR 99/06. 
24

  BGH, 02.04.2009 - V ZR 177/08.  
25

  BGH, 04.07.2007 - XII ZR 141/05.  
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იმ ფაქტობრივი მდგომარეობის წარმოსაჩე-

ნად, რომლის განსჯისათვისაც განსაკუთრებუ-

ლი პროფესიული ცოდნაა აუცილებელი, საკმა-

რისია იმ ფაქტების მოყვანა, რომლებიც აღქმა-

დია არაპროფესიონალის თვალთახედვიდან. 

მაგალითად, ნაკლზე მისათითებლად საკმარი-

სია მისი სიმპტომების აღწერა. პოზიციის დაკა-

ვება მის გამომწვევ ფაქტორებთან დაკავშირე-

ბით არ არის აუცილებელი. ეს თანაბრად არის 

ძალაში როგორც ნასყიდობის,26 ისე ნარდობისა-
27 და ქირავნობის შემთხვევაში.28 იმ სიმპტომე-

ბზე მითითება, რომლებიც ნივთის მხოლოდ ნა-

წილს ახასიათებენ, მაშინაც კი საკმარისია, რო-

დესაც ნაკლი რეალურად მთლიან ნივთზე ვრ-

ცელდება.29 ექიმის პასუხისმგებლობასთან და-

კავშირებულ პროცესში საკმარისია მკურნა-

ლობის მიმდინარეობისა და მისი შედეგების 

აღწერა; დეტალური აღწერა სამედიცინო პრო-

ცედურების, ინფექციის გამომწვევი მიზეზები-

სა და ა. შ. აუცილებელი არ არის.30 ამის საპი-

რისპიროდ, სასამართლოს ექსპერტის წინააღმ-

დეგ მიმართულ რეგრესის პროცესზე წინა 

პროცესისათვის დამახასიათებელი მითითების 

ტვირთის შემსუბუქება აღარ მოქმედებს.31 

ქირავნობის საგნის გამოყენებაში ხმაურისა 

და ჭუჭყის გამო განგრძობადი ხელშეშლის წა-

რმოსაჩენად, ზოგადად, საკმარისია იმ სიტუა-

ციის აღწერა, რომლიდანაც ხელშეშლა გამომ-

დინარეობს: რა ტიპის ხელშეშლას ეხება საქმე, 

დღის რომელ საათებში და დაახლოებით რა ხა-

ნგრძლივობითა და სიხშირით მიმდინარეობს 

ხელშეშლა; დეტალური პროტოკოლის მოყვანა 

წარმოშობილი ხელშეშლის დროისა და თარი-

ღის მითითებით აუცილებელი არ არის.32 თუ 

მოსარჩელე აპელირებს არასწორ კონსულტა-

ციაზე ინვესტიციასთან დაკავშირებით, არ 

არის აუცილებელი, მიუთითოს დეტალურ ფო-

რმულირებაზე, რომელიც აირჩია მოპასუხე სა-

                                                     
26

  BGH 9.3.2011 − VIII ZR 266/09. 
27

  BGH, 16.11.2016 - VII ZR 23/14. 
28

  BGH MDR 2011, 1464; BGH, 27.07.2016 - XII ZR 59/14; 

BGH NJW-RR 2020, 392. 
29

  BGH, 24.08.2016 - VII ZR 41/14.  
30

  BGH, 01.03.2016 - VI ZR 49/15.  
31

  BGH, 30.01.2020 - III ZR 91/19. 
32

  BGH MDR 2012, 509; BGH, 21.02.2017 - VIII ZR 1/16. 

ინვესტიციო მაკლერმა ინვესტიციასთან დაკა-

ვშირებული საუბრისას. საკმარისია, პოზიცია 

შეიცავდეს მითითებას იმაზე, რომ საინვესტი-

ციო მაკლერმა არასწორი კონსულტაცია განა-

ხორციელა, მიაწოდა არასაკმარისი ინფორმა-

ცია და თუ რა ვითარებაში მოხდა ეს.33 ამის შე-

მდეგ მოპასუხემ მისი მეორადი მითითების ვა-

ლდებულების ფარგლებში (sekundäre 

Darlegungslast) კონკრეტულად უნდა წარმოა-

ჩინოს, თუ როგორ განახორციელა კონსულტა-

ციის გაწევა თუ ინფორმაციის მიწოდება.34 

 

 

2. მითითებული ფაქტების სავარაუდოობა 

 

უმნიშვნელოა, არის თუ არა მითითებული 

ფაქტების არსებობა სავარაუდო და ემყარება 

თუ არა ის საკუთარ ცოდნასა თუ გარეშე ფაქ-

ტორებიდან გამომდინარე დასკვნას.35 მხარეს 

მტკიცებულებების გამოკვლევაზე არ შეიძლე-

ბა უარი ეთქვას მხოლოდ იმის გამო, რომ მის 

მიერ დასამტკიცებლად წარმოდგენილი პოზი-

ცია წინას ეწინააღმდეგება36 ან იმის გამო, რომ 

ის ცალკეულ კონკრეტულ პუნქტებთან დაკავ-

შირებით წინააღმდეგობრივია.37 

მხარე არ არის შეზღუდული, სამტკიცებე-

ლად წამოაყენოს გარემოებები, რომელთა შე-

სახებაც დეტალურ ცოდნას არ ფლობს. თუ იგი 

მოკლებულია შესაძლებლობას, დეტალურად 

იცოდეს მოვლენათა ზუსტი განვითარების შე-

სახებ და ამის გამო გართულებული აქვს მტკი-

ცება, მას შეუძლია მიუთითოს მხოლოდ ნავა-

რაუდებ გარემოებებზე და წამოაყენოს ისინი 

სამტკიცებელად.38 ამიტომაც დასაშვებია მი-

თითება იმაზე, რომ საუბარს, რომელსაც მიმ-

თითებელი მხარე არ ესწრებოდა, კონკრეტული 

შინაარსი ჰქონდა.39 მანქანის მყიდველს შეუძ-

ლია სამტკიცებელად წამოაყენოს გარემოება, 

                                                     
33

  BGH NJ 2013, 304. 
34

  BGH, 24.07.2018 - II ZR 305/16. 
35

  BGH, 27.07.2016 - XII ZR 59/14. . 
36

  BGH, 15.02.2018 - I ZR 243/16. 
37

  BGH, 21.10.2014 - VIII ZR 34/14.  
38

  BGH, 21.09.2011 - IV ZR 38/09; BGH, 15.10.2019 - VI 

ZR 377/18. 
39

  BGH, 24.5.2007 - III ZR 176/06. 
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სტატია 

რომ მანქანის მოტორი აღჭურვილი იყო უვარ-

გისი დეტალით, თუ ადმინისტრაციული წარმო-

ების ფარგლებში დადგინდა, რომ ამ მოდელის 

მანქანებიდან სულ მცირე რამდენიმე მაინც 

იყო აღჭურვილი ამ დეტალით.40 მოპასუხეს, 

რომელსაც თვითმფრინავის ჩამოვარდნის გამო 

ედავებიან, შეუძლია სამტკიცებელად წამოაყე-

ნოს, რომ ჩამოვარდნის ერთადერთი მიზეზი 

იყო მოტორის გაუმართაობა, თუ კერძო ექსპე-

რტის დასკვნა ამაზე მითითებას შეიცავს.41 

მტკიცების საგანი მაშინ არის დაუშვებელი, 

როდესაც მტკიცებულებათა გამოთხოვის შესა-

ხებ შუამდგომლობიდან  არ იკითხება მისი მნი-

შვნელობა, მისი არაკონკრეტულების გამო.42 ეს 

მაშინ არის სახეზე, როდესაც მხარე ყოველგვა-

რი ხელმოსაჭიდის გარეშე თვითნებურად და 

უფლების ბოროტად გამოყენებით „ალალბედ-

ზე“ ამტკიცებს კონკრეტული ფაქტობრივი შე-

მადგენლობის არსებობას43 ან შუამდგომლობა 

მიზნად ისახავს იმ ფაქტების გამოაშკარავებას, 

რომელთა მეშვეობითაც სხვა მტკიცებულებე-

ბის მოპოვება გახდება შესაძლებელი.44 ამ გა-

გებით თვითნებურობა მხოლოდ გამონაკლის 

შემთხვევებშია სახეზე, ჩვეულებრივ, მხოლოდ 

მაშინ, როდესაც არ არსებობს საერთოდ არანა-

ირი ხელმოსაჭიდი.45 მაგალითად, დაუშვებე-

ლია მტკიცებულების გამოთხოვის შუამდგომ-

ლობა იმ ფაქტზე მითითებით, რომ ბუნებრივი 

გაზის გაყიდვა მოცემულ პერიოდში გაზრდიდა 

მოწინააღმდეგე მხარის მოგებას, მიუხედავად 

იმისა, რომ დადგენილია, რომ ამ პერიოდში გა-

ზის თვითღირებულებამ მოიმატა და არც სხვა 

რაიმე საფუძველი არსებობდა გამსხვისებლის 

მხრიდან სხვა დანაკარგების ეკონომიის ხარჯ-

ზე გაზრდილი მოგების რეალიზებასთან დაკავ-

შირებით.46 

თუ საქმე ეხება სუბიექტურ ელემენტებს, 

აუცილებელია მითითება, რა გარეგანი ნიშნე-

ბის საფუძველზე მოხდა მათი გაცხადება, რად-

                                                     
40

  BGH, 28.01.2020 - VIII ZR 57/19. 
41

  BGH, 14.1.2020 – VI ZR 97/19. 
42

  BGH, 09.02.2009 - II ZR 77/08. 
43

  BGH, 28.1.2020 – VIII ZR 57/19. 
44

  BGH MDR 2014, 914. 
45

  BGH, 26.4.2018 – VII ZR 139/17. 
46

  BGH, 29.01.2020 - VIII ZR 385/18. 

გან სხვა შემთხვევაში მითითების მნიშვნელო-

ბის შეფასება შეუძლებელია.47 საკმარისია, მა-

გალითად, პოზიციაში იმის დაფიქსირება, რომ 

პიროვნებამ, რომლის ნებასა თუ წარმოდგენებ-

საც ეხება საქმე, მოწმეების წინაშე კონკრე-

ტულ საკითხთან დაკავშირებით გარკვეული 

ფორმით დააფიქსირა საკუთარი აზრი.48 თუმ-

ცა, ამასთან, სავარაუდო განცხადებები, მათი 

შინაარსისდა მიხედვით, უნდა წარმოადგენდ-

ნენ გამოსადეგ წანამძღვარს მიმთითებელი 

მხარისათვის სასურველი დასკვნის გასაკეთებ-

ლად. 

 

 

III. არსებითი გადაწყვეტილებით უარის თქმა 

და მისი საფუძველი 

 

არადასაბუთებად სარჩელზე სასამართლო 

მოსარჩელეს უარს ეუბნება, როგორც დაუსა-

ბუთებელზე,49 მტკიცებულებების გამოკვლე-

ვის გარეშე. ეს წარმოადგენს სანქციას მოსარ-

ჩელის მხრიდან ფაქტების მითითების ვალდე-

ბულების დარღვევისათვის.50 უარის თქმა ხდე-

ბა საქმეზე არსებითი გადაწყვეტილებით.51 

ზოგადად, არადასაბუთებადი სარჩელის ბე-

დი – მაშინაც კი, როდესაც მოსარჩელე თავს 

არ იცავს (შდრ. გერმანიის სამოქალაქო საპრო-

ცესო კოდექსის 341a პარაგრაფი) და  (გერმა-

ნიაში) ასევე დოკუმენტების პროცესში 

(Urkundenprozess) – ზეპირ სხდომაზე უნდა გა-

დაწყდეს, გერმანიის სამოქალაქო საპროცესო 

კოდექსის 128 I პარაგრაფის მიხედვით (გამო-

ნაკლისები მოწესრიგებულია ამავე კოდექსის 

128 II და 495a პარაგრაფებში, ეს უკანასკნელი 

მისი მეორე წინადადებიდან გამომდინარე შეზ-

ღუდვის გათვალისწინებით).  

                                                     
47

  BGH, 8.5.2012 − XI ZR 262/10. 
48

  BGH, 21.04.2015 - II ZR 126/14. 
49

  P. Pohlmann, Zivilprozessrecht, 4. Aufl., München 2018, 

Rn. 68; I. Gleußner, Zivilprozessrecht, 3. Aufl, Heidle-

berg 2014, 15; Olzen, in Zivilprozeßordnung und Ne-

bengesetze: Großkommentar. 3,2. §§ 511 - 703d, 3. 

Aufl., 1998, § 597 Rn. 23. 
50

  Gleußner, Zivilprozessrecht, ზემოთ სქ. 51, 15. 
51

  შდრ. W. Zeiss/ K. Schreiber, Zivilprozessrecht, 10. Aufl., 

Tübingen 2010, 246.  
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უარის თქმის საფუძველს წარმოადგენს გე-

რმანიის სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 

138-ე პარაგრაფი.52 თუ სარჩელი არადასაბუ-

თებადია, მოცემული კოდექსის 138-ე პარაგრა-

ფიდან გამომდინარე სხდომაში ჩართვისა53 და 

პროცესის ხელშეწყობის მაქსიმიდან გამომდი-

ნარე (Verhandlungs- und Prozessförderungs-

grundsatz), ის არ უნდა დაკმაყოფილდეს მხო-

ლოდ ამ (დაუსაბუთებადობის) მიზეზით.54 

ამით გათვალისწინებული იქნება ის პრინცი-

პი და მოცემულობა, რომ ჭეშმარიტების გამო-

რკვევას – სულ მცირე ორ მოდავე კერძო პირს 

შორის – არ ენიჭება თავისთავადი და გადაჭარ-

ბებული მნიშვნელობა და პროცესის დროული 

დასრულება და სამართლებრივი მშვიდობის 

დადგომა უპირატესია. ეს გადაწყვეტა გამომ-

დინარეობს იმ ფაქტის გაცნობიერებიდან, რომ 

ობიექტური ჭეშმარიტება, მხოლოდ ძალზე 

რთულად და შეუსაბამო დანახარჯებით შეიძ-

ლება იქნეს გამოკვლეული, თუ ეს საერთოდ 

შესაძლებელია. ამიტომაც, გერმანიის სამოქა-

ლაქო საპროცესო კოდექსის მიხედვით, რო-

გორც ეს მისი 138-ე პარაგრაფიდან გამომდი-

ნარეობს, სასამართლო მტკიცებულებების გა-

მოკვლევის ეტაპზე გადავა მხოლოდ მაშინ, რო-

დესაც: ა) უდავო გარემოებები და აზრობრივი 
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  გერმანიის სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 138-ე 

პარაგრაფი: 1. მხარეებმა სასამართლოს ინფორმაცია 

ფაქტობრივ გარემოებებთან დაკავშირებით უნდა 

მისცენ სრულად და ჭეშმარიტების შესაბამისად. 2. 

თითოეულმა მხარემ უნდა დაიკავოს პოზიცია მეორე 

მხარის მიერ მითითებულ გარემოებებთან 

დაკავშირებით. 3. გარემოებები, რომლებიც 

გაცხადებულად არ იქნება საკამათოდ გახდილი, 

ითვლება აღიარებულად, თუ განზრახვა, მათი 

საკამათოდ ქცევისა, არ გამომდინარეობს მხარეთა 

სხვა ახსნა-განმარტებიდან. 3. არცოდნის შესახებ 

განცხადება დასაშვებია მხოლოდ ისეთ ფაქტებთან 

დაკავშირებით, რომლებიც არ წარმოადგენენ ამ 

მხარის ქმედებას და მის მიერ აღსაქმელ გარემოებას. 
53

  Verhandlungsgrundsatz (ასევე: Beibringungsgrundsatz) 

ეს არის საპროცესო მაქსიმა, რომელიც 

ავალდებულებს მხარეებს დროულად მოიყვანონ 

მნიშვნელოვანი გარემოებები, რომელთა 

საფუძველზეც სასამართლოს შეუძლია გამოიტანოს 

გადაწყვეტილება. 
54

  Musielak/Voit/Stadler, 17. Aufl. 2020, ZPO § 138 Rn. 9; 

BeckOK ZPO/von Selle, 38. Ed. 1.9.2020, ZPO § 138 

Rn. 1-4. 

მანიპულაციის შედეგად მართებულად (არსე-

ბულად) მიჩნეული მოსარჩელის საკამათო გა-

რემოებები ამართლებენ მის მიერ ნასურვებ სა-

მართლებრივ შედეგებს, ანუ დასაბუთებადია 

და ბ) უდავო გარემოებები და ისევ ფიქციის მე-

შვეობით მართებულად მიჩნეული მოპასუხის 

მიერ მოყვანილი გარემოებები ამართლებენ 

მის მიერ ნასურვებ უარს სარჩელზე, ანუ მნიშ-

ვნელოვანია. თუ სასამართლო მიდის იმ დასკვ-

ნამდე, რომ უკვე ა) პუნქტი არ არის სახეზე, მა-

შინ მოსარჩელეს სარჩელზე, ზემოთ მოყვანილი 

პრინციპების განხორციელებისდა გამო, ბ) პუ-

ნქტის შემოწმებისა და მტკიცებულებების გა-

მოკვლევის გარეშე, უარი უნდა ეთქვას. საქარ-

თველოში ეს გადაწყვეტა სსკ-ის 102, 178 I ე) 

მუხლს უნდა დაემყაროს – მტკიცებულებების 

მოყვანამდე მხარემ უნდა მიუთითოს იმ გარე-

მოებებზე, რომელთა დამტკიცებასაც აპირებს. 

თუ ეს გარემოებები, მათი დამტკიცების შემთხ-

ვევაშიც, ვერ ამართლებს მის მიერ დაყენებულ 

მოთხოვნას ან ზოგადად სამართლებრივ შემა-

დგენლობას, მაშინ მტკიცების ეტაპზე გადასვ-

ლა ზედმეტია და სახეზეა საკმარისი საფუძვე-

ლი მისთვის სარჩელზე უარის თქმისათვის. 

 

 

IV. სარჩელის დაუსაბუთებადობა და სსკ-ის 

272 ა)1 მუხლით საქმის წარმოების შეწყვეტა 

 

სსკ-ის 272 ა)1 მუხლი, ითვალისწინებს დავის 

საგნის არარსებობის გამო საქმის შეწყვეტას. 

მსგავსი სამართლებრივი შედეგებისა და წინა-

პირობების გამო აუცილებელია მისი გამიჯვნა 

დაუსაბუთებადობის მოტივით სარჩელზე უა-

რის თქმისაგან. სსკ-ის 272 ა)1 მუხლის გაგებით 

დავის საგანი არ არსებობს, თუ მოსარჩელის 

მოთხოვნის დაკმაყოფილება შეუძლებელია თე-

ორიულადაც კი, არა მხოლოდ სამართლებრი-

ვი, არამედ ფაქტობრივი მოცემულობის გამო. 

ანუ, არა მხოლოდ მოსარჩელის პოზიცია ვერ 

ასაბუთებს მის მოთხოვნას, არამედ სამართლე-

ბრივად დასაბუთებული პოზიციის შემთხვევა-

შიც კი მოთხოვნა დაუკმაყოფილებელი იქნებო-

და ფაქტობრივი მოცემულობის გამო. მაგალი-

თად, დავის საგანი არ არსებობს, თუ მხარე 

აყენებს მხოლოდ საკუთრების გადაცემის მოთ-
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სტატია 

ხოვნას და ნივთი უკვე განადგურებულია ან კე-

დლიდან სუროს მოშორების მოთხოვნას, რო-

დესაც ეს სურო უკვე ჩამოხსნილია, როგორც 

ამაზე უზენაესი სასამართლო უთითებს.55 ამის 

საპირისპიროდ, თუ მხარე აპელირებს ქონებ-

რივ დანაკარგზე, რომელიც მისი დამტკიცების 

შემთხვევაშიც ვერ ჩაითვლება ზიანად სკ-ის 

408-ე და მომდევნო მუხლების მიხედვით, აქ სა-

ქმე ეხება დაუსაბუთებელ და არა უსაგნო მოთ-

ხოვნას. კერძოდ, ზიანის არარსებობა მოცე-

მულ შემთხვევაში არ არის და ვერ იქნება ფაქ-

ტი, არამედ არის სამართლებრივი შეფასების 

საგანი. ანუ იმის თქმა, რომ ხელიდან გაშვებუ-

ლი მოგება არ არის ზიანი, სამართლებრივი შე-

ფასებითი მსჯელობის გარეშე შეუძლებელია. 
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ივლისის განჩინება № ას-797-797-2018. 

მოცემული მსჯელობის საფუძველზე ამის უარ-

ყოფა შეიძლება ძალიან ცალსახა და ერთმნიშვ-

ნელოვანი იყოს, მაგრამ მაინც არ არის ფაქტი 

სუროს კედლიდან მოშორების შემთხვევის გა-

გებით. სწორედ ეს მსჯელობის შესაძლებლობა 

ქმნის აქ დავის საგანს – იმის დადგენა არის თუ 

არა ეს თანხა ზიანი. მაშინ, როდესაც „სუროს 

შემთხვევაში“ ფაქტობრივი მოცემულობა არ 

ტოვებს ადგილს სამართლებრივი მსჯელობი-

სათვის – უსაგნოა, უნდა მოშორდეს თუ არა 

სურო, რადგან ის უკვე მოშორებულია. ეს მსგა-

ვსი იქნებოდა სიტუაციისა, ზიანი, მიუღებელი 

შემოსავალი, პროცესის დაწყების წინა დღეს 

რომ აღმოფხვრილიყო, რადგან მხარემ მაინც 

მოახერხა ნივთის ამ ფასად გაყიდვა. 

 


